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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pare 1 Kediri yang merupakan salah 

satu sekolah dasar di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. SDN Pare 1 Kediri 

merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri di kota Pare yang berdiri sejak tahun 

1939 dan sudah mendapatkan berbagai penghargaan prestasi baik di tingkat kota 

maupun provinsi di bindang sekolah hijau dan lingkungan hidup. 

SDN Pare 1 Kediri berada di Jalan Pb Sudirman No.106 Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 64211 Lokasi SDN Pare 1 

Kediri berdekatan dengan Alun – Alun kota Pare, masjid Annur pare dan 

kampung inggris yang telah terkenal di berbagai daerah manapun yang terdapat di 

tengah-tengah kota Pare. Jumlah kelas di SDN Pare 1 kediri terdapat 18 kelas 

yang terdiri dari kelas I sebanyak 4 kelas rombongan belajar, kelas II terdapat 3 

rombongan belajar, kelas III terdapat 3 rombongan belajar, kelas 1V terdapat 3 

rombongan belajar, kelas V terdapat 3 rombongan belajar, dan kelas 6 terdapat 2 

rombongan belajar. Dari data ruang kelas rombongan belajar tersebut dengan 

kondisi  baik dan jumlah siswa di SDN Pare 1 Kediri dalam tiga tahun terakhir 

mulai dari tahun 2015-2016 sebanyak 538 siswa, tahun 2016-2017 sebanyak 547 

siswa, dan tahun 2017-2018 sebanyak 569 siswa.  

2. Deskripsi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil obervasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru 

sebagai penanggung jawab program Adiwiyata dan siswa di SDN Pare 1 Kediri. 
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Serta Dokumentasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian tentang 

pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. Berikut ini adalah hasil 

penelitian yang dimaksud. 

a. Pelaksanaan Program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri 

 Hasil observasi dan wawancara serta dukungan dokumen yang terkait 

dengan menunjukkan adanya beberapa temuan pelaksanaan Program Adiwiyata 

dalam mewujudkan sikap yang peduli dan berbudaya lingkungan di SDN Pare 1 

Kediri. Peneliti menganalisis Program sekolah berbasis lingkungan yaitu program 

Adiwiyata melalui peninjauan dari aspek kebijakan sekolah, kendala dalam 

pelaksanaan program Adiwiyata serta upaya dalam pelaksanaan program 

Adiwiyata. Berikut adalah uraian mengenai bentuk pelaksanaan program 

Adiwiyata yang dimaksud. 

1. Kebijakan sekolah  

a).  Penetapan visi misi sekolah  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa visi SDN 

Pare 1 Kediri berbunyi “Unggul dalam IMTAQ, Berprestasi dalam IPTEKS, 

Berkarakter Kebangsaan Serta Peduli Pada Lingkungan”. Visi tersebut dicetuskan 

pada tahun 2005 dan diperbarui tahun 2014 dalam rangka agar kebijakan sekolah 

untuk ikut dan berpartisipasi dalam program Adiwiyata.  

Dokumen kurikulum yang ditunjukkan oleh ibu kepala sekolah melalui 

selembar kertas yang berisi bunyi Misi SDN Pare 1 Kediri yaitu : 

1).  Mengembangkan potensi spiritual, ketakwaan dan akhlak mulia  

2).  Membangun karakter dan wawasan kebangsaan  

3).  Meningkatkan prestasi belajar siswa  
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4).  Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

5).  Menggali dan memupuk bakat dan minat siswa  

6).  Meningkatkan potensi dan karakteristik daerah  

7).  Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman  

8).  Peduli pada kelestarian alam dan lingkungan  

Berdasarkan Visi misi yang sudah dipaparkan diatas SDN Pare 1 Kediri 

sudah melaksanakan dan mengupayakan pelaksanaan program Adiwiyata, terlihat 

dari pencetusan visi yang sudah memuat unsur peduli lingkungan yang berbunyi 

““Unggul dalam IMTAQ, Berprestasi dalam IPTEKS, Berkarakter Kebangsaan 

Serta Peduli Pada Lingkungan” dan beberapa indikator yang berbunyi 

“Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan Peduli pada 

kelestarian alam dan lingkungan”. Berikut ini adalah salah satu dokumen foto 

papan slogan visi misi sekolah yang ditempel di bagian dindin depan halaman 

sekolah.  
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Gambar 4.1 Papan Slogan Visi Misi sekolah yang ditempel di dinding depan halaman 

sekolah 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti telah menyimpulkan bahwa visi misi 

sekolah yang sudah ditetapkan merupakan salah satu kebijakan sekolah sebagai 

bentuk pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. Nilai peduli 

lingkungan pada indikator visi misi sekolah merupakan salah satu unsur nyata 

bahwa SDN Pare 1 Kediri menunjukkan bahwa sekolah mengupayakan nilai 

peduli lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-

hari. 

b). Adanya jadwal piket sebagai tata tertib dalam pelestarian lingkungan 

sekolah  

 Tata tertib di SDN Pare 1 Kediri yang biasanya tidak dipatuhi oleh siswa 

yaitu kegiatan piket yang seharusnya dilaksanakan oleh siswa sesuai jadwal piket 
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masing-masing yang telah ditentukan. Berikut ini keterangan dan dokumen berupa 

foto dari ibu Wm selaku penanggung jawab program Adiwiyata dan guru kelas 

lima. 

 

Gambar 4.2 kegiatan piket sehari – hari yang dilaksanakan oleh siswa 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

“Piket kelas biasanya dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal masing-

masing siswa waktu pagi hari dan siang hari sesudah pembeajaran 

selesai.Masih ada beberapa siswa yang kurang memiliki sikap tanggung 

jawab akan tugas piketnya, masih sering diingatkan kalau waktunya piket” 

(wwcr/gr/28/02/19). 

 Dari pernyataan ibu Wm peneliti pada saat observasi juga menemui 

beberapa siswa yang kurang disiplin mengenai jadwal piketnya.Kegiatan tata 

tertib yang lainnya seperti menyirami tanaman di SDN Pare 1 Kediri ini 

dilaksanakan oleh siswa seminggu sekali setiap kegiatan jumat bersih, untuk 

setiap harinya yang menyirami tanaman yaitu petugas kebersihan sekolah. 

2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan  

a).  Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

sekolah  
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 Untuk mewujudkan sekolah yang memiliki sikap yang peduli dan 

berbudaya lingkungan, semua pembelajaran di SDN Pare 1 kediri wajib di 

integrasikan ke dalam pendidikan lingkungan hidup. Dalam kebijakan ini Ibu Ns 

selaku kepala sekolah menyatakan. 

“semua siswa diajarkan tentang pendidikan lingkungan hidup, dan semua 

pelajaran yang temanya berkaitan dengan lingkungan dimasukkan dalam 

semua mata pelajaran. siswa tidak hanya diajarkan secara kognitif saja, 

tetapi siswa diajarkan mengenai ketrampilan juga bagaimana bisa mengolah 

pemanfaatan daur ulang dan dibekali ketrampilan tersebut melalui 

ekstrakurikuler”(wwcr/ks/27/02/19). 

Pernyataan diatas diperkuat oleh ibu Wm selaku guru kelas 5 dan 

penanggung jawab dalam program Adiwiyata. 

“Semua mata pelajaran kalau sekarang ya memang wajib di integrasikan 

dalam pendidikan lingkungan hidup.Di kelas 5 yang saya pegang juga 

sudah di integrasikan semua mata pelajarannya ke dalam pendidikan 

lingkungan hidup. Karena sekolah ini merupakan sekolah Adiwiyata jadi 

bagaimana cara kita sebagai guru mengajarakan tentang lingkungan hidup 

dalam keseharian siswa di lingkungan sekolah, seperti membuang sampah 

pada tempatnya, penghematan air, dan bagaimana cara merawat tanaman di 

sekitar lingkungan sekolah dengan benar. Contoh-contoh seperti yang 

sudah saya sebutkan tadi termasuk contoh sederhana dalam pengintegrasian 

pendidikan lingkungan hidup” (wwcr/gr/28/02/19). 

 

Dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah diatas, 

peneliti menyimpulkan dalam mewujudkan pelaksanaan program Adiwiyata yang 

tujuan utamanya agar siswa memiliki sikap peduli dan berbudaya lingkungan, 

semua mata pelajaran wajib diintegrasikan ke dalam lingkungan hidup dan guru 

bertindak sebagai contoh oleh siswanya dalam sehari-hari di sekolah seperti 

membuang sampah pada tempatnya, penghematan air dan merawat tanaman di 

sekitar lingkungan sekolah dengan benar. Peneliti sudah melihat secara langsung 

selama proses pembelajaran di kelas, guru telah memberikan pembelajaran yang 

sudah diintegrasikan dengan materi lingkungan hidup menggunakan fasilitas yang 

telah disediakan oleh sekolah.  
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b).  Memberlakukan program sekolah hijau untuk semua warga sekolah  

SDN Pare 1 kediri sudah memberlakukan program sekolah hijau melalui 

program Adiwiyata yaitu dengan terwujudnya kesadaran warga sekolah mengenai 

lingkungan dan terwujudnya melalui perilaku warga sekolah yang ramah 

lingkungan di sekolah. Dari observasi peneliti mendapati siswa yang memang 

sudah terbiasa dalam hal membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 

sekolah dan dibuang sesuai dengan jenis sampahnya. 

3. Kegiatan Program Berbasis Lingkungan 

a).  Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah 

Sebagai bentuk bukti visi misi sekolah dengan salah satu indikator yang 

memuat tentang nilai kepedulian lingkungan di sekolah, sekolah memiliki 

beberapa program pendukung yang telah diupayakan pelaksanaannya. 

 

Gambar 4.3 Siswa saat melakukan kegiatan jumat bersih bergotong-royong dengan 

temannya membuang sampah 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Dari gambar observasi diatas peneliti dapat menguraikan bahwa salah satu 

kegiatan pelaksnaan program Adiwiyata seperti jumat bersih dapat menumbuhkan 
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rasa kebersaman siswa. Sikap siswa akan hal kedisiplinan dalam menjaga 

kebersihan lingkungan melalui rasa kebersamaannya akan lebih meningkat 

dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar pembelajaran maupun 

pada saat pembelajaran.Untuk dapat menggali lebih dalam lagi mengenai 

informasi pendukung program Adiwiyata, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan di SDN Pare 1 Kediri 

yang menunjukkan tindakan mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar 

sekolah serta tindakan usaha untuk menanggulangi kerusakan tersebut. Berikut ini 

wawancara dengan ibu Ns selaku kepala sekolah di SDN Pare 1 Kediri. 

“kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan yaitu kegiatan yang biasanya 

dilakukan setiap seminggu sekali kegiatan jumat bersih, pada kegiatan ini 

setiap siswa sudah diberikan tugas masing-masing oleh guru kelasnya dan 

kemudian siswa tidak hanya melaksanakan tugas tersebut, tetapi siswa 

juga mencatat apa saja hasil dari pelaksanaan tugas yang telah 

dilaksanakan tersebut dan jika data telah lengkap menurut siswa kemudia 

dikumpulkan kepada guru kelasnya. Tujuan dari tugas tersebut saat 

kegiatan jumat bersih berlangsung agar siswa tidak main seenaknya sendiri 

dan lari kesana kemari dengan temannya, tetapi agar siswa lebih 

memahami dan mengerti dari kegiatan jumat bersih tersebut dan memiliki 

sikap tanggung jawab dari tugas yang telah diberikan oleh guru kelas 

kepada masing-masing siswa. (wwcr/ks/27/02/19). 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh ibu Wm selaku guru kelas dan 

penanggung jawab program Adiwiyata. 

“Memang didalam program Adiwiyata terdapat kegiatan partisipatif yang 

bekerjasama dengan pihak luar. Contoh program Adiwiyata dalam 

kegiatan partisipatif yaitu dengan adanya kegiatan jumat bersih yang 

dilaksanakan setiap seminggu sekali dan penghematan air dan listrik yaitu 

hemat energi” (wwcr/gr/28/02/19). 

Keterangan diatas dari para informan ditambahkan dengan hasil 

pengamatan oleh peneliti yang telah menjumpai adanya slogan yang background 

dalam slogan tersebut bertemakan alam lingkungan yang hijau rindang yang 

terletak didinding aula di halaman sekolah. Adanya slogan juga dijumpai disetiap 

depan kelas antara lain slogan tentang belajar yang sangat penting bagaikan 
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setetes ada di hidup kita, Himbauan untuk penghematan air tanah. Berikut ini 

adalah hasil observasi sekolah yang menunjukkan sekolah Adiwiyata berupa 

dokumentasi foto slogan-slogan yang terdapat di lingkungan sekolah SDN Pare 1 

Kediri. 

 

Gambar 4.4 Slogan tentang lingkungan yang hijau rindang 

(Sumber : DokPribadi, 2019) 

 

Gambar 4.5 Slogan Pengehamatan air 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019)  
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Gambar : 4.6 Slogan tentang air dalam belajar 

(Sumber : Dok  Pribadi, 2019) 

b). Memelopori terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler berwawasan 

lingkungan  

 Berikut ini wawancara dengan guru kelas lima sekaligus penanggung 

jawab program Adiwiyata ibu Wm. 

“Di SDN Pare 1 ini terdapat beberapa ekstra diantaranya ada melukis, 

catur, pramuka, tari, menggambar, komputer, sepak bola, baca 

Aquran.Tetapi untuk kegiatan ekstra yang berwawasan lingkungan di 

sekolah ini diterapkan di ekstra kurikuler pramuka, kalau di dasar dharma 

pramuka itu terdapat salah satu point yaitu yang berkaitan dengan cinta 

lingkungan dan alam.Dari situ kami memberikan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai lingkungan untuk siswa selama ekstrakurikuler 

pramuka” (wwcr/gr/wm/28/02/19). 
 

 Dari pernyataan wawancara ibu Wm selaku guru kelas lima sekaligus 

penanggung jawab program Adiwiyata, peneliti menguraikan kembali mengenai 

kegiatan ekstrakurikuler yang di terapkan melalui kegiatan pramuka, di kegiatan 

pramuka itu siswa bisa mengetahui dan memahami lebih dalam lagi mengenai 

kegiatan berwawasan lingkungan. 
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4. Pengelolaan Sarana Prasarana Pendukung Lingkungan Sekolah  

a).  Mengelola sampah secara baik dan benar dengan memilah-milah 

antara sampah organic dan sampah non organik 

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah pada hari jumat, 22 

Februari 2019, peneliti mendapati bahwa SDN Pare 1 Kediri menyediakan 

berbagai macam sarana prasarana pendukung lingkungan di sekolah dalam 

pelaksanaan program Adiwiyata. Beberapa prasarana pendukung lingkungan 

sekolah yang dimaksud yaitu penyediaan tempat sampah yang terdapat di 

berbagai tempat dalam kondisi bersih setiap pagi hari, penyediaan toilet dan air 

bersih.Penyediaan wastafel di berbagai tempat dalam kondisi yang cukup bersih, 

penyediaan peralatan kebersihan dan perawatan lingkungan sekitar sekolah, 

taman-taman lingkungan sekolah yang dirawat kebersihannya, serta slogan-slogan 

peduli lingkungan sekolah di berbagai sudut sekolah. 

Peneliti melanjutkan observasinya untuk memperoleh data/informasi lebih 

banyak tentang deskripsi keberadaan sarana prasarana pendukung lingkungan 

sekolah di SDN Pare 1 Kediri. Berdasarakan penelitian, peneliti mendapati adanya 

dua jenis tempat sampah yang disediakan oleh sekolah, yaitu tempat sampah non 

pilah dan tempat sambah pilah,. 

Tempat sampah pilah yang terdiri dari sampah organik dan sampah non 

organik terletak di setiap depan kelas maupun di depan ruangan seperti ruang 

guru, ruang UKS, toilet, kantin dan laboratorium komputer. Sedangkan yang 

berada di depan kelas mulai dari kelas 1 A hingga kelas 6 B sudah disediakan 

sampah pilah, sehingga siswa bisa membiasakan untuk membuang sampah pada 

tempatnya dan bisa mengerti mana sampah organik dan mana yang termasuk 
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dalam sampah non organic. Melalui kebiasaan ini siswa akan lebih memahami 

makna dari menjaga lingkungan disekitar sekolah melalui hal dan kebiasaan yang 

sederhana. Berikut ini adalah dokumentasi berupa foto tempat sampah pilah yang 

terletak di depan kelas. 

 

 

Gambar 4.7 Tempat sampah pilah di depan setiap kelas 

(Sumber : Dok  Pribadi, 2019) 

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai sampah, sampah yang dihasilkan 

oleh warga SDN Pare 1 Kediri cukup banyak dari sampah organik maupun 

sampah non organik yang terdiri dari sampah plastic, kertas dan daun. Dari 

sampah organik maupun sampah non organik tersebut telah dimanfaatkan oleh 

sekolah yaitu disalurkannya ke tempat bank sampah di daerah pare. Kemudian 

sampah-sampah tersebut diolah menjadi pupuk organik/kompos. 

Sarana Prasarana lain yang telah peneliti observasi yaitu wastafel. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui juga bahwa sekolah telah menyediakan 

wastafel tempat untuk mencuci tangan di berbagai tempat dalam kondisi yang 
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cukup bersih. Disetiap depan kelas terdapat 1 wastafel, serta  1 wastafel di depan 

ruang guru dan beberapa wastafel juga disediakan di sudut halaman sekolah. 

Semua wastafel yang berada di SDN Pare 1 Kediri berfungsi dengan baik. Berikut 

ini adalah salah dokumentasi foto wastafel yang terletak di depan kelas maupun di 

depan ruang guru dan dilengkapi dengan sabun serta handuk untuk mencuci 

tangan setelah menggunakan wastafel.  

 

Gambar 4.8 Wastafel di depan Ruang Guru yang Dilengkapi dengan sabun 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 
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Gambar 4.9 handuk kecil sesudah memakai wastafel 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Setelah memperoleh data tentang wastafel, keberadaan wastafel serta 

manfaat wastafel di lingkungan sekolah SDN Pare 1 Kediri.Peneliti mengamati 

keseharian siswa dalam memanfaatkan wastafel dengan baik yaitu untuk mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan.Berkaitan dengan hal ini, Ibu Wm 

memberikan keterangan berikut ini. 

“Iya, sudah dimanfaatkan sehari-hari di sekolah oleh siswa dalam hal 

mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.Siswa sudah terbiasa 

menggunakan wastafel yang disediakan oleh sekolah” (wwcr/gr/28/02/19). 

Selain wastafel dan tempat sampah, sekolah juga menyedikan air bersih, 

toilet, dan tempat berwudhu. Dari hasil observasi, peneliti mendapati keberadaan 

tiga toilet di sebelah kelas 4 B,di sebelah kantin, serta di sebelah gerbang sekolah. 

Setiap toilet ada himbauan untuk menjaga kebersihan toilet serta untuk menyiram 

WC yang sengaja ditempel di dinding sebelah pintu toilet (Hasil observasi pada 

hari senin, 26 Februari 2019).Berikut adalah salah satu dokumen foto toilet dan 

tempat wudhu. 
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Gambar 4.10 Toilet di sebelah gerbang sekolah 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019)              

 

Gambar 4.11 tempat wudhu di samping toilet 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Jika dilihat dari dokumentasi peneliti, tempat wudhu dan toilet terlihat 

cukup bersih dan terlihat bahwa sekolah sangat memperhatikan kebersihan tempat 

wudhu dan toilet. Pemanfaatan tempat wudhu dan toilet secara umum di SDN 

Pare 1 Kediri yaitu untuk membuang air kecil, membuang air besar dan dijadikan 

sebagai tempat untuk berwudhu ketika akan menunaikan ibadah sholat, 
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pemanfaatan lainnya yaitu untuk membentuk tim POKJA sekolah yang terdiri dari 

siswa dan diketuai oleh guru yang telah bertanggung jawab dalam kebersihan 

toilet. Berkaitan dengan pernyataan diatas peneliti berusaha menggali informasi 

lebih banyak lagi tentang keberihan tempat wudhu dan kebersihan toilet. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ns 

selaku kepala sekolah SDN Pare 1 Kediri 

“Kalau untuk masalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya semua 

warga sekolah ikut serta dalam menjaga lingkungan sekolah seperti waktu di toilet 

kalau sesudah pipis harus disiram beberapa kali agar tidak bau dan merugikan 

yang lainnya” (wwcr/ks/27/02/19). 

Pernyataan wawancara diatas juga dipertegas oleh ibu Wm selaku 

penanggung jawab program Adiwiyata. 

“Kalau untuk menjaga kebersihan memang semua warga sekolah juga 

bertanggung jawab dalam menjaga sekolah serta sarana prasarananya juga. 

Dan di SDN Pare 1 juga sudah membuat tim POKJA yang sudah dibentuk 

untuk bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan tempat wudhu dan 

keberihan toilet. (wwcr/gr/28/02/19) 

 

Dari pernyataan informan diatas yang telah dikemukakan sebelumnya 

menunjukkan bahwa tim penanggung jawab POKJA memiliki tugas untuk 

menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet. Bukan hanya tim POKJA saja, 

tetapi warga sekolah juga memilik tanggung jawab untuk menjaga kebersihan 

toilet dan tempat wudhu agar tetap bersih dan nyaman saat digunakan. Dengan 

demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tim POKJA adalah tim yang 

paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan toilet dan tampat wudhu.  

Sarana prasarana lain yang terdapat di lingkungan sekolah SDN Pare 1 

yang telah disediakan dalam pelaksanaan program Adiwiyata yaitu berupa 
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peralatan kebersihan lingkungan dan perawatan lingkungan disekitar sekolah. 

Peneliti telah mengamati secara langsung dengan adanya alat-alat kebersihan dan 

perawatan yang cukup lengkap di lingkungan sekolah SDN Pare 1 Kediri. (Hasil 

Observasi Senin, 25 Februari 2019). Ada sapu ijuk yang disediakan sekolah 

disetiap kelas yang berada di depan kelas yang tempatnya juga sudah disediakan 

oleh sekolah. Peneliti juga mendapati tempat sampah dan serok yang ditempatkan 

disebelah gudang sekolah dan ada juga alat-alat kebersihan sekolah dan 

perawatan, seperti ember siram, pel, sapu lidi di gudang sekolah. Berikut ini 

dokumen foto sapu yang sudah ditempatkan di tempat yang sudah disediakan di 

masing-masing depan kelas. 

 

 Gambar 4.12 Sapu disetiap kelas yang sudah diletakkan di tempatnya 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Ketersediaan adanya alat-alat yang sudah disiapkan oleh sekolah yang 

sudah peneliti uraikan diatas menunjukkan bahwa warga sekolah agar bisa 

memanfaatkan fasilitas seperti alat-alat kebersihan dan perawatan yang terdapat 
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disekolah dan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah maupun di kelas. 

b).  Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan 

kondusif bagi semua warga sekolah 

Penyediaan sarana prasarana sebagai pendukung bentuk pengkondisian 

lingkungan tidak hanya sebatas penyediaan wastafel, tempat sampah, peralatan 

dan perawatan kebersihan, serta toilet. Tetapi dapat dijadikan sebagai bentuk 

untuk memberi kesan yang lebih nyaman dan sejuk di lingkungan sekitar sekolah, 

sekolah juga menyediakan taman dilingkungan sekolah dan juga adanya berbagai 

jenis tanaman di lingkungan sekolah, agar sekolah tampak lebih rindang dan hijau 

sejuk.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di depan ruang kelas terdapat 

taman kelas yang berada di depan kelas 4B dan di tengah halaman sekolah yang 

terletak di sebelah tugu UKS. Selain taman-taman di SDN Pare 1 Kediri terdapat 

juga keanekaragaman hayati yang terdapat di sebelah ruang guru dan di taman 

tengah halaman sekolah terdapat tanaman organik. Di setiap ruang depan kelas 

juga selalu diberi berbagai tanaman yang hijau rindang agar membuat siswa lebih 

nyaman disekolah dan tidak merasa panas karena adanya tanaman di depan kelas 

tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi foto tanaman hias disetiap depan ruang 

kelas, tanaman organik yang berada di taman halaman sekolah serta 

keanekaragaman hayati.  
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Gambar 4.13 keanekaragaman hayati 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 4.14 tanaman organik 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 
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Gambar 4.15 Tanaman Hias disetiap depan ruang kelas 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya tentang 

taman serta tanaman yang terdapat di lingkungan sekolah, peneliti menyimpulkan 

bahwa sekolah sangat berkomitmen dalam melakukan penghijaun lingkungan 

melalui program Adiwiyata melalui taman serta tanaman di lingkungan sekolah 

dan adanya keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekolah sebagai 

salah satu bentuk pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. 

Komitmen ini terlihat dari adanya tanaman hias dan organik disetiap depan ruang 

kelas.  

Pemanfaatan taman-taman, tanaman hias dan organik, serta 

keanekaragaman hayati yang dapat memberikan kesan sejuk, rindang, serta 

nyaman di lingkungan sekolah SDN Pare 1 Kediri juga dimanfaatkan sebaga 

sarana prasana dan media pembelajaran oleh guru kepada siswa.Bentuk 

pengkondisian lain yang tidak kalah penting dan sudah dilakukan di SDN Pare 1 

Kediri untuk mendukung pelaksanaan program Adiwiyata yaitu penempelan 

slogan atau poster peduli dan ramah lingkungan di berbagai sudut sekolah. Sesuai 
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dengan pernyaatan diatas ibu Wm selaku penanggung jawab program Adiwiyata 

serta guru kelas 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut. 

“Di SDN Pare 1 ini selain di dalam kelas maupun di luar kelas terdapat 

slogan/poster yang ditempel di setiap ruangan di dan ditempel disetiap 

depan kelas dengan tulisan mengeni peduli lingkungan sekolah” 

(wwcr/gr/28/02/19) 

 

Pemanfaatan slogan yang terdapat di lingkungan sekolah SDN Pare 1 

Kediri yaitu untuk memberikan himbauan kepada setiap siswa dalam bentuk 

berupa poster yang menarik untuk dibaca dan dipahami, banner dan sticker agar 

setiap siswa memiliki kebiasaan yang positif atau baik melalui media poster, 

banner dan sticker yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah. Berdasarkan data 

yang telah diperoleh dan telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa SDN Pare 1 Kediri telah mengupayakan, menjalankan dan 

telah memanfaatkan berbagai jenis sarana prasarana di lingkungan sekolah dalam 

melaksanakan program Adiwiyata secara baik dan didukung dengan adanya 

sarana yang memadai.  

Sarana dan pemanfaatan sarana pendukung yang terdapat di SDN Pare 1 

Kediri yaitu penyediaan tempat sampah di berbagai tempat di lingkungan sekitar 

sekolah dalam kondisi yang sudah bersih dari sampah yang dapat diamnfaatkan 

siswa untuk memilah sampah, penyediaan wastafel untuk tempat mencuci tangan 

di berbagai tempat dalam kondisi yang cukup bersih, penyediaan tempat wudhu 

dan toilet yang airnya juga bersih, serta penyediaan peralatan kebersihan dan 

perawatan lingkungan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan kelas, 

berbagai tanaman dan taman yang terdapat di lingkungan sekolah untuk 

memberikan kesan yang sejuk dan dapat dimanfaatkan sebagai media 
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pembelajaran dan penempelan slogan dan poster mengenai peduli lingkungan 

sekolah di berbgai sudut sekolah di SDN Pare 1 Kediri.  

c).  Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan 

sumber daya dan energy serta mengontrol penggunaan air 

 Dari hasil observasi peneliti mengenai penghematan sumber daya energy 

serta penggunaan air, peneliti menemui beberapa siswa yang sudah disiplin dan 

sudah terbiasa dalam melakukan penghematan tersebut. Berikut ini wawancara 

kepada guru kelas lima ibu Wm : 

 “iya, saya sebagai guru dan sebagai contoh siswa saya selalu 

mengingatkan agar siswa terbiasa dalam penghematan penggunaan air 

maupun listrik. Karena itu juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, ya seperti saya menyuruh salah satu siswa untuk mematikan 

lampu kelas maupun kipas di dalam kelas kalau sudah tidak dipakai lagi” 

(wwcr/gr/wm/28/02/19). 

 

Dari wawancara peniliti dengan ibu guru kelas lima, peneliti 

menyimpulkan dan peneliti juga menjumpai beberapa siswa yang sudah memiliki 

nilai kedisiplinan yang tinggi seperti saat siswa setelah menggunakan wastafel 

untuk mencuci tangan sesudah dipakai langsung dimatikan tanpa diingatkan 

kembali, saat cuaca sedang mendung dan kelas menjadi gelap lampu kelas 

dinyalakan dan guru juga menyuruh salah satu siswa untuk mematikannya saat 

kelas sudah tidak gelap lagi. Dari situ salah satu contoh sederhana bahwa guru 

telah mengjarkan siswa tersebut untuk melakukan pembiasaan penghematan 

sumber daya listrik jika sudah tidak dipakai lagi. 

5. Kendala dalam pelaksanaan program Adiwiyata  

Dalam Tesis Landriany (2011:132) program Adiwiyata bertujuan agar 

dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah dan menjadi tempat 

penyadaran dan pembelajaran warga sekolah, sehingga warga sekolah dapat 
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bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. Pada pelaksanaan 

program Adiwiyata, pada SDN Pare 1 Kediri masih dijumpai berbagai situasi 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Adiwiyata yaitu : 

a).  Kebiasaan  

Salah satu kebiasaan yang ditunjukkan berkaitan dengan nilai ramah 

lingkungan dan peduli lingkungan yaitu pembiasaan siswa dalam hal membuang 

sampah, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.Berdasarkan hasil 

observasi, peneliti mendapati beberapa siswa yang kurang memahami dalam hal 

membuang sampah pada tempatnya.Kebiasaan yang lainnya yaitu saat peneliti 

mengamati salah satu kegiatan program Adiwiyata yaitu kegiatan jumat bersih 

yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah mulai pukul 07.00 – 09.30.Peneliti 

masih menjumpai siswa yang pasif saat kegiatan berlangsung, siswa tersebut tidak 

patuh dan tidak mendengarkan arahan dari guru. Ibu Wm selaku penanggung 

jawab program Adiwiyata dan guru kelas 5 memberikan keterangan berikut ini. 

“Namanya juga anak SD mbak, kalau di suruh ya kadang masih tidak 

patuh, malah bercanda sendiri dengan teman-temannya” 

(wwcr/gr/28/02/19). 

 

Pernyataan diatas dari ibu Wm menunjukkan bahwa masih ada siswa yang 

masih pasif dalam kegiatan jumat bersih. Dari pernyataan tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Adiwiyata dalam kegiatannya 

masih ada hambatan atau kendala di SDN Pare 1 Kediri. Kendala atau hambatan 

lainnya yaitu saat pelaksanaan piket kelas.Masih ada beberapa siswa yang 

melaksanakan piket dengan asal-asalan.Hal ini diperkuat oleh ibu Wm selaku guru 

kelas 5. 

“Piket kelas dilaksanakan setiap hari yaitu pagi dan siang sesudah 

pembelajaran selesai.Kadang ada siswa juga yang lupa akan jadwal 
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piketnya dan temanya mengingatkan siswa tersebut bahwa waktunya 

melaksanakan piket” (wwcr/gr/28/02/19). 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui beberapa hal mengenai hambatan 

atau kendala dalam piket kelas. Ada siswa yang masih lupa akan tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan piket kelas. 

6. Upaya-upaya sekolah dalam pelaksanaan program Adiwiyata  

Menanamkan pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sejak 

usia dini dapat mewujudkan kedisipilinan dan kesadaran siswa, munculnya 

perilaku dan upaya-upaya pelestarian lingkungan, menciptakan budaya bersih dan 

sehat, perilaku hemat sumber daya alam dan penghijauan. Upaya yang dilakukan 

peneliti dalam melakukan kegiatan utama pada program Adiwiyata dengan 

mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Dalam pelaksanaan 

pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) selama ini di SDN Pare 1 Kediri sekolah 

telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan program Adiwiyata yaitu : 

1).  Keteladanan Guru  

Pelaksanaan pembiasaan nilai peduli dan ramah lingkungan di lingkungan 

sekitar sekolah memerlukan contoh yang dapat dijadikan teladan oleh siswa. 

Berkaitan dengan upaya atau tindakan tentang keteladanan guru, ibu Ns selaku 

kepala sekolah memberikan keterangan sebagai berikut : 

“Di SDN Pare 1 ini semua guru harus memberikan contoh yang baik bagi 

siswanya, Terutama dalam hal pendidikan lingkungan” 

(wwcr/ks/27/02/19). 

Pernyataan diatas diperkuat oleh ibu Wm selaku penanggung jawab 

program Adiwiyata, sebagai berikut. 

“Tugas guru memang harus mengajari siswanya, seperti merawat tanaman, 

membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang 

sampah pada tempatnya dan memberikan pengetahuan mengenai 
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pendidikan lingkungan hidup dalam proses pembelajaran” 

(wwcr/gr/28/02/19).  

 

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan dengan beberapa hal 

yang berkaitan dengan guru dalam upaya pelaksanaan program Adiwiyata yang 

sangat berkaitan dengan keteladaan guru. Karena guru merupakan sumber 

keteladanan yang tiada henti sebagai contoh teladan bagi siswanya sampai akhir 

hayat.Sekalipun guru tersebut belum mampu menunjukkan sepenuhnya menjadi 

teladan yang baik bagi siswanya, guru harus selalu berupaya untuk dapat 

memberikan keteladanan yang baik bagi siswa.Siswa yang masih duduk di 

bangku sekolah dasar cenderung mencontoh atau meniru apapun yang dilakukan 

oleh guru. 

Ada beberapa bentuk keteladanan guru yang peneliti jumpai pada saat 

observasi berlangsung di SDN Pare 1 Kediri.Contoh sederhana yang 

menimbulkan pengaruh yang sangat baik bagi perilaku siswa yaitu dengan 

perilaku guru sehari-hari dilingkungan sekolah yang membuang sampah pada 

tempatnya. Perilaku yang sangat sederhana ini akan berpengaruh kepada siswa 

yang tidak sengaja memperhatikan guru tersebut dan perlahan akan 

menirukannya. Dan ada juga contoh saat guru melakukan hal mencuci tangan dan 

memakai sabun setalah mencuci tangan menggunakan fasilitas yang telah 

disediakan oleh sekolah yaitu wastafel yang terdapat di setiap depan ruang kelas. 

Berikut dokumentasi berupa foto dari salah satu guru yang melakukan hal 

tersebut. 
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Gambar 4.17 salah satu guru yang mencuci tangan di wastafel 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

Berdasarkan uraian dan gambar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa guru 

berusaha untuk dapat memberikan keteladanan yang baik dan berpengaruh kepada 

siswa dalam pelaksanaan program Adiwiyata, sekalipun keteladanan yang 

diberikan oleh guru kepada siswanya belum menyeluruh baik dari segi tempat, 

waktu dan situasi.  

b. Kegiatan Pembiasaan Berbasis Partisipatif  

1) Melakukan Pelatihan  

 Dalam hal ini, pelatihan yang dimaksud dari keterangan narasumber saat 

peneliti melakukan wawancara dengan penanggung jawab program Adiwiyata di 

SDN Pare 1 Kediri yaitu ibu Wm sebagai berikut : 

“Sekolah melakukan kerjasama dengan pihak luar yaitu dengan DLH 

(Dinas Lingkungan Hidup) yang terdapat di kabupaten Kediri. Sekolah 

mendapat sumbangan yaitu sebuah pohon trembesi sebagai wujud salah 

satu sekolah Adiwiyata di kota pare. Untuk pelatihan sendiri sekolah 

bekerjasama dengan instansi-instansi lain untuk keterlaksanaannya 

kegiatan program Adiwiyata” (wwcr/gr/28/02/19). 
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Berdasarkan pernyataan dari ibu Wm diatas, diketahui bahwa sekolah 

telah berupaya untuk melakukan keterlaksanaannya program Adiwiyata dengan 

baik, terbukti bahwa sekolah telah melakukan kerjasama dalam melakukan 

pelatihan dengan pihak luar. Berikut ini hasil observasi berupa dokumentasi foto 

yang menunjukkan sekolah telah bekerjasama dengan pihak luar : 

 

Gambar 4.18 guru dan kepala sekolah bekerjasama dengan pihak DLH 

kabupaten Kediri 

(Sumber : Dok Pribadi, 2019) 

2).  Pengembangan isu local dan global dalam pembelajaran  

 Untuk mewujudkan sekolah yang memiliki sikap peduli dan berbudaya 

lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang 

berkaitan dengan lingkungan. Sekolah juga harus mengembangkan mengenai isu 

local dan global dalam proses pembelajaran. Sekolah sangat berupaya dalam hal 

mengembangkan isu lokal dan global dalam proses pembelajaran. Berikut ini 

wawancara peneliti dengan ibu Wm selaku penanggung jawab program Adiwiyata  

 “iya, sekolah juga mengembangkan isu local dan global di dalam 

pembelajaran. Isu local itu ada 5 yaitu : sampah, keanekaragaman hayati, 

energy, makanan, dan minuman. Tetapi di SDN Pare 1 ini lebih mengangkat 

isu sampah, karena sekolah sangat menyadari bahwa sampah yang 

dihasilkan setiap harinya di SDN Pare 1 Kediri sangat banyak yang 

disebabkan oleh banyaknya jumlah siswa yang ada disekolah tersebut. 
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Sehingga sekolah lebih mengembangkan isu sampah sebagai edukasi dan 

penyadaran bagi siswa agar bisa memanfaatkan sampah dengan baik” 

(wwcr/gr/wm/28/02/19). 

 Dari wawancara dengan ibu Wm selaku penanggung jawab program 

Adiwiyata mengenai pengembangan isu local dan global dalam pembelajaran, 

peneliti menyimpulkan bahwa SDN Pare 1 lebih mengembangkan isu sampah 

karena memang setiap individu harus menyadari pentingnya membuang sampah 

pada tempatnya yang disediakan dan sampah yang dihasilkan oleh warga sekolah 

di SDN Pare 1 sangat banyak.  

3).  Hukuman  

 Hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada siswa berkaitan dengan 

pelaksanaan nilai peduli lingkungan.Lingkungan sudah membuat konsekuensi 

terhadap perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang 

dibuat oleh sekolah yang berlaku di lingkungan sekolah. Misalnya, perilaku yang 

menunjukkan merusak lingkungan sekolah seperti tanaman, tidak melaksanakan 

piket. Berikut dengan hal ini ibu Ns selaku kepala sekolah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Iya, siswa yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerusakan 

lingkungan sekolah akan diberi sanksi atau hukuman, jika mendapati siswa 

yang memetik tanaman akan diberi sanksi oleh guru yaitu ditugaskan 

untuk membawa tanaman ke sekolah” (wwcr/ks/27/02/19). 

 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa wujud hukuman yang 

diberikan di SDN Pare 1 Kediri berikaitan dengan perilaku yang menunjukkan 

tindakan dalam merusak lingkungan sekolah dan terkait dengan pelaksanaan 

program Adiwiyata yang berupa sanksi verbal.Sanksi verbal yang dimaksud yaitu 

berupa teguran, pengarahan yang diberikan oleh guru dalam memberikan contoh 

yang baik kepada siswanya. 
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 Selama observasi berlangsung peneliti mendapati beberapa siswa yang 

memiliki perilaku yang baik terhadap sesama temannya, yaitu siswa tersebut 

memiliki sikap yang saling mengingatkan jika ada temannya yang lupa akan 

jadwal piket yang telah diatur sesuai hari. Sikap ini berkaitan dengan sikap peduli 

terhadap lingkungan karena siswa tersebut mau menegur temannya yang lupa 

dengan jadwal piketnya.Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan ibu Wm selaku 

penanggung jawab program Adiwiyata sebagai berikut. 

“Iya, memang disini masih terdapat beberapa siswa jika memiliki tugas 

untuk piket dan harus diingatkan terlebih dahulu.Tapi sebagian siswa juga 

sudah sadar akan tanggung jawab dengan tugas piketnya” 

(wwcr/gr/28/02/19). 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pihak sekolah yang 

memberi sanksi verbal atas tindakan siswa yang termasuk dalam tindakan 

merusak lingkungan  tidak hanya dilakukan oleh siswa tersebut saja, tetapi juga 

siswa lain. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu antarsiswa tetap saling 

mengingatkan dalam hal peduli lingkungan, terutama dalam pelaksanaan piket 

yang sudah dicantumkan sesuai jadwal. 

4).  Penghargaan  

 Penghargaan tertuju pada konsekuensi yang ditetapkan oleh sekolah atas 

perilaku atau tindakan merawat, menjaga, memelihara fasilitas atau lingkungan di 

sekitar lingkungan sekolah, dalam hal ini termasuk dengan sikap peduli dan ramah 

lingkungan. Berkaitan dengan hal ini, ibu Ns selaku kepala sekolah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Mengenai penghargaan kepada siswa yang memiliki perilaku yang lebih 

peduli terhadap lingkungan di sekolah, kami memberikannya pada waktu 

upacara. Agar pada saat dijelaskan kenapa siswa ini mendapatkan 

penghargaan siswa lain juga mengetahui keteladannya dan siswa lain agar 

meniru perilaku temannya yang mendapatkan penghargaan dan lebih 

semangat dalam menjaga lingkungan sekitar sekolah” (wwcr/ks/27/02/19). 
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 Berdasarkan pernyataan dari infroman, diketahui bahwa penghargaan 

memiliki fungsi untuk penguatan sebagai karakter atau sikap siswa agar lebih baik 

dan positif kepada lingkungan sekolah. Penghargaan juga dapat membuat siswa 

memiliki pengalaman yang sangat mengesankan dan akan tetap terkenang hingga 

kelak oleh siswa. 

C. Pembahasan  

1. Pelaksanaan program Adiwiyata dalam Mewujudkan Sekolah 

Berbudaya Lingkungan di SDN Pare 1 Kediri. 

a. Kebijakan Sekolah  

1).  Penetapan visi misi sekolah  

 Berdasarkan visi misi sekolah SDN Pare 1 Kediri yang telah disebutkan 

dalam hasil penelitian diatas salah satu indikator visi misi sekolah sudah 

tercantum dan berkaitan dengan nilai sikap peduli lingkungan yang menunjukkan 

bahwa sekolah telah mengupayakan dan melaksanakan pendidikan lingkungan 

hidup dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini 

menunjukkan kebijakan sekolah dalam menetapkan visi misi tersebut sudah 

sejalan dengan pelaksanaan salah satu komponen program Adiwiyata, yaitu 

kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Implementasi dari komponen 

kebijakan sekolah berwawasan lingkungan sebagaimana dituangkan oleh 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 

tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata pasal 6 yaitu adanya kebijakan 

sekolah yang berwawasan lingkungan. 
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 Visi misi SDN Pare 1 Kediri yang sudah diupayakan dan dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah juga sudah terangkum dalam 

dokumen yang berupa kurikulum sekolah dan terdapat juga di papan slogan visi 

misi yang berada di setiap depan ruang kelas serta di beberapa sudut sekolah. Dari 

uraian tersebut berarti sekolah sudah menunjukkan komitmen dalam 

melaksanakan kebijakan yang sudah diambil dan ditetapkan. 

2).  Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan  

 Dalam tesis Landriany (2011:105) lingkungan yaitu segala sesuatu yang 

berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitar 

lingkungan.Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan di SDN Pare 1 Kediri 

memberikan penyampaian materi mengenai pendidikan lingkungan hidup 

dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi kedalam semua mata 

pelajaran.Mulai dari pengembangan materi, model dan metode pembelajaran yang 

bervariasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 

mengenai lingkungan hidup kepada siswa yang berkaitan dengan persoalan 

kehidupan sehari-hari di lingkungan. 

3).  Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif   

 Sebagai bentuk terwujudnya visi misi sekolah dengan salah satu 

indikatornya yang sudah memuat nilai sikap peduli lingkungan, sekolah memiliki 

program pendukung di SDN Pare 1 Kediri. Ada tiga program pendukung yang 

dimaksud yaitu jumat bersih, jadwal piket, dan hemat energy (air dan 

listrik).Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan program pendukung pelaksanaan Adiwiyata tercermin dari kegiatan yang 

dilaksanakan seperti jumat bersih, jadwal piket, dan hemat energi. 
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Pelaksanaan kegiatan jumat bersih sudah menunjukkan upaya sekaligus 

pemberian keteladanan guru kepada siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah, melindungi dan merawat tanaman sekolah agar tetap nyaman, bersih dan 

rapi.Dalam pelaksanan kegiatan piket sehari-hari di sekolah juga menunjukkan 

upaya dalam pengelolaan kelas serta sarana prasarana yang berada di dalamnya 

oleh warga kelas terutama oleh siswa. Dalam berbagai kegiatan tersebut dapat 

menjadi pembelajaran yang penting bagi siswa agar terbiasa mengelola apa yang 

ada di sekitar lingkungan sekolah dengan baik. Hemat energi juga dapat 

menunjukkan upaya untuk memberikan edukasi kepada siswa untuk 

menggunakan listrik dan air secara efisien. 

4).  Penyediaan sarana pendukung dan pemanfaatannya  

 Upaya sekolah dalam pelaksanaan program Adiwiyata juga didukung 

dengan ketersediaannya sarana prasarana dan pemanfaatan sarana prasarana 

tersebut sebagai pelengkap program Adiwiyata. Adapun sarana prasarana dan 

pemanfaatannya yang dimaksud yaitu adanya wastafel di setiap depan ruang 

kelas, ketersediaannya tempat sampah pilah di berbagai tempat, penyediaan toilet 

dan tempat wudhu yang bersih, penyediaan peralatan kebersihan dan perawatan 

lingkungan, serta slogan atau poster di berbagai ruang kelas maupun di luar kelas 

mengenai peduli lingkungan.  

 Ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan program Adiwiyata di 

SDN Pare 1 Kediri telah menunjukkan tindakan yang sesuai dengan indikator 

program Adiwiyata dalam pengembangan nilai peduli lingkungan yang 

dikemukakan Kemendiknas (2010 : 29). Indikator program Adiwiyata dalam 

pengembangan nilai peduli lingkungan yang berkitan dengan Ketersediaan sarana 
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prasarana tercerimin dari ketersediaan toilet dan tempat wudhu dengan air yang 

bersih, penyediaan tempat sampah pilah, penyediaan wastafel, penyediaan 

peralatan dan perawatan lingkungan sekolah, penyediaan keanekaragaman hayati, 

serta tanaman di berbagai sudut lingkungan sekolah. Di dalam kelas juga terdapat 

slogan-slogan mengenai lingkungan, air minum, kipas angin. 

 Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah juga menunjukkan upaya 

sekolah dalam implementasi pengelolaan sarana prasarana sekolah yang di 

realisasi dan disesuaikan dalam program Adiwiyata yang dikemukakan oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional (2011:20). Sekolah juga sudah menyediakan 

taman sekolah, taman kelas yang terdapat di depan kelas berdasarkan kelasnya 

masing-masing, berbagai macam keanekaragaman hayati dan green house. Dan 

terdapat juga slogan-slogan mengenai peduli lingkungan sekolah seperti hemar 

air, listrik di berbagai sudut lingkungan sekolah. 

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata  

 Bentuk pelaksanaan program Adiwiyata telah diupayakan oleh warga 

sekolah (kepala sekolah, guru, siswa) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

sekolah.Dari upaya pelaksanaan program Adiwiyata juga terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya yang terlihat pada kebiasaan siswa dalam kegiatan piket kelas 

yang beberapa siswa masih memiliki sikap yang tidak bisa bertanggung jawab 

pada tugasnya dan harus diingatkan oleh temannya maupun oleh gurunya. 

Selanjutnya kegiatan lain yaitu pada saat jumat bersih masih ada beberapa siswa 

yang kurang patuh dan tidak mendengarkan perintah dari guru dan siswa tersebut 

asik bermain sendiri.  
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 Pernyataan yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa sikap peduli 

lingkungan belum sepenuhnya menjadi budaya sekolah. Aan komariah dan Cepi 

Triatna (2005 : 102) menyatakan bahwa budaya sekolah merupakan suatu 

karakteristik khas sekolah yang dapat di identifikasikan melalui sikap dan nilai 

yang dianut serta yang dimiliki dari kebiasan yang ditampilkan oleh warga 

sekolah yang membentuk kesatuan sistem sekolah.  

C. Upaya – Upaya Sekolah dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata 

 Berbagai bentuk pelaksanaan telah diupayakan sekolah seperti bentuk 

keteladanan yang dilakukan oleh guru agar siswa melihat dan meniru perilaku 

guru yang baik dan positif. Salah satu bentuk keteladanan guru yaitu saat guru 

melakukan pendampingan jumat bersih, guru tidak hanya mengarahkan tetapi 

guru juga terlibat langsung dengan siswa seperti memberi contoh merawat 

tanaman, menyirami tanaman, memotong tanaman yang sudah rusak dan diganti 

dengan yang baru, memilah sampah organik dan non organik , mencuci tangan 

sesudah melakukan kegiatan jumat bersih menggunakan sabun di wastafel.  

2. Kegiatan Pembiasaan Berbasis Partisipasif  

Pembiasaan berbasis partisipatif dalam pelaksanaan program Adiwiyata di 

SDN Pare 1 Kediri diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan : 

1).  Melakukan Pelatihan 

 Dalam kegiatan ini sekolah melakukan kerjasama dengan pihak luar yang 

terkait dalam pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. Salah satu 

kerjasama yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan tentang tanaman 

dengan Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten Kediri.Kerjasama yang telah 

dilakukan oleh sekolah di SDN Pare 1 yang telah diuraikan diatas sudah 
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menunjukkan upaya dalam pelaksanaan program Adiwiyata yang telah 

disesuaikan dengan salah satu indikator Kementerian Lingkungan Hidup (2012 : 

17). Menjalin kemitraan dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan 

hidup dengan berbagai pihak. 

2).  Pengembangan Isu Lokal dan Global dalam pembelajaran  

Dalam kegiatan proses pembelajaran di SDN Pare 1 Kediri sudah 

mengambangkan isu local dan global dalam pembelajaran. Tetapi isu yang paling 

dikembangkan adalah isu mengenai sampah, karena menyadari sampah yang 

dihasilkan oleh warga sekolah SDN Pare 1 sangat banyak.Sehingga sekolah lebih 

mengembangkan isu sampah sebagai penyadaran dan pengetahuan bagi siswa 

dalam memanfaatkan sampah. 

3).  Hukuman  

Pemberian hukuman di SDN Pare 1 Kediri diberlakukan terhadap siswa 

yang menunjukkan perilaku atau tindakan yang dapat merusak lingkungan seperti 

memotong daun-daun tanaman dan membuang sampah seenaknya tidak pada 

tempatnya.Hukuman yang diberikan kepada siswa berupa sanksi verbal, yaitu 

sanksi yang diberikan oleh guru terhadap siswa untuk ditugaskan membawa 

tanaman. Hal ini dilakukan agar siswa mengerti akan pentingnya dalam memiliki 

sikap kepedulian lingkungan.  

4). Penghargaan  

Penghargaan diberikan kepada siswa yang berperilaku baik dan memiliki 

rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan sekolah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program Adiwiyata dan penghargaan tersebut bisa berupa pujian atau 

penguatan secara langsung. 


