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ABSTRAK 

Wardani, Diyan Nurvika Kusuma. 2018. Implementasi Program Adiwiyata dalam Membina 

Karakter Peduli Lingkungan Bagi Siswa (Studi Kasus di MIN 1 Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Program Adiwiyata, Karakter Peduli Lingkungan  

Seorang siswa harus memiliki karakter peduli lingkungan agar terbiasa hidup bersih dan 

sehat, serta dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan sehari-hari, dengan 

lingkungan yang kondusif akan tercipta proses pembelajaran yang bermutu. Karakter peduli terhadap 

lingkungan dapat dibentuk melalui barbagai cara. Salah satunya adalah melalui implementasi 

program adiwiyata. MIN 1 Ponorogo telah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi sebagai 

sekolah Adiwiyata. Pelaksanaan program Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan 4 

komponen program Adiwiyata yang tercantum dalam buku pedoman Adiwiyata. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan program Adiwiyata melalui 4 

komponen program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. (2) Untuk mengetahui proses pembinaan karakter 

peduli lingkungan pada peserta didik di MIN 1 Ponorogo. (3) Untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat dalam implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan 

peserta didik di MIN 1 Ponorogo. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini berupa studi kasus, dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan model Miles and Huberman yang meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil analisa penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan program 

Adiwiyata melalui 4 komponen program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik, 

dengan melibatkan seluruh stakeholder. a) kebijakan berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu 

dalam visi, misi, dan tujuan madrasah mencantumkan tentang lingkungan; serta RKAS juga memuat 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b) pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan, yaitu menggunakan kurikulum 2013, dengan lebih dipertajam yang membahas tentang 

lingkungan sekolah adiwiyata. c) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, diantaranya yaitu 

memiliki jadwal piket kebersihan dan pengelolaan sanitasi sekolah setiap harinya; adanya program 

sabtu bersih; pengelolaan toga, green gouse, dan pembibitan tanaman; mengembangkan kegiatan 

ekstra kurikuler dan pengembangan diri; adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah seperti daur 

ulang sampah untuk dijadikan karya seni. d) pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan, 

diantaranya yaitu tersedianya air bersih; penyediaan tempat sampah terpisah yaitu organik dan 

anorganik; drainase dan ruang terbuka hijau; menyediakan sarana prasarana untuk mendukung 

pembelajaran LH disekolah seperti pengomposan, hutan/taman sekolah, tabulampot, toga; setiap 

ruang memiliki pengaturan cahaya yang baik dan ventilasi udara yang alami. (2) Proses pembinaan 

karakter peduli lingkungan pada pada peserta didik di MIN 1 Ponorogo yaitu melalui: a) pembiasaan. 

b) keteladanan. c) pembinaan disiplin peserta didik. d) terintegrasi dalam mata pelajaran. e) kegiatan 

rutin. f) pengkondisian. g) pengembangan budaya sekolah. (3) Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan di MIN 1 Ponorogo diantaranya 

adalah komitmen dari stakeholder madrasah; dukungan dari kepala madrasah, guru dan karyawan 

serta masyarakat sekitar; adanya kegiatan pembiasaan serta adanya kerja sama dengan pihak luar atau 

lembaga lain. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah belum adanya campur tangan dari 

kemenag dalam hal pendanaan; lingkungan keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat 

manusia beraktivitas, tetapi juga sangat berperan dalam mendukung berbagai 

aktivitas manusia.
1
 Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran lingkungan. 

Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia selalu disediakan oleh alam. Makan, 

minum, pakaian, telah tersedia di alam, dan tugas manusia adalah mengolahnya 

untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.
2
 Kita sebagai penikmat 

sumber daya alam sangat perlu memiliki budaya cinta lingkungan agar alam kita 

akan selalu terjaga kelestariannya yang nantinya akan dapat dinikmati sepanjang 

hayat.
3
  

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia 

yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun 

tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan 

abiotik. Jika kalian berada disekolah, lingkungan biotiknya berupa teman─teman 

                                                           
 

1
 Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan (Bandung: Refika Aditama, 2013), 01. 

 
2
 Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya, Dasar-Dasar Pendidikan Lingkungan 

Hidup (Surabaya, Kerjasama Antara Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur dan Universitas Negeri 

Surabaya, 2011), 1. 

 
3
 Ibid., 20. 
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sekolah, bapak ibu guru serta karyawan dan semua orang yang ada di sekolah, 

juga berbagai jenis tumbuhan yang ada dikebun sekolah serta hewan─hewan 

yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, 

papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di 

sekitar.
4
  

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram 

dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik bagi pendidik maupun bagi orang 

yang menjadi subyek pendidikan itu sendiri yaitu anak didik. Sekolah merupakan 

pusat dari segala kegiatan pendidikan. Adanya pengaruh─pengaruh lingkungan 

sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran maupun hasil dari pada proses pembelajaran tersebut atau 

juga dapat disebut prestasi yang dicapai siswa.
5
 

Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan agar tercipta proses 

pembelajaran yang bermutu. Pemberian pengetahuan dan pembentukan 

kesadaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat dirasa sangat efektif ketika 

dilakukan pada siswa sejak dibangku sekolah dasar. Diharapkan ketika berada di 

                                                           
 

4
 Kompri, Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), 324.  

 
5
 Ibid., 321.  
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luar lingkungan sekolah, mampu menerapkan hidup bersih dan sehat seperti saat 

disekolahnya.
6
  

Kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab 

bersama dari setiap warga sekolah. Peran guru dan siswa, bahkan orang tua 

sangat berperan dalam pemeliharaan dan perwujudan lingkungan sekolah yang 

bersih dan sehat. Dengan kondisi sekolah yang sehat akan melahirkan siswa yang 

cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan serta mampu menerapkan sikap cinta 

dan peduli lingkungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.  

Untuk mewujudkan peran sekolah sebagai wahana pembentukan karakter, 

khususnya karakter peduli lingkungan, saat ini dikembangkan konsep green 

school dan green curriculum dengan model pembiasaan (habit formation) dan 

keteladanan (role model) yang menunjukan budaya ekologis sekolah. Konsep 

green school dan green curriculum di Indonesia diaplikasikan pada program 

Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan bentuk komitmen pemerintah 

terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui pendidikan. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 5 Tahun 2013 diterjemahkan menjadi program sekolah 

Adiwiyata.
7
 

                                                           
 

6
 Ibid., 322. 

 
7
 Mohammad Dendy Fathurahman Bahrudin, “Pelaksanaan  Program Adiwiyata dalam 

Mendukung  Pembentukan  Karakter Peduli Lingkungan  di SMA Negeri 4 Pandeglang,” Jurnal 

Pendidikan Geografi, 1 (April, 2017), 29. 
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Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai 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 kepada cita─cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program 

adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola 

sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
8
 

Program sekolah Adiwiyata memiliki peran strategis dalam peningkatan 

kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan tujuan dan peran tersebut, 

kontribusi program Adiwiyata terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan 

sangat mungkin terwujud. Program sekolah Adwiyata memiliki empat aspek 

didalam pelaksanaannya, antara lain adalah aspek kebijakan berwawasan 

lingkungan, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan 

berbasis partisipatif dan yang terakhir adalah aspek pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan. Aspek-aspek tersebut berperan dalam 

mengkondisikan lingkungan sekolah untuk membiasakan perilaku peduli 

lingkungan siswa dan warga sekolah lainnya.
9
 

Dalam kamus bahasa indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; 

                                                           
 

8
 Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan (Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012), 3. 

 
9
 Mohammad Dendy Fathurahman Bahrudin, “Pelaksanaan  Program Adiwiyata Dalam 

Mendukung  Pembentukan  Karakter Peduli Lingkungan  di Sma Negeri 4 Pandeglang,” Jurnal 

Pendidikan Geografi, 1 (April, 2017), 30. 
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tabiat; watak. Sedangkan pendidikan karakter adalah perihal menjadi sekolah 

karakter, dimana sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter.
10

 

Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di setiap sekolah. Hal ini 

karena karakter yang baik terkait erat dengan keberhasilan anak didik dalam 

belajar disekolah. 

Pendidikan karakter sesungguhnya sudah tercermin dalam 

Undang─Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yang berbunyi, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
11

 Jadi betapa 

pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik. Disamping kecerdasan, potensi 

lain yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan terhadap anak didik 

adalah mengembangkan potensi anak didik agar memiliki kepribadian yang 

berakhlak mulia. Dengan demikian, akan terbangun generasi bangsa yang tidak 

hanya cerdas, namun juga berkarakter yang baik. 

                                                           
 

10
 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Kreatif & Inovatif  (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 8. 
 

11
 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014), 12. 
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Karakter yang paling penting dalam kehidupan yang berkelanjutan 

dengan generasi mendatang adalah memanfaatkan lingkungan secara 

bertanggung jawab. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab jangan sampai 

terjadi memanfaatkan lingkungan dengan cara yang serakah; kekayaan alam 

dikeruk sebanyak─banyaknya tanpa memperhatikan kepentingan generasi 

mendatang; hutan dibabat habis tanpa melakukan penanaman kembali yang 

memadai. Sungguh, kesadaran untuk bisa memanfaatkan lingkungan secara 

bertanggung jawab ini harus dikembangkan pada setiap anak didik dalam 

pendidikan.
12

  

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya─upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
13

 

Kepedulian akan lingkungan yang kurang ini haruslah kita tanggapi dengan 

serius. Salah satu langkahnya adalah melalui dunia pendidikan, mulai dari TK 

sampai Perguruan Tinggi. Artinya, harus dibangun karakter peduli lingkungan 

disemua jenjang pendidikan agar tercipta kesinambungan, yang pada akhirnya 

akan menciptakan budaya “peduli lingkungan”. 

Membangun karakter sekolah untuk peduli lingkungan tidak bisa 

dilakukan sendiri oleh guru atau sedikit guru, tapi harus digerakkan bersama oleh 

sistem dan manajemen sekolah. Artinya, harus dibangun melalui program 

                                                           
 

12
 Ibid., 74. 

 
13

 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Kreatif & Inovatif, 7. 
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sekolah yang disepakati bersama seluruh warga sekolah. Seorang guru sebagai 

pendidik dapat diharapkan untuk tidak hanya menyampaikan materi 

pelajarannya, tetapi juga menyampaikan pendidikan lingkungan yang mampu 

menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Pimpinan sekolah 

harus menggerakkan para guru, karyawan, dan para siswa untuk peduli 

lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan.
14

 

Dalam konteks itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

MIN 1 Ponorogo dengan sejumlah pertimbangan akademis. Pertama, MIN 1 

Ponorogo secara administrasi mendapat penghargaan dan diakui sebagai sekolah 

Adiwiyata yang resmi pada tahun 2015. Kedua, pelaksanaan program adiwiyata 

disana sudah berjalan dengan baik, dengan melibatkan seluruh stakeholder. 

Stakeholder disini adalah orang-orang yang berkepentingan dan terlibat dalam 

pelaksanaan program Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo, seperti kepala madrasah, 

penanggung jawab program Adiwiyata, dan guru. Sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan, seperti penanaman karakter peduli lingkungan siswa, siswa diajak 

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya seperti penanaman pohon di 

lingkungan madrasah, penanaman toga (tanaman obat keluarga atau apotek 

hidup), serta pemilahan sampah organik dan anorganik.
15

   

Berdasarkan pengalaman yang penulis alami dilapangan ketika PPLK II, 

siswa sudah bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan 

                                                           
 

14
 Ibid., 171. 

 
15

 Lihat pada transkip observasi  dalam lampiran penelitian ini, kode: 01/O/9-X/2017 
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anorganik, tetapi juga ada beberapa siswa yang masih membuang sampah tidak 

sesuai dengan jenisnya. Selain itu, yang dilakukan siswa untuk mengatasi 

lingkungan yang kotor yaitu dengan melakukan piket kelas setiap hari secara 

bergantian, kerja bakti bersama setiap hari sabtu atau disebut dengan sabtu bersih 

dan mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara bersama─sama 

atau disebut dengan operasi semut setelah selesai upacara bendera setiap hari 

senin. Selain itu, disana juga membudayakan 7K (kebersihan, keindahan, 

kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan).
16

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul 

penelitian ini adalah “Implementasi Program Adiwiyata dalam Membina 

Karakter Peduli Lingkungan Bagi Siswa (Studi Kasus di MIN 1 Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi program 

adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program Adiwiyata melalui 4 komponen program 

adiwiyata di MIN 1 Ponorogo? 

                                                           
 

16
 Lihat pada transkip observasi  dalam lampiran penelitian ini, kode: 01/O/9-X/2017. 
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2. Bagaimana proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada peserta didik 

di MIN 1 Ponorogo? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program 

adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan peserta didik di MIN 

1 Ponorogo? 

 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Adiwiyata melalui 4 komponen 

program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada 

peserta didik di MIN 1 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan peserta didik 

di MIN 1 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Dari penelitian ini akan ditemukan informasi tentang implementasi program 

adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan siswa di MIN 1 

Ponorogo. 
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2. Praktis  

a. Bagi Guru 

Sebagai masukan kepada guru dalam membina karakter peduli 

lingkungan siswa melalui program adiwiyata. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai kajian serta tolak ukur bagi sekolah dalam membina 

karakter peduli lingkungan siswa melalui program adiwiyata. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah dan mengembangkan 

wawasan pengetahuan tentang implementasi program adiwiyata dalam 

membina karakter peduli lingkungan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis ilmiah 

ini, maka penulis susun sistematika pembahasannya menjadi enam bab, 

masing─masing terdiri dari sub─sub yang berkaitan erat dan merupakan 

kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I, pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran 

umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti. Yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori tentang 

implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan. 

Bab III, membahas tentang metode penelitian. Yang meliputi pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan─tahapan penelitian. 

Bab IV, merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang 

data umum dan data khusus tentang implementasi program adiwiyata dalam 

membina karakter peduli lingkungan siswa di MIN 1 Ponorogo. 

Bab V, merupakan analisis data yang berisi tentang analisis data 

implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan 

siswa di MIN 1 Ponorogo. 

Bab VI, merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi yaitu berisi simpulan dan saran.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah tahun 2016 dengan judul 

“Implementasi Program Adiwiyata Di SD Islam Al─Azhar 29 BSB Semarang” 

dengan hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi program tersebut adalah 

pada (a) Pengembangan kebijakan sekolah dalam mewujudkan program 

Adiwiyata meliputi pembentukan tim Adiwiyata sekolah, perumusan visi, misi, 

dan tujuan sekolah yang memuat pengelolaan lingkungan, merancang program 

kegiatan─kegiatan lingkungan hidup, membangun kemitraan mengimplementasi 

kan kurikulum berwawasan lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung 

pembelajaran lingkungan hidup, pengelolaan dan penghematan sumber daya 

sekolah, penyadaran warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. (b) 

Implementasi kurikulum berwawasan lingkungan SD Islam Al─Azhar 29 BSB 

Semarang dilaksanakan secara integralistik. Proses implementasi kurikulum 

berwawasan lingkungan di SD Islam Al─Azhar 29 BSB Semarang juga 

didukung oleh pembuatan rencana program pembelajaran dan instrumen evaluasi 

yang memuat materi peduli lingkungan. (c) Kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif melalui jalur kemitraan. Artinya menjalin kerja sama dengan 

beberapa instansi luar dalam pengelolaan lingkungan seperti Dinas Pertanian, 

Puskesmas, Basarnas, Dinas Kehutanan, dan lain sebagainya. (d) Pengelolaan 
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sarana prasarana pendukung dapat dilihat dari beberapa kegiatan yaitu 

pengelolaan sampah, pengelolaan green house, gazebo, kolam ikan, dan kebun, 

pemeliharaan sanitasi sekolah, pengelolaan pelayanan kantin sekolah, dan 

pengelolaan air, listrik, dan ATK secara efisien.
17

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Melia Rimadani Trahati tahun 

2015 dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di SD 

Negeri Tritih Wetan 05” dengan hasil penelitian sebagai berikut: pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SD Negeri Tritih Wetan 05 dilaksanakan dengan 

cara: (1) Pengembangan kurikulum sekolah, meliputi program pengembangan 

diri, pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan budaya sekolah. Program 

pengembangan diri meliputi kegiatan rutin piket dan sabtu berseri, kegiatan 

spontan, keteladanan, dan pengkondisian sekolah. Pengintegrasian diupayakan 

dalam semua mata pelajaran. Budaya sekolah meliputi muatan lokal sekolah, 

apotek hidup, tamanisasi, ruang dan fasilitas, motivasi kepada siswa, penerapan 

hadiah dan hukuman, dan pengembangan karakter peduli lingkungan, 

kepedulian, dan tanggung jawab. (2) Pengembangan proses pembelajaran kelas 

dengan praktek dan pengamatan langsung, sekolah, sekolah dengan pengarahan 

dan lomba, dan diluar sekolah dengan pramuka, kunjungan ke luar sekolah. (3) 

Pengembangan kesehatan sekolah meliputi pemeliharaan ruang dan bangunan, 

pencahayaan dan ventilasi udara ruang kelas yang memadai, pengelolaan fasilitas 
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sanitasi, pengelolaan kantin atau warung, pencegahan lingkungan dari jentik 

nyamuk, larangan dan penyuluhan bahaya rokok, dan promosi hygiene dan 

sanitasi dengan poster serta himbauan atau ajakan.
18

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah: penelitian yang pertama meneliti tentang implementasi 

kebijakan sekolah dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata, sedangkan penelitian 

yang kedua meneliti tentang pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan, 

dan penelitian yang akan peneliti lakukan tentang implementasi program 

adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk penelitian yang pertama 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang 

program sekolah adiwiyata. Sedangkan untuk penelitian yang kedua dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang 

karakter peduli lingkungan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Program Adiwiyata 

a. Pengertian Adiwiyata 

Dalam upaya mempercepat pengembangan PLH khususnya jalur 

pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka 
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pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan Program Adiwiyata, 

dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya 

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan 

generasi sekarang maupun yang akan datang.  

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai 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 kita dan menuju kepada cita-cita 

pembangunan berkelanjutan.
19

 

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian 

Lingkungan Hidup yang merupakan implementasi Permen Lingkungan 

Hidup No. 02 tahun 2009. Program ini merupakan suatu bentuk 

penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan 

formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan 

hidup. Tujuan program adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang 

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan.
20

  

                                                           
 

19 Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan (Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012), 3. 
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Sekolah adiwiyata juga termasuk sekolah yang peduli dengan 

lingkungannya, lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah 

yang didalamnya dihiasi dengan tanaman/ pepohonan yang dipelihara 

dengan baik. Apotik hidup mengelompokkan dengan baik dan rapi sebagai 

labolatorium alam bagi anak didik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur 

rapi ditempatkan di bawah pohon─pohon tertentu agar anak didik dapat 

belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan lingkungan. 

Kesejukan lingkungan membuat anak didik betah tinggal berlama─lama di 

dalamnya. Begitulah lingkungan sekolah yang dikehendaki. Bukan 

lingkungan sekolah yang gersang, pengap, tandus, dan panas yang 

berkepanjangan. Oleh karena itu, pembangunan sekolah sebaiknya 

berwawasan lingkungan, bukan memusuhi lingkungan. Ciri─ciri untuk 

menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif yaitu dengan 

memperhatikan beberapa aspek berikut: 1) Tata ruang kelas lebih lapang; 

2) Kebersihan kelas; 3) Cara mengajar guru yang lebih mengacu pada 

kurikulum; 4) Dengan cara pengelolaan sekolah dari kepala sekolah.
21

 

Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan 

program sekolah hijau antara lain: 1) Membangun apotek hidup disekolah; 

2) Membangun tempat pembuangan sampah di sekolah; 3) Menyediakan 

tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya; 4) Melaksanakan kegiatan 

ekstra kurikuler berbasis lingkungan, seperti kelompok hijau, pecinta alam 
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dan sejenisnya; 5) Melaksanakan tata tertib kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sekolah; 6) Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan 

kesehatan lingkungan sekolah.
22

 

b. Komponen Program Adiwiyata 

Untuk mencapai tujuan program adiwiyata, maka ditetapkan 4 

(empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam 

mencapai sekolah adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah: 1) 

Kebijakan berwawasan lingkungan; 2) Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan; 3)Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; 4) Pengelolaan 

sarana pendukung ramah lingkungan.
23

 

1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan  

Program Adiwiyata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menumbuhkan karakter peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah. 

Untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata maka sekolah dituntut untuk 

dapat mengembangkan kebijakan berwawasan lingkungan. Kebijakan 

ataupun keputusan yang dibuat baiknya melibatkan stakeholder sekolah 

agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa indikator 
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terkait dengan pengembangan kebijakan sekolah berwawasan 

lingkungan adalah sebagai berikut:
24

  

a) Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum 

memuat kebijakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

b) Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup  

c) Mata pelajaran wajib dan atau mulok yang terkait PLH dilengkapi 

dengan Ketuntasan Minimal Belajar  

d) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi 

kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan 

kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, tersedianya sarana dan 

prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat 

dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.  

2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Kurikulum berbasis lingkungan adalah kurikulum yang memuat 

tentang materi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang disampaikan dengan beragam cara dalam upaya memberikan 

pemahaman tentang lingkungan hidup. Kurikulum adalah segala 
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pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh 

anak didiknya, baik dilakukan didalam sekolah maupun diluar sekolah.
25

 

Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam 

pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran 

yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam pengertian luas kurikulum 

adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa 

selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian 

luas ini berarti segala usaha sekolah untuk memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif tercakup dalam pengertian 

kurikulum.
26

     

Dalam implementasi kurikulum berwawasan lingkungan, guru 

merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses dan 

hasil belajar, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik 

dalam belajar. Guru dituntut untuk dapat kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran, sehingga mampu membentuk kompetensi pribadi peserta 

didik khususnya adalah pribadi yang peduli terhadap lingkungan. 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum disekolah 

sangat bergantung pada guru karena guru merupakan kunci yang 

menentukan serta menggerakkan komponen di sekolah. Karena guru 
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sangat sentral perannya dalam kegiatan pembelajaran, maka guru itu 

sendiri harus terus meningkatkan proses pembelajaran. Berikut di antara 

saran─saran kepada guru demi peningkatan kualitas mereka dalam 

melaksanakan kurikulum:
27

 

a) Menggunakan buku petunjuk guru dan buku peserta didik dan 

bahan pembantu lainnya secara efektif. 

b) Mengembangkan metodologi dan teknik pembelajaran yang 

bervariasi dan fleksibel sesuai tujuan. 

c) Memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai sumber belajar. 

d) Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 

e) Mengenali karakteristik peserta didik baik fisik, psikis, bakat, 

minat, maupun kebutuhannya sebagai bahan pertimbangan proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

f) Meningkatkan kemampuan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan membentuk jejaring. 

g) Mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan holistik. 

h) Mengoptimalkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan 

inovasi dan kreativitas layanan pembelajaran. 
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Indikator pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dijelaskan 

dalam buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut:
28

 

a) Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan tehnik pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran 

b) Mengembangkan isu lokal atau isu global sebagai materi 

pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan 

c) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran 

LH 

d) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

kegiatan didalam kelas, laboratorium, dan diluar kelas 

e) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

program pembalajaran LH 

f) Mengomunikasikan hasil─hasil inovasi pembelajaran LH 

g) Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam 

pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

h) Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi 

LH, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan LH 

i) Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah LH dalam kehidupan seharihari 
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j) Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara 

dan media. 

3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Program Adiwiyata bukan ditujukan bagi stakeholder sekolah 

atau unsur pimpinan sekolah saja melainkan warga sekolah secara 

keseluruhan. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab pelaksanaan 

program Adiwiyata berada di tangan setiap warga sekolah. Kebijakan 

Adiwiyata yang sudah dibuat hendaknya disosialisasikan kepada seluruh 

stakeholder dan warga sekolah agar implementasinya dapat maksimal. 

Indikator kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dijelaskan 

dalam buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut:
29

 

a) Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh 

warga sekolah 

b) Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah─kaidah 

perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan oleh 

aktivitas sekolah) 

c) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

d) Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
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e) Mengikuti kegatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

pihak luar 

f) Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup 

g) Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah 

(orang tua, alumni, media/ pers, dunia usaha, pemerintah, LSM, 

Perguruan tinggi, sekolah lain) untuk meningkatkan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disekolah 

h) Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan 

untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

i) Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup 

j) Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan LH. 

4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan 

sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya 

menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun 

kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. 

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat 

menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan 

kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada 
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disekolah.
30

 Fungsi manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai 

berikut:
31

 

a) Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan analisis kebutuhan terhadap 

segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk 

kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang 

lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama 

kegiatan sekolah berlangsung. 

b) Pengadaan 

Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan 

prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, 

menyumbang, hibah dan lain─lain. Pengadaan sarana dan prasarana 

dapat berbentuk pengadaan buku, alat, perabot dan bangunan. 

c) Penginventarisasian 

Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan 

penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan 

barang─barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik 

sekolah ke dalam satu daftar inventarisbarang secara teratur. 

Tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib 

administrasi barang milik negara yang dipunyai suatu organisasi. 
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d) Penggunaan Sarana dan Prasarana 

Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala 

jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan 

efisien. 

e) Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan 

menyimpan barang─barang sesuai dengan bentuk jenis barangnya 

sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat 

dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang 

terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. 

f) Penghapusan 

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah 

kegiatan meniadakan barang─barang milik lembaga dari daftar 

inventaris dengan cara berdasarkan perundang─undangan yang 

berlaku.  

g) Pertanggungjawaban 

Penggunaan barang─barang sekolah harus dipertanggung 

jawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan 

barang─barang tersebut yang diajukan pada pimpinan. 

Sarana pendukung sekolah merupakan elemen penting yang 

menunjang terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang baik dan 

efektif. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen sarana yang baik guna 
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mengelolanya. Dalam konsep Adiwiyata, sekolah harus mampu 

mengelola sarana pendukung secara ramah lingkungan. 

Indikator pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan 

dijelaskan dalam buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut:
32

 

a) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup disekolah 

b) Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran 

lingkungan hidup disekolah 

c) Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan 

d) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah 

e) Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien 

f) Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan. 

 

c. Keuntungan Mengikuti Program Adiwiyata 

Selanjutnya dalam pedoman adiwiyata juga disebutkan adanya 

beberapa keuntungan mengikuti program adiwiyata sebagai berikut:
33

 

1) Mendukung pencapaian standar kompetensi/kompetensi dasar dan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah. 
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2) Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui 

penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya 

dan energi. 

3) Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar 

yang lebih nyaman dan kondusif. 

4) Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai─nilai pemeliharaan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah 

dan masyarakat sekitar. 

5) Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan 

dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah. 

d. Pelaksanaan Program Adiwiyata 

Pelaksanaan program adiwiyata di letakkan pada dua prinsip dasar 

berikut ini:
34

 

1) Partisipatif, seluruh komponen sekolah harus terlibat dalam 

keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing. 

2) Berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan 

terus menerus secara komprehensif. 

Dengan demikian, proses pelaksanaan Adiwiyata di tingkat satuan 

pendidikan harus memperhatikan dan mengacu pada kedua prinsip 
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tersebut. Hal ini penting demi kelancaran pelaksanaan hingga sampai pada 

keberhasilan sebagaimana tujuan dan harapan program Adiwiyata ini. 

Pelaksana program adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, 

kabupaten/kota juga di sekolah. Unsur dan peran masing─masing tim 

seperti tercantum dibawah ini; 

1) Tim Nasional 

Terdiri berbagai unsur sebagai berikut: kementerian lingkungan 

hidup (koordinator), kementerian pendidikan nasional, kementerian 

dalam negeri, kementerian agama, LSM pendidikan lingkungan, 

perguruan tinggi, media serta swasta. Tim tingkat nasional ditetapkan 

melalui surat keputusan menteri lingkungan hidup. 

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:
35

 

a) Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan 

dan instrument observasi 

b) Melakukan sosialisasi program dengan provinsi 

c) Melakukan bimbingan teknis kepada tim provinsi dalam rangka 

pembinaan sekolah 

d) Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional 

e) Melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program 

adiwiyata kepada menteri lingkungan hidup tembusan kepada 

menteri kependidikan dan kebudayaan. 
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2) Tim Provinsi 

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: badan lingkungan 

hidup provinsi (koordinator), dinas pendidikan kanwil agama, LSM 

pendidikan lingkungan, media masa, perguruan tinggi serta swasta, tim 

provinsi ditetapkan melalui surat keputusan gubernur. 

Peran dan tugas pokok dari tim provinsi adalah sebagai berikut:
36

 

a) Mengembangkan program adiwiyata tingkat provinsi 

b) Koordinasi dengan kabupaten/kota 

c) Melakukan sosialisasi program ke kabupaten/kota 

d) Bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka 

pembinaan sekolah 

e) Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi 

f) Melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program 

adiwiyata kepada gubernur tembusan kepada menteri lingkungan 

hidup. 

3) Tim Kabupaten/kota 

Terdiri dari unsur sebagai berikut: badan lingkungan 

kabupaten/kota (koordinator), dinas pendidikan, kantor agama, LSM 

pendidikan lingkungan, perguruan tinggi, swasta, sekolah adiwiyata 

mandiri. Tim kabupaten ditetapkan melalui surat keputusan 

bupati/walikota. 
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Peran dan tugas pokok dari tim kabupaten/kota adalah sebagai 

berikut:
37

 

a) Mengembangkan/ melaksanakan program adiwiyata tingkat 

kabupaten/kota 

b) Sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah 

c) Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat 

kabupaten/kota 

d) Melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksaan program 

adiwiyata kepada bupati/walikota tembusan kepada badan 

lingkungan hidup provinsi. 

4) Tim Sekolah 

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: guru, siswa dan 

komite sekolah. Tim sekolah ditetapkan melalui SK kepada sekolah.  

Peran dan tugas pokok dari tim sekolah adalah sebagai berikut:
38

 

a) Mengkaji kondisi lingkungan sekolah, kebijakan sekolah, 

kurikulum sekolah, kegiatan sekolah dan sarana prasarana 

b) Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah 

berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan dengan 

komponen, standar, dan implementasi adiwiyata 

c) Melaksanakan rencana kerja sekolah 
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d) Melakukan pemantauan dan evaluasi 

e) Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah tembusan badan 

lingkungan hidup kabupaten/kota dan instansi terkait. 

e. Implementasi Program Adiwiyata 

Empat aspek yang harus menjadi perhatian sekolah untuk dikelola 

dengan cermat dan benar apabila mengembangkan program adiwiyata 

yakni: kebijakan, kurikulum, kegiatan, dan sarana prasarana. Sehingga 

secara terencana pengelolaan aspek aspek tersebut harus diarahkan pada 

indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman adiwiyata yaitu: 1) 

Pengembangan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; 2) 

Penyusunan kurikulum berbasis lingkungan; 3) Pengembangan kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif; 4) Pengelolaan sarana pendukung yang 

ramah lingkungan.
39

 

Program sekolah Adiwiyata memiliki peran strategis dalam 

peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan tujuan dan 

peran tersebut, kontribusi program Adiwiyata terhadap pembentukan 

karakter peduli lingkungan sangat mungkin terwujud. Empat komponen 

program adiwiyata berperan dalam mengkondisikan lingkungan sekolah 

untuk membiasakan perilaku peduli lingkungan siswa dan warga sekolah 
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lainnya.
40

 Pembiasaan perilaku peduli lingkungan tersebut akan 

membentuk karakter peduli lingkungan siswa, dan siswa akan mempunyai 

kebiasaan untuk menjaga, merawat dan melestarikan lingkungannya. 

 

2. Karakter Peduli Lingkungan 

a. Pengertian Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) berasal dari 

bahasa Yunani, eharassein yang berarti “to engrave”. Kata “to engrave” 

itu sendiri dapat diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan, 

atau menggoreskan.
41

 Dalam kamus bahasa indonesia, karakter diartikan 

sebagai sifat─sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain; tabiat; watak.
42

 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Character isn’t inherited. One builds its 

daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action 

(karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara 
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berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran 

demi pikiran, tindakan demi tindakan).
43

 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai─nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma─norma agama, hukum, tata 

krama, budaya adat istiadat dan estetika.
44

 Karakter merupakan nilai yang 

tertanam pada diri manusia yang tercermin dalam perilakunya. Karakter 

hadir melalui proses memahami, merasakan, dan melakukan perbuatan 

dengan didasari nilai─nilai yang diyakini. Selain itu, juga akan 

berkembang untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam dirinya. Karakter 

seseorang akan terlihat pada bagaimana ia hidup dan berinteraksi dengan 

orang lain.
45

 

Jadi, karakter memiliki ciri─ciri antara lain sebagai berikut:
46

 

1) Karakter adalah, “siapakah dan apakah kamu pada saat orang lain 

sedang melihat kamu” (character is what you are when nobody is 

looking). 
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2) Karakter merupakan hasil nilai─nilai dan keyakinan─keyakinan 

(character is the result of values and belief). 

3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua 

(character is a habit that becomes second nature). 

4) Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh orang lain 

terhadapmu (character is not reputation or what others think about 

you). 

5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada orang lain (character 

is not how much better you are than others). 

6) Karakter tidak relatif (character is not relative).  

Secara teoritis, karakter seseorang dapat diamati dari tiga aspek, 

yaitu: mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan 

(loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan 

karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik benar dan salah, tetapi 

mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga siswa 

dapat memahami, merasakan, dan berperilaku baik sehingga terbentuklah 

tabiat yang baik.
47

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan nilai─nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh 

aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, 

sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, 
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sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Pendidikan karakter tanpa identifikasi pilar─pilar karakter, hanya 

akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir, petualangan tanpa peta. Enam 

pilar karakter berdasarkan The Six Pillars of Character yang dikeluarkan 

oleh Character Count Coalition (a Project of The Joseph Institute of 

Ethics) sebagai berikut:
48

 

1) Trustworthiness, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi 

berintegrasi, jujur, dan loyal. 

2) Fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki 

pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. 

3) Caring, bentuk karakter yang membuat seseorang memilki sikap 

peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial 

lingkungan sekitar. 

4) Respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalui menghargai 

dan menghormati orang lain. 

5) Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum 

dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam. 

6) Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung 

jawab, disiplin dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. 
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Pilar─pilar karakter diajarkan secara sistematis dalam model 

pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the 

good, dan acting the good. Knowing the good mudah diajarkan sebab 

pengetahuan hanya bersifat kognitif. Setelah knowing the good harus 

ditumbuhkan feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan 

mencintai kebajikan menjadi engine yang dapat membuat orang senantiasa 

mau berbuat baik. Dengan demikian, tumbuh kesadaran bahwa orang mau 

melakukan perilaku kebajikan atas dasar cinta pada perilaku kebajikan. 

Setelah terbiasa melakukan kebajikan, acting the good berubah menjadi 

kebiasaan.
49

 

b. Nilai Karakter Peduli Lingkungan 

Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah 

peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, 

dan mengembangkan upaya─upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi.
50

 Kepedulian akan lingkungan yang kurang ini haruslah 

kita tanggapi dengan serius. Salah satu langkahnya adalah melalui dunia 

pendidikan, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi. Artinya, harus 

dibangun karakter peduli lingkungan disemua jenjang pendidikan agar 
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tercipta kesinambungan, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya 

“peduli lingkungan”. 

Dalam kerangka character building, peduli lingkungan menjadi nilai 

yang penting untuk ditumbuhkembangkan. Manusia berkarakter adalah 

manusia yang memilki kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan 

sosial maupun lingkungan fisik. Manusia semacam ini memiliki kesadaran 

bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan 

sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya.
51

 

Karakter peduli lingkungan harus dibentuk sejak dini. Karakter 

peduli lingkungan sangat perlu dibangun pada diri setiap anak didik. Hal 

ini penting karena zaman semakin maju yang otomatis persoalan sosial 

juga semakin kompleks dan rumit. Bumi pun semakin tua dan kebutuhan 

manusia terhadap alam juga semakin besar sehingga persoalan lingkungan 

adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
52

 Karakter peduli 

lingkungan bisa ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi di 

sekitar kita.  

Character building dalam peduli lingkungan seyogjanya dimulai dari 

keluarga. Pilihan itu memulai dari keluarga karena dalam keluarga seorang 

anak menghabiskan sebagaian besar waktunya. Secara sosiologis, keluarga 
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memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1) fungsi pengaturan keturunan; 2) 

fungsi ekonomi atau unit produksi; 3) fungsi pelindung; 4) fungsi penentu 

status; 5) fungsi pemeliharaan; 6) fungsi afeksi; 7) fungsi sosialisasi atau 

pendidikan. Peduli lingkungan akan lebih membekas dan berkembang 

menjadi kesadaran jika dibangun dalam keluarga sejak dini. Kesadaran ini 

akan semakin kukuh kalau sudah menjadi tradisi dalam keluarga.
53

 

Selain keluarga, peduli lingkungan juga harus ditumbuhkembangkan 

dalam sistem pendidikan. Sekolah menjadi media yang paling efektif dalam 

membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan. Sekolah seharusnya 

menyusun metode yang efektif karena peduli lingkungan merupakan salah 

satu karakter yang penting yang seyogjanya dimiliki secara luas oleh setiap 

orang, khususnya para siswa yang menempuh jenjang pendidikan. Jika 

kesadaran ini terbangun secara luas, besar kemungkinan berbagai persoalan 

lingkungan akan semakin berkurang.
54

 

Membangun karakter sekolah untuk peduli lingkungan tidak bisa 

dilakukan sendiri oleh guru atau sedikit guru, tapi harus digerakkan 

bersama oleh sistem dan manajemen sekolah. Artinya, harus dibangun 

melalui program sekolah yang disepakati bersama seluruh warga sekolah. 

Seorang guru sebagai pendidik dapat diharapkan untuk tidak hanya 

menyampaikan materi pelajarannya, tetapi juga menyampaikan pendidikan 

                                                           
 

53
 Ngaimun Naim, Character Building, 204-206. 

 
54

 Ibid., 207. 



39 
 

 
 

lingkungan yang mampu menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap 

lingkungan. Pimpinan sekolah harus menggerakkan para guru, karyawan, 

dan para siswa untuk peduli lingkungan melalui berbagai program dan 

kegiatan.
55

 

Kepedulian peserta didik pada lingkungan dapat dibentuk melalui 

budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif adalah 

keseluruhan latar fisik lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah 

yang secara produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi tumbuh 

kembangnya karakter peserta didik seperti yang diharapkan. Misalnya 

dengan:
56

 

1) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah; 

2) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan; 

3) Menyediakan kamar mandi dan air bersih; 

4) Pembiasaan hemat energi; 

5) Membuat biopori di area sekolah; 

6) Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik; 

7) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan 

anorganik; 

8) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik; 

9) Menyediakan peralatan kebersihan; 
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10) Memogramkan cinta bersih lingkungan. 

c. Model Pembelajaran Berkarakter 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. Model 

tersebut antara lain: pembiasaan dan keteladanan, pembinaan disiplin, 

hadiah dan hukuman, CTL (contectual teaching and learning), bermain 

peran (role playing), dan pembelajaran partisipatif (participative 

instruction). 

1) Pembiasaan, pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang─ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode 

pembiasaan ini perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan 

karakter, untuk membiasakan peserta didik dengan sifat─sifat baik dan 

terpuji, impuls─impuls positif menuju neokortek agar tersimpan dalam 

sistem otak, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik 

terekam secara positif. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 

sekolah, pembiasaan peserta didik untuk berperilaku baik ditunjang 

oleh keteladanan guru dan kepala sekolah.
57

 

2) Keteladanan, keteladanan adalah perilaku atau sikap guru dan tenaga 

kependidikan lain dalam memberikan contoh terhadap 

tindakan─tindakan yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi 

panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga 

kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku 
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atau bersikap sesuai dengan nilai─nilai karakter, guru dan tenaga 

kependidikan adalah orang yang pertama dan utama memberikan 

contoh perilaku dan bersikap sesuai dengan nilai─nilai itu.
58

 Sebagus 

apapun konsep sebuah pendidikan karakter, tidak akan berhasil dengan 

baik apabila guru yang mendidik dan mengajar anak didik di sekolah 

tidak bisa dijadikan teladan didalam berperilaku. Dengan guru yang 

patut untuk dijadikan teladan, pendidikan karakter akan mudah 

dibangun dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah.
59

 

3) Pembinaan disiplin peserta didik, dalam rangka menyukseskan 

pendidikan karakter, guru harus mampu menumbuhkan disiplin peserta 

didik, terutama disiplin diri (self-discipline). Guru harus mampu 

membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, 

meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai 

alat untuk menegakan disiplin.
60

 

4) CTL (Contectual Teaching and Learning), dapat dikembangkan 

menjadi salah satu model pembelajaran berkarakter, karena dalam 

pelaksanaannya lebih menekankan pada keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, 

sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan 

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari─hari. CTL 
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memungkinkan proses belajar yang tenang dan menyenangkan, karena 

pembelajaran dilakukan secara alamiah, sehingga peserta didik dapat 

mempraktikkan karakter─karakter yang dipelajarinya dan yang telah 

dimilikinya secara langsung.
61

 

5) Pembelajaran partisipatif, pembelajaran partisipatif sering juga 

diartikan sebagai keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, 

pelaksaan, dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan karakter melalui 

pembelajaran partisipatif menuntut guru berperan sebagai fasilitator 

dengan memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, sehingga 

membantu peserta didik dalam menemukan dirinya, membentuk 

kompetensi dan karakter pribadinya.
62

 

d. Aspek Penting dalam Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah 

Beberapa aspek yang semestinya diperhatikan dalam pendidikan 

karakter dilingkungan sekolah, yaitu sebagai berikut. 

1) Pembenahan Kurikulum Sekolah 

Agar proses internalisasi pendidikan karakter dilingkungan 

sekolah dapat berlangsung efektif maka pembenahan kurikulum sekolah 

sangat penting mengingat kurikulum adalah “ruh” atau inti dari 

pendidikan itu sendiri. Namun, perlu ditegaskan juga bahwa 

pembenahan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat kurikulum 
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baru, tetapi hanya sekedar memperbaiki atau melengkapi kekurang 

an─kekurangan yang saat ini terdapat pada kurikulum sekolah. 

Pengintegrasian nilai-nilai karakter kedalam kurikulum sekolah berarti 

memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai─nilai yang diyakini 

baik dan benar demi membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat 

atau kepribadian peserta didik.
63

 Model pengintegrasian pendidikan 

karakter disekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai 

berikut:
64

 

a) Integrasi dalam Mata Pelajaran yang Ada 

Pengembangan nilai─nilai karakter diintegrasikan dalam 

pokok bahasan dan setiap mata pelajaran. nilai─nilai tersebut 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Materi pembelajaran yang 

berkaiatan dengan norma atau nilai─nilai pada setiap mata pelajaran 

perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran 

nilai─nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehari─hari di masyarakat. 

 

b) Mata Pelajaran dalam Muatan Lokal (Mulok) 
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Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi 

dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, 

lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan 

pembangunan daerah setempat yang perlu diajarkan kepada siswa. 

Dengan mata pelajaran yang mendukung pengembangan nilai─nilai 

karakter dalam muatan lokal ini, diharapkan peserta didik dapat: 

pertama, mengenal dan menjadi akrab dengan lingkungan alam, 

sosial dan budayanya; kedua, memiliki pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna 

bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat; ketiga, memiliki 

perilaku dan sikap yang selaras dengan nila─nilai/aturan yang 

berlaku di daerahnya, serta melesetarikan dan mengembangkan 

nilai─nilai luhur budaya setempat dalam kerangka menunjang 

pembangunan nasional.
65

 

c) Kegiatan Pengembangan Diri 

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta 

didik dalam program pengembangan diri dapat dilakukan melalui 

pengeintegrasian ke dalam kegiatan sehari─hari di sekolah, 

diantaranya melalui hal─hal sebagai berikut.
66
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Pertama, kegiatan rutin sekolah. Kegiatan rutin merupakan 

kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus─menerus dan 

konsisten setiap saat. 

Kedua, kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan 

yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan pada saat guru atau tenaga kependidikan yang 

lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta 

didik, yang harus dikoreksi pada saat itu juga. 

Ketiga, keteladanan. Keteladanan adalah perilaku atau sikap 

guru dan tenaga kependidikan lain dalam memberikan contoh 

terhadap tindakan─tindakan yang baik sehingga diharapkan dapat 

menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru 

dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik 

berperilaku atau bersikap sesuai dengan nilai─nilai karakter, guru 

dan tenaga kependidikan adalah orang yang pertama dan utama 

memberikan contoh perilaku dan bersikap sesuai dengan nilai─nilai 

itu. 

Keempat, pengkondisian. Untuk mendukung keterlaksanaan 

pendidikan karakter maka sekolah perlu dikondisikan sebagai 

pendukung kegiatan itu. Pengembangan nilai─nilai pembentukan 

karakter melalui pengondisian diperlukan sarana yang memadai dan 

mendukung. 
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2) Pengintegrasian dalam Budaya Sekolah 

Budaya sekolah merupakan suasana kehidupan sekolah tempat 

peserta didik berinteraksi, baik dengan sesamanya, guru dengan guru, 

konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan seksamanya, 

dan antar kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok 

dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta 

etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Budaya sekolah 

merupakan jiwa dan kekuatan sekolah yang memungkinkan sekolah 

dapat tumbuh berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai 

lingkungan yang ada.
67

 

Karakter peserta didik dapat dibentuk melalui budaya sekolah 

yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif adalah keseluruhan latar 

fisik lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara 

produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi tumbuh 

kembangnya karakter peserta didik seperti yang diharapkan. 

Pengembangan karakter dalam budaya sekolah perlu memerhatikan 

hal─hal sebagai berikut:
68

 

a) Kegiatan Belajar Mengajar dikelas 

Pengembangan karakter dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Setiap kegiatan 
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belajar perlu mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Untuk pengembangan nilai karakter peduli 

lingkungan memerlukan upaya pengondisian sehingga peserta didik 

memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang 

menunjukkan nilai itu. 

b) Kegiatan Sekolah 

Pengembangan karakter dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala 

sekolah, dan tenaga administrasi di sekolah yang direncanakan sejak 

awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik dan yang 

dilakukan sehari─hari sebagai bagian dari budaya sekolah. 

c) Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pengembangan karakter dilaksanakan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau 

sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran 

dan dimasukkan ke dalam kalender akademik. 

e. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. 

Dari sekian banyak faktor tersebut, para ahli menggolongkan ke dalam dua 

bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
69
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1) Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, 

diantaranya adalah: 

a) Insting atau Naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan 

yang menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu ke arah 

tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. Setiap perbuatan 

manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri 

(insting). Naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang 

merupakan suatu pembawaan yang asli.  

b) Adat atau Kebiasaan (Habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak (karakter) 

sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang dimaksud dengan 

kebiasaan adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang sehingga 

mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang peranan 

yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak 

(karakter). 

c) Kehendak/Kemauan (Iradah) 

Kemauan adalah kemuan untuk melangsungkan segala yang 

dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan 

kesukaran─kesukaran, namun sekali─kali tidak mau tunduk kepada 
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rintangan─rintangan tersebut. Salah satu kekuatan yang berlindung 

dibalik tingkah laku adalah kehendak atau kemauan keras (azam). 

d) Suara Batin atau Suara Hati  

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu─waktu memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah laku 

manusia berada di ambang bahaya dan keburukan, kekuatan tersebut 

adalah suara batin atau suara hati (dlamir).  

e) Keturunan  

Keturanan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

perbuatan. Dalam kehidupan kita dapat melihat anak─anak yang 

berperilaku menyerupai orang tuanya bahkan nenek moyangnya, 

sekalipun sudah jauh. 

2) Faktor Ekstern  

Selain faktor intern (yang bersifat dari dalam) yang dapat 

mempengaruhi karakter, juga terdapat faktor ekstern (yang bersifat dari 

luar) diantaranya adalah sebagai berikut:
70

 

a) Pendidikan  

Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter sehingga 

baik buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 
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b) Lingkungan  

Lingkungan (mile) adalah suatu yang melingkungi suatu 

tubuh yang hidup, seperti tumbuhan─tumbuhan, keadaan tanah, 

udara, dan pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Itu sebabnya manusia 

harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, 

sifat dan tingkah laku. 

f. Membina Siswa Berkarakter Peduli Lingkungan 

Pada hakikatnya, tujuan dari pembinaan dan pengembangan peserta 

didik itu sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang 

tercantum dalam GBHN. Peserta didik sebagai kader penerus perjuangan 

bangsa dan pembangunan nasional, harus dipersiapkan sebaik─baiknya 

serta dihindarkan dari segala kendala yang merusaknya, dengan 

memberikan bekal secukupnya dalam kepemimpinan pancasila, 

pengetahuan, keterampilan, kesegaran jasmani, keteguhan iman, kekuatan 

mental, patriotisme, idealisme, kepribadian nasional, kesadaran nasional, 

daya kreasi dan budi pekerja luhur serta penghayatan dan pengamalan 

pancasila.
71

 

Pembinaan siswa adalah pembinaan layanan kepada siswa baik 

didalam maupun diluar jam pelajarannya dikelas. Dalam pembinaan siswa 

dilaksanakan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan 
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tugas─tugas belajar mereka. Pembinaan peserta didik mempunya nilai 

yang strategis, yaitu sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan sumber 

daya manusia masa depan.
72

 Jadi membina siswa berkarakter peduli 

lingkungan adalah mengusahakan agar siswa selalu berupaya untuk 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi disekitarnya dan 

mengembangkan upaya─upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

telah terjadi. Pembinaan karakter peduli lingkungan sangat penting 

dilakukan pada siswa, agar sedini mungkin siswa dapat memiliki kesadaran 

akan pentingnya menghargai lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembinaan 

ini adalah agar karakter peduli lingkungan terpatri dalam diri siswa, 

sehingga siswa terbiasa untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap 

kelestarian lingkungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata─kata tertulis atau lisan dari orang─orang dan perilaku 

yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari sesuatu keutuhan.
73

 Karakteristik khusus penelitian kualitatif adalah 

berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi 

tertentu dalam kehidupan sehari─hari secara komprehensif atau holistik dan 

rinci.
74

 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan posisi 

saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. 

Subyek penelitian berupa individu, kelompok, instuisi atau masyarakat. 
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Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang 

hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial 

tertentu.
75

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
76

 Pengamatan berperanserta menceritakan kepada peneliti apa yang 

dilakukan oleh orang─orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan 

mengadakan pengamatan.
77

 Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup 

rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafisir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
78

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 1 Ponorogo, yang beralamat di JL. KH 

Abdurrahman No. 06 Desa Bogem Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Peneliti tertarik untuk memilih lembaga ini sebagai lokasi penelitian karena 

adiwiyata di MIN 1 Ponorogo tidak hanya berpusat pada keindahan dan 
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kebersihan lingkungan saja, tetapi program adiwiyata disana untuk 

menyelamatkan lingkungan dalam mewujudkan tempat yang agung dan mulia. 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata─kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain─lain.
79

 Yang dimaksud kata─kata dan tindakan adalah kata─kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data ini direkam melalui 

catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan dokumen tertulis merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. 

Secara operasional dalam penelitian kualitatif ini sumber data dibagi 

menjadi dua macam, yaitu sumber data manusia dan sumber data non manusia.
80

 

Sumber data manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, pengurus adiwiyata dan 

siswa MIN 1 Ponorogo. Data penelitian kualitatif yang penulis butuhkan adalah 

data tentang implementasi program Adiwiyata melalui 4 komponen program 

adiwiyata, data tentang proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada 

peserta didik, dan data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan 

peserta didik di MIN 1 Ponorogo. Sementara itu, sumber data non manusia terdiri 

dari dokumen dan buku yang relevan. Data yang dibutuhkan adalah seperti buku 

pedoman pelaksanaan program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara─cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku. Dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini 

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
81

 Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi 

berperan serta) dan non participant observation. 

a. Observasi Berperan Serta (Participant Observation) 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari─hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 
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suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

b. Observasi Non─Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti tidak terlihat dan hanya sebagai 

pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi 

non─partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan 

tidak sampai pada tingkat makna.
82

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua teknik 

observasi yaitu observasi partisipan dan non─partisipan. teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang implementasi program 

Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo melalui 4 komponen program adiwiyata, 

proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada peserta didik di MIN 1 

Ponorogo, dan data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan 

peserta didik di MIN 1 Ponorogo. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatatat atau merekam 

jawaban─jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung 
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maupun tidak langsung dengan sumber data. Agar wawancara dapat 

dijadikan teknik pengumpul data yang efektif, hendaknya disusun terlebih 

dahulu panduan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan menjadi 

terarah, dan setiap jawaban atau informasi yang diberikan oleh responden 

segera dicatat.
83

 

Secara umum, terdapat dua macam pedoman wawancara sebagai 

berikut:
84

 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja, kreativitas 

pewancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak bergantung pada pewawancara. 

b. Pedoman wawancara tersruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai cheklist. Pewawancara 

tinggal membubuhkan tanda √ pada nomor yang sesuai. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik wawancara 

baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang implementasi program Adiwiyata melalui 4 

komponen program adiwiyata, proses pembinaan karakter peduli lingkungan 

pada peserta didik, dan faktor pendukung dan penghambat dalam 
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implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan 

peserta didik di MIN 1 Ponorogo. 

Untuk menentukan informan, disini peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan 

melakukan penelitian tentang implementasi program adiwiyata dalam 

membina karakter peduli lingkungan, maka sampel sumber datanya adalah 

kepala sekolah, pengurus adiwiyata dan guru. Sedangkan snowball sampling 

adalah teknik penentuan sampel yang mula─mula jumlahnya kecil, 

kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama─lama 

akan menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama─tama dipilih satu 

atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap 

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin 

banyak.
85

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 
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berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar 

diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
86

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal 

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Biklen bahwa analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan peneliti untuk mengorganisasikan data, mengelompokkan 

menjadi satuan─satuan, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada orang 

lain.
87

 

Miles and Hubermen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data yaitu:
88
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Pada tahap ini mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti 

dalam menulis hasil data lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, memilih 

hal─hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih, mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam 

penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan menganalisis implementasi 

program adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan siswa di MIN 

1 Ponorogo. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk penyajian datanya adalah 

bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Melalui penyajian data, maka 

data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 
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gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada tahap ini 

merupakan pengambilan kesimpulan dilakukan, hal ini dalam rangka 

mencari makna data dan mencoba menyimpulkannya. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan pembuktian kebenaran 

temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun pengecekan 

keabsahan data sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah di 

temui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah 

ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan 

ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi 
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buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti 

akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa 

data yang ditemukan itu benar dipercaya atau tidak.
89

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
90

 

Pertama, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
91

 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Kedua, triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua 

strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Ketiga, triangulasi dengan 

jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat 

lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 

Keempat, triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba beranggapan 

bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau 

lebih teori. Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola hubungan, 

dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali 

untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu 

dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk 

mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya 

penemuan penelitian lainnya.
92

 

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan─perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu  
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studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan 

dari berbagai pandangan. 

 

H. Tahapan─Tahapan Penelitian 

Tahap─tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu 

etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) Menyusun Rancangan Penelitian, (2) Memilih Lapangan 

Penelitian, (3) Mengurus Perizinan, (4) Menjajaki Dan Menilai Lapangan, 

(5) Memilih Dan Memanfaatkan Informan, (6) Menyiapkan Perlengkapan 

Penelitian, (7) Persoalan Etika Penelitian.
93

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, 

yaitu: (1) memahami latar penelitian, dan persiapan diri, (2) memasuki 

lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan data.
94
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3. Tahap Analisis Data 

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci 

bagaimana cara analisis data itu dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya.
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

95
 Ibid., 148. 



 
 

66 
 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil dan Sejarah Singkat MIN 1 Ponorogo 

a. Profil MIN 1 Ponorogo
96

 

Nama Madrasah   : MIN 1 Ponorogo 

Nomor Statistik Madrasah : 111135020004 

Nomor Statistik Bangunan : 011.1.1.1.84.05.172.01 

Alamat: 

1) Jalan    : K.H.Abdurrohman No.06 

2) Desa / Kelurahan  : Sampung 

3) Kecamatan   : Sampung 

4) Kota / Kabupaten  : Ponorogo 

5) Propinsi   : Jawa Timur 

6) Kode Pos   : 63463 

7) Nomor Telepon  : 0811321227 

Status Sekolah   : Negeri 

Perjalanan Perubahan Sekolah : Swasta ( Tahun 1949 – 1967 ) 

       Negeri ( Tahun 1967 – Sekarang ) 

Alamat Website   : http:/www.minbogem.blogspot.com 
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E-Mail    : min bogem@yahoo.co.id 

b. Sejarah Singkat MIN 1 Ponorogo
97

 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dengan nomor statistik 

111135020004 berstatus Negeri merupakan peralihan fungsi dari 

Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Bogem Sampung 

Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini bernama Madrasah Ibtidaiyah 

Pesantren Sabilil Muttaqien (MIN PSM) Bogem yang berpusat di 

Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri pada tanggal 2 

September 1949. 

Tercatat sebagai Madrasah tertua di Kabupaten Ponorogo, pada 

awalnya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diserambi Masjid dan 

diteras rumah pemrakarsa berdirinya Madrasah yakni Bp. KH. Imam 

Subardini. Sebagai seorang tokoh ulama di Dukuh Bogem Desa Sampung 

ini, dengan ikhlas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para 

santri dari berbagai daerah yang berniat menimba ilmu agama dari beliau. 

Seiring perjalanan waktu dan semakin banyaknya jumlah santri, 

Madrasah melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana 

kegiatan pembelajaran, mulai dari pembangunan gedung secara gotong 

royong di atas tanah wakaf, pemenuhan tenaga pengajar, serta fokus 

pembelajaran dengan menerapkan kurikulum kolaborasi antara konsep 

pesantren dan Departemen Agama. 
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Pada awal tahun 1967 Pendidikan  Agama di daerah Jawa Timur 

tumbuh berkembang pesat, maka pemerintah saat itu merasakan perlunya 

menegerikan beberapa madrasah, sehingga dapat membantu memberikan 

pelajaran pada sekolah─sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/ 1996. Melihat hal itu Majelis 

Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien mengajukan permohonan 

Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Lingkugan 

PSM kepada Pemerintah berdasar kan surat Nomor 31/D.III/67 tanggal 1 

Juli 1967. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1967 

tanggal 29 Juli 1967 Madrasah Ibtidaiyah PSM Bogem resmi menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung. Kemudian berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 673 Tahun 2016 

tanggal 17 November 2016 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung 

berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. Berikut 

ini adalah Nama Kepala Madrasah yang pernah menjabat di MIN 1 

Ponorogo: 

1) Bp. KH. Imam Subardini  ( Tahun 1967 s/d 1987 ) 

2) Bu Hj. Lily Zuaecha   ( Tahun 1988 s/d  1991 ) 

3) Bp. Suroto    ( Tahun 1992 s/d 1995 ) 

4) Drs. Moh. Basri, S.Ag  ( Tahun 1996 s/d 2009 ) 

5) Widodo, M.Pd   ( Tahun 2009 s/d Sekarang ) 
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c. Letak Geografis
98

 

MIN 1 Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sampung, Desa 

Sampung. Daerah sekitar madrasah merupakan pedesaan dan dekat 

dengan persawahan. Penelitian ini berlokasi di MIN 1 Ponorogo, tepatnya 

di Jl. KH.Abdurrohman No.06 Bogem Sampung Ponorogo. 

 

2. Visi dan Misi MIN 1 Ponorogo
99

 

a. Visi 

“Berakhlaqul Karimah, Berprestasi di Bidang IPTEK Dengan Berbasis 

IMTAQ Serta Peduli dan Berbudaya Lingkungan” 

Indikator Visi: 

1) Berperilaku Islami dalam kehidupan sehari─hari; 

2) Memiliki Disiplin dan Percaya diri serta berdaya saing tinggi untuk 

mamasuki MTs/SMP favorit; 

3) Mampu Berprestasi dalam bidang akademis maupun non akademis; 

4) Unggul dalam pengembangan diri, keterampilan dan kewirausaha an, 

peduli pada lingkungan serta memiliki kemandirian dalam kehidupan 

masyarakat. 
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b. Misi Madrasah 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan kemampuan 

peserta didik melalui pengenalan ilmu agama, pengetahuan teknologi 

yang berwawasan lingkungan. 

2) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dalam proses 

pembelajaran. 

3) Menanamkan karakter yang baik berbudi pekerti luhur, berbudaya, 

trampil dan mandiri serta cinta lingkungan sekitar. 

4) Melaksanakan pengamalan ajaran islam berlandaskan iman dan taqwa 

terhadap Allah SWT, mencintai lingkungan sekitar dalam kehidupan 

sehari─hari. 

5) Meningkatkan penggalian dan pengembangan materi dan persoalan 

lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

6) Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup bersih dalam rangka 

mencegah pencemaran lingkungan. 

7) Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

8) Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan. 
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3. Tujuan Madrasah
100

 

Tujuan strategis merupakan upaya madrasah untuk menata berbagai 

prioritas yang harus dikerjakan oleh madrasah dalam mencapai visi yang telah 

dicanangkan. Dengan ditatanya berbagai prioritas tersebut akan memudahkan 

seluruh komponen organisasi madrasah dalam mengimplementasikannya pada 

pekerjaan sehari─hari. Penentuan prioritas tersebut akan sangat penting 

dilakukan karena kesalahan dalam penentuan prioritas akan menyulitkan 

madrasah dalam mengerjakan berbagai tahapan─tahapan kegiatan berikutnya. 

Dengan telah ditentukannya tujuan strategis tersebut maka menuntut 

lembaga juga harus menformulasikan strategi lembaga untuk mencapai tujuan 

tersebut. Jika tujuan strategis berkaitan dengan pertanyaan hal─hal apa saja 

yang harus dikerjakan oleh madrasah untuk mencapai visi lembaga termasuk 

urutan yang harus dikerjakan, strategi lembaga berkaitan dengan 

upaya─upaya dan kebijakan─kebijakan yang perlu diambil lembaga untuk 

merealisasikan berbagai tujuan strategis tersebut. 

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya perlu dirumuskan tujuan 

madrasah. Tujuan madrasah: 

a. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka 

menengah; 

b. Mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan 

dengan kebutuhan masyarakat; 
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c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh 

madrasah dan pemerintah; 

d. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala madrasah; 

e. Disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan; 

Visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, 

sedangkan tujuan madrasah dikaitkan dengan jangka waktu menengah. 

Berdasarkan pada visi dan misi di atas tujuan yang ingin dicapai oleh 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo pada umumnya adalah: 

a. Optimalisasi implementasi sistem pendidikan terpadu; 

b. Menciptakan suasana madrasah yang islami, komprehensif dan kondusif;  

c. Menjadikan SDM lulusan yang berkwalitas, berprestasi baik di bidang 

akademik maupun nonakademik serta mampu mengamalkan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. Rombongan Belajar MIN 1 Ponorogo
101

 

a. Kelas I   : 2 Rombongan belajar 

b. Kelas II   : 3 Rombongan belajar 

c. Kelas III   : 3 Rombongan belajar 
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d. Kelas IV   : 2 Rombongan belajar 

e. Kelas V   : 2 Rombongan belajar 

f. Kelas VI   : 2 Rombongan belajar 

 

5. Jumlah Guru dan Karyawan MIN 1 Ponorogo 

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah lebih kecil 

lagi keberhasilan murid pada semua mata pelajaran yang diberikan sangat 

diperlukan adanya penanganan dari seorang guru yang baik dalam proses 

belajar mengajar. Apalagi guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. Adapun daftar nama guru dan karyawan 

MIN 1 Ponorogo adalah sebagai berikut:
102

 

Tabel 4.1 

Data Guru dan Karyawan MIN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

No. Nama/NIP/NIK Jenis 

Kelamin  

L.P 

Status 

Jabatan 

Pendidikan 

Terakhir 

1. Widodo, M.Pd 

NIP.197607271999031002 

L Kepala 

Sekolah 

S2 

2. Ahmad Baihaqi, S.Ag 

NIP. 197401052005011005 

L PKM Humas, 

Wali Kelas 

S1 

3. Binti Sofiah, S.Pd.I 

NIP. 197502232005012003 

P Wali Kelas S1 

4. Diyah Laili Hanistin, S.Pd.I 

NIP. 198108222007102003 

P Wali Kelas S1 

5. Fitri Rohmawati, S.Pd 

NIP. 198307182011012008 

P Wali Kelas S1 

6. Imroatul Mufidah, S.Pd 

NIP. 198212062005012002 

P Wali Kelas S1 

7. Jais, S.Pd 

NIP. 196906042005011003 

L PKM 

Kesiswaan, 

Wali Kelas 

S1 
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8. Nana Muna’imah, S.Pd.I 

NIP. 198009032007012013 

P Wali Kelas S1 

9. Nining Sunaringtyas, S.Pd 

NIP. 198304262005012002 

P Wali Kelas S1 

10. Purwati, S.Pd 

NIP. 196606212007012025 

P Wali Kelas S1 

11. Siti Aminah, S.Pd.I 

NIP. 196903082005012003 

P Wali Kelas S1 

12. Tubari, S.Pd 

NIP. 196610052007011040 

L PKM Sarpras, 

Guru PJOK 

S1 

13. Ulfita Lutfiati, S.Pd.I 

NIP. 198005232007102004 

P Wali Kelas S1 

14. Untung, S.Pd 

NIP. 196306011999031001 

L PKM 

Keagamaan, 

Wali Kelas 

S1 

15. Winarsari, S.Pd 

NIP. 198406012009012013 

P PKM 

Kurikulum, 

Wali Kelas 

S1 

16. Drs. Slamet 

NIP. 196603032005011001 

L Guru Fiqih S3 

17. Saryadi,S.Pd 

NIP. 197301262005011006 

L Wali Kelas S1 

18. Bandjar Nugroho, M.Pd.I 

NIP. 196305181997031001 

L Wali Kelas S2 

19. Maftoh Zaenuri, S. Ag 

NIP. 196909151991031003 

L Wali Kelas S1 

20. Sarmini, S.Pd 

NIP. '197611101999032003 

P Wali Kelas S1 

21. Muchamad Usup, S.Pd.I 

NIP. '197606032006041002 

L Guru Aqidah S1 

22. Lailatul Nurdian, S.Pd P B. Inggris S1 

23. Andi Saifulloh, S.Pd L MIPA S1 

24. Ihda Ahsan Maulana L TU S1 

25. Zulfa Adam Pradana L TU S1 

26. Pebria Surya Hayu Pertiwi, S.Pd P PJOK S1 

27. Siti Zumro'atun Na'imah, S.Pd.I P B.ARAB S1 

28. Maratus Sholikah 

NIP. '197710152007102004 

P TU S1 

29. Sabar Mahmudi L Penjaga - 

30. Firman Ahmadin L Penjaga - 
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6. Sarana dan Prasarana MIN 1 Ponorogo 

Sarana prasarana merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dalam mencapai tujuan pendidikan pada masing─masing lembaga pendidikan, 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran akan dapat mencapai tujuannya 

apabila sarana dan prasarananya mendukung. Sarana dan prasarana di MIN 1 

Ponorogo cukup memadai dan mendukung yakni dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Sarana dan prasarana MIN 1 Ponorogo
103

 

No. Jenis Ruang/Lahan Jumlah Keterangan 

1. Kepala sekolah 1 Baik 

2. Kelas  14 1 rusak sedang 

3. Guru  1 Baik 

4. TU 1 Baik 

5. BK 1 Baik 

6. UKS 1 Baik 

7. Gudang  1 Baik 

8. Aula  1 Baik 

9. Perpustakaan  1 Baik 

10. Satpam  1 Baik 

11. KM/WC pesdik 4 Baik 

12. KM/WC guru/karyawan 1 Baik 

13. Kantin sehat 2 Baik 

14. Dapur  1 Baik 

15. Lapangan bola voly 2 Baik 

16. Taman sekolah Di semua sudut Baik 

17. Hutan sekolah 1 Baik 

18. Green house 1 Baik 

19. Kebun toga  1 Baik 

20. Washtafle  7 Baik 
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7. Struktur Organisasi MIN 1 Ponorogo 

Secara organisasi di MIN 1 Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala 

madrasah dan dibantu oleh para guru yang dibagi dalam beberapa bidang yang 

dinilai memiliki kemampuan dibidang masing─masing, dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Kepala madrasah diangkat oleh Kementerian Agama 

Ponorogo dengan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal 

PKM (Pembantu Kepala Madrasah) meskipun secara struktur ditingkat MIN 

tidak ada, namun di MIN 1 Ponorogo tetap diadakan. Hal ini mengingat 

beratnya tugas kepala madrasah dalam menjalankan tugas─tugasnya. Di MIN 

1 Ponorogo ada 5 PKM yaitu Keagamaan, Kesiswaan, Humas, Sarpras, dan 

Kurikulum. Adapun struktur organisasi di MIN 1 Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran.
104

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Program Adiwiyata Melalui 4 Komponen Program Adiwiyata di 

MIN 1 Ponorogo 

Berdasarkan hasil observasi di MIN 1 Ponorogo, pelaksanaan program 

adiwiyata disana sudah berjalan dengan baik, dengan melibatkan seluruh 

stakeholder. Stakeholder disini adalah orang─orang yang berkepentingan dan 

terlibat dalam pelaksanaan program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo, seperti 
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kepala madrasah, penanggung jawab program adiwiyata dan guru.
105

 

Adiwiyata berasal dari kata Adi dan Wiyata. Adi artinya besar, mulia, Agung, 

tangguh dan kuat, sedangkan Wiyata adalah tempat. Jadi pengertian 

Adiwiyata adalah tempat yang mulia, tempat yang besar, tempat yang kuat. 

Sesuai dengan tujuan yang direncanakan, yaitu menjadikan peserta didik yang 

berkarakter khususnya karakter peduli lingkungan. Adiwiyata tidak hanya 

berpusat pada keindahan dan kebersihan lingkungan saja, akan tetapi tempat 

itu dikemas menjadi tempat yang Agung, indah dan tempat yang mulia. 

Adiwiyata bukan lomba tetapi sebuah program untuk penyelamatan 

lingkungan hidup dan kondisi alam saat ini. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Widodo sebagai Kepala Madrasah MIN 1 Ponorogo. 

“Adiwiyata berasal dari kata Adi dan Wiyata. Adi artinya besar, mulia, Agung, 

tangguh dan kuat, sedangkan Wiyata adalah tempat. Jadi pengertian Adiwiyata 

adalah tempat yang mulia, tempat yang besar, tempat yang kuat. Sesuai dengan 

tujuan yang direncanakan, yaitu menjadikan peserta didik yang berkarakter 

khususnya karakter peduli lingkungan. Adiwiyata tidak hanya berpusat pada 

keindahan dan kebersihan lingkungan saja, akan tetapi tempat itu dikemas menjadi 

tempat yang Agung, indah dan tempat yang mulia. Adiwiyata bukan lomba tetapi 

sebuah program untuk penyelamatan lingkungan hidup dan kondisi alam saat ini.”
106

 

 

Program Adiwiyata pertama kali dicanangkan oleh Kemenag 

Kabupaten Ponorogo dan memerintahkan untuk menjadikan madrasah untuk 

menjadi sekolah Adiwiyata dan juga didukung dan bekerja sama dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup. Sekolah Adiwiyata disini bukan lomba 

tetapi sebagai penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri, 
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sekolah ini sebenarnya sudah lama menerapkan program Adiwiyata tetapi, 

secara administrasi mendapat penghargaan dan diakui sebagai sekolah 

adiwiyata yang resmi pada tahun 2015 itu tingkat Kabupaten, tahun 2016 

mendapat penghargaan tingkat provinsi dan 2018 ini menyiapkan untuk 

menuju adiwiyata tingkat nasional. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Widodo sebagai Kepala Madrasah MIN 1 Ponorogo. 

“Program Adiwiyata pertama kali dicanangkan oleh Kemenag Kabupaten Ponorogo 

dan memerintahkan untuk menjadikan madrasah untuk menjadi sekolah Adiwiyata 

dan juga didukung dan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Sekolah Adiwiyata disini bukan lomba tetapi sebagai penghargaan dari Kementerian 

Lingkungan Hidup itu sendiri, sekolah ini sebenarnya sudah lama menerapkan 

program Adiwiyata tetapi, secara administrasi mendapat penghargaan dan diakui 

sebagai sekolah adiwiyata yang resmi pada tahun 2015 itu tingkat Kabupaten, tahun 

2016 mendapat penghargaan tingkat provinsi dan 2018 ini menyiapkan untuk menuju 

adiwiyata tingkat nasional. “
107

 

 

Pelaksanaan program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo yang pertama 

dilakukan adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu melakukan 

sosialisasi kepada siswa, stakeholder dan orang tua siswa mulai dari 

pengertian, tujuan dan binaan program adiwiyata. Setelah itu, merancang 

program yang bisa dilaksanakan dan dikonsep mulai dari melaksanakan 

kerjabakti membersihkan lingkungan madrasah setiap hari sabtu atau disebut 

Sabtu bersih, operasi semut setiap selesai upacara bendera hari senin, 

pengenalan dengan pengelolaan sampah yang sudah terpilah seperti organik 

dan anorganik. Selanjutnya pelaksanaannya mengacu pada empat komponen 

program adiwiyata yang tercantum dalam buku pedoman adiwiyata yaitu 
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pengembangan kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis 

lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana 

prasarana ramah lingkungan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Baihaqi sebagai guru serta pengurus program Adiwiyata di MIN 1 

Ponorogo. 

“Yang pertama dilakukan adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu 

melakukan sosialisasi kepada siswa, stakeholder dan orang tua siswa mulai dari 

pengertian, tujuan dan binaan program adiwiyata. Setelah itu, merancang program 

yang bisa dilaksanakan dan dikonsep mulai dari melaksanakan kerjabakti 

membersihkan lingkungan madrasah setiap hari sabtu atau disebut Sabtu bersih, 

operasi semut setiap selesai upacara bendera hari senin, pengenalan dengan 

pengelolaan sampah yang sudah terpilah seperti organik dan anorganik.Selanjutnya 

pelaksanaannya mengacu pada empat komponen program adiwiyata yang tercantum 

dalam buku pedoman adiwiyata yaitu pengembangan kebijakan berwawasan 

lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

dan pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan.”108 

 

MIN 1 Ponorogo resmi sebagai sekolah adiwiyata pada tahun 2015. 

Pelaksanaan program adiwiyata disana sudah berjalan dengan baik, dengan 

melibatkan seluruh stakeholder. Dalam pelaksanaannya yang pertama 

dilakukan adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu melakukan 

sosialisasi kepada siswa, stakeholder dan orang tua siswa. Setelah itu, 

merancang program yang bisa dilaksanakan dan dikonsep. Selanjutnya 

mengacu pada empat komponen program adiwiyata yaitu pengembangan 

kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana prasarana ramah 

lingkungan. 

                                                           
 

108
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, kode: 04/W/3-4/2018 



80 
 

 
 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

Salah satu syarat untuk menjadi sekolah adiwiyata atau 

mendapatkan penghargaan adiwiyata yaitu sekolah harus menerapkan 

kebijakan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan berwawasan 

lingkungan yang diterapkan di MIN 1 Ponorogo diantaranya mencantum 

kan tentang lingkungan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, menyusun 

program yang mengintegrasikan adiwiyata dengan mata pelajaran dan 

pengembangan diri, menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah 

yang ditetapkan sekitar 21 % dari total anggaran sekolah, menyediakan 

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, mengadakan kegiatan sabtu bersih 

yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, mengadakan 

kerjasama atau kemitraan dengan sekolah atau lembaga lain yang terkait 

dengan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Widodo sebagai Kepala Madrasah MIN 1 Ponorogo. 

“Bentuk kebijakan yang berwawasan lingkungan diantaranya mencantumkan 

tentang lingkungan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, menyusun program yang 

mengintegrasikan adiwiyata dengan mata pelajaran dan pengembangan diri, 

menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang ditetapkan sekitar 21 % 

dari total anggaran sekolah, menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, 

mengadakan kegiatan sabtu bersih yaitu kerja bakti membersih kan lingkungan 

sekolah, mengadakan kerja sama atau kemitraan dengan sekolah atau lembaga 

lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.”
109

 

 

Kebijakan berwawasan lingkungan yang sudah dicanangkan atau 

ditetapkan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Adiwiyata 
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di MIN 1 Ponorogo diantaranya dalam visi, misi, tujuan sekolah dan panca 

prestasi madrasah mencantumkan tentang lingkungan; adanya anggaran 

untuk kegiatan Adiwiyata yaitu sekitar 21 % dari total anggaran sekolah, 

penyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; adanya kegiatan untuk 

membersihkan lingkungan sekolah yaitu sabtu bersih; mengadakan 

kerjasama atau kemitraan dengan sekolah atau lembaga lain yang terkait 

dengan pengelolaan lingkungan. 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Kebijakan khusus yang dirancang dalam penyusunan kurikulum 

sekolah berbasis adiwiyata di MIN 1 Ponorogo, kurikulum yang digunakan 

yaitu kurikulum 2013. Hanya saja dalam pelaksanaannya lebih dipertajam 

lagi yang membahas tentang lingkungan sekolah adiwiyata. Untuk 

pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, sekolah mewajibkan tenaga 

pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran lingkungan hidup yang berupa penerapan strategi yang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Baihaqi sebagai Guru serta Pengurus 

adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 

“Kebijakan khusus yang dirancang dalam penyusunan kurikulum sekolah 

berbasis adiwiyata, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Hanya saja 

dalam pelaksanaannya lebih dipertajam lagi yang membahas tentang lingkungan 

sekolah adiwiyata.Untuk pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, sekolah 

mewajibkan tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan 



82 
 

 
 

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup yang berupa penerapan strategi yang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran.”
110

 

 

Peran tenaga pendidik dalam mengembangkan kurikulum berbasis 

lingkungan diantaranya menerapkan pendekatan, strategi dan teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran. Metode yang digunakan seperti diskusi, penugasan, praktik 

langsung dan observasi. Selain itu juga mengembangkan isu lokal seperti 

banjir, polusi, dan global warming sebagai materi pembelajaran serta 

mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan 

masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari─hari dengan memberikan contoh kepada siswa untuk peduli 

terhadap lingkungan. Tenaga pendidik juga mengkomunikasikan 

hasil─hasil inovasi pembelajaran tentang lingkungan hidup pada majalah 

dinding. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Baihaqi sebagai 

Guru serta Pengurus Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 

“Peran saya sebagai tenaga pendidik dalam mengembangkan kurikulum berbasis 

lingkungan diantaranya menerapkan pendekatan, strategi dan teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. 

Menggunakan metode seperti diskusi, penugasan, praktik langsung dan observasi. 

Selain itu juga mengembangkan isu lokal seperti banjir, polusi, dan global 

warming sebagai materi pembelajaran serta mengkaitkan pengetahuan konseptual 

dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari─hari dengan memberikan contoh kepada siswa untuk 

peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga mengkomunikasikan hasil─hasil 

inovasi pembelajaran tentang lingkungan hidup pada majalah dinding.”
111
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Potensi atau karya nyata peserta didik yang berkaitan dengan 

program perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah seperti green 

house yaitu penanaman pohon dilingkungan madrasah, penanaman apotek 

hidup, serta pemanfaatan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan yang 

biasa disebut dengan 3R (Reduce, Reuse, Recicly), sebagaimana seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Untung sebagai Guru serta Pengurus 

Adiwiyata bidang Kegiatan Partisipatif di MIN 1 Ponorogo. 

“Potensi atau karya nyata peserta didik yang berkaitan dengan program 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah seperti green house yaitu 

seperti penanaman pohon dilingkungan madrasah, penanaman apotek hidup, serta 

pemanfaatan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan yang biasa disebut dengan 

3R (Reduce, Reuse, Recicly)”
112

 

 

Kurikulum berbasis lingkungan yang digunakan di MIN 1 

Ponorogo dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Adiwiyata 

yaitu menggunakan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya tenaga 

pendidik menerapkan pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran; mengembangkan isu lokal seperti banjir, polusi, dan global 

warming sebagai materi pembelajaran; mengkaitkan pengetahuan 

konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari─hari dengan memberikan 

contoh kepada siswa untuk peduli terhadap lingkungan; 
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mengkomunikasikan hasil─hasil inovasi pembelajaran tentang lingkungan 

hidup pada majalah dinding. 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Kegiatan yang dilakukan di MIN 1 Ponorogo dalam rangka 

pengelolaan lingkungan sekolah adiwiyata yaitu sekolah membentuk tim 

khusus untuk melaksanakan program adiwiyata itu sendiri, yaitu 

melibatkan Bapak/Ibu Guru kedalam kelompok kerja seperti daur ulang 

sampah, green club yang tugasnya merawat, mengelola dan menata 

tanaman, mengumpulkan barang bekas untuk dijadikan kerajinan tangan 

yang biasa disebut 3R (Reduce, Reuse, Recicly). Disini guru sebagai 

motivator, fasilitator dan memberi dorongan kepada siswa untuk 

berkreativitas. Jadi kegiatan ini berorientasi pada siswa, dengan tujuan 

untuk mengedepankan generasi penerus agar siswa menjadi aktif. Hal 

tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Widodo sebagai Kepala 

Madrasah MIN 1 Ponorogo. 

“Sekolah membentuk tim khusus untuk melaksanakan program adiwiyata itu 

sendiri, yaitu melibatkan Bapak/Ibu Guru kedalam kelompok kerja seperti daur 

ulang sampah, green club yang tugasnya merawat, mengelola dan menata 

tanaman, mengumpulkan barang bekas untuk dijadikan kerajinan tangan yang 

biasa disebut 3R (Reduce, Reuse, Recicly). Disini guru sebagai motivator, 

fasilitator dan memberi dorongan kepada siswa untuk berkreativitas. Jadi 

kegiatan ini berorientasi pada siswa, dengan tujuan untuk mengedepankan 

generasi penerus agar siswa menjadi aktif.”
113
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Hal tersebut terbukti saat peneliti melakukan observasi di MIN 1 

Ponorogo, siswa menanam, menata dan mengelola tanaman obat keluarga 

yang ada di lingkungan madrasah.
114

 Selain itu, juga didapati kegiatan daur 

ulang untuk dijadikan macam─macam kerajinan tangan antara lain yaitu 

vas dan bunga yang terbuat dari bahan─bahan bekas seperti kertas, sendok 

plastik dan botol bekas, figura dari kardus dan kertas kado bekas, tempat 

tisu dari kardus bekas, dan tirai jendela dari bekas gelas air mineral.
115

 

Berdasarkan hasil observasi di MIN 1 Ponorogo, madrasah telah 

mengembangkan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif diantaranya: 

memelihara dan merawat gedung serta lingkungan sekolah oleh warga 

sekolah yang terlihat dari setiap kelas yang sudah memiliki jadwal piket 

kebersihan setiap harinya; adanya program sabtu bersih; memanfaatkan 

lahan dan fasilitas sekolah seperti adanya toga (tanaman obat keluarga), 

green gouse, dan pembibitan tanaman.
116

  

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang lain yang juga 

dilakukan di MIN 1 Ponorogo yaitu mengembangkan kegiatan ekstra 

kurikuler dan pengembangan diri; adanya kreativitas dan inovasi warga 

sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH seperti daur ulang 

sampah untuk dijadikan karya seni; mengikuti kegiatan aksi LH yang 

dilakukan oleh pihak luar seperti pembinaan oleh para personil KORAMIL 
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dalam membuat resapan biopori; memanfaatkan narasumber untuk 

meningkatkan pembelajaran LH seperti melakukan kerjasama dengan 

lembaga MAN 1 Ponorogo dalam pelatihan pengelolaan limbah dan 

pembuatan pupuk organik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Untung sebagai Guru serta Pengurus Adiwiyata bidang kegiatan 

partisipatif di MIN 1 Ponorogo.  

“Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler  dan program pengembangan diri; 

adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan LH seperti daur ulang sampah untuk dijadikan karya seni; mengikuti 

kegiatan aksi LH yang dilakukan oleh pihak luar seperti pembinaan oleh para 

personil KORAMIL dalam membuat resapan biopori; memanfaatkan narasumber 

untuk meningkatkan pembelajaran LH seperti melakukan kerjasama dengan 

lembaga MAN 1 Ponorogo dalam pelatihan pengelolaan limbah dan pembuatan 

pupuk organik.”
117

 

 

MIN 1 Ponorogo sudah melakukan beberapa kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program 

Adiwiyata, diantaranya memelihara dan merawat gedung dan lingkungan 

sekolah oleh warga sekolah yang terlihat dari setiap kelas yang sudah 

memiliki jadwal piket kebersihan setiap harinya; adanya program sabtu 

bersih; memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah seperti adanya apotek 

hidup, green gouse, dan pembibitan tanaman; mengembangkan kegiatan 

ekstra kurikuler dan pengembangan diri seperti pramuka, drumband, tari; 

adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah seperti daur ulang sampah 

untuk dijadikan karya seni dan hemat energi; mengikuti kegiatan aksi LH 
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yang dilakukan oleh pihak luar seperti pembinaan oleh para personil 

KORAMIL; memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

LH seperti melakukan kerjasama dengan lembaga MAN 1 Ponorogo dalam 

pelatihan pengelolaan limbah dan pembuatan pupuk organik. 

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan sarana pendukung di MIN 

1 Ponorogo diproyeksikan pada pengelolaan sumber daya secara efektif 

dan efisien. Sarana pendukung ramah lingkungan di MIN 1 Ponorogo 

antara lain: seperti tersedianya air bersih, penyediaan tempat sampah 

terpisah yaitu organik dan anorganik, drainase dan ruang terbuka hijau; 

menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran LH 

disekolah seperti pengomposan, hutan/taman sekolah, toga, green house 

dan biopori; setiap ruang memiliki pengaturan cahaya yang baik, ventilasi 

udara yang alami, pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan 

menggunakan paving block; meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan 

fasilitas sanitasi sekolah dimana setiap kelas memiliki jadwal piket 

kebersihan kelas untuk setiap harinya dan jadwal piket kebersihan sanitasi 

sekolah untuk setiap minggunya.
118

  

Selain yang telah disebutkan di atas, pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan yang lain di MIN 1 Ponorogo yaitu adanya himbauan 

sekolah untuk penghematan penggunaan air, pengehematan penggunaan 

                                                           
 

118
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, kode: 06/O/13-IV/2018. 



88 
 

 
 

listrik dan pengehematan penggunaan ATK melalui slogan yang ditempel 

di kamar mandi, ruang kelas dan ruang kantor.
119

 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan di MIN I Ponorogo sekolah membuat aturan dimana untuk 

semua penjual yang ada dikantin sekolah diharuskan menyajikan makanan 

dengan memperhatikan 3B + A yaitu beragam, bergizi, berimbang dan 

aman. Kemudian semua penjual setiap selesai istirahat diharuskan untuk 

membersihkan kembali lingkungan di sekitar kantin sekolah. Hal tersebut 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Tubari sebagai Guru serta Pengurus 

Adiwiyata bidang Sarpras di MIN 1 Ponorogo. 

“Sekolah membuat aturan dimana untuk semua penjual yang ada dikantin 

sekolah diharuskan menyajikan makanan dengan memperhatikan 3B + A yaitu 

beragam, bergizi, berimbang dan aman. Kemudian semua penjual setiap selesai 

istirahat diharuskan untuk membersihkan kembali lingkungan di sekitar kantin 

sekolah”.
120

 

 

Pemanfaatan sarana yang ramah lingkungan tersebut tidak terlepas 

dari pengelolaannya. Apabila sarana tidak dikelola maka sarana akan cepat 

rusak. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan di MIN 1 

Ponorogo sudah berjalan dengan baik karena adanya manajemen sarana 

dan prasarana, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan sarana 

prasarana sesuai kebutuhan, kemudian penginvetarisan dan perawatan. Hal 
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tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Tubari sebagai Guru serta 

Pengurus Adiwiyata bidang Sarpras di MIN 1 Ponorogo.  

“Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan di MIN 1 Ponorogo sudah 

berjalan dengan baik karena adanya manajemen sarana dan prasarana, yaitu 

mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan sarana prasarana sesuai 

kebutuhan, kemudian penginvetarisan dan perawatan.”
121

 

 

Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan di MIN 1 

Ponorogo diproyeksikan pada pengelolaan sumber daya secara efektif dan 

efisien, diantaranya yaitu tersedianya air bersih, penyediaan tempat sampah 

terpisah yaitu organik dan anorganik, drainase dan ruang terbuka hijau; 

menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran LH 

disekolah seperti pengomposan, hutan/taman sekolah, toga, green house 

dan biopori; setiap ruang memiliki pengaturan cahaya yang baik, ventilasi 

udara yang alami, pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan 

menggunakan paving block; adanya himbauan sekolah untuk memanfaat 

kan listrik, air dan ATK secara efisien melalui slogan hemat listrik dan 

hemat air, serta meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat. 

 

2. Proses Pembinaan Karakter Peduli Lingkungan Pada Peserta Didik di MIN 1 

Ponorogo 

Di MIN 1 Ponorogo dalam mengembangkan potensi diri siswa agar 

peduli terhadap lingkungan yaitu melalui implementasi program adiwiyata. 

Implementasi program adiwiyata berperan dalam mengkondisikan lingkungan 
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sekolah khususnya siswa untuk membiasakan perilaku peduli lingkungan. 

Pembiasaan perilaku peduli lingkungan tersebut akan membentuk karakter 

peduli lingkungan siswa, dan siswa akan mempunyai kebiasaan untuk 

menjaga, merawat dan melestarikan lingkungannya. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Widodo sebagai Kepala Madrasah MIN 1 Ponorogo. 

“Melalui implementasi program adiwiyata. Impementasi program adiwiyata berperan 

dalam mengkondisikan lingkungan sekolah khususnya siswa untuk membiasakan 

perilaku peduli lingkungan. Pembiasaan perilaku peduli lingkungan tersebut akan 

membentuk karakter peduli lingkungan siswa, dan siswa akan mempunyai kebiasaan 

untuk menjaga, merawat dan melestarikan lingkungannya.”
122

 

 

Model yang digunakan dalam membentuk karakter peduli lingkungan 

di MIN 1 Ponorogo salah satunya yaitu melalui keteladanan dari kepala 

madrasah, tenaga pendidik dan karyawan. Bentuk keteladanan dari kepala 

sekolah dalam meneladankan sikap peduli lingkungan pada siswa diantaranya 

berperilaku baik dalam kehidupan sehari─hari khususnya untuk menjaga 

lingkungan, berpakaian bersih dan rapi, datang di Madrasah tepat waktu, 

membiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan apabila 

menemukan sampah yang berserakan maka langsung diambil dan dibuang ke 

tempat sampah, membiasakan untuk berhemat energi, membiasakan untuk 

mencuci tangan, serta ikut berperan dalam kegiatan penanaman dan perawatan 

pohon atau taman dilingkungan madrasah. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Widodo sebagai Kepala Madrasah di MIN 1 

Ponorogo. 
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“Sebagai kepala madrasah yang saya lakukan untuk meneladankan karakter peduli 

lingkungan pada siswa diantaranya berperilaku baik dalam kehidupan sehari─hari 

khususnya untuk menjaga lingkungan, berpakaian bersih dan rapi, datang di 

Madrasah tepat waktu, membiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan 

apabila saya menemukan sampah yang berserakan maka langsung saya ambil dan 

dibuang ke tempat sampah, membiasakan untuk berhemat energi, membiasakan 

untuk mencuci tangan, serta ikut berperan dalam kegiatan penanaman dan perawatan 

pohon atau taman dilingkungan madrasah.”
123

 

 

Selain keteladanan dari seorang kepala sekolah, keteladanan dari 

tenaga pendidik juga sangat diperlukan karena pendidik merupakan aktor 

utama sekaligus menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran serta 

yang menjadi panutan bagi peserta didik. Bentuk keteladanan dari seorang 

tenaga pendidik dalam membina karakter peduli lingkungan pada siswa 

diantaranya, pertama hal yang paling penting adalah guru harus memiliki 

karakter peduli lingkungan, sehingga akan mudah untuk mengajarkan atau 

menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada siswa. Kemudian ditunjukkan 

dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan 

pada lingkungan, membiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya,  

mencontohkan anak untuk rajin mencuci tangan, ikut merawat dan menjaga 

tanaman yang ada dilingkungan madrasah, serta ikut bertanggung jawab 

dalam pemeliharaan lingkungan sekolah khususnya kebersihan ruang kelas. 

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah sebagai guru di 

MIN 1 Ponorogo. 

“Pertama hal yang paling penting adalah guru harus memiliki karakter peduli 

lingkungan, sehingga akan mudah untuk mengajarkan atau menumbuhkan karakter 

peduli lingkungan pada siswa. Kemudian ditunjukkan dengan sikap dan tindakan 
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yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan, membiasakan 

membuang sampah sesuai dengan jenisnya, mencontohkan anak untuk rajin mencuci 

tangan, ikut merawat dan menjaga tanaman yang ada dilingkungan madrasah, serta 

ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan sekolah khususnya 

kebersihan ruang kelas.”
124

 

 

Pembentukan karakter peduli lingkungan pada siswa di MIN 1 

Ponorogo selain melalui model keteladanan juga melalui kegiatan rutin. 

Kegiatan rutin di MIN 1 Ponorogo dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan rutin 

harian, kagiatan rutin mingguan dan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan rutin 

harian meliputi piket membersihkan ruang kelas, pemeliharaan lingkungan 

sekolah seperti membersihkan halaman sekolah, perawatan tanaman, menjaga 

kebersihan kamar kecil; kegiatan rutin mingguan yaitu pada hari senin sehabis 

upacara bendera mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 

bersama─sama atau disebut operasi semut, pada hari jum’at melakukan senam 

bersama, dan pada hari sabtu ada kegiatan apel pagi dan kerja bakti bersama 

atau disebut sabtu bersih; kegiatan rutin tahunan meliputi peringatan hari 

besar LH, mengikuti aksi peduli lingkungan dan lain sebagainya. Hal tersebut 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Untung sebagai guru serta Pengurus  

Adiwiyata bidang Kegiatan Partisipatif di MIN 1 Ponorogo. 

“Kegiatan rutin dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan rutin harian, kagiatan rutin 

mingguan dan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan rutin harian meliputi piket 

membersihkan ruang kelas, pemeliharaan lingkungan sekolah seperti membersihkan 

halaman sekolah, perawatan tanaman, menjaga kebersihan kamar kecil; kegiatan 

rutin mingguan yaitu pada hari senin sehabis upacara bendera mengadakan 

pengambilan sampah yang berserakan secara bersama─sama atau disebut operasi 

semut, pada hari jum’at melakukan senam bersama, dan pada hari sabtu ada kegiatan 
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apel pagi dan kerja bakti bersama atau disebut sabtu bersih; kegiatan rutin tahunan 

meliputi peringatan hari besar LH, mengikuti aksi peduli lingkungan”.
125

 

 

Berdasarkan hasil observasi di MIN 1 Ponorogo, terlihat pernan aktif 

siswa-siswi dalam melaksanakan kegiatan rutin harian maupun mingguan 

yaitu membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman sekolah, menjaga 

kebersihan kamar mandi serta membersihkan drainase atau saluran air biar 

saluran air tersebut lancar.
126

 

Usaha yang dilakukan dalam membina karakter peduli lingkungan 

siawa di MIN 1 Ponorogo selain melalui keteladanan dan kegiatan rutin juga 

didukung dengan adanya suatu bentuk pengkondisian. Adapun bentuk 

pengkondisian yang diterapkan di MIN 1 Ponorogo yaitu madrasah 

mengkondisikan setiap kelas untuk mengadakan jadwal piket harian, 

madrasah mengadakan program sabtu bersih yaitu kegiatan kerja bakti, 

adanya jadwal pemeliharaan kebersihan sanitasi di lingkungan madrasah, 

kemudian pengkondisian sarana prasarana yang menunjang pendidikan 

karakter peduli lingkungan, diantaranya green house merupakan sarana 

sebagai perwujudan sikap kepedulian warga madrasah terhadap 

tumbuh─tumbuhan, misalnya dalam perawatan tumbuhan, penanaman pohon, 

selain itu juga digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik, 

penyediaan wastafel untuk membiasakan peserta didik mencuci tangan. Hal 
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tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Untung sebagai guru serta 

Pengurus Adiwiyata bidang Kegiatan Partisipatif di MIN 1 Ponorogo.  

“Madrasah mengkondisikan setiap kelas untuk mengadakan jadwal piket harian, 

madrasah mengadakan program sabtu bersih yaitu kegiatan kerja bakti, adanya 

jadwal pemeliharaan kebersihan sanitasi di lingkungan madrasah, pengkondisian 

sarana prasarana yang menunjang pendidikan karakter peduli lingkungan, 

diantaranya green house merupakan sarana sebagai perwujudan sikap kepedulian 

warga madrasah terhadap tumbuh─tumbuhan, misalnya dalam perawatan tumbuhan, 

penanaman pohon, selain itu juga digunakan sebagai media pembelajaran peserta 

didik, penyediaan wastafel untuk membiasakan peserta didik mencuci tangan”.
127

 

 

Berdasarkan hasil observasi di MIN 1 Ponorogo, peneliti mendapati 

bentuk pengkondisian dalam rangka pemeliharaan kebersihan sanitasi di 

lingkungan madrasah, yaitu sebagai berikut:
128

 

Tabel 4.3 

Jadwal pengelolaan kebersihan sanitasi sekolah 

SENIN 

KELAS VI 
SELASA 

KELAS V 
RABU 

KELAS IV 

   

KAMIS 

KELAS III 
JUM’AT 

KELAS II 
SABTU 

KELAS I 

 

Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di MIN 1 

Ponorogo dilaksanakan melalui integrasi dalam mata pelajaran, didalam 

Silabus dan RPP pembelajaran mencerminkan nilai─nilai peduli lingkungan. 

Pembelajaran yang dilakukan guru tidak hanya berisi materi yang tercantum 

didalam buku, tetapi juga disisipi nilai─nilai karakter peduli lingkungan. 

Selain itu pengintegrasian karakter peduli lingkungan  juga melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Hal tersebut seperti yang disampaikan 

oleh Ibu Siti Aminah sebagai guru di MIN 1 Ponorogo. 

“Melalui integrasi dalam mata pelajaran, didalam Silabus dan RPP pembelajaran 

mencerminkan nilai─nilai peduli lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan guru 

tidak hanya berisi materi yang tercantum didalam buku, tetapi juga disisipi 

nilai─nilai karakter peduli lingkungan. Selain itu juga melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan pengembangan diri”.
129

 

 

Pembentukan budaya sekolah peduli lingkungan akan membentuk 

peserta didik menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Budaya sekolah yang 

dikembangkan di MIN 1 Ponorogo terkait dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan diantaranya adalah budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, 

Santun) dan budaya 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, 

kerindangan, kesehatan, dan keamanan), membuang sampah sesuai dengan 

jenisnya yaitu organik dan anorganik dan pembiasaan berjabat tangan pada 

pagi hari bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa. Selain itu, guru 

dalam proses pembelajaran dan diluar proses pembelajaran senantiasa 

memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan. Motivasi yang diberikan diantaranya dengan memberi hukuman 

bagi siswa yang melanggar peraturan dan tidak menjaga kebersihan dengan 

cara memberi teguran atau sanksi. Motivasi lain yang diberikan berupa 

apresiasi dalam bentuk pujian maupun hadiah bagi perlombaan yang diadakan 

disekolah yang berbasis lingkungan seperti lomba kebersihan kelas. Hal 
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tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah sebagai Guru di MIN 

1 Ponorogo. 

“Budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dan budaya 7K (kebersihan, 

keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan), serta 

membuang sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan anorganik. Guru dalam 

proses pembelajaran dan diluar proses pembelajaran senantiasa memberi motivasi 

kepada siswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Motivasi yang 

diberikan diantaranya dengan memberi hukuman bagi siswa yang melanggar 

peraturan dan tidak menjaga kebersihan dengan cara memberi teguran atau sanksi. 

Motivasi lain yang diberikan berupa apresiasi dalam bentuk pujian maupun hadiah 

bagi perlombaan yang diadakan disekolah yang berbasis lingkungan seperti lomba 

kebersihan kelas”.
130

 

 

Berdasarkan hasil observasi di MIN 1 Ponorogo, peneliti mendapati 

kegiatan spontan yang dilakukan kepala madrasah dan guru dalam rangka 

membina kedisiplinan peserta didik. Pada waktu kegiatan apel pagi dijumpai 

beberapa siswa yang berperilaku kurang baik terhadap tabulampot yaitu 

memetiki daun dan tangkainya, maka saat itu juga kepala madrasah 

memberikan sanksi kepada siswa tersebut yaitu tidak boleh masuk kelas 

sebelum membaca istighfar 100x. Selain itu, pada saat mau masuk ruang kelas 

II guru menjumpai siswa yang membuang sampah tidak sesuai jenisnya, maka 

yang dilakukan guru tersebut ialah menegur dan menasehatinya. Kemudian 

peneliti juga mendapati kegiatan spontan yang dilakukan siswa kelas III yaitu 

menyuruh temannya untuk melaksanakan piket kembali karena kondisi ruang 

kelas masih agak kotor. Selain itu, saya juga mendapati siswa kelas IV yang 

menegur temannya ketika tidak rapi dalam menaruh sepatu di rak sepatu.
131
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Implementasi program adiwiyata dalam membina karakter peduli 

lingkungan siswa di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan sesuai yang diharapkan 

madrasah. Siswa sudah mulai mencerminkan sikap peduli terhadap 

lingkungan diantaranya adalah siswa ikut serta dalam menjaga dan 

memelihara kebersihan lingkungan madrasah, yang dilakukan siswa antara 

lain yaitu melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti 

bersama setiap hari sabtu, membersihkan kamar mandi, membersihkan 

halaman madrasah, menjaga keindahan taman, merawat toga dan terbiasa cuci  

tangan sebelum makan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sekar 

Arum Pitaloka sebagai siswi MIN 1 Ponorogo. 

“Iya kak saya peduli terhadap lingkungan madrasah ini, dan yang saya lakukan 

diantaranya melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama 

setiap hari sabtu, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman madrasah, 

menjaga keindahan taman, merawat tanaman dan terbiasa cuci tangan sebelum 

makan”.
132

 

 

 

Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya ketika membuang sampah 

yang dilakukan oleh siswa sudah berjalan sesuai yang diharapkan madrasah. 

Siswa sudah bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan 

anorganik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sekar Arum Pitaloka 

sebagai siswi MIN 1 Ponorogo. 

“Iya kak, saya sudah terbiasa membuang sampah ditempat sampah sesuai dengan 

tempat yang sudah disediakan di madrasah yaitu sampah organik dan anorganik”. 
133
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Proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada peserta didik di 

MIN 1 Ponorogo yaitu melalui pembiasaan, keteladanan dari kepala madrasah 

dan tenaga pendidik; melalui kegiatan rutin (harian, mingguan, tahunan); 

melalui suatu bentuk pengkondisian, pembinaan disiplin peserta didik dan 

melalui budaya sekolah. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Adiwiyata 

dalam Membina Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik di MIN 1 

Ponorogo 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program adiwiyata dalam 

membina karakter peduli lingkungan di MIN 1 Ponorogo diantaranya adalah 

komitmen dari stakeholder madrasah; dukungan dari kepala madrasah, guru 

dan karyawan serta masyarakat sekitar; adanya kegiatan pembiasaan sehingga 

peserta didik akan terbiasa untuk melakukan sikap peduli lingkungan; serta 

adanya kerja sama dengan pihak luar atau lembaga lain dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan madrasah. Sedangkan faktor 

penghambatnya antara lain adalah belum adanya campur tangan dari kemenag 

dalam hal pendanaan; lingkungan keluarga yang merupakan faktor dominan 

dalam pembentukan karakter karena peserta didik ketika dikelas pada 

dasarnya sama dan karakter yang dibangun sama, namun ketika mereka sudah 

diluar lingkungan madrasah akan menemukan karakter─karakter yang lain 
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dan karakter yang secara usia berbeda. Pada dasarnya anak usia SD/MI suka 

meniru hal yang dianggap menantang, baik ungkapan, tindakan maupun 

pembiasaan sikap yang salah, walaupun di madrasah sudah diberi arahan 

tentang karakter peduli lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Bapak Baihaqi sebagai guru serta Ketua Pengurus Adiwiyata di MIN 1 

Ponorogo. 

“Faktor pendukung antara lain komitmen dari stakeholder madrasah, dukungan dari 

kepala madrasah, guru dan karyawan serta masyarakat sekitar, adanya kegiatan 

pembiasaan sehingga peserta didik akan terbiasa untuk melakukan sikap peduli 

lingkungan; serta adanya kerja sama dengan pihak luar atau lembaga lain dalam 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan madrasah.Sedangkan faktor 

penghambatnya antara lain adalah belum adanya campur tangan dari kemenag dalam 

hal pendanaan; lingkungan keluarga, yang merupakan faktor dominan dalam 

pembentukan karakter karena peserta didik ketika dikelas pada dasarnya sama dan 

karakter yang dibangun sama, namun ketika mereka sudah diluar lingkungan 

madrasah akan menemukan karakter─karakter yang lain dan karakter yang secara 

usia berbeda. Pada dasarnya anak usia SD/MI suka meniru hal yang dianggap 

menantang, baik ungkapan, tindakan maupun pembiasaan sikap yang salah, 

walaupun di madrasah sudah diberi arahan tentang karakter peduli lingkungan”.
134

 

 

Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan strategi 

ketika apel pagi siswa diajak bercerita agar siswa dapat menyadari tentang 

pentingnya menjaga lingkungan madrasah, menambahkan jam pelajaran 

khusus yaitu pengembangan diri siswa, jadi guru menjelaskan kepada siswa 

tentang pentingnya menjaga lingkungan madrasah tidak hanya dalam mata 

pelajaran saja, tetapi juga menggunakan metode bercerita tadi agar bisa 

menyentuh atau mengena dalam diri peserta didik biar sadar bahwa peduli 
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lingkungan itu penting. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Baihaqi sebagai 

Guru serta Ketua Pengurus Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 

“Melakukan strategi ketika apel pagi siswa diajak bercerita agar siswa dapat 

menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan madrasah, menambahkan jam 

pelajaran khusus yaitu pengembangan diri siswa, jadi guru menjelaskan kepada siswa 

tentang pentingnya menjaga lingkungan madrasah tidak hanya dalam mata pelajaran 

saja, tetapi juga menggunakan metode bercerita tadi agar bisa menyentuh atau 

mengena dalam diri peserta didik biar sadar bahwa peduli lingkungan itu penting”.
135

 

 

Harapan kedepan MIN 1 Ponorogo dalam pelaksanaan program 

adiwiyata bahwa program adiwiyata itu bukan suatu lomba untuk 

mendapatkan sebuah nilai tetapi lebih dari pada itu dan adiwiyata adalah 

program penyelamatan alam, bisa menanamkan karakter peduli lingkungan 

sejak dini pada diri peserta didik dan semoga dengan melakukan 

pembenahan─pembenahan disemua sektor  akan tercipta lingkungan 

madrasah yang bersih, nyaman, rindang, indah dan berwawasan lingkungan. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Baihaqi sebagai Guru serta Ketua 

Pengurus Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo. 

“Harapan kedepan dalam pelaksanaan program adiwiyata bahwa program adiwiyata 

itu bukan suatu lomba untuk mendapatkan sebuah nilai tetapi lebih dari pada itu dan 

adiwiyata adalah program penyelamatan alam, bisa menanamkan karakter peduli 

lingkungan sejak dini pada diri peserta didik dan semoga dengan melakukan 

pembenahan─pembenahan disemua sektor  akan tercipta lingkungan madrasah yang 

bersih, nyaman, rindang, indah dan berwawasan lingkungan”.
136

 

 

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program 

Adiwiyata dalam membina karakter peduli lingkungan siswa di MIN 1 
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Ponorogo, antara lain yaitu untuk faktor pendukung seperti komitmen dari 

stakeholder madrasah, dukungan dari kepala madrasah, guru dan karyawan 

serta masyarakat sekitar, adanya kegiatan pembiasaan sehingga peserta didik 

akan terbiasa untuk melakukan sikap peduli lingkungan; serta adanya kerja 

sama dengan pihak luar atau lembaga lain dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan madrasah. Sedangkan faktor penghambatnya antara 

lain adalah belum adanya campur tangan dari kemenag dalam hal pendanaan, 

kemudian faktor lingkungan keluarga. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pelaksanaan Program Adiwiyata Melalui 4 Komponen Program 

Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo 

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai 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 kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan 

program adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola 

sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
137

 Hal ini 

yang juga telah dilakukan dan dikembangkan oleh MIN 1 Ponorogo. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa Adiwiyata berasal dari 

kata Adi dan Wiyata. Adi artinya besar, mulia, Agung, tangguh dan kuat, 

sedangkan Wiyata adalah tempat. Jadi pengertian Adiwiyata adalah tempat yang 

mulia, tempat yang besar, tempat yang kuat. Sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan, yaitu menjadikan peserta didik yang berkarakter khususnya 

karakter peduli lingkungan. Adiwiyata tidak hanya berpusat pada keindahan dan 

kebersihan lingkungan saja, akan tetapi tempat itu dikemas menjadi tempat yang 

                                                           
 

137
 Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan (Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012), 3. 
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Agung, indah dan tempat yang mulia. Adiwiyata bukan lomba tetapi sebuah 

program untuk penyelamatan lingkungan hidup dan kondisi alam saat ini. Dan ini 

juga bagian dari tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh 

MIN 1 Ponorogo. 

Pelaksanaan program adiwiyata di letakkan pada dua prinsip dasar berikut 

ini:
138

 

1. Partisipatif, seluruh komponen sekolah harus terlibat dalam keseluruhan 

proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai 

tanggung jawab dan perannya masing-masing. 

2. Berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus 

menerus secara komprehensif. 

Untuk mencapai tujuan program adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) 

komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah 

adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah: 1) Kebijakan berwawasan 

lingkungan; 2) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; 3) Kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif; 4) Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan.
139

 Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV sudah dijelaskan 

bahwa pelaksanaan program adiwiyata di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan 

dengan baik, dengan melibatkan seluruh stakeholder. Stakeholder disini adalah 

orang─orang yang berkepentingan dan terlibat dalam pelaksanaan program 
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adiwiyata, seperti kepala madrasah, penanggung jawab program adiwiyata dan 

guru. Dalam pelaksanaannya yang pertama dilakukan adalah melakukan 

perencanaan terlebih dahulu yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa, 

stakeholder dan orang tua siswa mulai dari pengertian, tujuan dan binaan 

program adiwiyata. Setelah itu, merancang program yang bisa dilaksanakan dan 

dikonsep mulai dari melaksanakan kerjabakti membersihkan lingkungan 

madrasah setiap hari sabtu atau disebut Sabtu bersih, operasi semut setiap selesai 

upacara bendera hari senin, pengenalan dengan pengelolaan sampah yang sudah 

terpilah seperti organik dan anorganik. Selanjutnya pelaksanaannya mengacu 

pada empat komponen program adiwiyata yaitu pengembangan kebijakan 

berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan. 

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

Dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa indikator terkait dengan 

pengembangan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan adalah sebagai 

berikut:
140

  

a. Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum memuat 

kebijakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
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b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup  

c. Mata pelajaran wajib dan atau mulok yang terkait PLH dilengkapi dengan 

Ketuntasan Minimal Belajar  

d. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik 

dan tenaga kependidikan, tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan 

lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan 

dan pengembangan mutu. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa kebijakan 

berwawasan lingkungan di MIN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan indikator 

yang ada dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Kebijakan berwawasan lingkungan yang sudah 

dicanangkan atau ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan program 

Adiwiyata di MIN 1 Ponorogo diantaranya dalam visi, misi, dan tujuan 

sekolah mencantumkan tentang lingkungan; menyusun program yang 

mengintegrasikan adiwiyata dengan matapelajaran dan pengembangan diri; 

adanya anggaran untuk kegiatan Adiwiyata yaitu sekitar 21 % dari total 

anggaran sekolah, penyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; 

adanya kegiatan untuk membersihkan lingkungan sekolah yaitu sabtu bersih; 
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mengadakan kerjasama atau kemitraan dengan sekolah atau lembaga lain yang 

terkait dengan pengelolaan lingkungan. 

2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Indikator pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dijelaskan dalam 

buku pedoman Adiwiyata yang juga dilakukan oleh MIN 1 Ponorogo adalah 

sebagai berikut:
141

 

a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan tehnik pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran 

b. Mengembangkan isu lokal atau isu global sebagai materi pembelajaran 

LH sesuai dengan jenjang pendidikan 

c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH 

d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan 

didalam kelas, laboratorium, dan diluar kelas 

e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program 

pembalajaran LH 

f. Mengomunikasikan hasil─hasil inovasi pembelajaran LH 

g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan 

masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

h. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi LH, 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan LH 
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i. Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan masalah 

LH dalam kehidupan sehari─hari 

j. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara dan 

media. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa pelaksanaan 

kurikulum berbasis lingkungan di MIN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan 

indikator yang ada dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup. Kurikulum berbasis lingkungan yang 

digunakan di MIN 1 Ponorogo dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan 

program Adiwiyata yaitu menggunakan kurikulum 2013, dengan lebih 

dipertajam yang membahas tentang lingkungan sekolah adiwiyata. Dalam 

pelaksanaannya tenaga pendidik menerapkan pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran; mengembangkan isu lokal seperti banjir, polusi, dan global 

warming sebagai materi pembelajaran; mengkaitkan pengetahuan konseptual 

dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari─hari dengan memberikan contoh 

kepada peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan; mengkomunikasikan 

hasil─hasil inovasi pembelajaran tentang lingkungan hidup pada majalah 

dinding. Adapun bentuk karya nyata dari peserta didik yang berkaitan dengan 

program perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah seperti green 

house yaitu penanaman pohon dilingkungan madrasah, penanaman apotek 
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hidup, serta pemanfaatan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan yang biasa 

disebut dengan 3R (Reduce, Reuse, Recicly).  

3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Indikator kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dijelaskan dalam 

buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut:
142

 

a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga 

sekolah 

b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah─kaidah 

perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan oleh 

aktivitas sekolah) 

c. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

e. Mengikuti kegatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar 

f. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup 

g. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah (orang 

tua, alumni, media/ pers, dunia usaha, pemerintah, LSM, Perguruan 

tinggi, sekolah lain) untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup disekolah 
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h. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk 

pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

i. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup 

j. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan LH. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif di MIN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan indikator yang 

ada dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Beberapa kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan program Adiwiyata, diantaranya yaitu 

memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah 

yang terlihat dari setiap kelas yang sudah memiliki jadwal piket kebersihan 

setiap harinya; adanya program sabtu bersih; memanfaatkan lahan dan 

fasilitas sekolah seperti adanya apotek hidup, green gouse, dan pembibitan 

tanaman; mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan diri; 

adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah seperti daur ulang sampah untuk 

dijadikan karya seni; adanya himbauan untuk hemat energi; mengikuti 

kegiatan aksi LH yang dilakukan oleh pihak luar seperti pembinaan oleh para 

personil KORAMIL dalam membuat resapan biopori; memanfaatkan 

narasumber untuk meningkatkan pembelajaran LH seperti melakukan 



110 
 

 
 

kerjasama dengan lembaga MAN 1 Ponorogo dalam pelatihan pengelolaan 

limbah dan pembuatan pupuk organik. 

4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan 

Indikator pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan dijelaskan 

dalam buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut:
143

 

a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup disekolah 

b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran 

lingkungan hidup disekolah 

c. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan 

d. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah 

e. Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan di MIN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan 

indikator yang ada dalam buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup. Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan di MIN 1 Ponorogo diproyeksikan pada pengelolaan sumber daya 

secara efektif dan efisien, diantaranya yaitu menyediakan sarana prasarana 

untuk mengatasi permasalahan LH di sekolah seperti tersedianya air bersih, 

penyediaan tempat sampah terpisah yaitu organik dan anorganik, drainase dan 
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ruang terbuka hijau; menyediakan sarana prasarana untuk mendukung 

pembelajaran LH disekolah seperti pengomposan, hutan/taman sekolah, toga, 

green house dan biopori; memelihara sarana dan prasarana sekolah yang 

ramah lingkungan ini terlihat dari setiap ruang memiliki pengaturan cahaya 

yang baik, ventilasi udara yang alami, pemeliharaan dan pengaturan pohon 

peneduh dan menggunakan paving block; meningkatkan pengelolaan dan 

pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah dimana setiap kelas memiliki daftar 

piket setiap harinya; adanya himbauan sekolah untuk memanfaatkan listrik 

dan air secara efisien melalui slogan hemat listrik, hemat air dan lain─lain; 

meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan. 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana 

dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh 

kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh 

kegiatan berjalan dengan lancar. Manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk 

berada disekolah.
144

  

Pemanfaatan sarana yang ramah lingkungan di MIN 1 Ponorogo tidak 

terlepas dari pengelolaannya. Apabila sarana tidak dikelola maka sarana akan 

cepat rusak. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan di MIN 1 

Ponorogo sudah berjalan dengan baik karena adanya manajemen sarana dan 
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prasarana yang baik, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan 

sarana prasarana sesuai kebutuhan, kemudian penginvetarisan dan perawatan. 

 

B. Analisis Proses Pembinaan Karakter Peduli Lingkungan pada Peserta Didik 

di MIN 1 Ponorogo 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Character isn’t inherited. One builds its daily by 

the way one thinks and acts, thought by thought, action by action (karakter tidak 

diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi 

hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi 

tindakan).
145

 Karakter hadir melalui proses memahami, merasakan, dan 

melakukan perbuatan dengan didasari nilai─nilai yang diyakini. Selain itu, juga 

akan berkembang untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam dirinya. Karakter 

seseorang akan terlihat pada bagaimana ia hidup dan berinteraksi dengan orang 

lain.
146

 Hal ini pulalah yang telah dikembangkan oleh MIN 1 Ponorogo pada 

setiap karakter anak didiknya, khususnya dibidang peduli lingkungan. 

Sekolah menjadi media yang paling efektif dalam membangun kesadaran 

dan kepedulian lingkungan. Sekolah seharusnya menyusun metode yang efektif 
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 Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 41. 

 
146

 Barnawi & M. Arifin, Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship (Jogjakarta: Ar-Ruzz 
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karena peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang penting yang 

seyogjanya dimiliki secara luas oleh setiap orang, khususnya para siswa yang 

menempuh jenjang pendidikan. Jika kesadaran ini terbangun secara luas, besar 

kemungkinan berbagai persoalan lingkungan akan semakin berkurang.
147

 Di MIN 

1 Ponorogo dalam membangun karakter sekolah untuk peduli terhadap 

lingkungan yaitu melalui implementasi program adiwiyata. Implementasi 

program adiwiyata berperan dalam mengkondisikan lingkungan sekolah 

khususnya siswa untuk membiasakan perilaku peduli lingkungan. Pembiasaan 

perilaku peduli lingkungan tersebut akan membentuk karakter peduli lingkungan 

siswa, dan siswa akan mempunyai kebiasaan untuk menjaga, merawat dan 

melestarikan lingkungannya. 

Membangun karakter sekolah untuk peduli lingkungan tidak bisa 

dilakukan sendiri oleh guru atau sedikit guru, tapi harus digerakkan bersama oleh 

sistem dan manajemen sekolah. Artinya, harus dibangun melalui program 

sekolah yang disepakati bersama seluruh warga sekolah. Seorang guru sebagai 

pendidik dapat diharapkan untuk tidak hanya menyampaikan materi 

pelajarannya, tetapi juga menyampaikan pendidikan lingkungan yang mampu 

menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Pimpinan sekolah 
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harus menggerakkan para guru, karyawan, dan para siswa untuk peduli 

lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan.
148

 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV sudah dijelaskan bahwa dalam 

membangun karakter sekolah untuk peduli lingkungan di MIN 1 Ponorogo yaitu 

melalui implementasi program adiwiyata. Dimana sekolah membentuk tim 

khusus untuk melaksanakan program adiwiyata, yaitu melibatkan Bapak/Ibu 

Guru kedalam kelompok kerja seperti daur ulang sampah, green club yang 

tugasnya merawat, mengelola dan menata tanaman, mengumpulkan barang bekas 

untuk dijadikan kerajinan tangan yang biasa disebut 3R (Reduce, Reuse, Recicly). 

Disini guru sebagai motivator, fasilitator dan memberi dorongan kepada siswa 

untuk berkreativitas. Jadi kegiatan ini berorientasi pada siswa, dengan tujuan 

untuk mengedepankan generasi penerus agar siswa menjadi aktif dan lebih peduli 

terhadap lingkungan. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. Model 

tersebut antara lain: pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin, bermain peran 

(role playing), dan pembelajaran partisipatif (participative instruction). 

Pembiasaan, adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang─ulang agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini perlu diterapkan 

oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk membiasakan peserta didik 

dengan sifat─sifat baik dan terpuji, impuls─impuls positif menuju neokortek 
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agar tersimpan dalam sistem otak, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta 

didik terekam secara positif.
149

 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa pembiasaan yang 

dilakukan di MIN 1 Ponorogo dalam rangka membina karakter siswa untuk 

peduli terhadap lingkungan antara lain yaitu piket membersihkan ruang kelas; 

pemeliharaan lingkungan sekolah seperti membersihkan halaman sekolah, 

perawatan tanaman, menjaga kebersihan kamar kecil; membuang sampah sesuai 

dengan jenisnya yaitu organik dan anorganik; pembiasaan mencuci tangan; 

pembiasaan untuk berhemat energi yaitu listrik dan air. 

Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi para peserta didik. Keteladanan adalah perilaku atau sikap 

guru dan tenaga kependidikan lain dalam memberikan contoh terhadap 

tindakan─tindakan yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi panutan bagi 

peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain 

menghendaki agar peserta didik berperilaku atau bersikap sesuai dengan 

nilai─nilai karakter, guru dan tenaga kependidikan adalah orang yang pertama 

dan utama memberikan contoh perilaku dan bersikap sesuai dengan nilai─nilai 

itu.
150

 Sebagus apapun konsep sebuah pendidikan karakter, tidak akan berhasil 

dengan baik apabila guru yang mendidik dan mengajar anak didik di sekolah 
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tidak bisa dijadikan teladan didalam berperilaku. Dengan guru yang patut untuk 

dijadikan teladan, pendidikan karakter akan mudah dibangun dalam sebuah 

lembaga pendidikan atau sekolah.
151

 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV sudah dijelaskan bahwa 

bentuk keteladanan yang dilakukan oleh kepala madrasah dan guru di MIN 1 

Ponorogo dalam membina karakter peduli lingkungan pada siswa diantaranya 

yaitu berperilaku baik dalam kehidupan sehari─hari khususnya untuk menjaga 

lingkungan, berpakaian bersih dan rapi, datang di Madrasah tepat waktu, 

membiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan apabila 

menemukan sampah yang berserakan maka langsung diambil dan dibuang ke 

tempat sampah, membiasakan untuk berhemat energi, mencotohkan anak untuk 

rajin mencuci tangan, ikut berperan dalam kegiatan penanaman dan perawatan 

pohon atau taman dilingkungan madrasah, serta ikut bertanggung jawab dalam 

pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah.  

Pembinaan disiplin peserta didik dalam rangka menyukseskan pendidikan 

karakter, guru harus mampu menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama 

disiplin diri (self-discipline). Guru harus mampu membantu peserta didik 

mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan 

melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakan disiplin.
152

 

                                                           
 

151
 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), 36-37. 

 
152

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 172. 



117 
 

 
 

Adapun yang dilakukan guru dalam menumbuhkan sikap disiplin peserta 

didik di MIN 1 Ponorogo untuk lebih meningkatkan rasa peduli terhadap 

lingkungan diantaranya yaitu guru memberikan hukuman bagi siswa yang 

melanggar peraturan tata tertib sekolah dan berperilaku kurang baik terhadap 

fasilitas maupun lingkungan madrasah yaitu dengan menegur, menasehati, dan 

mengajak anak untuk lebih menyayangi dan menjaga lingkungan, namun jika 

kesalahannya besar diberi sanksi seperti berdiri menghadap ketimur menatap ke 

matahari pada saat upacara bendera, dan ada juga yang membaca istighfar 100x. 

Sanksi tersebut diberikan agar anak jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. 

Pembelajaran partisipatif sering juga diartikan sebagai keterlibatan 

peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Pendidikan karakter melalui pembelajaran partisipatif menuntut guru berperan 

sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, 

sehingga membantu peserta didik dalam menemukan dirinya, membentuk 

kompetensi dan karakter pribadinya.
153

 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV dijelaskan bahwa siswa juga 

ikut terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, tujuannya 

yaitu untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Diantaranya 

yaitu keterlibatan siswa dalam daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan 

tangan yang biasa disebut 3R (Reduce, Reuse, Recicly), keterlibatan siswa dalam 

perawatan dan pemeliharaan lingkungan madrasah sebagai bukti rasa cinta 
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terhadap lingkungan sekitar, serta keterlibatan siswa dalam penanaman toga 

(tanaman obat keluarga) dan pembibitan tanaman. 

Berdasarkan kajian teori dalam BAB II dinyatakan tentang beberapa 

aspek yang semestinya diperhatikan dalam pendidikan karakter dilingkungan 

sekolah, yaitu pembenahan kurikulum sekolah, memperbaiki kompetensi, kinerja 

dan karakter guru/kepala sekolah, pengintegrasian dalam budaya sekolah. Agar 

proses internalisasi pendidikan karakter dilingkungan sekolah dapat berlangsung 

efektif maka pembenahan kurikulum sekolah sangat penting mengingat 

kurikulum adalah “ruh” atau inti dari pendidikan itu sendiri. Namun, perlu 

ditegaskan juga bahwa pembenahan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat 

kurikulum baru, tetapi hanya sekedar memperbaiki atau melengkapi 

kekurangan─kekurangan yang saat ini terdapat pada kurikulum sekolah.
154

 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV sudah dijelaskan bahwa 

kurikulum yang digunakan di MIN 1 Ponorogo yaitu kurikulum 2013. Sebelum 

menjadi sekolah adiwiyata MIN 1 Ponorogo sudah menerapkan kurikulum 2013, 

dan setelah berubah menjadi sekolah adiwiyata pada tahun 2015 tidak ada 

perubahan dalam kurikulum yang digunakan, MIN 1 Ponorogo tetap 

menggunakan kurukulum 2013 hanya saja lebih dipertajam lagi yang membahas 

tentang lingkungan sekolah adiwiyata. Implementasi pendidikan karakter peduli 

lingkungan di MIN 1 Ponorogo dilaksanakan melalui integrasi dalam mata 
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pelajaran, didalam Silabus dan RPP pembelajaran mencerminkan nilai─nilai 

peduli lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan guru tidak hanya berisi materi 

yang tercantum didalam buku, tetapi juga disisipi nilai─nilai karakter peduli 

lingkungan. 

Selain terintegrasi dalam mata pelajaran yang ada, proses pembinaan 

karakter peduli lingkungan siswa juga melalui kegiatan pengembangan diri. 

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik dalam 

program pengembangan diri dapat dilakukan melalui pengeintegrasian ke dalam 

kegiatan sehari─hari di sekolah, diantaranya melalui hal─hal sebagai berikut:
155

 

1. Kegiatan Rutin Sekolah 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

terus─menerus dan konsisten setiap saat. 

2. Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat 

itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru atau tenaga 

kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari 

peserta didik, yang harus dikoreksi pada saat itu juga. 

3. Pengkondisian 

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter maka sekolah perlu 

dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Pengembangan nilai─nilai 
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pembentukan karakter melalui pengondisian diperlukan sarana yang 

memadai dan mendukung. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV sudah dijelaskan bahwa 

kegiatan rutin di MIN 1 Ponorogo dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan rutin harian, 

kagiatan rutin mingguan dan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan rutin harian 

meliputi piket membersihkan ruang kelas, pemeliharaan lingkungan sekolah 

seperti membersihkan halaman sekolah, perawatan tanaman, menjaga kebersihan 

kamar kecil; kegiatan rutin mingguan yaitu pada hari senin sehabis upacara 

bendera mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 

bersama─sama atau disebut operasi semut, pada hari jum’at melakukan senam 

bersama, dan pada hari sabtu ada kegiatan apel pagi dan kerja bakti bersama atau 

disebut sabtu bersih; kegiatan rutin tahunan meliputi peringatan hari besar LH, 

mengikuti aksi peduli lingkungan dan lain sebagainya. 

Adapun kegiatan spontan yang dilakukan kepala madrasah dan guru 

dalam membina karakter peduli lingkungan siswa diantaranya yaitu ketika ada 

siswa yang berperilaku kurang baik terhadap fasilitas maupun lingkungan 

madrasah yaitu dengan menegur, menasehati, dan mengajak anak untuk lebih 

menyayangi dan menjaga lingkungan, namun jika kesalahannya besar diberi 

sanksi seperti membaca istigfar 100x agar anak jera dan tidak mengulangi 

kesalahannya lagi. Selain itu, kegiatan spontan yang dilakukan siswa yaitu 

menyuruh temannya untuk melaksanakan piket kembali karena kondisi ruang 
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kelas masih agak kotor dan menegur temannya ketika tidak rapi dalam menaruh 

sepatu di rak sepatu. 

Selanjutnya bentuk pengkondisian yang diterapkan di MIN 1 Ponorogo 

yaitu madrasah mengkondisikan setiap kelas untuk mengadakan jadwal piket 

harian, madrasah mengadakan program sabtu bersih yaitu kegiatan kerja bakti, 

adanya jadwal pemeliharaan kebersihan sanitasi di lingkungan madrasah (untuk 

hari senin kelas VI, hari selasa kelas V, hari rabu kelas IV, hari kamis kelas III, 

hari jum’at kelas II, hari sabtu kelas I), kemudian pengkondisian sarana prasarana 

yang menunjang pendidikan karakter peduli lingkungan, diantaranya green house 

merapakan sarana sebagai perwujudan sikap kepedulian warga madrasah 

terhadap tumbuh─tumbuhan, misalnya dalam perawatan tumbuhan, penanaman 

pohon, selain itu juga digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik, 

penyediaan wastafel untuk membiasakan peserta didik mencuci tangan. 

Kepedulian peserta didik pada lingkungan dapat dibentuk melalui budaya 

sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif adalah keseluruhan latar 

fisik lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara produktif 

mampu memberikan pengalaman baik bagi tumbuh kembangnya karakter peserta 

didik seperti yang diharapkan. Misalnya dengan:
156

 

1. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah; 

2. Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan; 
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3. Menyediakan kamar mandi dan air bersih; 

4. Pembiasaan hemat energi; 

5. Membuat biopori di area sekolah; 

6. Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik; 

7. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik; 

8. Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik; 

9. Menyediakan peralatan kebersihan; 

10. Memogramkan cinta bersih lingkungan. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa budaya sekolah yang 

dikembangkan di MIN 1 Ponorogo terkait dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan diantaranya adalah budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) 

dan budaya 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, 

kesehatan, dan keamanan), serta membuang sampah sesuai dengan jenisnya yaitu 

organik dan anorganik, dan pembiasaan berjabat tangan pada pagi hari bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa. 

 

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program 

Adiwiyata dalam Membina Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik di 

MIN 1 Ponorogo 

Berdasarkan kajian teori dalam BAB II dinyatakan terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi pembentukan karakter. Dari sekian banyak faktor tersebut, 

para ahli menggolongkan ke dalam dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor 
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ekstern. Faktor Intern diantaranya adalah insting atau naluri, kebiasaan, kemauan, 

suara hati/batin, dan keturunan. Sedangkan faktor ekstern adalah pendidikan dan 

lingkungan.
157

 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program adiwiyata dalam membina 

karakter peduli lingkungan di MIN 1 Ponorogo diantaranya adalah komitmen 

dari stakeholder madrasah; dukungan dari kepala madrasah, guru dan karyawan 

serta masyarakat sekitar; adanya kegiatan pembiasaan sehingga peserta didik 

akan terbiasa untuk melakukan sikap peduli lingkungan; serta adanya kerja sama 

dengan pihak luar atau lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan madrasah. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah 

belum adanya campur tangan dari kemenag dalam hal pendanaan; lingkungan 

keluarga yang merupakan faktor dominan dalam pembentukan karakter karena 

peserta didik ketika dikelas pada dasarnya sama dan karakter yang dibangun 

sama, namun ketika mereka sudah diluar lingkungan madrasah akan menemukan 

karakter─karakter yang lain dan karakter yang secara usia berbeda. Pada 

dasarnya anak usia SD/MI suka meniru hal yang dianggap menantang, baik 

ungkapan, tindakan maupun pembiasaan sikap yang salah, walaupun di madrasah 

sudah diberi arahan tentang karakter peduli lingkungan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari penelitian ini yang berjudul 

“Implementasi Program Adiwiyata dalam Membina Karakter Peduli Lingkungan 

Bagi Siswa (Studi Kasus di MIN 1 Ponorogo)” yakni: pertama, bagaimana 

pelaksanaan program Adiwiyata melalui 4 komponen program Adiwiyata di MIN 

1 Ponorogo; kedua, bagaimana proses pembinaan karakter peduli lingkungan 

pada peserta di MIN 1 Ponorogo; ketiga, apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam implementasi program adiwiyata dalam membina karakter 

peduli lingkungan peserta didik di MIN 1 Ponorogo. Peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program Adiwiyata melalui 4 komponen program adiwiyata di 

MIN 1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik, dengan melibatkan seluruh 

stakeholder. a) Kebijakan berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu dalam 

visi, misi, dan tujuan sekolah mencantumkan tentang lingkungan; menyusun 

program yang mengintegrasikan adiwiyata dengan matapelajaran dan 

pengembangan diri; adanya anggaran untuk kegiatan Adiwiyata yaitu sekitar 

21 % dari total anggaran sekolah. b) Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan, yaitu menggunakan kurikulum 2013, dengan lebih dipertajam 

yang membahas tentang lingkungan sekolah adiwiyata. c) Kegiatan 



125 
 

 
 

lingkungan berbasis partisipatif, diantaranya yaitu memiliki jadwal piket 

kebersihan setiap harinya; adanya program sabtu bersih; adanya apotek 

hidup, green gouse, dan pembibitan tanaman; mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler dan pengembangan diri; adanya kreativitas dan inovasi 

warga sekolah seperti daur ulang sampah untuk dijadikan karya seni. d) 

Pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan, diantaranya yaitu 

tersedianya air bersih, penyediaan tempat sampah terpisah yaitu organik dan 

anorganik, drainase dan ruang terbuka hijau; menyediakan sarana prasarana 

untuk mendukung pembelajaran LH disekolah seperti pengomposan, 

hutan/taman sekolah, tabulampot, toga, green house dan biopori; setiap 

ruang memiliki pengaturan cahaya yang baik dan ventilasi udara yang alami. 

2. Proses pembinaan karakter peduli lingkungan pada pada peserta didik di 

MIN 1 Ponorogo yaitu melalui: a) Pembiasaan. b) Keteladanan dari kepala 

Madrasah dan tenaga pendidik. c) Pembinaan disiplin peserta didik. d) 

Terintegrasi dalam mata pelajaran. e) Kegiatan rutin. f) Pengkondisian. g) 

Pengembangan budaya sekolah. 

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program adiwiyata dalam membina 

karakter peduli lingkungan di MIN 1 Ponorogo diantaranya adalah 

komitmen dari stakeholder madrasah; dukungan dari kepala madrasah, guru 

dan karyawan serta masyarakat sekitar; adanya kegiatan pembiasaan serta 

adanya kerja sama dengan pihak luar atau lembaga lain. Sedangkan faktor 
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penghambatnya antara lain adalah belum adanya campur tangan dari 

kemenag dalam hal pendanaan; lingkungan keluarga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pimpinan penyelengaraan pendidikan, harus 

berperan aktif dalam membina dan mengevaluasi seluruh komponen dalam 

penyelengaraan pendidikan. Hendaknya meningkatkan motivasi guru untuk 

melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan dan selalu 

membimbing guru, siswa, serta karyawan untuk membentuk nilai karakter 

peduli lingkungan. 

2. Bagi Ketua Pengurus Adiwiyata 

Sebagai orang yang dipercayai kepala sekolah dan yang diberi 

tanggung jawab untuk memimpin jalannya penyelenggaraan program 

Adiwiyata, harus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

instruksi dari kepala sekolah perihal segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

mensukseskan program Adiwiyata. 

3. Bagi para guru 

Guru harus mampu meneladankan sikap peduli lingkungan pada 

peserta didik, dalam upaya mendidik tersebut guru harus mencurahkan 
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pikiran dan tenaga secara maksimal untuk mentransfer pengetahuan dan 

nilai─nilai peduli lingkungan. 

4. Bagi peserta didik 

Sebagai orang yang menuntut ilmu sudah pasti harus bersungguh ─ 

sungguh dalam hal mengikuti seluruh kegiatan di sekolah. Program 

Adiwiyata sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan 

Lingkungan Hidup, dengan tujuan untuk membentuk karakter peduli 

lingkungan. Dengan demikian peserta didik harus mematuhi peraturan yang 

sudah dibuat oleh sekolah. 

5. Bagi peneliti yang akan datang 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lebih 

lanjut mengenai sekolah adiwiyata dan menyediakan informasi baru 

mengenai kebijakan dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. 
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