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ABSTRAK 
 
 

 

Muzni, Jourdan Sabiq. 2018. Implementasi Progam Adiwiyata 

dalam Rangka Pembentukan Akhlaq Mulia Cinta 
Lingkungan Siswa di Smpn 2 Kare Kabupaten Madiun 

Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. 
Ahmadi, M. Ag .  

 

Kata Kunci: Implementasi Program Adiwiyata, Akhlaq,  
Cinta Lingkungan 

 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) telah 
diselenggarakan sejak tahun 1975 yang diawali oleh Institut 

Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun 1977/1978 

rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan 

Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 

1979 juga dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai 

perguruan tinggi dan swasta oleh Menteri Negara Pengawasan 

Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selain itu Direktorat 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional mulai menetapkan bahwa penyampaian mata ajar 

tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif 

dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukan 

materi tersebut ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat 

menengah umum dan kejuruan, dan mulai dikembangkan pula 

Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) pada tahun 2003 di 120 

sekolah. Sampai berakhirnya tahun 2007, proyek PKLH telah 

berhasil mengembangkan SBL di 470 sekolah, Lembaga 

Penjamin Mutu, dan Pusat Pengembangan Penataran Guru. 

Namun demikian upaya tersebut belum membuahkan hasil yang 

memuaskan. Selain usaha di atas, pada tahun 1996 disepakati 

pula kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional 

dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam proyek 

pendidikan lingkungan hidup yang bebrapa kali diperbarui dan 
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akhirnya mengahasilkan Program Adiwiyata pada tahun 2006 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya ini dinilai 
sangat menjajikan terhadap perkembangan pendidikan 
lingkungan hidup dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian 
terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
implementasi Program Adiwiyata di SMPN 2 Kare yang 
mencakup 4 komponen program Adiwiyata dan upaya sekolah 
membentuk akhlaq cinta lingkungan peserta didik (2) 
mendeskripsikan implikasi Program Adiwiyata dalam 
membentuk akhlaq cinta lingkungan peserta didik.  
 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah Tim 
Adiwiyata Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran dan 

Siswa. Lokasi penelitian di SMPN 2 Kare. Teknik pengumpulan 
data dengan triangulasi melalui wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan 

kurikulum berwawasan lingkungan sudah terlaksana dengan 

merubah visi-misi yang mendukung pengelolaan lingkungan dan 

adanya alokasi dana untuk program Adiwiyata dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah, kurikulum 

berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan mengintegrasikan 

materi wawasan lingkungan ke dalam mata pelajaran, kegiatan 

lingkunga bersifat partisipasif dilaksanakan melalui berbagai aksi 

lingkungan baik yang diselenggarakan dari sekolah maupun 

instansi dan mengelola sarana ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan kantin sehat, pembuatan green house dan kompos 

cair. (2) Sekolah telah mengupayakan beberapa kegiatan untuk 

membentuk akhlaq cinta lingkungan peserta didik dengan 

program Adiwiyata, antara lain melibatkan siswa dalam aksi 

lingkungan, dan pembiasaan kepada siswa untuk peduli 

lingkungan hidup melalui jum’at bersih, dan pelestarian tanaman. 
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kerja sama, kurangnya 

personel, kurangnya lahan dan fasilitas. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Lembaga pendidikan sebagai wahana pendi-

dikan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-kan 

dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan tidak 

hanya mendidik peserta didiknya menjadi manusia yang 

cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar 

berakhlaq mulia. Saat ini, pendidikan di Indonesia 

dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian 

peserta didiknya agar berakhlaq mulia. Oleh karena itu 

pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang 

mendesak.
1

 
 

Pendidikan karakter merupakan upaya guru 

untuk membentuk watak peserta didik. Hal ini tercakup 

dalam keteladanan perilaku guru pada saat berbicara 

atau menyampaikan materi, bagaimana guru 

bertoleransi, dan berbagai hal yang terkait lainnya,
2
 

karakter yang baik dengan mengetahui yang baik 

(knowing the good), mencintai yang baik (loving the 

good), dan melakukan yang (acting the good), ketiga 

ideal ini satu sama lain sangat berkaitan. Seseorang lahir 

dalam keadaan bodoh, dorongan-dorongan primitif yang 

ada pada dirinya kemungkinan dapat 
 

 
1
 Ahmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakterdi 

Indonesisa, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 15 
2
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan  

Aplikasinya dalam Lembaga pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), 19 

1 
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memerintahkan atau menguasai akal sehatnya. Maka 

efek yang mengiringi pola pengasuhan dan pendidikan 

seseorang akan dapat mengarahkan kecenderungan, 

perasaan, dan nafsu besar menjadi beriringan secara 

harmoni atas bimbingan akal dan juga ajaran agama.
3
 

Selain itu, pendidikan juga merupakan suatu proses 

interalisasi budaya baik pada diri sendiri ataupun pada 

masyarakat sehingga mampu membuat diri pribadi 

dengan masyarakat sekitar menjadi lebih beradab. 

Pendidikan bukan hanya sarana untuk transfer ilmu saja 

melainkan lebih luas lagi yaitu, sebagai sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasasi dan 

sosialisasi). 
4

 
 

Berbicara mengenai pendidikan karakter, sangat 

menarik sekali jika membahas pendidikan yang 

sekarang ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah 

khususnya di Jawa Timur yaitu pendidikan lingkungan 

hidup melalui program sekolah Adiwiyata, dimana 

dengan adanya program tersebut menjadi alternatif 

untuk memasukkan pendidikan linkungan kedalam 

kurikulum. Saat ini banyak peserta didik maupun 

masyarakat yang kurang memperdulikan lingkungannya 

baik itu kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri 

sendiri, akibatnya lingkungan menjadi kotor dan kumuh, 

ditambah lagi perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan limbah setiap harinya dan membuangnya 
 

 
3 Ajat Sudrajat, Mengapa Pendidikan Karakter?. Journal 

Pendidikan Karakter, 1, (Oktober, 2011), 48
  

4 Masnur Muclish, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 
Krisis Multidimensional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 69
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kesembarang tempat seperti di sungai-sungai sehingga 

merusak ekosistem perairan. 
 

Krisis lingkungan telah menjadi problema 

terbesar pada abad ini. Bukti nyata yang dapat dijadikan 

fakta bahwa krisis lingkungan sudah begitu kritis adalah 

data yang dilansir Word wide fund for Nature (WWF) 

bahwa Indonesia merupaka negara pemilik hutan hujan 

troopis terluas ke tiga sedunia. Akan tetapi, dari luas 

hutan yang tersisa hampir setegahnya terdegradasi,tidak 

hanya itu saja eksploitasi gas pertammina dan 

pengembangan gas LPG di sana mengakibatkan 

dampak banjir, pada daerah pertambangan dan juga 

rusaknya lingkungan sekitar.
5

 
 

Kurangnya rasa tanggung jawab dalam 

memelihara lingkungan menjadi alasan utama penyebab 

kerusakan lingkungan itu terjadi, ditambah lagi 

kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan 

lingkungan merupakan faktor yang harus diperhatikan 

oleh sekolah-sekolah dan masyarakat saat ini. 
6

 
 

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan dapat 

dikatakan efektif tergantung dari upaya mengadopsi 

etika yang baik dalam berperilaku. Perilaku yang 

dimaksud adalah perilaku yang ramah dan peduli 

dengan keadaan lingkungan.
7
 Maka Kementrian 

Lingkungan Hidup berkerjasama dengan Kementrian 
 
 
 

5
 Ridwan Tohopi, Konservasi Pesisir dalam erspektif Studi 

Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 7  
6
 Syukril Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit 

Wawasan Pengantar, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013), 1 
7 Ibid, 14
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Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan 

program pengelolaan lingkungan yang disebut program 

Adiwiyata. 
 

Salah satu sekolah yang menerapkan program 

tersebut adalah SMP N 2 Kare kabupaten Madiun. 
 

Saat ini sekolah telah merealisasikan beberapa aksi, antara lain 

merubah lingkungan menjadi asri untuk mendukung pelestarian 

lingkungan hidup dengan menanam pohon-pohon yang rindang di 

halaman sekolah. Selain itu sekolah juga mulai merancang sarana 

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program Adiwiyata 

diantaranya, pembangunan green house, penghijauan lingkungan 

sekitar, penggunaan biophori, penghematan listrik. Selain itu, 

dalam mempersiapkan Kurikulum Berbasis Lingkungan, sekolah 

juga menyiapkan mata pelajaran mengenai mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup. Ditambah lagi penyisipan 

pendidikan agama yaitu akhlaq dalam pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup, ini merupakan rancangan baru yang 

dailaksanakan sekolah sebagai langkah awal dalam pembentukan 

karakter menjadi siswa yang bertanggung jawab dan bermoral.
8
  

 

Namun di sisi lain, kenyataan yang berjalan 
masih menunjukan yang tidak semestinya. 

 

Pada selasa 23 Oktober 2018 kurang lebih pukul 09.00 yang 

lalu penulis mengunjungi SMPN 2 Kare dan melakukan izin 

pengamatan. Penulis mengamati sekeliling sekolah, tampak 

pemandangan yang lebih hijau dan lebih asri dengan banyak 

tanaman yang terawat di lingkungan sekolah. Namun ada sedikit 

pemandangan kurang bagus pada beberapa dinding yang berhasil 

luput dari kebersihan coretan tangan-tangan nakal siswa. juga 

masih ada beberapa siswa yang jajan di luar sekolah dan yang 

akhirnya membuang sampah plastiknya sembarangan. 
9
  

 
8 Lihat transkip dokumentasi 08/D/24-X/2018 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini
  

9 Lihat transkip observasi 01/O/23-X/2018 dalam lampiran 
laporan hasil penelitian ini
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Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan  
bagaimana sebenarnya implementasi program 

Adiwiyata di SMP N 2 Kare Madiun. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

mendalam tentang implementasi program Adiwiyata di 

SMP N 2 Kare Madiun. Dalam pelaksanaan program 

Adiwiyata, apabila elemen yag paling penting adalah 

siswa SMP N 2 Kare Madiun, maka berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, peneliti mengajukan 

penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGAM 

ADIWIYATA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN 

AKHLAQ MULIA CINTA LINGKUNGAN SISWA 

DI SMPN 2 KARE KABUPATEN MADIUN”. 

Disamping itu peneliti juga ingin mengetahui 

implementasi program Adiwiyata di SMP N 2 Kare 

Madiun dilihat dari sudut pandang 5 komponen bidang 

Manajemen Pendidikan yaitu Manajemen Sarana dan 

Prasarana, Manajemen Kesiswaan, Kehumasan, dan 

Kebijakan Pendidikan.  
 

 

B.  Fokus Penelitian 
 

Banyak faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, 

maupun jangkauan penulis dalam penelitian ini tidak 

semua faktor ditindaklanjuti. Untuk itu, penelitian ini 

dibatasi pada pelaksanaan program Adiwiyata di SMP 

N 2 Kare kabupaten Madiun dalam membentuk akhlaq 

mulia cinta lingkungan peserta didik dan bentuk-

bentuknya. Agar memliki sikap dan perilaku yang 

bertanggung jawab, serta mencintai dan mampu 
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melindungi kelestarian lingkungan sebagai tempat 

sekaligus media sarana pembelajaran pendidikan 

lingkungan dan sosial. Selain itu penelitian ini juga 

berfokus pada dampak dari implementasi Program 

Adiwiyata terhadap karakter siswa SMP N 2 Kare 

Madiun. 
 
 
 

C.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana implementasi program Adiwiyata serta 

bentuk-bentuk praktek akhlaq cinta lingkungan di 

SMPN 2 Kare Madiun tahun ajaran 2017/2018?  
2. Bagaimana  implikasi  program  Adiwiyata  dalam 

 
membentuk akhlaq cinta lingkungan siswa di SMPN 

2 Kare Madiun tahun ajaran 2017/2018 ? 

 

D.  Tujuan Penelitian 
 

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji 

dimensi pendidikan dan karakter siswa yang dalam 

penulisannya akan difokuskan terhadap masalah 

pendidikan dan pengelolaan lingkungan sebagai 

pembentukan akhlaq siswa. Adapun tujuan yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

implementasi program Adiwiyata serta bentuk- 
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bentuk praktek akhlaq cinta lingkungan siswa di 

SMP N 2 Kare Madiun. 
 

2. Penelitian ini untuk mengetahui implikasi program 

Adiwiyata dalam membentuk akhlaq cinta 

lingkungan siswa SMP N 2 Kare Madiun. 
 
 

 

E. Manfaat Penelitian   
Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian 

ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat berikut ini: 
 

1. Secara Teoritis  
a. Menambah wawasan keilmuan tentang dunia 

pendidikan, terutama mengenai pendidikan dan 

pengelolaan lingkungan melalui program 

Adiwayata. Diharapkan dengan adanya program 

Adiwiyata ini akan bermanfaat bagi sekolah dan 

peserta didik, terlebih lagi pada masyarakat, 

agar mereka dapat mengelola dan melestarikan 

lingkungan dengan baik dan benar. 
 

b. Memberikan gambaran yang jelas tentang 

pembentukan akhlaq cinta lingkungan siswa 

melalui pendidikan lingkungan hidup di SMP N 

2 Kare Madiun.  
2. Secara Praktis  

a. Memberikan masukan efektif dan efisien kepada 

segenap perangkat sekolah baik kepala sekolah, 

guru, maupun karyawan sekolah. Tidak 
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ketinggalan juga kepada wali murid dan 

masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengemba-ngan pelaksanaan program Adiwiyata 

sebagai sarana membentuk akhlaq cinta 

lingkungan siswa. 
 

b. Menambah wawasan dan cara berpikir siswa, 

khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan menciptakan tempat pembelajaran yang 

baik. 

 

F. Sistematika Pembahasan   
Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

 
dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam 

 
penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis 

 
membagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab 

 
yang  lain saling  mengait, sehingga merupakan satu 

 
kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud 

 
kebulatan disini adalah masing-masing bab dan sub bab 

 
masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

 
dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak mengalami 

 
penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

 
tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

 
sebagai berikut: 

 
Bab I:Pendahuluan 

 

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan 

umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya 

berisi tentang latar belakang masalah, rumusa masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

ladasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan 
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Bab II: Landasan Teori 
 

Berisi tentang landasan teori, yakni untuk 

mengetahkan kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu 

pengertian Adiwiyatan dan tujuan, prinsip-prinsip dasar 

program Adiwiyata, pengertian akhlaq, pengertian cinta 

lingkungan, pentingnya akhlaq cinta lingkungan, 

implikasi implementasi program Adiwiyata terhadap 

akhlaq. 
 

Bab III: Temuan Penelitian 
 

Bab ini berisi tentang paparan data, yang berisi 

hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran 

umum lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran 

umum lokasi penelitian yang berbicara tentang SMP N 

2 Kare Madiun yang meliputi: sejarah berdiri, visi dan 

misi, letak geografis, Struktur organisasi, sarana dan 

prasarana. Deskripsi data penelitian meliputi: latyar 

belakang dan sebab pelaksanaan program Adiwiyata, 

peran pendidikan lingkungan hidup terhadap 

pengelolaan lingkungan, tugas guru mata pelajaran 

pendidikan lingkungan hidup, aktifitas upaya 

pembentukan akhlaq cinta lingkungan dan bentuk-

bentuknya, implikasi program Adiwiyata terhadap 

akhlaq cinta lingkungan siswa SMP N 2 Kare Madiun. 

Bab IV: Pembahasan 
 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi temuan-temuan dari hasil 

penelitian berupa data-data umum dan khusus, yang 

berkaitan dengan implementasi program Adiwiyata 

dalam rangka pembentukan akhlaq cinta lingkungan 
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Bab V: Analisis Hasil Penelitian 
 

Membahas  tentang  bagaimana pelaksanaan  program 
 

Adiwiyata dalam rangka membentuk, membangun, dan 
 

membina akhlaq mulia cinta lingkungan siswa SMPN 2 
 

Kare Madiun. 
 

Bab VI: Penutup   
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta 

saran-saran. 
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BAB II 
 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 
 

KAJIAN TEORI 
 
 
 

 

A.  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu   
Untuk menjaga keaslian penelitian dan agar 

tidak terjadi duplikasi, penulis melakukan kajian atas 

penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. 

Dan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa 

karya tulis dengan tema yang relevan, yakni: 
 

1. Skripsi oleh Angga Swasdita Fridantara, Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM 
 

ADIWIYATA DI SMA NEGERI 2 KLATEN”. 

Skripsi tersebut membahas pelaksaan program 

Adiwiyata di SMA N 2 Klaten dengan komponen 

kebijakan berwawasan lingkungan melalui merubah 

visi misi yang memuat nilai lingkungan hidup, dan 

perubahan kurikulum berwawasan lingkungan 

dilakukan dengan mengintegrasi materi wawasan 

lingkungan dalam mata pelajaran baik dalam mata 

pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. 
 

Letak perbedaan tersebut adalah pada subyek 

penelitian yang dipilih yaitu siswa SMP N 

sedangkan pada penelitian ini pada siswa SMA N . 

Tidak hanya itu fokus penelitian yang dipilih yaitu 
 
 

 

11 
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akhlaq cinta lingkungan sedangkan penelitian ini 

terfokus pada kegiatan dan kurikulumnya.
10

 

 

2. Skripsi Nurin Hanifati Amalia Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  
Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Upaya  
Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program 

Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta 
 

Didik (Studi Kasus SMP Negeri 2 Depok)”. Skripsi 

tersebut membahas tentang bagaimana upaya 

pelestarian lingkungan hidup melalui pelaksanaan 

progam Adiwayata di SMP Negeri Depok yang 

dimanfaatkan untuk sumber belajar bagi peserta 

didik. 
 

Letak perbedaan tersebut adalah pada fokus 

penelitian yang dipilih yaitu implementasi program 

Adiwiyata terhadap pembentukan akhlaq cinta 

lingkungan sedangkan penelitian ini terfokus pada 
 

upaya pelestarian lingkungan hidup melalui 

program Adiwiyata.
11

 

 

3. Skripsi Hidayatullah Fakultas Ilmu Tarbuyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, 

dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM 
 
 

10
Angga Swasdita Fridantara, Upaya Pelestarian Lingkuungan 

Hidup Melalui Program Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi 
Peserta Didik (Studi kasus SMP 2 Negeri Depok),. Skripsi, (Jakarta: 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 92.  

11
Nurin Hanifati Amalia, Implementasi Program Adiwiyata di 

SMA N 2 Klaten, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 
2015), 104. 
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ADIWIYATA DI SD ISLAM AL AZHAR 29 BSB 

SEMARANG”. Skripsi tersebut membahas tentang 

mengupayakan perilakun peduli lingkungan melalui 

program Adiwiyata pada peserta didik di SD Islam 

Al Azhar 29 BSB Semarang. 
 

Letak  perbedaan  tersebut  adalah  pada  subyek   
penelitian yang dipilih yaitu siswa SMP N 

sedangkan pada penelitian ini adalah siswa SD. Dan 

focus penelitian yang dipilih yaitu implementasi 

program Adiwiyata terhadap pembentukan akhlaq 

cinta lingkungan, sedangkan penelitian ini 

membahas implementasi program Adiwiyata 

terhadap perilaku peduli lingkungan hidup.
12

 

 

B. Kajian Teori  
1.  Program Adiwiyata  

a.  Pengertian Adiwiyat 
 

Kata Adiwiyata berasal dari kata Sansekerta 

yaitu “Adi” bermakna: besar, agung, baik, 

sempurna. “Wiyata”bermakna: tempat di mana 

seseorang mendapat ilmupengetahuan, norma.
13

 

Jadi, Adiwiyata mempunyai pengertian atau 

makna sebagai tempat yang baik dan ideal 

dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan 
 

 
12

Hidayatullah, Implementasi Program Adiwiyata di SD Islam 
Al Azhar 29 BSB Semarang, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam 
Negeri Walisongo, 2016), 122. 

13 Tri  Rismawati,”Efektivitas  Program  Adiwiyata  Sebagai
  

Upaya Penanaman Rasa Cinta Lingkungan di SMP Negeri 3 Malang”, 
(Malang: Universitas Negeri Malang, 2013) hlm, 15

 



14 14 
 

 

dan berbagai norma serta etika yang dapat 

menjadi dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada 

cita-cita pembangunan berkelanjutan.
14

 

Karakter peduli lingkungan harus dibentuk 

sejak dini. Karakter peduli lingkungan harus 

dibentuk pada diri peserta didik di lingkungan 

sekolah. Karakter peduli lingkungan bisa 

ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita. 
 

Karakter peduli lingkungan ini sudah tentu 

juga ditunjukkan dengan sikap dan tindakan 
 

untuk mengembangkan upaya-upaya 

memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. 

Sungguh, 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.
15

 
 

Kerusakan kualitas lingkungan disebabkan 

pertama oleh sistem pendidikan yang tidak 
 
 
 

14
Kementrian Negara LingkunganHidup dan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Adiwiyata, (Jakarta: KNLH. 
2012), 3.  

15
Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter Di 

Indonesia, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 97 
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memperhatikan masalah lingkungan. Berkaitan 

dengan hal itu, upaya yang strategis dan 

mendasaryang perlu dilakukan adalah mengubah 

paradigma masyarakat dalam memandang 

lingkungan tersebut, yang sebelumnya tidak pro 

dengan lingkungan.
16

 
 

Dengan melaksanakan program Adiwiyata 

akan menciptakan warga sekolah, khususnya 

peserta didik yang peduli dan berbudaya 
 

lingkungan, sekaligus mendukung dan 

mewujudkan sumberdaya manusia yang 
 

memiliki karakter bangsa terhadap 
 

perkembangan ekonomi, sosial dan 

lingkungannya dalam mencapai pembangunan 

berkelanjutan di daerah.
17

 

 

b. Tujuan Adiwiyata 
 

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.
18

Sedangkan secara 

 
16

Suhardjo, Hubungan Antara Pengetahuan Pelestarian 

Lingkungan Dan Intensi Siswa Terhadap Output Sekolah Dengan 

Partisipasi Siswa Dalam Kebersihan Lingkungan, Pendidikan 

Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, 2, (September, 2016), 92. 
 

17
Kementrian Negara LingkunganHidup dan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Adiwiyata, 

3 
18

Ibid, 3 
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global ada 5 tujuan pendidikan lingkungan 

hidup yang disepakati usai pertemuan di Tbilisi 

1977 oleh dunia intemasional. Fien dalam 

Miyake, dkk, mengemukakan kelima tujuan 

yaitu sebagai berikut: 
 

1) Bidang  pengetahuan:  membantu  individu,  
kelompok dan masyarakat untuk 

mendapatkan berbagai pengalaman dan 

mendapat pengetahuan tentang apa yang 

diperlukan untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan yang berkelanjutan. 
 

2) Bidang kesadaran: membantu kelompok 

sosial dan individu untuk mendapatkan 
 

kesadaran dan kepekaan terhadap 

lingkungan secara keseluruhan beserta isu-

isu yang menyertainya, pertanyaan dan 

permasalahan yang berhubungan dengan 

lingkungan dan pembangunan.  
3) Bidang   perilaku:   membantu   individu,  

kelompok dan masyarakat untuk 

memperoleh serangkaian nilai perasaan 

peduli terhadap lingkungan dan motivasi 

untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan 

dan perlindungan lingkungan.  
4) Bidang  ketrampilan:  membantu  individu,  

kelompokdanmasyarakatuntuk  
mendapatkan ketrampilan untuk 

megidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, 

dan memecahkan permasalahan lingkungan. 
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5) Bidang partisipasi: memberikan kesempatan 

dan motivasi terhadap individu, kelompok 

dan masyarakat untuk terlibat secara aktif 
 

dalam menciptakan lingkungan yang 

berkelanjutan.
19

 
 

Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup 

menurut UNESCO dalam konferensi Tbilisi 

(1997) adalah : 
  

1) Untuk membantu menjelaskan masaiah 

kepedulian serta perhatian tentang saling 

keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik 

dan ekologi di kota maupun di wilayah 

pedesaan. 
 

2) Untuk memberikan kesempatan kepada 

setiap orang untuk mengembangkan 

pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melindungi dan memperbaiki lingkungan 
 

3) Untuk menciptakan pola perilaku yang baru 

pada individu, kelompok, dan masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan terhadap 

lingkungan.  
Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi 

 
aspek 

 
1) Pengetahuan  
2) Sikap  
3) Kepedulian  

 
19

Tim MKU PLH, Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup, 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014), 5. 
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4) Keterampilan  
5) Partisipasi.  

Menurut Barlia secara khusus tujuan 

pendidikan Iingkungan hidup adalah sebagai 
 

berikut: 
 

1) Kesadaran (awareness) yaitu membantu 

anak didik mendapatkan kesadaran dan peka 
 

terhadap lingkungan hidup dan 

permasalahannya secara menyeluruh 
 

2) Pengetahuan (knowledge) yaitu membantu 

anak didik memperoleh dasar-dasar 

pemahaman tentang mngsi lingkungan 
 

hidup, interaksi manusia dengan 

lingkungannya. 
 

3) Sikap (attitudes) yaitu membantu anak didik 

mendapatkan seperangkat nilai-nilai dan 
 

perasaan tanggung jawab terhadap 

lingkungan alam, serta motivasi dan 

komitmen untuk berpartisipasi dalam 

mempertahankan dan mengembangkan 

lingkungan hidup.  
4) Keterampilan (skills) yaitu membantu anak  

didik mendapatkan katerampilan 

mengidentifikasi, investigasi dan kontribusi 

terhadap pemecahan dan penanggulangan 

isu-isu dan masalah lingkungan 
 

5) Partisipasi (participation) yaitu membantu 

anak didik mendapatkan pengalaman, serta  
menggunakanpengetahuandan  
keterampilanberpikimya,untuk  
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memecahkan dan menanggulangi isu-isu dan 

masalah lingkungan.
20

  
Menurut James dan Stapp tujuan jangka 

panjang Pondidikan Lingkungan Hidup 

adalah mengembangkan warga Negara yang 

memiliki pengetahuan tentang lingkungan 

bioflsik dun masalahnya yang berkaitan, 

menumbuhkan kesadaran agar terlibat 

secara efektif dalam tindakan menuju 

pembangunan masa depan yang lebih baik, 

dapat dihuni dan membangkitkan motivasi 

untuk mengerjakannya.
21

 
 
 

c. Prinsip-prinsip dan Pelaksanaan Program 

Adiwiyata 

 

Pelaksanaan (implementasi) adalah suatu 

proses berupaya untuk mensukseskan program 

yang telah direncanakan agar mencapai tujuan. 

Para ahli memaparkan pengertian implementasi 

sebagai berikut: 
 

Pengertian implementasi sejalan dengan 

pengertian pelaksanaan, bahwa “pelaksanaan 

 
20

Rifki Afandi, “Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup 
Melalui Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar Sebagai Alternatif 
Menciptakan Sekolah Hijau”, PEDAGOGIA Vol 2, No. 1, Februari 
2013, 101-102 

21
 S. Khanafiyah, D. Yulianti, “Model Problem Based 

 
Instruction Pada Perkuliahan Fisika Lingkungan Untuk 
Mengembangkan Sikap Kepedulian Lingkungan”, Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia 9 (2013) 35-42 
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adalah aktifitas menjalankan perencanaan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya”.
22

  
Secara etimologis juga pengertian 

implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah 

“Konsep implementasi berasal dari bahasa 

inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar 

webster, to implement (mengimplementasikan) 

berati to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
  

menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu)”.
23

 Implementasi berasal dari Bahasa 

Inggris yaitu to implement yang berarti 
 

mengimplementasikan. Implementasi 
 

merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu 

tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak 

atau akibat itu dapat berupa undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 
 

Dalam konteks kebijakan publik 

Implementasi diartikan sebagai suatu proses 
 
 

 
22 Rai Budi,Dasar-Dasar Manejemen Pendidikan.( Surabaya. 

FIP UNESA, 2009), 12
  

23 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari 
formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2008), 64
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tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan 

ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves 

dalam bukunya Solichin Abdul Wahab, yang 

secara tegas menyebutkan bahwa: 
 

“Implementasi itu mencakup a process of 

moving toward a policy objective by means of 

administrative and political steps”.
24

 
 

Secara garis besar, beliau mengatakan 

bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk 
 

membentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-

sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai 

outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 
 

1) Prinsip-prinsip Adiwiyata 
 

Pelaksanaan Program ADIWIYATA 

diletakkan pada dua prinsip dasar berikut 

ini: 
 

a) Partisipatif 
 

Komunitas sekolah terlibat dalam 

manajemen sekolah yang meliputi 
 

keseluruhan proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi sesuai 

tanggungjawab dan peran. Keterlibatan 

warga sekolah dalam implementasi 

program Adiwiyata menjadi poin penting 

guna mensukseskan program tersebut. 

Warga sekolah dalam hal ini adalah 
 

 
24 Ibid, 187
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seluruh komponen sekolah yang meliputi 

kepala sekolah, guru, pegawai, karyawan 

bahkan karyawan kantin pun dituntut 

berperan aktif dalam menciptakan 

budaya peduli terhadap lingkungan. 
 

b) Berkelanjutan   
Pelaksanaan program Adiwi-yata 

harus didasarkan pada proses manajemen 

yang baik. Baik itu dari segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksa-

naan, monitoring, dan evaluasi. Seluruh 

kegiatan harus dilakukan secara 

terencana dan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi 

dari setiap proses yang dilaksanakan. 

Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk 

memantau dan member-kan penilaian 

terhadap implementasi program 

Adiwiyata sehingga ada masukan dan 

perbaikan ke depannya.
25

 

2) Pelaksanaan Program Adiwiyata 
 

Untuk mencapai tujuan program 

Adiwiyata tersebut, maka ditetapkan empat 

komponen program yang menjadi satu 

kesatuan utuh dalam mencapai sekolah 

Adiwiyata, yaitu kebijakan berwawasan 

lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis 
 
 

25 E-book: Anonimous, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli 
dan Berbudaya Lingkungan2013, (Jakarta: Kementrian Lingkungan 
Hidup, 2013), 16
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lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif, dan pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan. 
 

a) Kebijakan berwawasan lingkungan 
 

Untuk melaksanakan program 

Adiwiyata sekolah perlu mentuntaskan 

beberapa kebijakan sekolah yang 

berwawasan lingkungan sebagai berikut: 
 

(1) Tersusun visi, misi dan tujuan yang 

memuat: upaya pelestarian fungsi 

lingkungan, mencegah terjadinya 
 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup.  
(2) Srukturkurikulummemuat:  

pelestarian fungsi lingkungan, 

mencegah terjadinya pencemaran, 

mencegah kerusakan lingkungan 

hidup pada komponen mata pelajaran 

wajib, muatan local atau 

pengembangan diri. 
 

(3) Adanya ketuntasan minimal belajar 

pada: mata pelajaran wajib, muatan 

local yang terkait dengan pelestarian 

lingkungan, mencegah terjadinya 
 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 
 

(4) Sekolah memiliki anggaran untuk 

upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebesar 20% dari 

total anggaran sekolah (RKAS). 
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(5) Anggaran sekolah dialokasikan 

secara proporsional untuk: kegiatan 

kesiswaan, kurikulum dan kegiatan 

pembelajran, peningkatan kapasitas 

pendidik dan tenaga pendidikan, 

sarana dan prasarana,budaya dan 
 

lingkungan sekolah, peran 
 

masyarakat dan kemitraan, 

peningkatan dan pengembangan 

mutu.
26

 
 

b) Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan 
 

Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.
27

 Pelaksanaan kurikulum yang 

berbasis lingkungan hidup sebagai 

berikut: 
 

(1) Sebanyak   70%   tenaga   pendidik  
menerapkan metode yang melibatkan: 

peserta didik secara aktif 

(demonstrasi, diskusi (FGD), 
 

simulasi (bermain peran),  

 
26 Kementrian Negara LingkunganHidup dan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Adiwiyata, 11-12
  

27 Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2014), 53
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pengalaman lapangan, curah 
 

pendapat, debat, simposium, 

laboratorium (praktek langsung), 
 

penugasan, observasi, project 

percontohan,) 
 

(2) 70 % tenaga pendidik 

 mengembangkan isu  lokal  (daerah) 

 dan isu global yang terkait dengan 

 PPLH    

(3) 70 % tenaga pendidik 

 mengembangkan  indikator 

 pembelajaran dan instrumen 

 penilaian yang terkait dengan PPLH 

(4) 70  % tenaga  pendidik  menyusun 

 rancangan   pembelajaran yang 

 terkait dengan PPLH.    
(5) Prosentase tenaga pendidik yang 

mengikutsertakan orang tua peserta 

didik dan masyarakat yang terkait 

dengan PPLH. (SD sebesar 50%, 

SMP sebesar 40%, SMA/SMK 

sebesar 30%) 
 

(6) Hasil inovasi pembelajaran LH 

dikomunikasikan melalui : majalah 

dinding, buletin sekolah, pameran, 

website, radio, TV, surat kabar, 

jurnal 
 

(7) 70 % tenaga pendidik mempunyai 

kemampuan memecahkan masalah 

LH. 



26 26 
 

 

(8) 50 % peserta didik mempunyai 

kemampuan memecahkan masalah  
LH  

(9) 50 %  peserta didik mengkomunika- 
 

sikan hasil pembelajaran LH 

melalui  :  majalah  dinding,  buletin 

sekolah,  pameran,  web-site,  radio, 

TV, surat kabar, jurnal.
28

  
c)  Kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif    

Bahwa memang   warga sekolah 

dtituntut untuk aktif dalam berpartisipasi 

dalam   kegiatan program   Adiwiyata, 

diantaranya:     
(1) 80%  warga  sekolah  terlibat  dalam  

pemeliharaan gedung dan 

lingkungan sekolah , antara lain; 

piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, 

lomba kebersihan kelas, kegiatan 

pemeliharaan taman oleh masing 

masing kelas. 
 

(2) 80 % warga sekolah memanfaatkan 

lahan dan fasilitas sekolah sesuai 

kaidah-kaidah PPLH antara lain ; 

pemeliharaan taman, toga, rumah 

kaca (green house), hutan sekolah. 
 
 
 
 
 

28 Kementrian Negara LingkunganHidup dan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Adiwiyata, 13-15
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pembibitan, kolam, pengelolaan 

sampah 
 

(3) 80 % kegiatan ekstra-kurekuler 

(pramuka, Karya Ilmiah Remaja, 

dokter kecil, Palang Merah Remaja, 
 

Pecinta Alam, dll) yang 

dimanfaatkan untuk pembelajaran 

terkait dengan PPLH seperti : 
 

pengomposan, tanaman toga, 

biopori, daur ulang, pertanian 

organik, biogas 
 

(4) 5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan 

inovasi dari warga sekolah dalam 

upaya PPLH, sebagai berikut : daur 

ulang sampah, pemanfaatan dan 

pengolahan air, karya ilmiah, karya 

seni, hemat energi, energi alternative 
 

(5) Tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) 

kegiatan aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh pihak luar, peserta 

didik mengikuti 6 (enam) kegiatan 

aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh pihak luar  
(6) 3  (tiga)  mitra  yang  dimanfaatkan  

sebagainarasumberuntuk  
meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup antara lain : orang 

tua, alumni, LSM, Media (pers), 

dunia usaha, Konsultan, instansi 
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pemerintah daerah terkait, sekolah 

lain 
 

(7) 3 (tiga) mitra yang mendukung 

dalam bentuk materi untuk kegiatan 

yang terkait dengan PPLH seperti : 
 

pelatihan yang terkait PPLH, 

pengadaan sarana ramah lingkungan, 

pembinaan dalam upaya PPLH 
 

(8) 3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi 

oleh komite sekolah terkait dengan 

pembelajaran lingkungan hidup dan 

upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup  
(9) 3  (tiga)  kali  menjadi  nara  sumber  

dalam rangka pembelajaran 

lingkungan hidup,Seperti : sekolah 

lain, seminar, pemerintah daerah. 
 

(10) 3 (tiga) dukungan yang 

diberikan sekolah dalam upaya 

PPLH, seperti : bimbingan teknis 
 

pembuatan biopori, pengelolaan 

sampah, pertanian organik, bio gas.
29

 

d) Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan 
 

Sarana dan prasarana sangat perlu 

untuk menunjang pelaksanaan program 

Adiwiyata, untuk sekolah juga harus 
 
 
 

 
29 Ibid, 15-18
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melengkapi dirinya dengan sarana dan 

prasarana yang dapat dilaksanakan 
 

(1) Tersedianya 6 (enam) sarana 
 

prasarana untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan hidup di 

sekolah sesuai dengan standar sarana 

dan prasarana Permendiknas no 24 

tahun 2007, seperti : air bersih, 

sampah (penyediaan tempat sampah 

terpisah, komposter), tinja, air 

limbah/drainase, ruang terbuka hijau, 

kebisingan/getaran/radiasi 
 

(2) Tersedianya 6 (enam) sarana 

prasarana pendukung pembelajaran 

lingkungan hidup, antara lain; 

pengomposan, pemanfaatan dan 

pengolahan air, hutan/taman/kebun 

sekolah, green house, toga, kolam 

ikan, biopori, sumur resapan, biogas 
 

(3) Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan 

prasarana yang ramah lingkungan 

sesuai fungsinya, seperti : Ruang 

memiliki pengaturan cahaya dan 

ventilasi udara secara alami, 

pemeliharaan dan pengaturan pohon 
 

peneduh dan penghijauan, 

menggunakan paving block  
(4) Tersedianya4(empat)    unsur  

mekanisme pengelolaan dan 

pemeliharaan sarana meliputi : 
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penanggung jawab, tata tertib, 

pelaksana (daftar piket), pengawas, 
 

dll terkait dalam kegiatan 

penyediaan dan pemakaian sarana 

fasilitas sanitasi sekolah 
 

(5) 20% efisiensi pemanfaatan listrik, air 

dan ATK 
 

(6) Meningkatkan kualitas pelayanan 

kantin sehat dan ramah lingkungan. 

Kantin melakukan 3 (tiga) upaya 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan, meliputi : kantin tidak 

menjual makanan/minuman yang  
mengandungbahan  
pengawet/pengenyal, pewarna, 

perasa yang tidak sesuai dengan 

standar kesehatan, kantin tidak 

menjual makanan yang tercemar/ 

terkontaminasi, kadaluarsa, kantin 

tidak menjual makanan yang 

dikemas tidak ramah lingkungan, 
 

seperti : plastik, styrofoam, 

aluminium foil.
30

  
d. Program-progam Adiwiyata   

Dalam pelaksanaannya program-program 

Adiwiyata dibagi dalam beberapa tim yang 
 

bekerja sesuai tugas masing-masing,  

 
30 Ibid, 19-20
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diantaranya: Tim Nasional, Tim Propinsi, Tim 

Kabupaten/Kota, Tim Sekolah. Program-

program dalam keempat tim tersebut yaitu: 
 

1) Tim Nasional 
 

Terdiri dari 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: 
 

a) Mengembangkan kebijakan, program, 

panduan, materi pembinaan dan 

instrumen observasi 
 

b) Melakukan Koordinasi dengan Pusat 

Pengeloaan Ekoregion (PPE) dan 

Propinsi 
 

c) Melakukan Sosialisasi program dengan 

Propinsi 
 

d) Melakukan Bimbingan teknis kepada 

Tim Propinsi dalam rangka pembinaan 

sekolah 
 

e) Menetapkan penghargaan sekolah 

ADIWIYATA tingkat nasional 
 

f) Melakukan Evaluasi dan pelaporan 

keterlaksanaan program ADIWIYATA 

kepada Menteri lingkungan Hidup 
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tembusan kepada Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan 
 

2) Tim Propinsi 
 

Terdiri dari berbagai unsur sebagai 

berikut : Badan Lingkungan Hidup Propinsi 

(koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil 

Agama, LSM pendidikan lingkungan, media 

massa, perguruan tinggi serta swasta, Tim 

propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Gubernur Peran dan tugas pokok dari tim 

provinsi adalah sebagai berikut: 
  

a) Mengembangkan program 

ADIWIYATA tingkat Propinsi 
 

b) Koordinasi dengan kabupaten/kota  
c) Melakukan Sosialisasi program ke 

kabupaten/kota  
d) Bimbingantekniskepada  

kabupaten/kota dalam rangka 

pembinaan sekolah  
e) Membuat Pilot project untuk 4 satuan 

pendidikan yang berbeda (SD, SMP, 

SMA, SMK) setiap propinsi 
 

f) Menetapkan penghargaan sekolah 

ADIWIYATA tingkat Propinsi 
 

g) Melakukan Evaluasi dan pelaporan 

keterlaksanaan program ADIWIYATA 

kepada Gubernur tembusan kepada 

Menteri Lingkungan Hidup 
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3) Tim Kabupaten/Kota 
 

Terdiri dari berbagai unsur sebagai 
 

berikut : Badan Lingkungan 
 

Kabupaten/Kota (koordinator), Dinas 

pendidikan, Kantor agama, LSM pendidikan 

lingkungan, media, perguruan tinggi, 

swasta, sekolah ADIWIYATA mandiri. Tim 

kabupaten ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Bupati/Walikota. Peran dan 

tugas pokok dari tim kabupaten/kota adalah 

sebagai berikut: 
 

a) Mengembangkan/ Melaksanakan 
 

program ADIWIYATA tingkat 

Kabupaten/Kota 
 

b) Sosialisasi program ADIWIYATA 

kepada sekolah 
 

c) Bimbingan teknis kepada sekolah  
d) Membuat Pilot project untuk 4 satuan 

pendidikan yang berbeda (SD, SMP, 

SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota 
 

e) Menetapkan penghargaan sekolah 

ADIWIYATA tingkat Kabupaten/ Kota 
 

f) Melakukan Evaluasi dan pelaporan 

keterlaksanaan program ADIWIYATA 
 

kepada Bupati/Walikota tembusan 

kepada Badan Lingkungan Hidup 

Propinsi 
 

4) Tim Sekolah 
 

Terdiri dari berbagai unsur sebagai 

berikut : guru, siswa dan komite sekolah 
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Tim sekolah di tetapkan melalui SK Kepala 

Sekolah. Peran dan tugas pokok dari tim 

sekolah adalah sebagai berikut: 
 

a) Mengkaji kondisi lingkungan hidup 

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  
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi  
e) Menyampaikan laporan kepada Kepala 

Sekolah tembusan Badan Lingkungan 
 

hidup Kabupatan/Kota dan Instansi 

terkait.
31

  
e. Manfaat Adiwiyata  

1) Mendukung pencapaian standar kompetensi/ 

kompetensi dasar dan standar kompetensi 

lulusan (SKL) pendidikan dasar dan 

menengah. 
 

2) Meningkatkan efisiensi penggunaan dana 

operasional sekolah melalui penghematan 

dan pengurangan konsumsi dari berbagai 

sumber daya dan energi. 
 

 
31 Ibid, 5-7
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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  
kegiatanpengendalianpencemaran,  
pengendalian kerusakan dan pelestarian 

fungsi lingkungan di sekolah. 
32

 
 
 

2. Akhlaq Cinta Lingkungan 

a. Pengertian Akhlaq 
 

Dalam mendefinisikan akhlaq terdapat 

dua pendekatan, yaitu pendekatan linguistic 

(kebahasaan) dan pendekatan terminologik 

(peristilahan).
33

Dari sudut kebahasaan, akhlaq 

berasal dari bahasa Arab yaitu Isim Mashdar 

(bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, 

ikhlaqan, sesuai dengan Wazan Tsulasi Mazid 

af‟ala, yuf‟ilu, if‟alan, yang berarti al-Sajiyyah 

(perangai), al-Thabi‟ah (kelakuan, tabiat, watak 

dasar), al-„adat (kebiasaan, kelaziman), al- 
 
 
 

 
32 Ibid, 4

 

33
Abuddin Nata, Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia, Ed.rev. 

Cet.13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4 
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Muru‟ah (peradaban yang baik), dan al-Din 

(agama).
34

  
Kata “Akhlaq” berasal dari bahasa Arab 

yang sudah meng-Indonesia, dan merupakan 

jamak taksir dari kata Khuluq, yang berarti 

tingkah lakuatau tabiat.
35

 Kadang juga diartikan 

syakhsiyyah yang artinya lebih dekat dengan   
personality (kepribadian). Kepribadian 

merupakan cirri atau karakteristik atau gaya atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, 

dan juga bawaan seseorang sejak lahir.
36

 

Kata tersebut mengandung segi-segi 

persesuaian dengan perkataan khalqun yang 

berarti kejadian, yang juga erat hubungannya 

dengan kholiq yang berarti pencipta, demikian 

pula dengan makhluqun yang berarti yang 

diciptakan. Perumusan pengertian akhlaq timbul 

sebagai media yang memungkinkan adanya 

hubungan baik antara kholiq dengan makhluq. 

Ibnu Athir menjelaskan bahwa “hakikat makna 

akhlaq itu ialah gambaran batin manusia yang 

 
34

Luis Ma‟luf, Kamus al- Munjid, (Beirut: al-Maktabahal-
katulikiyah, 2003), 194  

35
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir, Arab-

Indonesia Terlengkap, cet.25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 364 
 

36
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, 

Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas 
Membangun Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 11 
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tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), dengan 

kholqun merupakan gambaaran bentuk luarnyya 

(raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh 

dan lain sebagainya)”. 
 

Para ahli bahasa mengartikan akhlaq 

dengan istilah akhlaq, tabiat, kebiasaan, perangai 

dan aturan.
37

 Sedangkan menurut para ahli ilmu 

akhlaq adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang 

yang menimbulkan terjadinya perbuatan-

perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan 

demikian, bilamana perbuatan, sikap dan 

pemikiran seseorang itu baik niscaya jiwanya 

baik.
38

 
 

Secara istilah pengertian akhlaq dapat 

dilihat dari beberapa pakar sebagai berikut: 
 

1) Menurut  Al-Ghazali  akhlaq  adalah  sifat  
yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 
 

2) Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlaq 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya menimbulkan macam-macam 
 

perbuatan baik atau buruk, tanpa  
 
 
 
 
 

37 Aminudin, Membangun karakter dan Kepribadian Melalui 
Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 93

  

38 M. Mayhur Amin, dkk Aqidah dan Akhlaq, (Yogyakarta: 
Kota Kembang, 1996), 47
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membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
39

  
3) Ibnu Maskawaih (W. 1030 M) 

mendefinisikan akhlaq sebagai suatu 

keadaan yang melekat dan teratanam dalam 

jiwa manusia, yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan tanpa melalui proses 

pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan 

sehari-hari).
40

 
 

4) Muhammad Ibnu „Ilan Al-Sadiqi 
 

mengatakan:“Akhlaq adalah suatu 

pembawaan yang tertanam dalam diri, yang 

dapat mendorong (seseorang) berbuat baik 

dengan gampang”.
41

 

5) Abu Bakar Jabir Al-Jaziri 

megatakan:“Akhlaq adalah bentuk kejiwaan 

yang tertanam dalam diri manusia yang 

dapat menimbulkan perbuatan baik dan 

buruk, terpuji dan tercela”.
42

 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa akhlaq sebagai kelakuan manusia yang 

dilakukan tanpa melakukan proses pemikiran 

terlebih dahulu (spontan). Dari pakar dalam 

 
39

   Muhammad  Faiz  AlMath,  1100  Hadits  Terpilih  Sinar Ajaran 

Nabi Muhammad, cet.8, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 262 
40

A.  
Musthofa,  Akhlaq  Tasawuf,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 

1997), 11.  
41 Muhammad Ibnu „Ilan Al-Sadiqi, Dalil Al-Falihin, Juz III, 

(Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1971), 76
  

42 Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, Minhaj al-Muslim,(Madinah: 
Dar Umar Ibn Khattab, 1976), 154
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bidang akhlaq tesebut menyatakan bahwa akhlaq 

adalah perangaai yang melekat pada diri 

seseoarang yang dapat memunculkan perbuatan 

baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih 

dahulu. Tingakah laku itu dilakukan secara 

berulang-ulang tidak cukup hanya sekali 

melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-

waktu saja. Maka seseorang dapat dikatakan 

berakhlaq jika timbul dengan sendirinya, 

didorong oleh motivasi dari dalam diri dan 

dlakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, 

apalagi pertipmbangan yang sering diulang-

ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan 

untuk berbuat. Apalagi perbuatan tersebut 
  

dilakukan dengan terpaksa bukanlah 

pencerminan dari akhlaq.
43

 
 

b. Pembagian Akhlaq 
 

Sumber untuk menentukan akhlaq dalam 

Islam, apakah termasuk akhlaq yang baik atau 

akhlaq yang tercela, sebagaimna keseluruhan 

ajaran Islam yang lainnya adalah Al Qur‟an dan 

Sunah Nabi SAW. Baik dan buruk dalam akhlaq 

Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut 

sumber itu, bukan baik dan buruk menurut 

manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, 

maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. 

Seseorang mengakatan bahwa sesuatu itu baik, 
 

 
43

 Tim penysun MKD IAIN Sunan Ampel, Pengantar Studi 
Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 65 



40
 40 

 

 

tetapi orang lain belum tentu menganggapnya 

baik, begitu juga sebaliknya, seseorang 

menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain  

bias saja menyebutnya baik.
44

Adapun 

pembagian akhlaq berdasarkan sifatnya ada 2 

yaitu:   

1) Akhl Mahmudah (akhlaq terpuji) atau 

Akhlak Karimah (akhlaq mulia) 
 

Yang dimaksud dengan akhlaq terpuji 

adalah segala macam sikap dan tingkah laku 

yang baik (terpuji). Akhlaq dilahirkan oleh 
 

sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam 

jiwa manusia.
45

  
Sedangkan berakhlaq terpuji artinya 

menghilangkan semua adat kebiasaan yang 

tercela yang sudah digariskan dalam agama 

Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan 

tercela tersebut, kemudian membiasaakan 
 

adat kebiasaan baik, melakukannya dan 

mencintainya.
46

 Akhlaq yang terpuji berarti 

sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai 

dengan norma-norma atau ajaran Islam. 

Adapun akhlaq yang terpuji sebagai berikut: 
 

a) Taubat adalah suatu sikap yang 

menyesali perbuatan buruk yang pernah 
 

 
44 Hamzah Ya‟kub, Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul 

Karimah (Suatu Pengantar)., (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), 35
 

45 A. Musthofa, Akhlaq Tasawuf, 197-198
  

46 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlaq, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1994), 204
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dilakukannya dan berusaha menjauhinya 

serta melakukan perbuatan baik. Sifat ini 

dikategorikan sebagai taat lahir dilihat 

dari sikap dan tingkah laku seseorang, 
 

namun penyesalannya merupakan taat batin..
47

 
 

Orang  yang  telah  berbuat dosa 
 

wajib     untuk     segera     bertaubat 

ssebagaimana firman Allah:  

يعًب أَيُهَ  ًِ ًً َوُجىثُٓىاْ إِنَى ٱنَهِه َج
 ًَ ًَ نََعَهُكۡىُجۡفِهُحٌى ۡؤيِنٌُى ًُ ً   ۡنٱ

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allah wahai orang-orang yang beriman 

supaya  kamu beruntung”  (QS. An Nur 

(24): 31)
48

 

 

yaitu Munkar, Nahi Ma‟ruf b)  Amar 

kepada dilakukan yang perbuatan 

kebaikan menjalankan untuk manusia 

dan kemaksiatan meninggalkan dan 

Implementasi sebagai kemungakaran 
 

perintah Allah. Allah telah berfirman: 

ً  ِينُكۡى أُيَة  ًَ إَِنى ۡنٱَخۡيِز  ٞ  َوۡنَحُك يَۡدُعٌى

 ًَ ًٌ ۡعُزوفَِوَيۡنَهۡى ًَ ً ًَ ِثۡنٱ َويَۡأيُُزٌو

ۡنٱ َوأُْوَن ِٓئَك ُهى  ًِ نَكِزِۚ ًُ ًً ًِ  ً َع

 ًَ ۡفِهُحٌى ًُ ً  ۡنٱ
 

 
47

 Nurhidayatullah, Insan Kamil Metode Islam Memanusiakan 
Manusia, (Bekasi: Inti Media dan Nalar), 34  

48   
M. Qurais Shihab, Al Qur‟an dan Maknanya, (Tangerang: 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma‟ruf, dan mencgah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung” 

(QS. Ali Imran (3): 104)
49

 
 

Misi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

Harus ditempuh oleh seorang muslim 

sebagai aktor dakwah dengan bekal 

intelektual, metodologi dan dakwah.
50

 
 

c) Syukur, yaitu berterimakasih kepada 

Allah tanpa batas dengan sungguh-

sungguh atas segala nikmat dan 

karunianya dengan ikhlas serta mentaati 
 

apa yang diperintahkan-Nya disertai 

peningkatan diri kepada Allah SWT.
51

 

d) Tawakal, yaitu menyerahkan segala 

persoalan kepada Allah setelah berusaha. 

Apabila kita telah berusaha sekuat tenaga 

dan masih saja mengalami kegagalan 

maka hendaklah bersabar dan berdo‟a 
 

kepada Allah agar Dia membuka jalan 

keluarnya.
52

 

 
49 Ibid, 63

 

50
Muhammad Ali Al Hasyimi, Sosok Pria Muslim, terj. Zaini 

Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 256-257 
51 Ahmad Umar Hasyim, Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan

  

Al Qur‟an dan Sunnh Nabi SAW, (Yogyakarta: MItra Pustaka, 2004), 
369

  

52 Sayyid Abdullah Al Hadad, Thiriqoh Menuju Kebahagiaan, 
(Bandung: MIzan, 1998), 254
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e) Sabar, yaitu suatu sikap yang betah atau 

menahan diri pada kesulitan yang 

dihadapinya. Tetapi tidak berarti bahwa 

sabar itu langsung menyerah tanpa upaya 

untuk melepaskan diri dari kesulitan dari 

manusia. Maka sabar yang dimaksud 

adalah sikap yang diawali dengan ikhtiar, 

lalu diakhiri dengan ridho dan ikhlas bila 

seseorang dilanda suatu cobaan dari 

Tuhan. 
 

f) Qana‟ah, yaitu menerima dengan rela 

apa yang ada atau merasa cukup denga 

apa yang dimilki. Qana‟ah dalam 

pengertian yang luas sebenarnya 

mengandung pengertian 5 perkara yaitu:  
(1) Menerima dengan lapang dada  
(2) Memohon kepada Allah tambahan 

yang pantas disertai dengan usaha 

dan ikhtiar 
 

(3) Menerima dengan sabar ketentuan 

Allah  
(4) Bertawakal kepada Allah  

(5) Tidak tertarik oleh tipu daya dunia.
53

  
g) Tawadhu‟, yaitu sikap merendahkan diri 

terhadap ketentuan Allah SWT. Sikap 

tawadhu‟ juga hendaknya ditujukan 

kepada sesama manusia, yaitu dengan 

memelihara hubungan dan pergaulan 
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 Humaidi Tata Pangarsa, Akhlaq Yang Mulia, 151-152 
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dengan sesama manusia tanpa 

merendahkan orang lain dan juga 

memberikan hak kepada setiap orang. 

Allah berfirman: 

 ًۡ ِهنَكحَبنَجۡ ِض ًۡ ًً ُؤ ًۡ يِِنَي خفٱوَ ً   
 

“Dan merendah dirilah kamu terhadap 

orang-orang yang beriman” (QS. Al Hijr 

(15): 88)
54

 
 

2) Akhlaq Mazmumah (akhlaq tercela) atau 

Akhlaq Sayyi‟ah (akhlaq yang jelek)  
Menurut imam Al Ghozali, akhlaq yang 

tercela ini dikenal dengan sifat-sifat 

Muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia 
 

yang dapat membawanya kepada 

kebinassaan dan kehancuran diri yang 

tertentu saja bertentangan dengan fitrahnya 

untuk selalu mengarah kepada kebaikan. 
 

Al Ghozali menerangkan akal yang 

mendorong manusia melakukan perbuatan 

tercela (maksiat), diantaranya: 
 

a) Dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang 

bersifat material (harta, kedudukan) yang 

ingin dimiliki manusia sebagai 

kebutuhan dalam melangsungkan 

hidupnya agar bahagia 
 

b) Manusia. Selain mendatangkan kebaikan, 

juga dapat mengakibatkan keburukan, 

seperti istri, anak, karena kecintaan 
 
 

54 M. Qurais Shihab, Al Qur‟an dan Maknanya, 517
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kepada mereka misalnya, sampai bisa 

melalaikan manusia dari kewajibannya 

kepada Allah SWT dan terhadap sesama. 
 

c) Setan (iblis). Setan adalah musuh 

manusia yang paling nyata, ia menggoda 

manusia melalui batinnya untuk berbuat 

jahat dan menjauhi Tuhan. 
 

d) Nafsu. Nafsu adakalnya baik 

(mutmainnah), dan adakalnya buruk 
 

(amarah), akan tetapi nafsu cenderung 

mengarah kepada keburukan.
55

 

Pada dasarnya sifat dan perbuatan 

tercela dapat dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 
 

a) Maksiat lahir 
 

Maksiat lahir berasal dari bahasa 

arab, yaitu Ma‟siyah yang artinya 

pelanggaran oleh orang yang berakal 

baligh (mukallaf), karena melakukan 

perbuatan yang dilarang dan 
 

meninggalkan pekerjaan yang 

diwajibkan oleh syariat Islam, dan 

pelangggaran tersebut dilakukan 
 

dengan meninggalkan alat-alat 

lahiriyah. 
 

Maksiat lahir dibagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 
 

(1) Maksiat lisan  

 
55 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlaq, 131-140
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(2) Maksiat telinga  
(3) Maksiat mata  
(4) Maksiat tangan  

b) Maksiat batin 
 

Maksiat batin berasal dari dalam 

hati manusia atau digerakkan oleh 

tabiat hati sedangkan hati memiliki 

sifat yang tidak tetap, berbolak-balik 
 

berubah-ubah, sesuai dengan 
 

keadaan atau sesuatu yang 

mempengaruhinya. Hati terkadang 

baik, simpati dan kasih sayang tetapi 

di sisi lainnya hati terkadang jahat, 

pendendam, dan sebagainya. 
 

Maksiat batin ini lebih berbahaya 

dibandingkan dengan maksiat lahir, 

karena tidak terlihat dan lebih sukar 

untuk dihilangkan. Beberapa contoh 

penyakit batin (akhlaq tercela) 

adalah: 
 

(1) Takabur, yaitu sikap yang 

menyombongkan diri sehingga 

tidak mau mengakui kekuasaan 

Allah di alam ini, termasuk 

mengingkari nikmat Allah yang 

apa adanya.
56

 
 
 
 

 
56 Mahjuddin, Kuliah Akhaq Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia,

  

!991), 15
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(2) Syirik, yaitu suatu sikap yang 

menyekutukan Allah dengan 
 

makhluq-Nya, dengan cara 

menganggapnya bahwa ada suatu 
 

makhuq yang menyamai 

kekuasaan-Nya, 
57

 

(3) Nifaq,  yaitu  suatu  sikap  yang  
menampilkan dirinya bertenta-

ngan dengan kemauan hatinya.
58

  
(4) Iri hati dan dengki, yaitu sikap 

kejiwaan seseorang yang selalu 

menginginkan agar kenikmatan 

kebahagiaan orang lain bisa 

hilang. 
 

(5) Marah, yaitu kondisi emosi 

seseorang yang tidak dapat 
 

ditahan oleh kesadarannya 

sehingga menonjolkan sikap dan 
 

perilaku yang tidak 

menyenangkan orang lain.
59

  
c. Ciri-ciri akhlaq yang mulia  

1) Kebajikan yang mutlak   
Islam menjamin kebajikan mutlak. 

Karena Islam telah menciptakan akhlaq yang 

luhur. Ia menjamin kebaikan yang murni 

baik untuk perorangan atau masyarakat pada 

setiap keadaan, dan waktu bagaimanapun. 
 
 

57 Mahjuddin, Kuliah Akhaq Tasawuf, 16
  

58 Mahjuddin, Kuliah Akhaq Tasawuf, 17
  

59 Mahjuddin, Kuliah Akhaq Tasawuf, 26
 



48 48 
 

 

Sebaliknya akhlaq (etika) yang diciptakan 

manusia, tidak dapat menjamin kebajikan 

dan hanya mementingkan diri sendiri. 
 

2) Kebaikan yang menyeluruh 
 

Islam menjamin kebajikan untuk seluruh 

umat manusia. Baik segala zaman, semua 

tempat, mudah tidak mengandung kesulitan 

dan tidak mengandung perintah berat yang 

tidak dikerjakan oleh umat manusia di luar 

kemampuannya. Islam menciptakan akhalq 

yang mulia, sehingga dapat dirasakan sesuai 

dengan jiwa manusia dan dapat diterima akal 

yang sehat. 
 

3) Kemantapan 
 

Islam menjamin kebaikan yang mutlak 

dan sesuai pada diri manusia. Ia bersifat 

tetap, langgeng dan mantap, sebab yang 

menciptakan Tuhan yang biijaksana, yang 

selalu memeliharanya dengan kebaikan yang 

mutlak. 
 

4) Kewajiban yang dipatuhi 
 

Akhlaq yang bersumber dari agama 

Islam wajib ditaati manusia. Sebab ia 

mempunyai daya kekuatan yang tinggi 

menguasai lahir batin dan dalam keadaan 

suka dan duka, juga tunduk pada kekuasaan 

rohani yang mendorong untuk tetap 

berpegang kepadanya. Juga sebagai 

perangsang untuk berbuat kebaikan yang 

diiringi dengan pahala dan mencegah 
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perbuatan jahat, karena takut akan siksaan 

Allah. 
 

5) Pengawasan yang menyeluruh 
 

Agama Islam adalah pengawas hati 

nurani dan akal yang sehat, Islam 

menghargai hati nurani bukan dijadikan 

tolak ukur dalam menetapkan beberapa 

usaha. Firman Allah dalam surat Al 

Qiyamah: 1-2: 
 

قُأبَنَٓو  ًۡ فَننٱِث ىُِس ًۡ قُأبَٓن ,ةَياَىَهنِٱ ِس ًۡ ىَيِثىُِس ًۡ نٱ ِو ًۡ ًِ يَِق ًً  ةَ
 

“Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan 

aku bersumpah dengan jiwa yang amat 

menyesali (dirinya sendiri)”.
60

 

d. Akhlaq cinta lingkungan 
 

Salah satu ajaran tasawuf adalah 

mahabbah (cinta), yaitu mahabbah kepada Allah 

dan ciptaannya dalam rangka mewujudkan 

mahabbah kepada Allah. Di antara ciptaan Allah 

adalah Alam atau lingkungan hidup. 
 

Itu berarti manusia harus mencintai 

lingkungan hidup sebagai perwujudan kecintaan 

kepada Allah. Mencintai lingkungan hidup 

berarti memeliharanya dan menjaganya dari 

kehancuran, tidak malah menghancurkannya. 
 

Menurut Yusuf al Qardhawi, mencintai 

lingkungan hidup antara lain bertujuan untuk 

mengambil hikmah dari padanya. Al Quran 

menggambarkan bahwa alam selalu sujud 
 
 

60 A. Mustofa,Akhlaq-Tasawuf, 152-153
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kepada  Allah,  sehingga  mencintai  lingkungan 

alam  akan  mendorong  manusia  untuuk  juga 

selalu tunduk kepada Allah. Mengenai hal ini 

Allah berfirman: 
 

ً  فِي  ٱ َى ِت َوَي ًً ً  فِي نَس ۥ ُُۤنَه َي ًُ ًٌ ٱنَههيَۡسُجدُُۤ أَنَۡى َجز أَ

ُز َوٱننُُجىو َوۡنٱِجَجبلُ  ًَ ًً ٱُس َوۡنٱَق ًۡ ًً  ۡنٱأَۡرِض َونَش
 

ٱ َوَكِثيٌز َحق ٞ  َوٱنَشَجُز َوٱندََوآةُ َوَكِثيز  ًَ ًِ نَنبِسِۖ  ً يِ  
 

ب نَهُۥ  ًَ ًً ً  ٱنَههُ َف ً  يُِه ۡنٱ َوَي ًُ
َعَهۡيِهعَذَاةُُۗ

 ًِ يُۡكِزو ِۚ  ً ًَ ٱنَههيَۡفَعُم يَب يََشٓبءُ  يِ ًٌ إِ  
 

“Apakah kamu tiada mengetahui bahwa 
 

kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di 

bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-

pohonan, binatang-binatang yang melata dan 

sebagian besar dari pada manusia? Dan banyak 

di antara manusia yang telah ditetapkan azab 

atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, 
 

maka tidak seorangpun yang memuliakannya. 

Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 
 

kehendaki” (Al Hajj (22): 

18). Selain dapat mendatangkan hikmah pada 
 

manusia   untuk   selalu   taat   kepada   Allah 

lingkungan   hidup   juga   merupakan   bukti 

kebbesaran  Allah,  sehingga   manusia  harus 

senantiasa   berpikir   dan   bertafakkur   untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengeenai hal 

ini Allah berfirman: 
 



ٱ َى ِت َوۡنٱأَۡرِض َوۡخٱِحهَ ِف  ًً ًَ فِي َخۡهِق نَس ًٌ إِ

نِأُْوِني ۡنٱأَۡنج ت ٞ  نَۡيٱِم َوٱنَنَهبِر نَأٓي ث   
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi 

dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” (Ali 

„Imran: 190). 
 

Dengan demikian, lingkungan hidup 

diciptakan untuk dijadikan sebagai bahan 

renungan dan „itibar bagi manusia. Kemudian 

lingkungan hidup juga dijelaskan oleh Allah 

sebagai nikmat yang seyogyanya disyukuri oleh 

manusia, sehingga lingkungan harus dipelihara, 

tidak malah dirusak.
61

 
 

Ini berarti manusia dituntut untuk 

menghormati proses-proses yang sedang 

berjalan, dan terhadap semua prosesyang sedang 

terjadi. Yang demikian menghantar-kan manusia 

bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan 

perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap 

perusakan terhadap lingkungan harus dinilai 

sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.
62

 
 

Lingkungan hidup diciptakan bukan 

untuk disembah, seperti yang pada agama-agama 

primitif, dan juga tidak untuk dieksploitasi 

secara berlebihan sampai rusak, seperti terlihat 

pada pandangan hidup Barat, tetapi untuk 

kemakmuran hidup manusia supaya mereka 

bersyukur kepada Allah. 
 

 
61

Sudirman Tebba, Tasawuf Positif, (Bandung: Kencana, 
2003) 93-95  

62 Abudin Nata, Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia,(Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2013) 129
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Menikmati manfaat yang disediakan oleh 

lingkungan hidup adalah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah, karena alam ini adalah 

ciptaan-Nya. Karena itu, manusia tidak boleh 

mengingkarinya. Hal ini perlu ditegaskan, 

karena banyak orang setellah memperoleh 

nikmat malah lupa bersyukur kepada Allah. 
 

Serta pemanfaatan lingkungan hidup atau 

sumber daya alam hahrus dilakukan secara 

wajar, tidak boleh berlebihan. Berlaku wajar 

dalam memanfaatkan lingkungan hidup juga 

merupakan wujud kecintaan kita kepada karunia 

Allah itu. Selanjutnya kecintaan itu mendorong 

kita untuk lebih bersyukur kepada tuhan yang 

menyediakan segala keperluan dari lingkungan 

hidup, sehingga manusia dapat makmur sehat 

dan bahagia.
63

 
 

Lingkungan hidup pada dasarnya 

merupakan suatu sistem yang saling 

berhubungan satu sama lainnya sehingga 

pengertian lingkungan hidup hampir mencakup 

semua unsure ciptaan Allah di bumi ini.
64

 
 

e. Bentuk-bentuk akhlaq cinta lingkungan 

1) Tempat 
 

Etika lingkungan menegaskan 

pentingnya kesadaran menghargai dan 
 
 

63
Sudirman Tebba,Tasawuf Positif 97-100  

64 M. Abdurrahman, Memelihara Lingkungan dalam Ajaran 
Islam, (Bandung: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2011), 
65.
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melestarikan lingkungan hidup serta 

penataan tata ruang secara berkelanjutan dan 
 

bertanggung jawab. Dengan etika 

lingkungan ini, dimaksudkan untuk menata 

lingkungan menjadi lebih baik dan menjadi 

lestari.
65

 
 

Salah satu ajaran Rasulullah SAW 

sebagai bentuk akhlaq cinta lingkungan 

dalam lingkup tempat adalah dengan 

memanfaatkan dan mengolahnya sebagai 

lahan bertanam seperti yang telah Nabi 

sampaikan dalam hadisnya. 
 

Dari Qatadah dari Anas RA, beliau 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

“tidaklah seorang muslim menanam tanaman 

atau menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan 

oleh burung, manusia atau hewan ternak, 

melainkan hal itu menjadi sedekah 

baginya”.
66

 Hadis ini menerangkan tentang 

keutamaan bercocok tanam serta anjuran 

untuk mengolah tanah. Karena hasil dari 

buahnya bisa dijadikan sedekah untuk hewan 

dan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu 

sendiri. 
 
 
 
 

 
65

 Abd. Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etik berbasis 
Resional-Religius, 212-213  

66 Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, 
(Riyadh: Maktabah Darussalam,1997), 211
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2)  Kebersihan    

Hamka menganjurkan menjaga 

lingkungan alam ini dengan baik, sebab alam 

pemberian  Sang  MahaKuasa,  Allah  SWT, 

yang  seharusnya  dijaga  dengan  sebaik- 

baiknya.   Alam berjalan dengan sangat 

teratur, oleh karena itu sangat perlu menjaga 

keteraturan dalam hidup ini. Segala yang ada 

telah   diciptakan   Allah penuh dengan  

keindahan dan keteraturan.
67

  
Lingkungan yang sehat, bersih, dan 

nyaman dapat dijadikan dalam pembelajaran 

secara optimal, karena disamping para siswa 

merasa teduh dan nyaman juga pada meteri-

materi tertentu dapat dijadikan media dan 

sumber, baik untuk keimanan tentang 

kebesaran Allah SWT. sebagai pencipta 

maupun penanaman akhlaq terhadap 

lingkungan dengan memelihara tanaman 

yang ada.
68

 
 

Kesehatan dan lingkungan (alam) 

penting bagi umat Islam di Indonesia, agar 

tercipta lingkungan yang bersih, kesehatan 

fisik, dan mental yang prima, dan 
 
 
 

 
67

 Abd. Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etik berbasis 
Resional-Religius, 213  

68 Nunu Ahmad An Nahidl, Katalog dalam Terbitan (KDT) 
Perpustakaan Nasional RI, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan, 2010),
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memanfaatkan sumber daya alam secara 

lestari.
69

 

3) Keindahan 
 

Menjaga kesehatan sangat diperlukan 

dalam kehidupan ini. Dengan kesehatan itu 

manusia dapat melaksanakan kewajibannya 

dengan baik, termasuk kewajiban agamanya. 

Lingkungan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menjaga kesehatan, 

lingkungan yang tidak baik akan 

menyebabkan kesehatan terganggu. Oleh 

karena itu Hamka sangat menganjurkan 

orang untuk menjaga kesehatan dengan 
 

menjaga  lingkungan. Selain itu Hamka 

mengingatkan  supaya  manusia menghayati 

keindahan lingkungan alam ini.
70

   
Kemudian   ada   sebuah   syair   yang 

menggambarkan  keagungan  Allah SWT. 

yang  dapat  disaksikan pada lingkungan 

hidup atau alam:    

“Renungilah garis-garis alam, 
 

kepadamu ia menyampaikan nilai-nilai 

penuh keagungan. 
 

Ketika engkau renungi garis-garisnya ia 

telah menuangkan sebuah tulisan, bahwa 

seain dari Allah adalah batil.” 
 

 
69 Khozin, Khazanah Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2013),
  

70 Abd. Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etik berbasis Resional-Religius, 

(Yogyakarta: LkiS Yogyakarta 2010), 212-213
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Dengan demikian, lingkungan hidup 

diciptakan untuk dijadikan sebagai bahan 

renungan dan i‟tibar bagi manusia.
71

 Jadi 

menjaga keindahan lingkungan hidup sangat 

diperlukan bagi umat Islam karena, dengan 

menjaga keindahan alam, berarti manusia 

telah memahami mengapa alam ini 

diciptakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 Sudirman Tebba, Tasawuf Positif, 95
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualititatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif 

dan makna merupakan hal yang esensial.72
 

 
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus yaitu uraian penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program, atau suatu situasi sosial.
73

 Dan untuk subjek 

dari penelitian ini terdiri dari guru mata pelajaran PLH, 

guru mata pelajaran PAI, kepala sekolah, dan siswa 

SMPN 2 Kare Madiun. 
 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan mempelajari secara intensiv latar belakang, 

status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi 

pada suatu satuan soaial seperti individu, kelompok, 
 
 
 

72
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 3. 
73

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:  
Alfabeta, 2005),  9-10. 
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lembaga atau komunitas. Studi kasus merupakan 

penelitian mendalam (in-depth study) mengenai suatu 

unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dapat meliputi 

keseluruhan siklus kehidupan atau dapat pula hanya 

meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat 

pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula 

memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.
74

 
 
 

 

B. Kehadiran Peneliti 
 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan 
 

penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.75 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 
 
 

 

C.  Lokasi Penelitian   

Lokasi  penelitian ini  adalah SMPN  2  Kare 

Kabupaten Madiun. Peneliti tertarik mengambil lokasi 

di  SMPN  2  Kare  Kabupaten  Madiun  karena  ingin 

mengetahui  tentang pelaksaan program  Adiwiyata 
 

yang sudah berjalan di SMPN 2 Kare Madiun, serta 

untuk mengetahui bagaimana pembinaan akhlaq para 

siswa dalam mencintai lingkungannya yang nantinya 
 
 

74 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1998), 8.

  

75 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117. 
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bisa menjadi sebuah cermin bagi kemajuan sekolah 

tersebut dan selebihnya bagi sekolah yang lainnya. 
 
 

 

D. Data dan Sumber Data 
 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Maka 

yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:76
 

 

 

a. Informan yang meliputi guru mata pelajaran PLH, 

guru mata pelajaran PAI, kepala sekolah, dan siswa 
 

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 
 
 

 
76 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 129.
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ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang 

digunakan peneliti yaitu : 

 

1. Wawancara 
 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu. 
77

 
 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan focus 
 

permasalahan sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data dapat terkumpul secara 

maksimal. 
 

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi 

guru mata pelajaran PLH, guru mata pelajaran PAI, 

kepala sekolah, dan siswa. Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh data tentang bagaimana dan 

sampai sejauh mana pelaksanaan program 

Adiwiyata di SMPN 2 Kare Madiun dalam 

megelola, memanajemen, dan membimbing sekolah 

serta para siswa untuk lebih melestarikan budaya 

mencintai lingkungan baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan, serta keaktifan para siswa sebagai 
 
 
 

 
77

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 
(Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 127. 
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tolak ukur penanaman jiwa berakhlaq mulia juga 

mencintai lingkungan. 

 

2. Observasi 
 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis dan fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 
78

 
 

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-

aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik 

fisik, dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari 

situasi tersebut. 

 

3. Dokumentasi 
 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani. 
79

 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam 

penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu, (2) merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi 

yang terjadi di masa lampau, maupun dapat 

dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, (3) 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

kontekstual relevan dan mendasar dalam 

konteksnya, (4) sumber ini merupakan pernyataan 

yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. 
 

 
78 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Jilid 2) (Yogyakarta : 

Andi Offset, 2004), 151.
  

79 Ibid, 226. 
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Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 
80

  
Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai lokasi sekolah, 

visi, misi, tujuan, struktur dan perkembangan 

jumlah siswa SMPN 2 Kare Madiun. 
 

 

F. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga dengan mudah dipahami dan 

semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles Huberman, yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data meliputi: 
81

 
 
 
 
 
 

 
80

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 
81

 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Ariel, Terampil 
Mengolah Data Kualitatif dengan Vivo,(Jakarta : Kencana, 2010), 10. 
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Penyajian data 
 

Pengumpulan 
data 

 
 Kesimpulan: 

 

Reduksi data 
penarikan/verivika  

 
 

 

 

Keterangan: 
 

1. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan 
 

dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 
 

2. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan member gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 
 

untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 
 

3. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 
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menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, 

matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi 

pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 
 

4. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
82

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). 
 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik 

apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa 

tekinik pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Perpanjangan keikutsertaan 
 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal 

ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertan peneliti pada latar 

penelitian. 
 
 

82
Ibid, 11-14. 
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2. Pengamat yang tekun 
 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan cirri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 
 

 

3. Triangulasi 
 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memnfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. 
 
 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 
 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 
 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data.  

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171-172.
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BAB IV 
 

DESKRIPSI DATA 
 
 
 

 

A. Gambaran Tempat Penelitian 
 

1. Profil program Adiwiyata di SMPN 2 Kare 

SMPN 2 Kare terletak di Jalan Raya Morang, 
  

Morang, Kare, Madiun . Sebelum menjadi sekolah 

Adiwiyata, terlebih dahulu menjadi sekolah reguler, 

selama menjadi sekolah reguler SMPN 2 Kare 

sering mengikuti event OSN dan FL2SN dan banyak 

mendapat juara salah satunya dalam bidang MIPA 

dan olahraga silat sampai di tingkat Provinsi. Atas 

dasar prestasi yang diperoleh tersebut SMPN 2 Kare 

mendapat hadiah dari Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Madiun Dr. Suhardi, M.M. 

untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Kemudian 

diberlakukanlah program tersebut dengan mengubah 

kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum 

berbasis Lingkungan Hidup. Di awali dengan 

mengubah sekolah yang lebih hijau, program ini 

berjalan dengan baik di bawah manajemen 

pengaturan Kepala Sekolah bapak Teguh Iriyanto 

pada awal pelaksanaan Program Adiwiyata, dan 

sekarang digantikan oleh ibu Minarti. Siswa mampu 

lebih mengenal bagaimana menjaga eksistensi 

lingkungan hidup dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya di sekolah. Pada tanggal 02 Mei 2017 

SMPN 2 Kare telah mendapatkan piagam 
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penghargaan dari Bupati Madiun sebagai sekolah 

Adiwiyata Tingkat Kabupaten Madiun.
84

  
Dengan menerapkan program Adiwiyata, 

sekolah memiliki tujuan yang tertuang dalam visi 

dan misi. Visi dan misi SMPN 2 Kare, yaitu: 
 

Visi;   
Beriman, berakhlaq mulia, cerdas dan cinta 

lingkungan 
 

Misi; 
 

a. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan 

melalui pengamalan ajaran agama masing-

masing 
 

b. Membina akhlaq dan karakter melalui 

pembelajaran formal dan informal 
 

c. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan 

bimbingan  
d. Mengembangkan bakat dan minat siswa  
e. Menumbuhkan jiwa dan semangat hidup 

bersih, sehat dan rindang.
85

 

 

Hingga saat ini program Adiwiyata masih 

bersifat Volunteering dan belum bersifat mandatory. 

Artinya adalah hanya beberapa sekolah saja yang 

berkeinginan untuk menerapkan empat komponen 

pencapaian program Adiwiyata dengan sukarela. 
 
 
 

 
84 Lihat transkip Dokumentasi no 08/ D/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

85 Lihat transkip dokumentasi no 09/D/25-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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Empat macam komponen pencapaian program 
 

Adiwiyata, yaitu: 
 

a. Kebijakan sekolah yang berwawasan 

lingkungan 
 

b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan  
c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif  
d. Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan 
 
 

Keempat komponen tersebut setiap tahunnya 
dievaluasi dalam bentuk penilaian sekolah-sekolah yang 
telah mengikuti program Adiwiyata tersebut dan bagi 
sekolah telah melaksanakan 80% dari empat standar 
komponen pencapaian yaitu nilai minimal 72 dari 80 nilai 
standar program Adiwiyata berhak mendapatkan 
penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Dan 
saat ini SMPN 2 Kare sedang berusaha membenah diri  

dan untuk meraih penghargaan tingkat Provinsi.
86

 

 

2. Kerja Sama Sekolah 
 

Sekolah menyadari bahwa pelaksanaan 

program Adiwiyata dukungan yang berupa 

kerjasama dari pihak luar amatlah penting. Adapun 

kerjasama yang telah terjalin, yaitu: 
 

a. Kerja Sama dengan Orang Tua  
kerjasama dengan orang tua peserta didik 

dilaksanakan melalui komite Sekolah. Ada lima peran 
orang tua dalam pengembangan sekolah, yaitu sebagai:  
1) donator dalam menunjang kegiatan dan sarana 

sekolah, namun belum berjalan optimal mengingat 
kondisi ekonominya;  

2) mitra sekolah dalam pembinaan pendidikan  

 
86 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
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3) mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik  
4) mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan 

5) sumber belajar
87

 

 

b. Kerja Sama dengan lembaga lain 
 

Kerja sama antara sekolah dengan 

lembaga lain cukup memadai. Dengan 

terjalinnya hubungan dengan pihak lain seperti; 

PUSKESMAS, mahasiswa KKN, POLSEK, 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas 

Perkebunan dan Perhutanan, Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, akan banyak terbantu dalam 

setiap kegiatannya.
88

 
 
 

B. Deskripsi Data Khusus  
1. Implementasi Program Adiwiyata serta Bentuk-

bentuk Akhlaq Cinta Lingkungan Siswa di 

SMPN 2 Kare  
SMP N 2 Kare merupakan satu-satunya sekolah 

yang menerapkan Program Adiwiyata di kecamatan 

Kare ini. SMP N 2 Kare telah melaksanakan 

Program Adiwiyata ini dengan baik. Ini dibuktikan 

dengan berjalannya kegiatan-kegiatan partisipatif 

dalam lingkungan hidup seperti menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah, menanam tanaman-tanaman, 

juga kegiatan aksi lainnya. Selain itu dalam 

pengelolaan sarana ramah lingkungan juga 
 

 
87 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

88 Lihat transkip dokumentasi no 08/D/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

 



71 
 

 

sudah dijalankan. Terkait kurikulum SMP N 2 Kare 

telah mengintegrasikan wawasan lingkungan hidup 

dalam setiap mata pelajaran. Namun dalam 

implementasi Program Adiwiyata harus memenuhi 

empat komponen yang sudah sepakati dalam buku 

pedoman Adiwiyata. 
 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 
 

Untuk menjadi sekolah Adiwiyata atau 

mendapatkan penghargaannya sekolah harus 

menerapkan kebijakan yang berwawasan 

lingkungan. Kebijakan ini dirumuskan oleh Tim 

Adiwiyata sebagaimana dituturkan oleh pak 

Anton selaku ketua Tim Adiwiyata sekolah, 

 

Kebijakan tersebut dirumuskan oleh Tim Adiwiyata 
itu yang utama, lalu Pengendali Mutu dan Kepala 
Sekolah. Untuk RAKS dirumuskan sama Kepala Sekolah 

serta Wakilnya dan Bendahara, juga Tim Adiwiyata 

sekolah. Tapi dibantu juga oleh Komite sekolah.
89

 

 

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa 

perumus kebijakan Adiwiyata tidak hanya Tim 

Adiwiyata sekolah, namun berdasarkan 

kerjasama dari berbagai elemen sekolah baik 

dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Pengendali Mutu, dan Komite Sekolah SMPN 2 

Kare. 
 
 
 

 
89 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
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Kebijakan khusus yang terkait dengan 

kebijakan berwawasan lingkungan adalah: 
 

1) Kebijakan mengenai alokasi dana untuk 

pengelolaan program Adiwiyata.  
Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Pak 

Anton 
 
 

Di dalam RAKS itu didalamnya harus 

disediakan sekitar 20% untuk program Adiwiyata. 

Itu sudah ketentuan aturan dalam Panduan 
Adiwiyata. Dengan anggaran sebesar itu nantinya 

digunakan untuk sarana prasarana ramah lingkungan, 
pengadaan barang serta kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan wawasan lingkungan hidup.
90

 

 

Berdasarkan studi dokumen RAKS 

sekolah, sekolah telah menganggarkan 

kurang lebih 20% dari total anggaran 

sekolah guna pengelolaan program 

Adiwiyata di SMPN 2 Kare.
91

 

 

2) Perubahan Visi dan Misi sekolah yang 

memuat kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Visi dan Misi di SMPN 2 Kare telah 

dirubah sejak menjadi sekolah Adiwiyata 
 

 
90 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
 

 

91 Lihat transkip dokumentasi no 04/D/25-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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ini merupakan kebijakan bersama kepala 

sekolah, tim adiwiyata sekolah, dan seluruh 

guru mata pelajaran. Visi dan Misi tersebut 

Seperti yang sudah terlampir dalam 

lampiran dokumentasi.
92

 
 
 

Pak Handoyo selaku guru di sekolah 

tersebut memperkuat pernyataan Kepala 

Sekolah. Beliau berkata, 

 

Perubahan juga terdapat dalam visi-misi 
sekolah, banyak sekali visi-misi yang menyangkut 
Adiwiyata di SMPN 2 Kare, hampir semua visi-misi 
yang dulu diubah dan lebih dipadatkan dari yang 

sebelumnya.
93

 

 

3) Kebijakan penyisipan wawasan lingkungan 

ke dalam mata pelajaran. 

 

Pak Anton memberikan pernyataan 

mengenai hal ini, 

 

Iya mas, tentu saja ada. Kurikulum mengenai 
pendidikan lingkungan itu juga disisipkan dalam 

mata pelajaran, walaupun sudah ada pelajaran khusus 
pendidikan lingkungan yang masuk dalam muatan 

lokal.
94

  
 

 
92 Lihat transkip dokumentasi no 09/D/25-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

93 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

94 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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Selain itu pernyataan ini diperkuat oleh 

Kepala Sekolah, 
 

Mengenai mata pelajarannya, juga disisipkan 
dan diterapkan nilai-nilai atau wawasan mengenai 
lingkungan dan disesuaikan dengan kompetensi 

dasar masing-masing.”
95

  

 

Berdasarkan hasil studi dokumen 

Silabus mata pelajaran, pembelajaran 

mengenai wawasan lingkungan telah 

diintegrasikan pada tiap mata pelajaran 

sesuai Kompetensi Dasar (KD) masing-

masing. Dan dapat disimpulkan bahwa di 

SMPN 2 Kare telah melaksanakan kebijakan 

yang berwawasan lingkungan, yang 

nantinya disisipkan dan disesuaikan dengan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang 

berkaitan.
96

 

 

4) Kebijakan yang berisi peraturan atau tata 

tertib untuk menjaga lingkungan. 
 

Beberapa tata tertib tersebut 

diungkapkan oleh pak Anton 

 

Di sekolah ini juga sudah ditegaskan peraturan-
peraturan seperti membuang sampah sesuai jenisnya, 

sampean tadi juga lihat sendiri kan sebelum masuk  
 

 
95 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

96 Lihat transkip dokumentasi no 05/D/25-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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ruang ini ada tempat sampah organik dan non 
organik, nah itu salah satunya, lalu ada juga 
peraturan untuk karyawan atau bapak guru untuk 

tidak merokok di sembarang tempat. Dan peraturan-

peraturan tersebut juga ditempel disetiap kelas.
97

 

 

Keterangan dari Pak Anton tersebut 

ditambah lagi oleh seorang murid kelas VIII 

yang bernama Helmi, 
 
 

Banyak sekarang peraturannya mas. Mulai 

mengurangi penggunaan daya listrik, misalnya ya 
tidak menyalakan lampu di siang hari, terus 

membuang sampah sesuai jenisnya, tidak merusak 
tanaman, mengurangi juga sampah plastik apalagi 

yang dibuang sembarangan, terus menghemat air 

seperti itu mas.
98

 

 

Dari pengamatan tersebut, ditemukan 

pula peraturan mengenai kebijakan secara 

tertulis yang ditempel di sudut-sudut 

sekolah. Dapat disimpulkan pula beberapa 

peraturan untuk menjaga lingkungan di 

SMPN 2 Kare sebagai berikut: 
 

a) Menyapu dan mengepel lantai kelas 

secara teratur  
b) Membersihkan meja dan kursi  
c) Membuang sampah pada tempatnya  

 
 
 

 
97 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

98 Lihat transkip wawancara no 04/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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d) Menjaga kebersihan fasilitas yang ada 

di sekolah 
 

e) Menghemat penggunaan energi (air 

maupun listrik) 
 

f) Dilarang merokok di area yang 

terlarang  

g) Merawat tanaman sekitar sekolah.
99

 
 

 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

 

Sekolah yang peduli terhadap 

lingkungan, tentunya harus pula diimbangi 

dengan wawasan mengenai lingkungan. Salah 

satu cara meningkatkan wawasan tersebut 

adalah dengan melaksanakan kurikulum yang 

berbasis lingkungan. Sebagaimana pernyataan 

dari Pak Anton selaku Tim Adiwiyata sekolah, 

 

Kurikulum yang berbasis lingkungan juga sudah 

diimplementasikan, baik dalam mata pelajaran maupun 

penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam 

silabus atau di RPP, setiap mata pelajaran terintegrasikan 

dengan berwawasan lingkungan termasuk di dalam mata 

pelajaran yang mendukung berwawasan lingkungan, 

yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam 

RPP disisipkan berwawasan lingkungan untuk semua 

mata pelajaran, misalnya pelajaran yang saya ampu yaitu 

Bahasa Indonesia, saya masukkan materi tentang 

mencintai lingkungan.
100

  
 

99 Lihat transkip observasi no 04/O/23-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

100 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa materi mengenai wawasan 

lingkungan disisipkan dalam semua mata 

pelajaran. Di mana materi mengenai wawasan 

lingkungan tersebut disesuaikan dengan 

Kompetensi Dasar (KD) masing-masing. Pak 

Anton menambahi kembali, 
 
 

Juga disisipkan dan diterapkan nilai-nilai atau 
wawasan mengenai lingkungan dan disesuaikan dengan 

kompetensi dasar masing-masing. Namun karena 

Adiwayata di sekolah ini baru berjalan 2 tahun maka 
untuk yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum  
KTSP sedang yang kelas 7 dan 8 sudah menggunakan 

K13.
101

 

 

Penyisipan materi mengenai wawasan 

lingkungan di SMPN 2 Kare sekarang telah 

diintegrasikan dengan kurikulum 2013, juga 

diberatkan pada muatan lokal yaitu mata 

pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Di 

sini siswa dituntut aktif tidak hanya dalam mata 

pelajaran saja namun pada aksi nyata juga. Hal 

tersebut diperkuat oleh Pak Anton selaku Tim 

Adiwiyata sekolah, 

 

Sekarang pekerjaan menjaga lingkungan sekolah 

tidak hanya dilakukan oleh tukang kebun saja mas, 
namun anak-anak juga. Karena dengan begitu kita bisa 

mengenalkan dan menanamkan jiwa kepedulian anak-

anak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.  

 
101 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
 



78 78 
 
 

Ya berawal dari pembiasaan lah mas, kedepannya kami 

harap menjadi suatu kewajiban bagi mereka.
102

 

 

Tujuan dari pembiasaan untuk merawat 

lingkungan sekitar ini adalah agar kedepannya 

siswa mampu mengolah lingkungan hidupnya 

sendiri secara baik dan dapat memanfaatkan 

sumber daya alam secara efektif dan efisien. 

Serta siswa dapat membudidayakan tanaman 

secara baik. Kepala Sekolah menegaskan 
 
 

ya, supaya anak-anak tidak terus bergantung pada 

bimbingan dari guru lah, dan tertanam jiwa untuk 

melestarikan lingkungannya sendiri-sendiri. Karena 
sekarang ini banyak sekali siswa yang tidak peduli 

dengan lingkungannya, maka dari itu kami melakukan 

pembiasaan ini.
103

 

 

Seperti itu tegas Kepala Sekolah dalam 

mendisiplinkan para siswa di SMPN 2 Kare ini. 

Memang menanamkan karakter pada siswa 

sangatlah penting bagi guru-guru di sekolah 

manapun dan itu memang menjadi tujuan 

utama dalam kurikulum 2013. 
 

Pak Anton juga menambahkan 

penjelasan bahwa, 

 

Materi lingkungan hidup tidak hanya dari buku 
pelajaran saja, namun kami juga dari pelatihan atau  

 
 

102 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

103 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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seminar terlebih dalam prakteknya, misalnya metode 

membuat pupuk cair, atau metode yang digunakan dalam 

budidaya benih seperti apa, yang baik seperti apa. Selain 

itu sumber belajar yang kita gunakan bisa dengan 

kerjasama dengan guru-guru yang bersangkutan dengan 

topiknya. Karena pelajaran seperti ini juga butuh  
keterangan dari berbagai sudut pandang, seperti guru 

IPA.
104

  
 

Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar yang 

digunakan tidak hanya berasal dari buku 

pelajaran saja namun juga dari pelatihan dan 

seminar , dan juga melalui para ahli atau pakar 

yang sudah berpengalaman dalam bidang 

budidaya tanaman. Seperti yang diungkapkan 

oleh Pak Anton: “Pokoknya dari pelatihan-

pelatihan dan seminar, lalu buku,. Juga dari 

bertanya pada para pakarnya.”
105

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa wawasan lingkungan 

yang sudah diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran membawa manfaat yang baik. 

Manfaat tersebut tidak hanya menambah 

wawasan mengenai lingkungan, namun juga 

dapat berwirausaha dari hasil budidaya 
 
 
 

 
104 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

105 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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tanaman. Juga menanamkan karakter siswa 

yang aktif dan kreatif. 
 
 

 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

SMPN 2 Kare senantiasa mengadakan 
  

berbagai kegiatan dalam upaya melindungi, 

mengelola dan mengatasi permasalahan 

lingkungan. Sekolah menyadari kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan tidak dapat 

dilaksanakan tanpa adanya peran serta 

masyarakat sekolah, instansi dan organisasi 

lain, maka SMPN 2 Kare melakukan kegiatan 

lingkungan berbasis partisipasif. Kegiatan 

lingkungan yang telah dilakukan antara lain: 
 

1) Kegiatan aksi lingkungan. Kegiatan aksi 

lingkungan merupakan program yang sangat 

penting untuk menumbuhkan kepedulian 

siswa terhadap lingkungan. Kegiatan ini 

dilakukan empat bulan sekali yaitu satu 

siswa satu pohon, selain itu ada kegiatan 

rutin seminggu sekali yaitu jum‟at bersih 

yang dilakukan oleh seluruh penghuni 

sekolah.  
Pak Anton mengungkapkan, 

 

Di sini ada kegiatan satu siswa satu pohon itu 
dilakukan setiap empat bulan sekali, tapi juga ada 
kegiatan yang rutin yang dilakukan sebulan sekali 
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yaitu jum‟at bersih, kalau yang jum‟at bersih ini 

dilakukan oleh seluruh penduduk sekolah mas.
106

 

 

Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa di SMPN 2 Kare juga 
 

telah melaksanakan kegiatan aksi 

lingkungan yang diadakan setiap sebulan 

sekali bahkan juga empat bulan sekali. 
 
 
 

2) Peringatan Kalender Lingkungan Hidup. 

 

Peringatan yang dimaksud adalah 

dengan memperingati hari-hari tertentu 

untuk menjaga lingkungan hidup. Kalender 

lingkungan hidup yang dimaksud sebagai 

berikut: 
 

Tabel 1. Kalender Lingkungan 

No  Tanggal Peringatan  
     

1 17 September Hari Ozon 

   International  

2 25 September Hari Tanpa Plastik 

   dan Styrofoam 

3 22 November Hari Pohon  
    

4 10 Januari Hari Sejuta Pohon 
    

5 21 Februari Hari Peduli 
      

 
106 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
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     Sampah 
 

      
 

 6  22 Maret  Hari Air Sedunia 
 

      
 

 7  23 April  Hari Bumi 
 

      
 

 8  5 Juni  Hari    Lingkungan 
 

     Hidup Sedunia107 
 

  Saat   ini,   SMPN   2   Kare   sudah 
 

 memperingati    dari  beberapa    tanggal 
 

 kalender lingkungan, seperti yang dikatakan 
 

 oleh pak Aji selaku Tim Adiwiyata sekolah. 
 

  Semenjak  menjadi  sekolah  Adiwiyata  ini,  di 
 

 sini  sudah   beberapa kali   memperingati   hari 
  

lingkungan hidup mas. Seperti kegiatan kemarin 
waktu hari air, kami mengadakan bersih-bersih akbar 
bersama-sama dengan SMKN Kare yang kebetulan 

tempatnya bersebelahan.
108

 

 

Lalu Kepala Sekolah juga 

menambahkan mengenai pernyataan di atas: 

“Beberapa kali tiba tanggal peringatan 

dalam kalender lingkungan hidup kami 

mengadakan kegiatan seperti bersih-bersih 

akbar, menanam pohon, dan lainnya.”
109

 
 

 
107 Lihat transkip dokumentasi no 06/D/25-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

108 Lihat transkip wawancara no 02/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

109 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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Pernyataan tersebut dapat menjadi 

penjelas bahwa di SMPN 2 Kare juga telah 

memperingati hari-hari besar pada kalender 

lingkungan hidup. Walaupun tidak semua 

tanggal yang tertera dapat diperingati, 

seperti yang telah Pak Anton ungkapkan. 
 
 

Kami mengadakan event-event atau kegiatan 
kebersihan menurut kalender lingkungan hidup mas, 
tapi ya tidak semuanya bisa kami peringati soalnya 
terkadang juga bertabrakan dengan jadwal kegiatan 
sekolah yang sudah dilaksanakan sejak lama, seperti  

saat ujian.
110

 

 

Oleh sebab itu sekolah tidak selalu 

memperingati setiap hari besar dalam 

kelender lingkungan hidup, dikarenakan 

sekolah memiliki jadwal kegiatan lama 

yang sudah dijalankan dan bersamaan 

dengan tanggal yang ada dalam kalender 

lingkungan hidup. Namun dari pernyataan 

di atas dapat disimpulkan bahwa SMPN 2 

Kare telah memperingati beberapa hari 

peringatan dari Kalender Lingkungan 

Hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

 



84 84 
 

 

3) Mengikuti kegiatan lingkungan yang 

diselenggarakan pihak luar sekolah. 
 

Kegiatan dari pihak luar juga pernah 

diikuti oleh pihak SMPN 2 Kare ini seperti 

pelatihan pembuatan composer yang 

diadakan oleh SMPN 1 Kare di Pondok 

Catur Kare, seperti yang telah diungkapkan 

oleh Pak Anton selaku Tim Adiwiyata: 

“Kami juga pernah ikut pelatihan 

pembuatan komposer yang diadakan di 

Pondok Catur Kare”
111

 
 
 

4) Mengembangkan kegiatan ekstrakuriku-ler 

Kegiatan partisipasif di sekolah juga 
 

dilaksanakan dengan mengembangkan 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Tentunya pengembangan tersebut dikaitkan 

juga dengan wawasan lingkungan hidup, hal 

tersebut dijelaskan oleh Pak Anton 

 

Ada pramuka, hadroh al banjari, hafalan Al 

Qur‟an, juga Baca Tulis Al Qur‟an dimana kegiatan 
ekstra ini bertujuan untuk memupuk aspek mental 
dan spiritual siswa, sekaligus penanaman karakter 

siswa dalam mencintai lingkungan.
112

 

 

Pendapat di atas juga diperkuat seorang 

siswa bernama Helmi: “Selain menjadi 
 
 

111 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

112 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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anggota OSIS saya juga ikut ekstrakurikuler 

pramuka, dan banjari, di kegiatan itu kita 
 

diajarkan untuk lebih mencintai alam 

mas.”
113

 

 

Dalam memberikan wawasan 

lingkungan hidup tidak melulu melalui 

seminar atau workshop saja, namun 
  

mengaitkannya pada kegiatan 

ekstrakurikuler akan menjadi alternatif yang 

efektif untuk pengembangan wawasan 

lingkungan hidup. Pak Anton menuturkan: 

“Arahnya nanti juga pada pengembangan 

potensi diri sekaligus membentuk karakter 
 

peserta didik dalam mencintai 

lingkungan.”
114

 

 

d. Pengelolaan Sarana Prasana Ramah Lingkungan 
 

Dalam rangka mewujudkan sekolah 

yang peduli terhadap lingkungan, ketersediaan 

sarana sangat penting dan dibutuhkan. Dengan 

memiliki sarana yang ramah lingkungan, 

sekolah akan juga dengan mudah mengatasi 

permasalahan lingkungan yang terjadi di 

sekolah. Untuk mencapai tujuan mengatasi 
 

 
113 Lihat transkip wawancara no 04/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

114 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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permaslahan tersebut, tentunya diperlukan 

proses pengelolaan. Di SMPN 2 Kare saat ini 

sudah tersedia beberapa macam sarana ramah 

lingkungan baik untuk mengatasi permaslahan 

maupun untuk menunjang pembelajaran. 

Beberapa sarana ramah lingkungan tersebut 

dituturkan oleh Pak Anton selaku Tim 

Adiwiyata, 
 
 

Dari anggaran sebesar 20% dari RAKS itu 

direalisasikan seperti untuk sarana prasarana ramah 

lingkungan. Ya, contohnya tempat sampah organic dan 

anorganik itu, lalu memperbanyak tanaman hijau 

disekitar halaman sekolah, juga pembuatan green house 

yang sekarang masih dalam tahap awal, selain juga kami 

membudidayakan fauna seperti ikan jadi di depan itu ada 

kolam ikannya juga.
115

 

 

Pernyataan di atas ditambahkan lagi 

oleh Kepala Sekolah sebagai berikut, 

 

Iya mas dari anggaran yang 20% itu kami realisasikan 
dalam bentuk sarana prasarana ramah lingkungan, alat 

bersih-bersih dan lain peralatannya lainnya, juga kami  
buat tempat cuci tangan, ada beberapa tempat cuci tangan 

di sini.
116

 

Pak Anton menambahi: “Selain yang 

sudah saya katakan tadi, kami juga sudah 
 
 
 
 

 
115 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

116 Lihat transkip wawancara no 05/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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merencanakan anggaran untuk pembangunan 

gazebo.”
117

 

 

SMPN 2 Kare juga telah merencakan 

anggaran untuk sebuah proyek pembangunan 

rumah hijau atau biasa disebut green house, 

upaya pembangunan ini terus dilakukan untuk 

menunjang wawasan siswa terhadap lingkungan 

hidup. seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Anton: “Nah untuk green house, ini masih baru 

saja jadi belum di isi dengan tanaman, dalam 

waktu dekat ini akan kami isi dengan bibit-bibit 

tanaman baru.”
118

 
 

Pemanfaatan sarana yang ramah 

lingkungan tersebut tidak lepas dari 

pengelolaannya. Apabila sarana tidak dikelola 

maka, kerusakan akan cepat terjadi. 

Pengelolaan sarana di SMPN 2 Kare dilakukan 

juga secara sadar diri dari penghuni sekolah 

baik siswa, guru dan karyawan, namun ada 

tenaga tersendiri yang bertugas mengelola 

secara intensif. Pak Anton memberikan 

penjelasan mengenai hal ini, 

 

Perawatannya dilakukan oleh semua penghuni 
sekolah mas, ya, karena masih terbatasnya karyawan di 

sini, jadi semua penghuni bertanggung jawab atas  

 
117 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

118 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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perawatan sarana prasarananya. Namun juga ada 
pengelola tersendiri yaitu dari petugas Sarpras sekolah 

dan dibantu tukang kebun.
119

 

 

Dalam pengelolaan sarana yang ramah 

lingkungan ini SMPN 2 Kare juga menerapkan 

kebijakan kantin sehat dan ramah lingkungan 

yang sesuai dengan standar kantin Adiwiyata, 

seperti yang dituturkan oleh Pak Anton. 
 
 

Kami juga telah menerapkan kantin sehat dan 

ramah lingkungan di sini mas, kantin yang dibuat 

sederhana dan sesuai dengan kebijakan kantin Adiwiyata. 

Ya seperti tidak menjual rokok, tidak menggunakan 

pembungkus plastik yang berlebihan, tidak menjual 

makanan dan minuman yang mengandung banyak bahan 

pengawet, pewarna, penyedap yang membahayakan 

kesehatan seperti itu.
120

 

 

Dapat disimpulkan dari pernyataan di 

atas bahwa selain adanya pengelolaan dan 

peningkatan sarana sekolah yang ramah 

lingkungan, kualitas kesehatan dalam pola jajan 

siswa juga diperhatikan oleh sekolah. 
 

Sebagai perwujudan tugas pendidikan 

dalam pembentukan karakter, SMP N 2 Kare 

juga mengaplikasikan Program Adiwiyata 

sebagai cara dalam membentuk dan 

menanamkan akhlaq cinta lingkungan hidup 

kepada para siswanya melalui berbagai 
 
 

119 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

120 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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kegiatan partipatif di antaranya dengan 

melibatkan siswa dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan Program Adiwiyata, seperti: 

 

e. Usaha Sekolah dalam Melibatkan Siswa 
 

Seperti yang sudah dikatakan, bahwa 

sekolah juga menyadari bahwa dalam setiap 

kegiatan tidak mampu apabila dilakukan 

dengan sendirian. Sehingga mengadakan 

kerjasama dengan instansi luar, sekolah juga 

harus memahami salah satu elemen dari dalam 

sekolah, yaitu peserta didik. Adapun beberapa 

usaha sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan Adiwiyata antara lain: 
 

1) Mendirikan Satuan Petugas Adiwiyata 

Untuk lebih menjaga keamanan dan 
 

ketertiban siswa dalam menjaga lingkungan 

hidup Tim Adiwiyata Sekolah berencana 

membentuk satuan petugas Adiwiyata yang 

bertugas untuk menertibkan siswa dan 

memberikan sosialisasi wawasan mengenai 

sekolah Adiwiyata. Pak Anton mengatakan, 

 

Dalam waktu dekat ini selain gazebo yang saya 

katakan tadi, kami juga akan membentuk polisi 

lingkungan atau disebut Satuan Petugas Adiwiyata. 

Konsepnya, nanti mereka akan bertugas untuk 

memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar 
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tatatertib serta memberikan sosialisasi kepada para 

siswa mengenai wawasan sekolah Adiwiyata.
121

 

 

Dari pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Satuan Petugas 

Adiwiyata didirikan untuk memberi 

sosialisasi dan sebagai penegak kebersihan 

di SMPN 2 Kare. 
 

 

2) Menyebarkan budaya sadar lingkungan 

Budaya untuk sadar lingkungan 
 

merupakan tantangan terbesar bagi sekolah 

peduli lingkungan. Hal inilah yang dihadapi 

oleh SMPN 2 Kare sebagaimana yang 

dituturkan oleh Pak Anton 

 

Inilah kenapa kami ingin segera membuat polisi 
lingkungan, selain untuk menegakkan ketertiban dan 

kebersihan sekolah mereka juga bertugas memberi 
virus pada siswa dalam hal sadar lingkungan, karena 

jika hanya guru saja masih kurang efektif”
122

 

 

Pendapat diatas diperkuat lagi oleh Pak 

Handoyo: “Iya mas, kalau hanya guru saja 

masih kurang efektif untuk menertibkan 
 
 
 
 
 
 

 
121 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

122 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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siswa, maka dari itu kami akan membentuk 

Satuan Petugas Adiwiyata.”
123

 

 

Dapat disimpulkan bahwa sekolah 

selalu berusaha menanamkan jiwa sadar 

lingkungan terhadap para siswa dengan 

berbagai cara salah satunya dengan 

membentuk Satuan Petugas Adiwiyata ini. 
 

 

f. Upaya Pembentukan Akhlaq Cinta Lingkungan 

Sebagai upaya pembentukan akhlaq 
 

cinta lingkungan maka diperlukan adanya 

penyadaran pentingnya mencintai lingkungan 

kepada para siswa. Hal semacam ini terus 

diupayakan oleh pihak SMPN 2 Kare untuk 

terus membentuk siswa yang berkarakter dan 

berakhlaq mulia. Dalam hal ini Pak Handoyo 

selaku guru PAI mengutarakan, 

 

Kami tidak hanya menertibkan siswa dalam 
kegiatan-kegiatan lingkungan, namun juga menyadarkan 
kepada mereka pentingnya mencintai lingkungan dengan 

berbagai kegiatan tersebut.”
124

Sebelumnya kami juga 

memberikan pembekalan kepada mereka (siswa) 
bagaimana akhlaq yang baik untuk mensyukuri nikmat 
Allah SWT yang salah satunya, ya, mencintai lingkungan 
hidup itu, misalnya dalam pelajaran yang saya ampu,  

 
 

 
123 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

124 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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saya sisipkan nilai-nilai kehidupan dan wawasan dalam 

mencintai lingkungan.
125

 

 

Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa siswa di SMPN 2 Kare juga 

dibekali cara dan perilaku yang baik terhadap 

lingkungan, di mana hal semacam itu akan 

membentuk akhlaq mulia yang mencintai 

lingkungan dan siswa akan tahu bagaimana 

mensyukuri nikmat Allah SWT yang melimpah 

melalui lingkungan hidup. 
 

 

g. Bentuk-bentuk Akhlaq Mulia Cinta Lingkungan 

Bentuk-bentuk   akhlaq   mulia   cinta 
 

lingkungan sangat beragam. SMPN 2 Kare 
 

mengintegrasikan bentuk-bentuk akhlaq 

tersebut ke dalam setiap kegiatannya. Pak 

Handoyo memberikan penjelasan mengenai 

bentuk-bentuk akhlaq mencintai lingkungan 

dengan membaginya menjadi tiga bagian 

sebagai berikut: 
 

1) Tempat  
a) Pembuatan Green House 

 
Dalam manfaat pembuatan 

Green House, Pak Anton menjelaskan: 

“Untuk menunjukkan salah satu 

bentuk-bentuk mencintai lingkungan 

kami membuat green house di mana 
 

 
125 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
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para siswa membudidayakan bibit 

tanaman di dalamnya nanti.”
126

 

 

Keterangan di atas menjelaskan 

bahwa bentuk cinta lingkungan dalam 

hal tempat salah satunya pembuatan 

green house, dengan adanya tempat ini 
 

diharapkan siswa dapat 

membudidayakan tanaman, baik itu 

bunga ataupun pohon sebagai wujud 

kecintaan mereka dalam melestarikan 

lingkungan. 

 

b) Pembuatan Gazebo 
 

Pak Anton menegaskan tentang 

tujuan pembuatan gazebo ini 

 

Tujuan dibuatnya gazebo ini, agar siswa 

mempunyai tempat istirahat yang teduh dan 

bersih. Memang tempat duduk untuk istirahat 

para siswa di luar kelas sudah ada namun 

karena tidak ada atapnya sering terlihat kotor 

sebab getah dan daun-daun yang jatuh dari 

pohon disebelahnya. Maka dari itu kami 

berencana membuat gazebo, selain untuk 

menambah nilai kelengkapan sarana ramah 

lingkungan, ini juga dapat menambah nilai 

keindahan dan siswa juga dapat belajar 

bersama di tempat itu dengan nyaman.
127

  
 

 
126 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

127 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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Di sinilah SMPN 2 Kare 

menegaskan bahwa bentuk-bentuk 

cinta lingkungan dapat dilakukan 

dengan berbagai hal seperti pembuatan 

gazebo tersebut. Selain dapat mejaga 

kebersihan dan keindahan, tempat 

tersebut dapat dijadikan tempat belajar 

para siswa dengan nyaman dan lebih 

dari itu siswa dapat menyatu dengan 

lingkungan dalam pembelajaran. 
 

 

2) Kebersihan 
 

Membersihkan diri memang sangat 

penting untuk menjaga kesehatan. Namun 

tidak hanya itu lingkungan juga sangat 

mempengaruhi kesehatan. Maka kebersihan 

lingkungan juga harus diperhatikan sama 

dengan kebersihan diri sendiri. 
 

Pak anton menerangkan tindakan-

tindakan yang dilakukan dalam menjaga 

kebersihan lingkungan sebagai berikut: 
 

a) Jum‟at bersih. Pak Anton menegaskan 

mengenai jum‟at bersih: “Setiap jum‟at 

sebelum masuk kelas, siswa kami 
 

arahkan untuk membersihkan 

lingkungan sekolah terlebih dahulu, 
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seluruh tempat disekolah kami 

bersihkan.”
128

 

 

Pernyataan di atas diperkuat lagi 

oleh pak Handoyo, 
 

Dengan jum‟at bersih ini diharapkan siswa 

mampu membiasakan diri untuk lebih peduli 

terhadap kebersihan lingkungan, guna 
memupuk akhlaq dan keimanan mereka 

melalui kegiatan ini. Dan ke depannya siswa 
mampu menjaga tidak hanya kebersihan diri 

dan lingkungan saja namun juga hati mereka 

masing-masing.
129

  
 

b) Membuang sampah sesuai dengan 

tempatnya. SMPN 2 Kare juga 

melaksanakan upaya pemisahan antara 

tempat sampah organik dan anorganik, 

seperti yang diutarakan oleh pak 

Handoyo, 
 

Upaya ini sangat berguna untuk melatih 

sikap siswa dalam bertanggung jawab dengan 

kebersihan lingkungan dan dirinya sendiri. Mas 

tau sendiri kan? Jika para siswa bisa 

membuang sampah sesuai tempatnya secara 

baik dan berkelanjutan, maka mereka sudah 

bisa bertanggung jawab dalam kebersihan. 

Pertama, mereka sudah sadar untuk membuang 

sampah tidak sembarangan. Kedua, dengan 

mau memisahkan sampah organik dan  

 
128 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

129 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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anorganik berarti mereka sadar bahwa sampah 

yang anorganik dapat merusak ekosistem 
lingkungan hidup jika tidak dipisahkan karena 

tidak bisa terurai. Ketiga, mereka sadar bahwa 
menjalankan tanggung jawab yang baik adalah 

sebuah bentuk dalam berakhlaq yang mulia.
130

 

 

Di sinilah SMPN 2 Kare 

menunjukkan bagaimana menanam-

kan jiwa tanggung jawab dalam 

mengelola kebersihan lingkungan 

kepada para siswa. Selain itu juga 

memupuk akhlaq yang mulia pada 

siswa dengan melatih mereka untuk 
 

bertanggung jawab terhadap kebersihan 

lingkungan dan diri sendiri. 

 

c) Mengadakan bersih-bersih akbar. 

Selama ini SMPN 2 Kare juga telah 
 

melakukan bersih-bersih akbar bersama 

para siswa SMKN Kare untuk 
 

membersihkan  tidak  hanya  kelas  dan 
 

halaman sekolah namun juga 

lingkungan luar di sekitar sekolah 

SMPN 2 Kare dan SMKN Kare 

tersebut. Mengenai kegiatan ini Pak 

Aji menjelaskan, 

 

Semenjak menjadi sekolah Adiwiyata ini, 
di sini sudah beberapa kali memperingati hari  

 
 

130 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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lingkungan hidup mas. Seperti kegiatan 
kemarin waktu hari air, kami mengadakan 
bersih-bersih akbar bersama-sama dengan 

SMKN Kare yang kebetulan tempatnya 

bersebelahan.
131

 

 

Lalu pak Anton juga 

menambahi: “Iya mas, kegiatan ini 

sangat bagus karena, selain lingkungan 

dapat terlihat bersih kami juga dapat 
 

mempererat kekeluargaan dan 
 

kerjasama dengan pihak SMKN 

Kare”
132

 

 

Dari beberapa pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendidik dan membangun akhlaq 

mulia cinta lingkungan para siswa, 

SMPN 2 Kare mengupayakan dengan 

berbagai bentuk. Dalam bidang 

kebersihan misalnya seperti jum‟at 

bersih, membuang sampah sesuai 

tempatnya, dan mengadakan bersih-

bersih akbar bersama SMKN Kare 
 

untuk memperingati hari-hari 

lingkungan hidup. 
 
 
 
 
 

131 Lihat transkip wawancara no 02/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

132 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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3)  Keindahan       

 SMPN 2  Kare tidak hanya 

mempedulikan tempat dan kebersihan 

lingkungan   saja,   namun   dalam   ranah 

keindahan   lingkungan   pun   dijaga   di 

antaranya sebagai berikut:    

a) Melestarikan  tanaman.  Untuk 

 menunjukkan keindahan  alam maka 

 perlu adanya pelestarian tanaman, baik 

 tanaman hias ataupun   pohon-pohon. 

 Pak  Handoyo  menuturkan mengenai 

 hal ini,       

 Kami menghimbau kepada murid-murid untuk 

 selalu menjaga tanaman-tanaman yang ada di 

 sekolah dan tidak merusaknya, karena dengan 
 tanaman-tanaman itu juga lingkungan sekolah 

 akan tampak asri dan sejuk.
133

   

b) Menanam  pohon. Pak Anton 

 menuturkan tentang menanam pohon 

 tersebut,        

 

Untuk penanaman pohon ini dilakukan agar 

siswa dapat memahami makna dari kehidupan, 
bahwa hidup perlu adanya pelestarian, baik itu 

diri sendiri ataupun lingkungan.
134

  
 

 
133 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

134 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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c) Melestarikan fauna. Pak Anton 

menuturkan tentang pembuatan kolam 

sebagai tempat melestarikan fauna, 
 

Kami juga membuat kolam ikan mas, ini 
salah satu bentuk usaha kami dalam 
melestarikan lingkungan tidak hanya tanaman, 
namun juga fauna. Dan selain itu agar dapat 

menambah keindahan kami buat kolam ikan 

hias di depan.
135

  

 

Dalam melestarikan lingkun-

ngan maka haruslah dilakukan dengan 

menyeluruh. SMPN 2 Kare mencoba 

untuk melakukan pelestarian secara 

menyeluruh yang salah satunya dengan 

membuat kolam ikan. Selain dapat 

membudidayakan ikan kolam tersebut 

juga dapat menambah keindahan 

lingkungan sekolah.
136

 
 

d) Kegiatan berdo‟a bersama setiap pagi 

sebelum masuk kelas. Pak Handoyo  
memberikan penjelasan tentang 

kegiatan do‟a bersama ini, 
 

Setiap pagi sebelum masuk kelas, kami 

mengadakan do‟a bersama dengan melafalkan 

Asmaul Husna, kegiatan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan aspek mental dan spiritual 

siswa. Kegiatan ini dilakukan di halaman  
 

135 Lihat transkip wawancara no 01/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini

  

136 Lihat transkip observasi no 04/O/23-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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sekolah dengan bersama-sama. Selain itu 

kegiatan ini juga dapat membawa siswa lebih 

menyatu dengan alam dan menambah 
keindahan dan kesejukan hati lewat perantara 

do‟a bersama yang dilakukan dengan penuh 

khidmah.
137

 

 

Dari beberapa pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk 

membentuk akhlaq cinta lingkungan 

siswa, SMPN 2 Kare melakukan 

berbagai upaya, di mana dengan 

berbagai upaya tersebut akan dapat 

membentuk pribadi siswa yang 

berakhlaq mulia dan mencitai 

lingkungan hidup. 
 

 

2. Implikasi Program Adiwiyata dalam 

Pembentukan Akhlaq Cinta Lingkungan Hidup 

Siswa SMPN 2 Kare 
 

Program Adiwiyata mempunyai implikasi 

sangat penting terhadap pembentukan akhlaq cinta 

lingkungan hidup para siswa, khususnya di SMPN 

2 Kare. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Handoyo 

berikut, 
 

Dengan adanya program Adiwiyata di sekolah ini, para 
guru menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam membuat  

 
 
 
 
 

137 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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kegiatan-kegiatan baru yang mengarah pada pembentukan 

akhlaq siswa dalam mencintai lingkungan.
138

 

 

Menurut pernyataan di atas, program Adiwiyata 

mempunyai keterlibatan yang sangat baik dengan 
 

pengembangan kegiatan-kegiatan untuk 

membentuk akhlaq cinta lingkungan siswa. Selain 

itu pak Handoyo juga menambahi lagi, 
 
 

Banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik pada 

sekolah ataupun terhadap akhlaq siswa. Seperti, sekolah 

semakin bersih dan terlihat lebih rapi karena siswa lebih rajin 

membersihkan lingkungan sekolah, jarang terlihat sampah 

plastik ataupun sampah anorganik lainnya, siswa bisa 

menanam dan membudidayakan tanaman sekaligus mau 

merawat tanaman dengan baik. Selain itu tumbuh kesadaran 

siswa untuk saling menghormati baik sesama teman dan 

semua makhluq terlebih kepada guru, karena selain kegiatan 

yang berhubungan dengan kebersihan, SMPN 2 Kare juga 

membekali para siswa dengan penumbuhan aspek mental dan 

spiritual melalui do‟a bersama setiap pagi.
139

 

 

Program Adiwiyata ini juga sangat berpengaruh 

dalam melatih dan menumbuhkan semangat 

gotong-royong siswa dalam setiap kegiatan, 

persoalan dan hal-hal lainnya melalui kegiatan-

kegiatan berdasarkan Program Adiwiyata. Seperti 

yang diutarakan oleh Pak Handoyo, 

 

Kegiatan-kegiatan seperti itu kami adakan untuk menjalin 
tali kekeluargaan dan rasa tanggung jawab untuk lebih peduli  

 
138 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini
  

139 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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terhadap lingkungan tidak hanya lingkungan sendiri namun 

juga di luar sana. Dengan begitu diharapkan siswa dapat 
mencintai lingkungan secara sadar diri dan dapat membangun 

sebuah kerjasama, gotong royong, dan saling membantu 
dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup. Sehingga secara  
tidak langsung akan terbentuk akhlaq mulia pada diri para 

siswa.
140

  

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa implikasi program Adiwiyata dalam 

membentuk akhlaq cinta lingkungan siswa sangat 

terasa manfaat dan kepentingannya, baik dalam 

kerajinan, tata krama, kebersihan serta kepedulian 

siswa pada lingkungan hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Lihat transkip wawancara no 03/W/24-X/2018 dalam 
lampiran laporan hasil penelitian ini
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BAB V 
 

ANALISIS DATA 
 
 
 

 

A. Analisis Implementasi Program Adiwiyata serta 

Bentuk-bentuk Akhlaq Cinta Lingkungan Siswa 

SMPN 2 Kare Tahun Ajaran 2017/2018 
 

Data mengenai implementasi program 

Adiwiyata meliputi kebijakan berwawasan lingkungan, 

pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan 

lingkungan berbasis partisipasif, dan pengelolaan sarana 

ramah lingkungan yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan studi dokumen. Berikut akan 

disajikan analisis data hasil penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah. 

 

1. Implementasi pogram Adiwiyata di SMP N 2 Kare 

sebagai berikut: 
 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 
 

Salah satu standar program Adiwiyata 

adalah kebijakan berwawasan lingkungan. 

Kebijakan berwawasan lingkungan adalah 

perumusan suatu kebijakan sebagai pedoman 

yang menerapkan nilai-nilai peduli lingkungan. 

Arah dari kebijakan berwawasan lingkungan di 

sekolah sebagai pusat pemberdayaan niai-nilai 

pengelolaan lingkungan melalui lembaga 

pendidikan dan meningkatkan partisipasi warga 

sekolah, orang tua dan masyarakat dalam 
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mengikuti kegiatan sekolah. Seperti yang telah 

disebutkan dalam bab dua, kebijakan 

berwawasan lingkungan meliputi perubahan 

visi, misi dan tujuan yang memuat upaya 

pelestarian fungsi lingkungan, mencegah 
 

terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. Setelah itu perlu adanya 

perubahan struktur kurikulum yang memuat 

tentang wawasan lingkungan dan penambahan 

pelajaran khusus mengenai lingkungan hidup, 

Dan menyisipkan wawasan lingkungan hidup 

pada setiap mata pelajaran. Sekolah memiliki 

anggaran untuk upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20% dari 

total anggaran sekolah (RKAS). Anggaran 

sekolah dialokasikan secara proporsional untuk 

kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik 

dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, 

budaya dan lingkungan sekolah, peran 

masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan 

pengembangan mutu. 
  

Pelaksanaan kebijakan berwawasan 

lingkungan di sekolah dilaksanakan sesuai 

dengan buku Panduan Adiwiyata. Di dalam 

dokumen Pengembangan kurikulum sekolah 

telah termuat upaya kebijakan untuk 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Hal tersebut ditandai dengan dirubahnya visi dan 

misi sekolah sesuai dengan nilai-nilai dan 
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upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagaimana yang diutarakan oleh ketua 

tim Adiwiyata SMPN 2 Kare dalam bab empat. 

Kemudian dalam struktur kurikulum juga sudah 

memuat mengenai Kompetensi Lulusan yang 

memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan 

pengembangan diri. RAKS sekolah dialokasikan 

sebesar 20% dari total anggaran sekolah untuk 

program dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Program 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

meliputi: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik 

dan tenaga kependidikan, dan sarana ramah 

lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup di 

sekolah didukung melalui berbagai aksi 

lingkungan. Aksi lingkungan tersebut antara lain 

bersih-bersih bersama setiap Jum‟at dan bersih-

bersih akbar untuk peringatan hari lingkungan 

bersama dengan warga sekolah SMKN Kare. 
 

 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Kurikulum berbasis lingkungan adalah 
 

kurikulum yang memuat tentang materi 

pengelolaan dan perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang disampaipaikan dengan 

beragam cara dalam upaya memberikan 

pemahaman tentang lingkungan hidup. Dalam 

bab dua disebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
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tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 
 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

bab dua, Pelaksanaan kurikulum berbasis 
  

lingkungan dalam Pedoman Adiwiyata 

disebutkan bahwa tenaga pendidik harus 

menerapkan metode yang melibatkan peserta 

didik secara aktif, lalu mengembangkan isu 

lokal (daerah) dan isu global yang terkait dengan 

PPLH serta mengembangkan indikator 

pembelajaran dan instrumen penilaian yang 

terkait dengan PPLH yang diintegrasikan pada 

mata pelajaran sekaligus menyusun rancangan 

pembelajaran yang terkait dengan PPLH. 
 

Berdasarkan studi dokumen sekolah 

telah melaksanakan kurikulum berbasis 

lingkungan di mana semua mata pelajaran telah 

terintegrasi dengan wawasan lingkungan hidup. 

Guru juga mampu mengembangkan isu dan 

permasalahan mengenai lingkungan hidup ke 

dalam mata pelajaran yang tentunya dengan 

kompetensi dasar dan tujuan yang berbeda 
 

sekaligus menyusun rancangan 

pembelajarannya. Ini dapat dilihat dari RPP 

beberapa mata pelajaran yang memuat isu global 

dan lokal dengan materi yang berbeda. 
 

Dalam kurikulum berbasis lingkungan, 

guru juga harus mempunyai kemampuan 
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memecahkan masalah lingkungan hidup. Karena 

dalam kurikulum berbasis lingkungan peserta 

didik pun harus dapat mempunyai kemampuan 

serupa untuk diterapkan pada kehidupan sehari-

hari. Maka guru pun dituntut untuk lebih 
 

inovatif dalam memecahkan masalah lingkungan 

hidup. Untuk membuat siswa lebih aktif, dari 

hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup 

juga dikomunikasikan melalui majalah dinding, 

buletin sekolah, pameran, dan jika 

memungkinkan melalui website, radio, TV, surat 

kabar, dan jurnal. 
 

Proses pembelajaran di SMPN 2 Kare 

menggunakan beragam metode, metode tersebut 

antara lain diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

observasi di lapangan. Metode-metode tersebut 

tercantum dalam RPP masing-masing mata 

pelajaran. Dengan mengembangkan isu global 

dan lokal pada masing-masing mata pelajaran 

sekolah berupaya melakukan inovasi dalam 

pembelajaran dan agar dapat memecahkan 

masalah lingkungan hidup, sehingga peserta 

didik pun dapat menerapkannya pada kehidupan 
 

sehari-hari. Selain itu siswa juga 

mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang 

inovatif pada majalah dinding, dan berupa 

gambar-gambar inovatif yang menghiasi 

dinding-dinding sekolah. 
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c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Kegiatan lingkungan berbasis partisipasif 
 

adalah kegiatan yang melibatkan warga sekolah 

dan masyarakat di sekitarnya dalam melakukan 

berbagai kegiatan yang memberikan manfaat 

baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun 
 

lingkungannya dalam rangka kegiatan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan 

kegiatan lingkungan bersifat partisipasif di 
 

sekolah diintegrasikan dalam kegiatan 

pembiasaan dan ekstrakurikuler. 
 

Pada bab dua dijelaskan bahwa kegiatan 
lingkungan bersifat partisipasif dilaksanakan 
sesuai dengan standar sekolah Adiwiyata yang 
telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kementerian Pendidikan. Standar 
kegiatan yang pertama adalah memelihara dan 
merawat gedung lingkungan sekolah oleh warga 
sekolah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan di 
SMPN 2 Kare melalui piket bersama, aksi 
lingkungan yang dilaksanakan setiap empat 
bulan sekali, aksi lingkungan yang dilaksanakan 
setiap hari Jum‟at. Kemudian standar yang 
kedua adalah memanfaatkan lahan dan fasilitas 
sesuai kaidah-kaidah lingkungan hidup melalui 
pembuatan kolam, Green House, dan taman. 
Kriteria yang ketiga adalah adanya kreatifitas 
dan inovasi warga sekolah dalam upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
melalui: pembuatan pupuk kompos air, 
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pengelolaan sanitasi (saluran air), publikasi 

karya seni, publikasi karya ilmiah. 
 

Kegiatan pembinaan siswa merupakan 

bagian dari proses pembentukan karakter siswa. 

kegiatan pembinaan dirancang dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang 

dapat memperkaya pengalaman belajar peserta 

didik dengan tetap membentuk nilai-nilai yang 

sesuai karakter bangsa, dalam kaitanya dengan 

program Adiwiyata adalah nilai cinta terhadap 

lingkungan. Untuk mengembangkan akhlaq 

cinta lingkungan, SMPN 2 Kare telah 

mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang 

sesuai dengan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dibagi dalam jadwal 

diluar pembelajaran. Hal tersebut menghindari 

agar tidak terjadi masalah dalam penggunaan 
  

saran pendukung. Pengembangan 

ekstrakurikuler tersebut lebih mengarah kepada 

pembinaan potensi peserta didik dan pembiasaan 
 

cinta lingkungan. Pembiasaan dalam 

ekstrakurikuler di sekolah yaitu dengan 

melakukan kegiatan kebersihan pada saat dan 

sesudah kegiatan, untuk kegiatan pramuka lebih 

condong pada kegiatan aksi lingkungan, seperti: 

mengadakan camping, bersih-bersih lingkungan 

camping dan menanam. Pembinaan kesiswaan 

melalui kegiatan ekstrakulikuler di sekolah 

didukung dengan penguasaan kompetensi 
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pendidik, materi kegiatan yang dikembangkan, 

sumber daya yang relevan dengan situasi dan 
 

kondisi sekolah. Penyelenggaraan aksi 

lingkungan tidak selalu dilakukan dari sekolah 

sendiri, namun sekolah juga mengikuti aksi 

lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi 

luar. Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan 
 

Adiwiyata pada bab dua bahwa salah satu 

standar kegiatan lingkungan partisipasif adalah 

dengan mengikuti kegiatan aksi lingkungan 

yang diselenggarakan oleh pihak luar. Sekolah 

dalam upaya meningkatkan pengelolaan 

lingkungan hidup mendapatkan dukungan 
 

berbagai pihak seperti, PUSKESMAS, 

mahasiswa KKN, POLSEK, Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten, Dinas Perkebunan dan 

Perhutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Adapun hasil kerja sama yang terjalin antara 

lain: 
 

a. PUSKESMAS dalam kaitannya dalam 

pembinaan kesehatan dan kantin; 
 

b. Membangun kemitraan dan pengembangan 

bimbingan; mahasiswa KKN, sekolah lain, 

Dinas Perkebunan dan Perhutanan; 
 

c. Badan Lingkungan Hidup dalam kaitannya 

pembinaan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 
 

d. Pengadaan barang, pembinaan, workshop 

dan bantuan sarana ramah lingkungan; 
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Dinas Perkebunan dan Perhutanan, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 
 

e. POLSEK dalam kaitannya dengan seminar 

narkoba 

 

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah 

Lingkungan  
1) Pengadaan   

SMPN 2 Kare dalam rangka mendukung 

program Adiwiyata telah menyediakan 

sarana ramah lingkungan. Pengadaan sarana 

ramah lingkungan di sekolah dilakukan 

dengan cara pembelian langsung dan hibah 

dari beberapa instansi yang telah menjalin 

kerjasama dalam program Adiwiyata. Sarana 

sekolah baik dari hasil pembelian 

disesuaikan dengan standar Adiwiyata, 

sementara sarana dari hasil hibah sudah 

ditentukan dan disesuaikan oleh instansi 

terkait. Adapun sarana ramah lingkungan 

dari pembelian dan hibah tersebut antara lain 

seperti bak sampah, tanaman holtikultura, 

pembangunan green house, alat pembuatan 

kompos cair, dan kolam, pot-pot bunga 

besar, saluran air dan tempat mencuci 

tangan. Sumber dana sarana ramah 

lingungan berasal dari alokasi dana khusus 

Adiwiyata yang sudah termasuk dalam 

anggaran sekolah. Alokasi dana tersebut juga 

digunakan untuk mengelola sarana dan 
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prasarana ramah lingkungan di sekolah, 

seperti rehab dan perbaikan. 
 

Hal tersebut senada dengan yang 

disebutkan dalam Panduan Adiwiyata pada 

bab dua yaitu; tersedianya sarana prasarana 

untuk mengatasi permasalahan lingkungan 

hidup di sekolah sesuai dengan standar 

sarana dan prasarana Permendiknas no 24 

tahun 2007, seperti : air bersih, sampah 

(penyediaan tempat sampah terpisah, 

komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang 

terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi. 

Juga adanya sarana prasarana pendukung 

pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; 

pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan 

air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, 

toga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, 

biogas. 
  

Dalam pengadaan sarana prasarana 

tersebut sekolah belum dapat menyediakan 

semua alat seperti yang tertera pada Panduan 

Adiwiyata karena, program yang berjalan 

belum lama dan keadaan sekolah yang belum 

mempunyai tempat untuk alat-alat tersebut. 

Namun, di lain sisi kegiatan-kegiatan 

lingkungan telah berjalan dengan baik. 
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2) Pemanfaatan 
 

Pemanfaatan sarana ramah lingkungan di 

sekolah adalah penggunaan alat pembuatan 

kompos cair dan Green House sebagai 

sarana pembelajaran peserta didik. Bentuk 

sarana pembelajaran tersebut adalah 

pembuatan kompos cair dan budidaya 

tanaman. 
 

Selain pemanfaatan gedung, sekolah juga 

melakukan penghematan sumber daya. 
 

Pemanfaatan sumberdaya berupa 

penghematan air, listrik, dan Alat Tulis 

Kantor (ATK). Dalam penerapannya, 

kegiatan penghematan dilakukan dengan 

memanfaatkan sumberdaya alami, seperti 

memanfaatkan sumber cahaya matahari 
 

untuk penerangan dan mengurangi 

penggunaan alat elektronik lain. Dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan sarana ramah 

lingkungan di SMPN 2 Kare sudah 
 

mengindikasikan penghematan yang 

dibuktikan penurunaan jumlah pengeluaran 

pada meteran listrik sekolah. 
 

Adapun kendala yang dihadapi dalam 

pemanfaatan salah satu sarana ramah 

lingkungan ini. Kendala yang dimiliki saat 

ini adalah kelancaran air bersih dan tempat 

penyimpanan pembuatan kompos cair, 

dikarenakan air di sekolah ini tidak dari 

PDAM namun dari irigasi yang terkadang 
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juga sering bergilir dan air pun mati. 

Sedangkan untuk tempat penyimpanan 

kompos cair belum ada, karena keterbatasan 

lahan sehingga pembuatan kompos pun 

sering berpindah tempat. Sehingga solusi 

dari masalah tersebut perlu adanya tempat 

atau ruang yang khusus untuk pembuatan 

kompos seperti rumah kompos. 
  

Dalam Panduan Adiwiyata yang 

dijelaskan pada bab dua juga menyebutkan 

adanya upaya peningkatkan kualitas 
 

pelayanan kantin sehat dan ramah 
 

lingkungan. Kantin melakukan tiga upaya 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan, meliputi : kantin tidak menjual 

makanan/minuman yang mengandung bahan 

pengawet/pengenyal, pewarna, perasa yang 

tidak sesuai dengan standar kesehatan, 

kantin tidak menjual makanan yang 

tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa, kantin 

tidak menjual makanan yang dikemas tidak 

ramah lingkungan, seperti : plastik, 

styrofoam, aluminium foil. 
 

Upaya peningakatan kualitas kantin 

sehat ini dilakukan sekolah melalui kerja 

sama dengan PUKESMAS dan salah 

seorang warga masyarakat sebagai pengelola 

kantin. Dari kerja sama tersebut terbentuklah 

kantin sehat yang ramah lingkungan yang 
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meliputi; kantin tidak menjual makanan atau 

minuman yang berbahan pengawet dan 

perwarna, tidak menggunakan perasa yang 

tidak sesuai dengan standar kesehatan, tidak 

menjual makanan yang dikemas tidak ramah 

lingkungan seperti plastik, dan lainnya. 
 

 

3) Pemeliharaan 
 

Sebagaimana yang disebutkan dalam 

Panduan Adiwiyata pada bab dua sarana dan 

prasarana yang ramah lingkungan harus 

terpelihara dengan baik dan sesuai 

fungsinya, seperti : Ruang memiliki 

pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara 

alami, pemeliharaan dan pengaturan pohon 

peneduh dan penghijauan, menggunakan 

paving block. 
 

Kegiatan pemeliharaan sarana ramah 

lingkungan sekolah berada dibawah 

tanggung jawab Wakasek Sarana dan 

Prasarana. Pemeliharaan sarana ramah 

lingkungan berfokus pada perbaikan seperti 

rehab dan pembersihan. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa sarana ramah lingkungan 

menyangkut kebersihan dan kesehatan. 

Sarana ramah lingkungan seperti kamar 

mandi saluran air tidak langsung 

dibersihkan. Kegiatan pembersihan kamar 

mandi dicek kebersihannya setiap satu 

minggu sekali. Namun apabila dalam 
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beberapa hari sudah kotor, maka harus 

segera dikuras. Apabila selokan sudah 

tersumbat dedaunan yang gugur, maka 

tukang kebun segera membersihkannya. 

Demikian pula dengan green house sekolah, 

apabila sekiranya sudah banyak dedaunan 

yang jatuh dan mengotori lantai green house, 

maka cukup disapu saja. 
  

Untuk kebersihan lingkungan sekolah 

menjadi tugas warga sekolah setiap hari 
 

dengan melakukan piket harian. 

Pembersihan halaman dari daun-daun pohon 

peneduh yang gugur dilakukan dengan piket 

harian tersebut selain itu ada perawatan yang 

dilakukan oleh tukang kebun sekolah. 
 

Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk 

akhlaq cinta lingkungan hidup sudah 

dijelaskan pada bab dua pengertian akhlaq 

oleh Tim penysun MKD IAIN Sunan Ampel 
 

bahwa akhlaq adalah perangaai yang melekat 

pada diri seseoarang yang dapat 

memunculkan perbuatan baik tanpa 

mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. 

Tingkah laku itu dilakukan secara berulang-

ulang tidak cukup hanya sekali melakukan 
 

perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu 

saja.
141

 
 
 

 

141 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 65
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Dijelaskan lagi pada bab dua dalam buku 

Sudirman Tebba bahwa salah satu ajaran 

tasawuf adalah mahabbah (cinta), yaitu 

mahabbah kepada Allah dan ciptaannya 

dalam rangka mewujudkan mahabbah 

kepada Allah. Di antara ciptaan Allah adalah 

Alam atau lingkungan hidup.
142

 Itu berarti 

manusia harus mencintai lingkungan hidup 

sebagai perwujudan kecintaan kepada Allah. 

Mencintai lingkungan hidup berarti 

memeliharanya dan menjaganya dari 
  

kehancuran, tidak malah 

menghancurkannya. 
 

Sebagai perwujudan akhlaq cinta lingkungan, 

dalam pelaksanaan program Adiwiyata SMPN 2 

Kare juga menunjukkan bentuk-bentuk kepedulian 

lingkungan, dan menekankan kepada peserta didik 

dalam mencintai lingkungan hidup melalui berbagai 

bentuk aksi nyata para siswa. 

 

2. Bentuk-bentuk praktek akhlak cinta lingkungan 

hidup siswa SMP N 2 Kare  
a.  Tempat 

 
Dengan membangun green house sebagai 

tempat membudidayakan tanaman. Dengan 

adanya tempat tersebut bertujuan memberikan 

fasilitas bagi para siswa dalam melakukan 

budidaya dan melestarikan tanaman sebagai 
 

 
142 Sudirman Tebba. 93
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bentuk dari kepedulian mereka dalam 

melestarikan lingkungan. 
 

Selain itu sekolah juga merencanakan 

pembangunan gazebo di mana siswa dapat 

belajar dan berinteraksi secara langsung dengan 

alam ketika berada di tempat tersebut, dan juga 

akan menunjukkan kepedulian siswa dalam 

merawat dan mencintai lingkungan dengan 

menggunakan tempat tersebut sebaik mungkin. 
 

 

b. Kebersihan  
1) Jum‟at bersih. Untuk menunjukkan akhlaq 

yang juga mengutamakan kebersihan SMPN 

2 Kare melakukan aksi nyata bersama para 

siswa berupa jum‟at bersih. Kegiatan ini 

dilakukan setiap hari jum‟at dengan tujuan 
 

membiasakan para siswa agar 

membudayakan hidup bersih dan sehat. Juga 

untuk menumbuhkan kesadaran siswa 

terhadap lingkungannya baik lingkungan 

sekolah, masyarakat maupun dirinya sendiri. 
 

2) Membuang sampah sesuai dengan 

tempatnya. Bentuk-bentuk lainnya adalah 

membuang sampah sesuai tempatnya. 

Karena sekolah telah menyediakan tempat 

sampah yang berbeda yaitu untuk sampah 

organik dan anorganik, maka siswa 

diharuskan membuan sampah sesuai dengan 

jenis sampahnya. Hal ini tidak lain bertujuan  
untukmenunjukkanbagaimana 
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menanamkan jiwa tanggung jawab dalam 

mengelola kebersihan lingkungan kepada 

para siswa. Selain itu juga memupuk akhlaq 

yang mulia pada siswa dengan melatih 

mereka untuk bertanggung jawab terhadap 

kebersihan lingkungan dan diri sendiri. 
 

3) Bersih-bersih akbar. Kegiatan ini dilakukan 

secara bersama-sama secara menyeluruh 

oleh warga sekolah bahkan dengan bekerja 

sama dengan warga sekolah lain salah 

satunya SMKN Kare. Kegiatan yang 
 

dilakukan untuk memperingati hari 

lingkungan hidup ini bertujuan untuk 

memupuk semangat gotong-royong siswa 

dalam menjaga lingkungan hidup agar 

terawat dan bersih, karena tidak dilakukan 

hanya dengan keluarga sendiri tapi bersama-

sama dengan warga sekolah lain. 

 

c. Keindahan. 
 

Abd. Haris dalam bukunya menyebutkan, 

Hamka menganjurkan menjaga lingkungan alam 

ini dengan baik, sebab alam pemberian Sang 

MahaKuasa, Allah SWT, yang seharusnya 

dijaga dengan sebaik-baiknya. Alam berjalan 

dengan sangat teratur, oleh karena itu sangat 

perlu menjaga keteraturan dalam hidup ini. 



120 120 
 

 

Segala yang ada telah diciptakan Allah penuh 

dengan keindahan dan keteraturan.
143

  
Untuk menujukkan bahwa SMPN 2 Kare 

juga peduli lingkungan hidup dalam lingkup 

keindahan, sekolah juga melakukan usaha 

pembentukan akhlaq tersebut dengan: 
 

1) Melestarikan tanaman. Dengan melestarikan 

tanaman akan menunjukkan bahwa selain 

peduli dalam hal kebersihan, siswa juga 

peduli terhadap keindahan lingkungan. 

Dimulai dari melestarikan dan merawat 

tanaman agar tidak rusak dan mati. Dengan 

begitu akan tercipta keharmonisan hidup 

antara manusia dengan lingkungan hidupnya 
 

2) Menanam pohon. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menyadarkan siswa pentingnya arti 

kehidupan, menyedarkan bahwa hidup perlu 

untuk berkembang biak. Selain itu sebagai 

wahan bagi siswa untuk lebih menghormati 

keberadaan sesama makhluq Allah Swt. agar 

kehidupan berjalan dengan indah dan teratur 
 

3) Melestarikan Fauna. Sebagai bentuk 

pelestarian yang menyeluruh maka SMPN 2 

Kare membuat kolam sebagai upaya 

pelestarian fauna. Selain itu pembuatan 

kolam ini juga menambah keindahan 

lingkungan sekolah, karena akan terlihat 

lengkap dalam kepedulian terhadap 
 

 
143 Abd Haris. 213 
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lingkungan hidup yang tidak hanya 

melestarikan tanaman namun juga hewan. 
 

4) Kegiatan do‟a bersama setiap pagi sebelum 

masuk kelas. Do‟a bersama ini dilakukan 

selain untuk memupuk aspek mental dan 

spritual para siswa, juga akan menambah 

keindahan dan kesejukan hal ketika para 

siswa dan guru bersama-sama melafalkan 

Asmaul Husna. Serta menambah kesadaran 

para siswa dalam menyikapi lingkungan 

hidup, karena setelah do‟a bersama 

disisipkan nilai-nilai tentang kehidupan dan 

menghayati lingkungan hidup. 
 

 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa upaya pembentukan akhlaq cinta 

lingkungan siswa SMPN 2 Kare dilakukan melalui 

berbagai bentuk akhlaq yang mencerminkan cinta 

lingkungan, dan melalui bentuk-bentuk akhlaq tersebut 

diharapkan mampu membentuk akhlaq siswa yang 

peduli lingkungan hidup tidak hanya saat ini namun 

hingga hari tua mereka. 
 
 

 

B. Analisis Implikasi Program Adiwiyata dalam 

Pembentukan Akhlaq Siswa SMPN 2 Kare Tahun 

Ajaran 2017/2018 
 

Pada bab dua dijelaskan mengenai tujuan 

program Adiwiyata dalam Panduan Adiwiyata 
 

disebutkan tujuan program Adiwiyata adalah 
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mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan 

melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan 

warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan 

berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan 

mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki 

karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, 
 

sosial dan lingkungannya dalam mencapai 

pembangunan berkelanjutan di daerah. 
 

SMPN 2 Kare menegaskan bahwa dalam kurun 

waktu dua tahun ini telah banyak perkembangan dan 

kemajuan yang dirasakan dengan melaksanakan 

program Adiwiyata. Sesuai yang menjadi tujuan 

program Adiwiyata untuk membentuk warga sekolah 

yang lebih peduli lingkungan dan bertanggung jawab 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

SMPN 2 Kare merasakan bahwa program Adiwiyata 

mempunyai implikasi yang sangat penting pada 

pembentukan akhlaq cinta lingkungan siswa, dilihat dari 

manfaat yang telah dirasakan diantaranya; siswa lebih 

rajin dalam bidang kebersihan, siswa menjadi gemar 

menanam dan membudidaya tanaman disertai membuat 

pupuk organik sehingga mengurangi pencemaran 

lingkungan, sekolah terlihat lebih asri dan indah dengan 

berbagai tanaman, taman dan kolam yang dibuat, siswa 

mulai mempunyai kesadaran dalam merawat tanaman 

dan melestarikannya. 
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Tidak hanya itu, sekolah juga dapat berbagai 

bahan ajar yang berwawasan lingkungan, menjadikan 

siswa lebih kreatif dan inovatif dengan berbagai karya 

yang mereka hasilkan seperti makalah atau kliping 

lingkungan hidup yang mereka publikasikan di majalah 

dinding dan papan pajang yang ada di kelas-kelas. 

Perubahan visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

berwawasan lingkungan juga mempengaruhi pandangan 

warga sekolah untuk lebih mencintai lingkungan dengan 

berbagai kegiatan yang dilakukan seperti jum‟at bersih, 

bersih-bersih akbar dalam rangka memperingati hari 

lingkungan hidup. Selain itu, siswa juga lebih 

mempedulikan lingkungan dengan membuang sampah 

sesuai tempatnya, membeli makanan yang sehat dan 

mengurangi membeli jajan di luar sekolah di mana itu 

akan menambah sampah anorganik di sekolah. 
  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

implikasi program Adiwiyata terhadap upaya 

pembentukan akhlaq siswa sangatlah penting, dan harus 

lebih diperkuat dengan memaksimalkan pelaksanaan 

program Adiwiyata di SMPN 2 Kare, di mana telah 

dirasakan dari pihak sekolah bahwa banyak manfaat dan 

kepentingan yang telah dirasakan. 
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BAB VI 
 

PENUTUP 
 
 
 

 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

implementasi program Adiwiyata dalam rangka 

pembentukan akhlaq mulia cinta lingkungan siswa 

SMPN 2 Kare tahun ajaran 2017/2018 bahwa: 
 

1. Pelaksanaan program Adiwiyata serta pembentukan 

akhlaq cinta lingkungan melalui praktek-prakteknya 

di SMPN 2 Kare sudah sesuai dengan buku 

Panduan Adiwiyata.  
a.  Pelaksanaan Program Adiwiyata  

1) Kebijakan berwawasan lingkungan. Sekolah 

merubah visi misi yang memuat nilai 
 

lingkungan hidup dan sudah 

mengalokasikan dana sebesar 20% dari total 

anggaran untuk program Adiwiyata dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan sekolah 
 

2) Kurikulum berwawasan lingkungan 

dilaksanakan dengan mengintegrasi materi 

wawasan lingkungan dalam mata pelajaran 

baik dalam mata pelajaran dan kegiatan 

ekstrakurikuler 
 

3) Kegiatan lingkungan bersifat partisipasif 

dilaksanakan melalui kegiatan aksi 

lingkungan baik yang disenggarakan oleh 
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sekolah maupun yang diselenggarakan oleh 

pihak luar dan 
 

4) Mengelola sarana ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan sarana Green House dan alat 

pembuat kompos cair untuk pembelajaran. 

Namun pelaksanaan program tidak lepas 

dari kendala. Kendala yang dihadapi yaitu 

kurangnya kerjasama antar guru, kurangnya 

personil dalam merawat sarana ramah 

lingkungan, keterbatasan tempat dan sarana 

ramah lingkungan. 
 

b. Upaya pembentukan akhlaq mulia cinta 

lingkungan hidup 
 

Sekolah dalam upaya pembentukan 

akhlaq cinta lingkungan telah melakukan 

berbagai bentuk kegiatan di mana siswa 

menjadi pelaku utama dalam setiap kegiatan 

tersebut, dengan tujuan agar lebih mudah 

terbentuk akhlaq cinta lingkungan siswa dan 

meningkatkan kepedulian siswa dalam menjaga 

dan melestarikan lingkungan hidup. Seperti;  
1) Kegiatan jum‟at bersih  
2) Bersih-bersih akbar dalam rangka 

memperingati hari lingkungan hidup  
3) Kegiatan menanam pohon  
4) Merawat dan melestarikan tanaman serta 

fauna 
 

5) Do‟a bersama di halaman setiap pagi 

sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang 

telah diberikan 
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2. Implikasi program Adiwiyata dalam pembentu-kan 

akhlaq cinta lingkungan hidup siswa di SMP N 2 

Kare 
 

Program Adiwiyata memberikan manfaat dan 

pengaruh yang sangat baik. Sangat terasa manfaat 

dan kepentingannya dalam upaya pembentukan 

akhlaq cinta lingkungan siswa. Seperti: 
 

a. Siswa menjadi lebih rajin menjaga kebersihan 

lingkungan 
 

b. Peningkatan kepedulian siswa terhadap 

lingkungan hidup 
 

c. Siswa mampu membudidayakan tanaman 

dengan membuat kompos sendiri 
 

d. Sekolah menjadi lebih nyaman dan indah untuk 

melakukan pembelajaran. 
 
 
C. Saran   

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memeberikan saran-saran sebagai berikut: 
 

1. Komitmen dalam mengemban predikat sebagai 

Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten harus 

dipertahankan oleh sekolah, terlebih lagi untuk 

lebih meningkatkan menuju predikat di atasnya 

yaitu tingkat propinsi, lalu tingkat Nasional. 
 

2. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, siswa 

memiliki peranan penting sebagai pelaksana 
 

kebijakan, sehingga harus senantiasa 
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disosialisasikan dan dilibatkan dalam setiap 

kegiatan program adiwiyata 
 

3. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa 

dalam rangka memelihara dan mengelola 

lingkungan sekolah. 
 

4. Mata pelajaran yang diintegrasikan dengan 

wawasan lingkungan sebaiknya disertai dengan 

praktek agar pengalaman belajar yang diperoleh 

lebih baik. 
 

5. Kerjasama antara seluruh warga sekolah memiliki 

peranan penting, sehingga koordinasi dalam 

kerjasama diperlukan untuk mencapai tujuan 

program Adiwiyata. 
 

6. Sekolah harus menambah tenaga personil sebagai 

pemelihara sarana ramah lingkungan agar sarana 

yang sudah tersedia terawatt dan dapat digunakan 

seterusnya. 
 

7. Pembentukan Satgas Adiwiyata SMPN 2 Kare 

untuk segera diwujudkan agar pelaksanaan program 

Adiwiyata sendiri dapat berjalan dengan baik, 

terkait penindakan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib sekolah. 
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