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ABSTRAK 

 
Ahmad Baihaqi. 2019. Manajemen Strategik Dalam 

Pengembangan Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo.  Tesis  Program Studi  Manajemen  Pendidikan  

Islam.  Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  

Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Madrasah 

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo  yang mencakup 5 

komponen program Adiwiyata dan upaya sekolah dalam 

meningkatkan partisipasi peserta didik dengan mengkajinya 

melalui bidang-bidang garapan Manajemen Pendidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pendidikan Lingkungan Hidup dan 

Program Adiwiyata. Upaya potensial yang dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain melalui 

program adiwiyata. Madrasah  sebagai  institusi pendidikan 

dibawah naungan Kemenag merupakan  wadah  yang efektif  

untuk menerapkan  pendidikan lingkungan hidup. Program 

Adiwiyata adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

merealisasikan pendidikan karakter di sekolah, untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lingkungan 

hidup kepada peserta didik dan masyarakat.  

 Informan penelitian ini adalah Tim Adiwiyata 

Madrasah, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Sarana dan Prasarana, Humas Madrasah, Guru, 

Karyawan dan Siswa. Lokasi penelitian di MTs Negeri 6 

Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

pelaksanaan 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 madrasah, kurikulum berwawasan lingkungan 

dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi wawasan 

lingkungan ke dalam mata pelajaran, kegiatan lingkungan 

bersifat partisipasif dilaksanakan melalui berbagai aksi 

lingkungan baik yang diselenggarakan dari madrasah 

maupun instansi dan mengelola sarana ramah lingkungan 

dengan memanfaatkan Green House dan Rumah Kompos. 

(2) Kegiatan evaluasi pendidikan lingkungan  hidup  melalui 

progam adiwiyata  di  MTs Negeri 6 Ponorogo ditunjukkan 

dengan  meningkatnya kesadaran  dan  kepedulian seluruh  

warga  MTs Negeri 6 Ponorogo  untuk berperan  aktif  

menjaga  kebersihan dan kelestarian  lingkungan dalam 

aktifitasnya sehari-hari. Lingkungan  sekolah  yang bersih 

nyaman,  dan warganya yang ramah serta diperolehnya 

penghargaan Adiwiyata tingkat  menuju tingkat nasional 

menjadi indikator yang nyata bahwa MTs Negeri 6 Ponorogo 

adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. 

 
Kata Kunci:  Manajemen strategik, Madrasah adiwiyata,  

Pendidikan lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Falsafah Pendidikan nasional Indonesia berakar pada 

nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-

nilai budaya tersebut perlu ditanamkan dalam diri peserta 

didik sedini mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

penyelenggaraan pendidikan nasional dengan berbagai jenis 

dan jalur tanpa diskriminasi dari segi apapun. Pendidikan 

yang berorientasi pada nilai-nilai budaya tersebut perlu 

dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

memberdayakan semua peserta didik sesuai dengan 

kemampuan, bakat, minat serta kondisi fisik yang 

dimilikinya.
1
 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi 

SDM (human capital investment) sehingga mampu 

menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga 

negara untuk turut andil atau berperan dalam penyelenggaran 

negara dan pembangunan. Dalam konteks ini pendidikan 

                                                      
1
 H.M Hasbullah. Kebijakan Pendidikan Dalam prespektif Teori, 

Aplikasi, dan Kondisi obyektif Pendidikan di Indonesia.( Jakarta  

Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada,2016),  123. 



 

 

diarahkan dalam upaya mengembangkan dan 

menyebarluaskan nilai dan sikap produktifitas SDM melalui 

pengembangan dan kemampuan sekaligus, yaitu : (1) 

kemampuan teknis seperti peningkatan penguasaan 

kecakapan, profesi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan lapangan kerja yang berubah, dan (2) 

kemampuan lain yang berkaitan dengan budaya guna 

mendorong SDM untuk menjadi kekuatan penggerak 

pembangunan, seperti wawasan, penalaran, etos kerja, 

orientasi ke depan, kemampuan belajar secara terus-menerus, 

dan sejenisnya.
2
  

 Pendidikan yang bermutu saat ini merupakan suatu 

kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Maju tidaknya suatu bangsa sangat bergantung pada 

pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan suatu bangsa 

dapat menghasilkan manusia yang berkualitas lahir dan 

batin, otomatis bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang 

maju damai, dan tenteram. Sebaliknya jika pendidikan suatu 

                                                      
2
 Ibid,  141. 



 

 

bangsa mengalami stagnasi maka bangsa tersebut akan 

terbelakang disegala bidang.
3
  

 Pendidikan karakter pada hakekatnya merupakan 

pembinaan personal perserta didik secara terprogram dengan 

tujuan tertentu bagi lembaga pendidikan. Sekolah secara 

umum ataupun “sekolah” dalam pengertian luas di 

lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan 

karakter menitikberatkan pembinaan ideologi agama, budaya 

bangsa yang unggul dan jiwa kepemimpinan, yang sekaligus 

membangun kekuatan dan kualitas peserta didik yang 

berkarakter unggul. Pendidikan karakter pada tiga komponen 

yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat diharapkan memiliki 

upaya dan usaha penanaman dan pembudayaan nilai, sikap 

dan cara berpikir, serta peningkatan kompetensi dan 

integritas, terutama dalam aspek berbasis nilai agama, 

budaya bangsa, jiwa kepemimpinan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta wawasan global bagi peserta didik dan 

seluruh civitas dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Untuk itu pendidikan karakter yang menjadi tanggung jawab 

sekolah, keluarga dan masyarakat harus dijadikan sebagai 

                                                      
3
.Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup. 

(Yogjakarta:  Pustaka Ifada 2013),  1. 



 

 

sarana untuk penyadaran, peneguhan, pengayaan, dan 

pencerahan.
4
 

 Aktifitas pembelajaran, adalah kegiatan secara 

terencana dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh peserta 

didik dibawah pengarahan dan bimbingan pendidik, dalam 

rangka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai kehidupan, guna mencapai pendidikan, yang bermuara 

pada terwujudnya kebahagiaan hidup hakiki, baik di dunia 

maupun kelak di akhirat.
5
 

 Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang 

pesat pada era global saat ini, terasa sekali pengaruhnya 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, khususnya di 

bidang pendidikan. Kemajuan yang pesat itu mengakibatkan 

perubahan dan perkembangan diberbagai tuntutan 

masyarakat. Masyarakat yang tidak menghendaki 

keterbelakangan akibat perkembangan tersebut, perlu 

menanggapi serta menjawab tuntutan kemajuan tersebut 

secara serius. Dalam kaitan dengan hal itu, Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

                                                      
4
 Drs. Anas Salahuddin, M.Pd, Irwanto Alkrienciehie, S.Ag Pendidikan 

Karakter Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa, (Bandung : 

CV Pustaka Setia, 2013),  271. 
5
 H. Imam Bawani Prof. DR. MA Metodologi Penelitian Pendidikan 

Islam. (Surabaya Khazanah Ilmu Sidoarjo 2016)  387. 



 

 

pada bagian penjelasan mengamanatkan bahwa salah satu 

strategi pembangunan pendidikan nasional adalah 

pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi, arah proses pembelajarannya berupaya setiap 

siswanya berpeluang belajar  merefleksikan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap secara utuh dalam kehidupan sehari-

hari.
6
 

 Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan 

bagi  perkembangan dan perwujudan diri individu, 

terutama bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Tujuan 

pendididkan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat 

mewujudkan diriya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan 

kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap 

orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda – 

beda. Oleh karena itu, membutuhkan pendidikan berbeda – 

beda pula. Pedidikan bertanggung jawab untuk memandu 

yaitu mengembangkan dan meningkatkan keamampuan 

tersebut.  

                                                      
6
 http :// www.academia.edu/19822754/Permendiknas-no-20-tahun-2006-

standar-isi, Diakses  Ponorogo, tanggal 22 Oktober 2018. 

http://www.academia.edu/19822754/Permendiknas-no-20-tahun-2006-standar-isi
http://www.academia.edu/19822754/Permendiknas-no-20-tahun-2006-standar-isi


 

 

Tujuan pendidikan dalam Undang–undang No 20 

tentang sistem pendidikan nasional adalah: Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban dan martabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
7
   

Potensi sumber daya manusia merupakan asset 

nasional sekaligus sebagai modal dasar pembangunan 

bangsa. Potensi ini hanya dapat digali dan dikembangkan 

serta dipupuk secara efektif melalui strategi pendidikan dan 

pembelajaran yang terarah dan terpadu, yang dikelola secara 

serasi dan seimbang dengan memperhatikan pengembanngan 

potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Karena itu, 

strategi manajemen pendidikan perlu secara khusus 

memperhatikan pengembangan potensi peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (unggul), 

yaitu dengan cara penyelenggaraan progam pembelajaran 

yang mampu mengembangkan keunggulan–keunggulan 

                                                      
7
 Basuki, dkk, Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP. 19 

Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidkan ,(Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2010), 5. 



 

 

tersebut, baik keunggulan dalam hal potensi intelektual 

maupun bakat khusus yang bersifat keterampilan (Gifted and 

Talented).
8
  

Kreativitas merupakan salah satu kemampuan 

manusia yang menakjubkan dalam  memahami dan 

menghadapi situasi atau masalah secara berbeda dengan cara 

yang biasa dilakukan  oleh orang lain pada umumnya. 

Kemampuan berkreasi memungkinkan manusia untuk 

mempertemukan, menghubungkan, atau menggabungkan 

berbagai kenyataan-kenyataan,  gagasan-gagasan, atau 

hal–hal berbeda yang sebelumnya tidak berhubungan 

menjadi suatu gagasan atau produk baru yang berguna untuk 

menjawab masalah yang dihadapi.
9
 

Perlu disadari bahwa pentingnya ide–ide yang kreatif 

bukan hanya terkait dengan persoalan tuntutan adanya 

kebutuhan hidup semata, justru mewarnai hidup dengan 

berkreasi adalah suatu kebutuhan. Keberhasilan hidup 

seseorang pada hari ini sebagai hasil kreasi pada masa 

lalunya. Begitu pula, berhasil atau sukses tidaknya hidup 

                                                      
8
 Hamzah B. Uno dan Masri Kudrat Umar, Mengelola Kecerdasan 

Dalam Pembelajaran:Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2. 
9
 Tritjahjo Danny S, “Pengembangan Kreativitas Peserta Didik: 

Tuntutan Bagi Guru dalam Mengembangkan Model Pembelajaran,” 

11. 



 

 

seseorang pada masa yang akan datang tergantung juga dari 

kreativitasnya pada hari ini. Perwujudan kreativitas bukan 

hanya suatu anugerah yang bersifat statis, tetapi dapat 

diajarkan dan bahkan dapat pula dikembangkan.
10

 Anak 

berbakat kreatif adalah a gift from god and nature, dan 

merupakan sumber daya manusia berkualitas yang bermakna 

yang tidak boleh disia-siakan dengan tidak memberikan 

perhatian dan pelayanan pendidikan khusus kepada mereka. 

Sebetulnya kebijakan di Indonesia sebagaimana termaktub 

dalam GBHN 1993 dan UUSPN (Undang–undang Sistem 

Pendidikan Nasional)  1989 sudah sangat menunjang 

pengadaan progam pendidikan khusus bagi anak berbakat 

dan pengembangan kreativitas. Sekarang bergantung pada 

kita bagaimana mewujudkan kebijakan tersebut.
11

  

Kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang 

sedemikian pesat. Orang yang kreatif cenderung bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kreativitas 

penting untuk dikembangkan dengan alasan: pertama, 

dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya. 

                                                      
10

 Ibid, 15. 
11

 Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan Strategi Mewujudkan 

Potensi Kreatif dan Bakat, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), 16. 
12 

 Bagus Priambodo, “Pengaruh Dari Problem Posing Method 

Terhadap Kreativitas Verbal Siswa Smp Kelas VII,” 109-110. 



 

 

Perwujudan diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam 

hidup manusia; kedua, kreativitas atau berfikir kreatif 

merupakan kemampuan untuk melihat bermacam – macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah; ketiga, 

menyibukkan diri secara kretif memberikan  kepuasan 

kepada individu; keempat, kreativitas memungkinkan 

manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
12

  

Pesatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat pada dekade terakhir ini, 

telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan hutan dan 

pertanian menjadi kawasan industri, perkebunan dan 

pemukiman, sehingga menimbulkan degradasi kerusakan 

dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali. 

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh sistem penguasaan 

hutan yang berdampak pada degradasi hutan.
13

 

Perkembangan  penyelenggaraan  pendidikan  

lingkungan  hidup  di Indonesia menurut  Pandunan  

Pelatihan Dan Penilaian Pelaksanaan Program Adiwiyata  

yang dikeluarkan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup 

pada tahun 2012 pada jalur  formal sudah dimulai sejak   

tahun 1975 oleh Institut   Ilmu   Pendidikan   (IKIP)   

                                                      
 
13

 Kementerian Lingkungan Hidup, Panduan Eco-Pesantren, ( Jakarta 

tahun 2012),  1. 



 

 

Jakarta.   Pada tahun  1977/1978  rintisan  Garis-garis Besar 

Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 

Sekolah Dasar  Jakarta.  Pada  tahun  1979  di  bawah  

koordinasi kantor  Menteri Negara Pengawasan  

Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup (Menteri negara 

Pendidikan  Lingkungan    Hidup)    dibentuk    Pusat   Studi    

Lingkungan (PSL)   di berbagai perguruan   tinggi   negeri   

dan   swasta,   dimana   pendidikan   Analisa Mengenai 

Dampak  Lingkungan  (AMDAL  mulai  dikembangkan).  

Sampai  tahun 2010,  jumlah Pusat Studi Lingkungan  yang 

menjadi  Anggota  Badan Koordinasi Pusat Studi  

Lingkungan  (BKPSL)  telah  berkembang  menjadi  101  

Pusat  Studi Lingkungan. Prakarsa Pengembang Lingkungan 

Hidup juga dilakukan oleh LSM. Pada tahun 1996/1997 

terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkunngan yang 

beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian 

kepada Pendidikan Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2010, 

tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan yang 

bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup. Pada tahun 1996 disepakati kerjasama 

pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui 

pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari 



 

 

kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian 

Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan 

lingkungan hidup pada pendidikan dasar dan menengah 

melalui program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 

sekolah di Pulau Jawa sebagai contoh model sekolah dengan 

melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di 

bidang Pendidikan Lingkungan Hidup.
14

  

Program Adiwiyata mempunyai pengertian suatu 

tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala 

ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat 

menjadi dasar manusia dalam menuju   terciptanya   

kesejahteraan   hidup   kita   dan   menuju   kepada   cita-cita 

pembanguan dan berkelanjutan. Dalam  program  ini 

diharapkan  setiap    warga  sekolah  ikut  terlibat  dalam 

kegiatan   sekolah   menuju lingkungan   yang   sehat   serta   

menghindari   dampak lingkungan  yang  negatif. Program  

ini  diharapkan  dapat  mengajak  warga  madrasah 

melaksanakan    proses  belajar  mengajar  materi    

lingkungan    hidup  dan    turut berpartisipasi melestarikan 

serta   menjaga   lingkungan   hidup   di   madrasah   dan 

sekitarnya. Kata  Adiwiyata berasal dari 2 kata Sansekerta  
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“Adi” dan “Wiyata”. Adi mempunyai makna besar,   agung,   

baik,   ideal   atau   sempurna. Wiyata   adalah tempat   

dimana   seseorang mendapatkan   ilmu   pengetahuan,   

norma   dan   etika dalam   berkehidupan   sosial.   Sebagai   

satu kata Adiwiyata bisa memiliki makna tempat  yang baik 

dan  ideal  dimana dapat diperoleh segala  ilmu pengetahuan 

dan berbagai norma  serta etika  yang dapat menjadi dasar 

manusia menuju  terciptanya kesejahteraan  hidup kita  dan 

menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.
15

  

Program Adiwiyata memiliki tujuan untuk 

menciptakan kondisi yang baik bagi madrasah untuk 

menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga 

madrasah, sehingga  dikemudian  hari  warga madrasah  

dapat  turut  bertanggungjawab  dalam upaya-upaya 

penyelamatan lingkungan hidup. Melihat persoalan 

pengelolaan lingkungan tersebut pemerintah berkomitmen 

dalam menjaga lingkungan dari kerusakan melalui 

pendidikan.  

Untuk mendukung Perlindungan dan Pengelelolaan 

Lingkungan Hidup di madrasah, maka Kementerian 

Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan dan Juga Kementerian Agama 

untuk mengembangkan program pengelolaan lingkungan 

yang di sebut program Adiwiyata. Tujuan dari Program 

Adiwiyata adalah mewujudkan warga madrasah yang 

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola madrasah 

yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Keuntungan dalam mengimplementasikan program 

Adiwiyata bagi madrasah adalah madrasah dapat 

menciptakan tempat pembelanjaran tentang nilai-nilai 

pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan upaya meningkatakan upaya  perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pengendalian 

pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta 

kondisi belajar-mengajar yang lebih kondusif untuk siswa.
16

  

Sementara manfaat program Adiwiyata bagi siswa 

adalah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan 

dan memahami betapa pentingnya memelihara lingkungan 

yang baik. Salah satu Madrasah Negeri di Kabupaten 

Ponorogo yang menerapkan program Adiwiyata adalah MTs 
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Negeri 6 Ponorogo. Berangkat dari keinginan untuk 

membentuk dan meningkatkan sikap dan perilaku yang 

peduli dengan lingkungan, madrasah menyadari dalam 

berperan memberi pengetahuan dan mengajarkan pada siswa 

ilmu tentang lingkungan hidup dan pengelolannya. Dengan 

alasan tersebut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6  Ponorogo 

mengimplementasikan program Adiwiyata. Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No 02 Tahun 2009 Pasal 

1 ayat 2 menjelaskan bahwa program Adiwiyata adalah salah 

satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh 

Kementrian Negaraa Lingkungan Hidup dalam rangka 

mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di 

dalam madrasah. Baik Adiwiyata dan SWALIBA (Sekolah 

Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam) 

memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan sama-sama 

menciptakan sekolah yang peduli dengan lingkungan hidup 

yang diterapkan dalam kegiatan langsung di dalam 

madrasah. Adapun bentuk kegiatan langsung tersebut adalah 

pemeliharaan gedung dan lingkungan madrasah dari piket 

kebersihan kelas dan pemeliharaan taman madrasah. Untuk 

mencapai tujuan Adiwiyata, sekolah telah mempersiapkan 

segala hal terkait 4 komponen program dalam pelaksanaan 

program Adiwiyata. Keempat komponen tersebut antara lain: 



 

 

1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan, 2) Pelaksanaan 

Kurikulum Berbasis Lingkungan, 3) Kegiatan Lingkungan 

Berbasis Parstisipasif dan 4) Pengelolaan Sarana Pendukung 

Ramah Lingkungan, Keempat komponen tersebut 

merupakan standar untuk mencapai tujuan dari program 

Adiwiyata, sehingga sekolah harus mempersiapkan segala 

yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut.
17

 

Adapun persiapan dalam melaksanakan program 

antara lain membentuk komite lingkungan madrasah, 

mengkaji lingkungan sekitar madrasah, dan mengembangkan 

rencana aksi. Persiapan madrasah dalam komponen 

Kebijakan Berwawasan Lingkungan antara lain memuat 

program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di dalam Rencana Kegiatan Anggaran 

Madrasah (RKAM). Adapun anggaran tersebut dialokasikan 

secara proporsional untuk kegiatan seperti kegiatan 

kesiswaan, kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik dan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peningkatan dan 

pengembangan mutu. Pada tahun 2011 hingga saat ini, 

sekolah telah merealisasikan beberapa aksi, antara lain 

merubah lingkungan madrasah telah dirubah menjadi 
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lingkungan yang asri untuk mendukung pelestarian 

lingkungan hidup dengan menanam pohon-pohon yang 

rindang di halaman sekolah. Selain itu madrasah juga 

merancang sarana kegiatan untuk mendukung pelaksanaan 

program Adiwiyata, yaitu diantaranya pembangunan green 

house, penghijauan lingkungan sekitar, penggunaan biophori, 

penghematan listrik. Dalam mempersiapkan pelaksanaan 

Kurikulm Berbasis Lingkungan, madrasah juga menyisipkan 

mata pelajaran mengenai Pendidikan Lingkungan Hidup 

(PLH). Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Lingkungan 

Hidup (PLH) ini adalah agar peserta didik dapat melakukan 

pembelajaran mengenai perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Namun tujuan tersebut tidak bisa dicapai 

tanpa ada kompetensi tenaga pendidik dalam pembelajaran 

lingkungan hidup. Sehingga tenaga pendidik harus 

mengembangkan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran 

lingkungan hidup.
18

  

Salah satu pengembangan tersebut adalah menyusun 

pembelajaran kreatif di luar kelas dan mengaitkan 

pengetahuan konseptual dan prosedural dalam memecahkan 

masalah lingkungan hidup. Setelah madrasah telah 
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mempersiapkan kebijakan, personil dan kurikulum 

pendukung dalam program Adiwiyata, madrasah juga 

merancang kegiatan partisipasif bagi siswa untuk menambah 

pemahaman materi yang berkaitan dengan materi Pendidikan 

Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut adalah kegiatan 

Seminar. Seminar yang diselenggarakan bertema mengenai 

pengelelolaan lingkungan hidup dengan mengundang 

pembicara dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ponorogo. 

Seminar ini ditujukan kepada peserta didik dan bertujuan 

untuk menambah wawasan pengelolaan lingkungan sekitar. 

Sekurang-kurangnya seminar dilaksanakan 2 kali dalam 1 

tahun.
19

  

Peneliti berdasarkan observasi awal menemukan hal 

menarik dalam program Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo. Ketika seseorang melanggar suatu peraturan, 

sudah sewajarnya yang melanggar akan menerima sanksi 

baik berupa teguran maupun hukuman. Tidak adanya tindak 

lanjut atau hukuman mengindikasikan ada beberapa fakta 

yang tidak sesuai dengan program Adiwiyata. Terbukti masih 

banyak ditemui siswa/siswi yang membuang sampah tidak 

sesuai tempatnya baik di madrasah atau di parit kelas, guru 
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masih merokok di sekitar lingkungan madrasah, dan kegiatan 

merusak lingkungan seperti corat coret di tembok, mereka 

lebih menyukai bersekolah dengan menggunakan kendaraan 

dibandingkan dengan kendaraan yang ramah lingkungan. 

Selain hal tersebut, peneliti melihat sering melihat siswa-

siswi membawa sebatang tumbuhan sekaligus dengan 

membawa pupuk kandang partisipasi siswa dalam program 

Adiwiyata masih dalam pengelolaan lingkungan dan bersih-

bersih kelas. Dalam pelaksanaan progam Adiwiyata di MTs 

Negeri 6 Ponorogo selama 4 tahun masih menunjukkan 

kenyataan yang berjalan belum semestinya. Hal ini 

menyebabkan munculnya pertanyaan pertanyaan bagaimana 

sebenarnya implementasi Program Adiwiyata di MTs Negeri 

6 Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

data dan informasi yang mendalam tentang implementasi 

pelaksanaan program Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo.
20

 

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa 

implementasi program madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo mulai tumbuh rasa peduli warga madrasah pada 

kelestarian lingkungan hidup, ada beberapa hal yang 

dilakukan yang peneliti lihat dalam upaya pelestarian 
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lingkungan seperti pemberian latihan serta aktifitas bagi para 

peserta didik untuk memanfaatkan bahan bekas mulai dari 

daun-daunan serta kotoran hewan untuk dijadikan pupuk 

kompos maka berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, peneliti mengajukan penelitian dengan 

judul : “MANAJEMEN STRATEGIK DALAM 

PENGEMBANGAN MADRASAH  ADIWIYATA  DI 

MTs  NEGERI 6 PONOROGO” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep manajemen strategik dalam 

pengembangan sebagai madrasah adiwiyata di 

MTs Negeri 6 Ponorogo? 

2. Bagaimana Implementasi manajemen strategik  

dalam pengembangan madrasah adiwiyata di MTs 

Negeri 6 Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari Penelitian ini antara lain: 



 

 

1. Mengetahui gambaran secara nyata mengenai 

konsep m a n a j e m e n  s t r a t e g i k  d a l a m  

p e n g e m b a n g a n  s e b a g a i  m a d r a s a h  

a d i w i ya t a  d i  M Ts  N e g e r i  6  P o n o r o g o .  

2. Untuk mengetahui Implementasi manajemen 

strategik  dalam pengembangan madrasah 

adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo.  

D.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis, dari hasil Penelitian  diharapkan  

dapat memberikan  kontribusi  keilmuan  terkait 

pentingnya manajemen strategik sebagai patokan 

Untuk menambah wawasan mengenai madrasah 

Berwawasan Lingkungan dan memperdalam Ilmu 

Pendidikan Lingkungan   Hidup bagi peneliti dan 

bagi pembaca. Hal tersebut dapat digunakan  sebagai  

referensi  untuk  penelitian  yang  lebih  lanjut  

mengenal madrasah Berwawasan Lingkungan dan 

menyediakan informasi baru mengenai implementasi 

kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan dalam 

tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri. 

2. Manfaat Praktis .    



 

 

a) Penelitian   ini   akan   dapat   memberikan   

kontribusi   bagi   kepala madrasah dalam 

menerapkan  Manajemen strategik dalam 

mengimplementasikan  program madrasah  

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo serta 

menjadi penjelasan kepada pelaksana program 

mengenai kesesuain kebijakan Adiwiyata dengan 

implementasi Adiwiyata di Madrasah adiwiyata di 

MTs Negeri 6 Ponorogo. 

b) Menjadi masukan bagi madrasah  untuk lebih 

meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan dalam 

mengelola dan mengembangkan madrasah 

adiwiyata serta menjadikan contoh model 

pelaksana madrasah Berwawasan Lingkungan 

sebuah lembaga pendidikan formal yang dibawah 

nauangan Kementerian Agama.  

c) Memberi informasi kepada lembaga yang 

bersangkutan mengenai manajemen  strategik 

yang efektif agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai secara maksimal.  

d) Untuk Siswa Sebagai   pengetahuan mengenai  

Pendidikan  Lingkungan  Hidup dalam 

pelaksanaan program madrasah Adiwiyata. 



 

 

 

E. Kajian Terdahulu 

A. Kajian Terdahulu 

1. Pada tahun 2010  Asmaun Sahlan,  menulis 

disertasi yang sudah dibukukan dengan judul 

Mewujudkan “Budaya Religius di Sekolah Upaya 

mengembangkan PAI dari Teori Aksi Studi Multi 

Kasus di  SMAN  3 Malang dan SMA Sholahudin 

malang”
21

. Dari penelitian diatas ditawarkan 

beberapa proposisi diantaranya mata pelajaran 

PAI dapat dilakukan dengan upaya perwujudan 

budaya religius dan merupakan salah satu 

langkah strategis untuk pengembangan 

Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga 

menemukan terwujudnya budaya religius berawal 

dari komitmen pimpinan, guru PAI dan guru 

lainnya untuk menciptakan budaya religius. 

Adapun perbedaan dengan peneliti ini 

adalah program madrasah adiwiyata dibentuk 

untuk menimbulkan rasa kecintaan warga 
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madrasah terhadap lingkungan serta 

pembangunan yang berkelanjutan untuk 

kepentingan generasi sekarang maupun generasi 

yang akan datang. Fokus penelitian ini  pada 

pengembangan kurikulum K-13 melalui budaya 

berbasis lingkungan Hidup melalui program 

madrasah Adiwiyata, sedang penelitian penulis 

fokus pada implementasi manajemen strategik 

dalam budaya lingkungan hidup dan program 

madrasah Adiwiyata serta dampak positif yang 

ditimbulkan terhadap madrasah dalam program 

ini.  

2. Penelitian Angga Swasdita Fridiantara dengan 

judul “Implementasi Program Adiwiyata di SMA 

Negeri 2 Klaten”
22

. Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa (1) Pelaksanaan berwawasan lingkungan 

sudah terlaksana dengan merubah visi, misi yang 

mendukung pengelolaan lingkungan dan adanya 

alokasi dana program Adiwiyata dalam upaya 

perlindungan dan penegelolaan lingkungan 

madrasah, kurikulum berwawasan lingkungan 
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dilaksanakan dengan mengintregasikan  materi 

wawasan lingkungan kedalam mata pelajaran, 

kegiatan lingkungan bersifat partisipatif 

dilaksanakan melalui berbagai aksi lingkungan 

baik dengan memanfaatkan Green House dan 

Rumah kompos. (2) Madrasah telah 

mengupayakan beberapa kegiatan yang 

melibatkan peserta didik dalam program 

Adiwiyata, antara lain melibatkan siswa dalam 

aksi lingkungan, workshop lingkungan hidup. 

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya 

kerjasama dan kurangnya personel dalam 

pemeliharaan sarana dan prasarana. 

     Adapun perbedaan dengan penelitian ini 

adalah dengan adanya melibatkan partisipasi dari 

seluruh warga  madrasah. Dalam hal ini, semua 

komunitas madrasah ikut terlibat dalam 

mengatur kebijakan madrasahnya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, serta melakukan 

evaluasi sesuai dengan peran serta tanggung 

jawab yang dimiliki.  Fokus Penelitian ini 

meliputi kebijakan berwawasan lingkungan, 

pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, 



 

 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, 

pengelolaan Sarana pendukung  ramah 

lingkungan, usaha madrasah dalam melibatkan 

siswa. Untuk menunjang keberhasilan program 

madrasah adiwiyata, maka program nya 

diperlukan perencanaan yang matang supaya 

kecintaan warga madrasah terhadap lingkungan 

akan terus terjaga. 

 

F. Kajian Teori.  

1. Pengertian Manajemen Strategik 

 Strategi merupakan instrumen manajemen yang 

urgen dan tidak dapat dihindari termasuk didalam 

manjemen seolah. Strategi madrasah memastikan 

metode dan pendekatan yang digunkan untu mencapai 

tujuan strateginya. Langkah ini dalam proses 

manajemen strategik sekolah atau madrasah mencakup 

identifikasi pilihan-pilihan strategi yang mungkin 

dapat dilakukan unytuk mencapai tujuan madrasah, 

evaluasi alternatif-alternatif strategi dengan 

menggunakan yang pasti dan pilihan sebuah alternatif 



 

 

atau kelompok yang mungkin menjadi strategi 

sekolah.
23

 

 Strategik atau strategic planning terdiri dari 

kata yaitu perencanaan (planning) serta strategis 

(strategic). Berikut ini beberapa pengertian 

perencanaan strategik, yaitu : pertama, menurut 

menurut Robson perencanaan strategik berasal dari 

kata perencanaan dan strategi. Perencanaan adalah 

proses yang sedang berlangsung yang menyediakan 

kerangka kerja yang menentukan atau memutuskan  

bagian-bagian  dari  pelaksanaan.  Strategi  adalah  

suatu pola pendayagunaan dan alokasi sumberdaya 

dalam sebuah organisasi dan serangkaian  usaha yang 

harus dilakukan  untuk mencapai  tujuan tersebut.  

Jadi perencanaan  Perencanaan  strategi adalah proses 

untuk mengformulasikan   strategi   bagi   suatu   

perusahaan yang meliputi perumusan kegunaan dan 

pengelolaannya.
24 

 Kedua menurut Pearce dan Robinson, 

manajemen strategik didefinisikan sebagai   kumpulan   
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keputusan   dan   tindakan   yang   menghasilkan 

formulasi   dan   implementasi   dari   rencana   yang   

dirancang   untuk mencapai  tujuan  suatu  perusahaan.  

Strategi  menjelaskan  pengertian suatu perusahaan 

tentang bagaimana,  kapan, dan dimana perusahaan 

tersebut     berkompetisi,     terhadap     siapa     

perusahaan     tersebut berkompetisi, dan untuk tujuan 

apa perusahaan tersebut berkompetisi.  

 Ketiga,  menurut Muljadi (2006) manajemen 

strategik merupakan suatu cara untuk mengendalikan 

organisasi secara efektif dan efisien, sampai pada 

implementasi yang paling depan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang bersangkutan.  Dalam 

penyusunan rencana strategik lembaga  pendidikan  

harus memuat (a) Rumusan  visi lembaga,  (b) 

Rumusan  misi lembaga, (c) Rumusan  tujuan 

lembaga,  (d) Rumusan sasaran, (e) Rumusan 

kebijakan, (f) Rumusan program, (g) Rumusan 

kegiatan.
25 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategik adalah suatu keputusan 
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fundamental yang akan mengarahkan lembaga 

pendidikan pada percapaian-pencapaian strategik 

sesuai visi, misi lembaga ke masa depan. manajemen 

strategik berkaitan dengan apa visi, misi,  tujuan,  

sasaran  dan  pencapaian  organisasi  di  masa  depan  

serta berkaitan  dengan  bagaimana  organisasi  bisa  

menggerakan  sumber  daya yang ada untuk mencapai 

tujuan tersebut.
26

  Manajemen  strategik  dapat  

menjawab  pertanyaan  dasar  seperti: (1) where are 

we now ?; (2) where do we want to be?; (3) how do we 

get there?;  dan (4) how do we measure our 

progress?.  Pertanyaan  pertama berkaitan   dengan   

sejauh mana   dalam   memahami   situasi   dan   

kondisi sekolah  saat  ini.  Pertanyaan  kedua  

berkaitan  seperti  apa  siatuasi  dan kondisi sekolah 

yang diharapkan. Sementara yang ketiga dan keempat 

berkaitan  dengan  bagaimana  upaya  dalam  

menentukan  cara  mencapai harapan tersebut serta 

mengukur tingkat ketercapaiannya.
27 

 Manajemen strategik adalah suatu proses yang 

teratur dimana manajemen puncak menentukan atau 
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menetapkan tujuan-tujuan organisasi, strategi- strategi  

yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran  atau  

tujuan  tersebut, jangka  waktu yang diperlukan  

untuk mencapapi  tujuan,  secara aktivitas 

(program/kegiatan)  dan  tindakan  peran manajemen  

puncak  yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

yang tepat.
28

 

Di dalam merencanakan suatu kegiatan 

merupakan tindakan awal bagi seseorang atau 

lembaga untuk mengarah pada suatu pekerjaan yang 

akan dilaksanakan.  Namun demikian tingkat 

keberhasilan  dari pekerjaan itu tidak ditentukan 

sendiri, tapi ada faktor lain yang harus disiapkan 

untuk mendukungkeberhasilannya.   

Allah berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 18 yang 

berbunyi:
29 

 

اتّقُىا َللّاهَ إِنَّ َللّاهَ   تَ  ِلغهدَ  وه ا قهّدمه تهى ُظرَ  وهف سَ  مه ل   اتّقُىا َللّاهَ وه

ىُىا ا الِّذيهَه آمه   يهآ أهيُّهه
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بِير لُىنَهَخه تهع مه ا   بِمه

 

Artinya, 

“Hai   orang-orang   yang   beriman,   bertakwalah   

kepada   Allah   dan hendaklah Setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan” 

 

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategik menjadi semakin penting 

karena semua pemimpin lembaga pendidikan 

menyadari bahwa perumusan tujuan dan strategi 

madrasah yang baik   dan   terarah   akan   menjadi   

pedoman   dalam   pencapaian   tujuan pendidikan dan 

tanggap terhadap berbagai perubahan serta 

perkembangan lembaga pendidikan. Di samping itu 

mempunyai konsep perencanaan strategis yang jelas 

sehingga akan melahirkan program-program kegiatan 

yang mendukung pendidikan di madrasah. 

 

2. Proses Penyusunan Manajemen Strategik. 

 Proses penyusunan  manajemen strategik 

pendidikan  dapat dilakukan dalam  empat  tahap,  

yaitu  (1)  diagnosis,  (2)  perencanaan,  (3) 



 

 

pengembangan dan (4) penyusunan dokumen 

rencana sebagai berikut :
  

Pertama, Tahap diagnosis, dimulai dengan 

pengumpulan  berbagai informasi perencanaan 

sebagai   bahan   kajian.   Kajian   lingkungan   internal   

bertujuan   untuk memahami kekuatan-kekuatan 

(strengths) dan kelemahan-kelemahan (weakness)  

dalam pengelolaan  pendidikan.  Sementara kajian 

lingkungan eksternal  bertujuan  untuk  mengungkap  

peluang-peluang  (opportunities) dan  tantangan-

tantangan   (threats)  dalam penyelenggaraan   

pendidikan. Secara  visual  tahapan  dalam  proses  

penyusunan  perencanaan  strategis.
30

  
 

Kedua, Tahap perencanaan,  dimulai dengan 

menetapkan  visi dan misi. Visi (vision) merupakan 

gambaran (wawasan) tentang keadaan yang diinginkan  

di masa  depan.  Sementara  misi  (mission)  

ditetapkan  dengan jalan mempertimbangkan  

rumusan  penugasan,  yang merupakan  tuntutan tugas 

dari luar organisasi dan keinginan dari dalam 

berkaitan dengan visi masa depan dan situasi yang 
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dihadapi saat ini.
31 

Ketiga, Tahap pengembangan, dirumuskan 

berdasarkan misi yang diemban dan dalam rangka 

menghadapi isu utama (isu strategis). Urutan strategi   

pengembangan   disusun   sesuai  dengan  isu-isu  

utama.  Dalam rumusan strategi, pengembangan dapat 

dibedakan menurut kelompok strategi, dengan rincian 

terdiri atas tiga tingkat (seperti strategi utama, 

substrategi, dan rincian strategi).
32

 
 

Keempat,  Tahap  penyusunan  dokumen  rencana  

strategis, dirumuskan secara singkat, tidak terlalu tebal 

supaya mudah dipahami dan dapat  dilaksanakan  oleh  

tim  manajemen  secara  luwes.  Perumusannya dapat 

dilakukan sejak saat pengkajian telah menghasilkan 

temuan. Untuk penyelesaian akhir perlu menunggu 

hingga semua keputusan atau rumusan telah 

ditetapkan atau disepakati oleh semua pihak yang 

terkait. Rumusan visi yang disepakati bersama akan 

dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan misi 

dan tujuan organisasi pendidikan. Hasil kajian tentang 

kekuatan   dan   kelemahan   organisasi   pendidikan   
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serta   peluang   dan tantangan eksternalnya  di suatu 

sisi serta rumusan visi, misi, dan tujuan organisasi 

pendidikan dapat menghasilkan isu-isu utama  dalam 

pembangunan pendidikan dalam konteks masing-

masing. Di antara isu-isu utama  yang  dikaji,  

pemilihan  terhadap  strategi  pengembangan  kegiatan 

dan pembangunan pendidikan. Alternatif rencana 

yang terbaik adalah alternatif  perencanaan  yang  

paling  memungkinkan  untuk  dilaksanakan, yang 

paling banyak kontribusinya  bagi pergerakan 

perkembangan  dalam aspek-aspek terkait dan yang 

memungkinkan adanya perubahan manakala dalam    

proses    implementasinya     memerlukan    adanya    

penyesuaian keadaan.
33

 Langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam melaksanakan  manajemen  strategik  

adalah  menggunakan  empat komponen manajemen 

strategi yaitu:
34 

1) Analisis   potensi  dan  profil  satuan  pendidikan   

(sekolah/madrasah) untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan. 
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2) Analisis  lingkungan  untuk  mengidentifikasi   

peluang  dan  ancaman dalam melaksanakan 

layanan jasa pendidikan. 

3) Menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis 

potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan. 

4) Menetapkan   strategi  yang  diperlukan  untuk  

meningkatkan  kinerja sekolah dalam mencapai 

visi dan misi sekolah. 

 Menurut Judson   dalam bukunya yang 

berjudul Manager’s Guide to Making Changes, 

menjelaskan lima langkah penting dalam rencana 

strategis (perubahan), yakni (1) analyzing and  

planning  the  change;  (2)  communicating about  

the  change;  (3) gainning acceptance of the 

required mengimplementasikan  changes in 

behavior; (4) making the initial transition from the 

statusquo to the new situation; (5) consolidating 

the new conditions and continuing to follow up.
35

  

  

                                                      
 
35

 Rowe, Strategic  Management,  A Methodological  Approach.  (New 

York: Addison-Wesley Publising Company, 1990),  297. 



 

 

   Dengan kata lain, dalam rangka   

melakukan   perubahan   perlu dilakukan langkah-

langkah:  (1) analisis dan rencanakan perubahan 

yang akan dilaksanakan, (2) komunikasikan  apa 

yang harus diubah, (3) ciptakan suasana 

penerimaan atas  perubahan  yang  diperlukan,  (4)  

memulai  transisi  dari  statusquo menuju kondisi 

yang terbarukan dan (5) konsolidasikan kondisi 

baru dan keberlanjutannya. Beberapa pra syarat 

bagi penerapan konsep manajemen strategik antara 

lain preparing and communicating strategic plan; 

the strategic budget; understanding  the internal 

environment (assumption and beliefs, values,   

corporate   culture,   strategic   vision,   grand   

strategy,   goals, objectives,  and critical  success  

factors);  assessing  the external environment 

(stakeholder analysis, environmental scanning, 

vulnerability analysis, qualitative environmental 

forecasting); assessment of product/market  

dynamics  (assessment  of  product/market  

strategy, technology  assessment,  product/market  

mapping,  competitive  portofolio analysis;  

Understanding  the  competitive  portofolio  



 

 

analysis.
36   

 Terdapat   lima   langkah   pokok   

formulasi   strategi,   yaitu : 1) perumusan visi dan 

misi, yaitu pencitraan bagaimana sekolah 

seharusnya bereksistensi; 2) asesmen lingkungan 

eksternal, yaitu mengakomodasi kebutuhan 

lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat 

disediakan oleh sekolah; 3) asesmen organisasi, 

yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber 

daya sekolah secara optimal; 4) perumusan 

tujuan khusus, yaitu penjabaran dari pencapaian 

misi sekolah yang ditampakkan dalam tujuan 

madrasah dan tujuan tip-tiap mata pelajaran; dan 5) 

penentuan strategi, yaitu memilih strategi yang 

paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan  menyediakan  anggaran,  sarana  dan  

prasarana,  maupun  fasilitas yang dibutuhkan 

untuk itu.
37

 

 Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan  bahwa perumusan  visi dan misi   

dilakukan   terlebih   dahulu   mengasesmen   

lingkungan,   yaitu   apa sebenarnya kebutuhan 
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mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat 

disediakan oleh madrasah. Memenuhi visi dan misi 

secara rinci dirumuskan tujuan khusus baik dalam 

tataran madrasah maupun pada tatar mata pelajaran, 

setelah jelas rumusan tujuan khusus, disusunlah 

strategi pencapaian melalui sejumlah   program   

aktivitas   strategik.   Dalam   perjalanannya   

dilakukan evaluasi dan pengendalian strategi, 

apakah masih konsisten untuk mencapai tujuan 

atau ada pergeseran. Pada pokoknya strategi yang 

diterapkan sekolah harus tetap konsisten pada visi 

dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Sedangkan, analisis lingkungan terdiri dari 

dua unsur, yaitu analisis eksternal  dan analisis  

internal  (analisis  organisasi).  Analisis  lingkungan 

eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-

aspek sosial, budaya, politis, teknologi, dan 

kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada 

organisasi. Kecenderungan ini merupakan sejumlah 

faktor yang sukar diramalkan (unpredictable) atau 

memiliki derajat ketidakpastian (degree of 

uncertainly)   tinggi.   Hasil   dari   analisis   

lingkungan eksternal  adalah sejumlah peluang 



 

 

yang harus dimanfaatkan oleh organisasi 

(opportunities) dan ancaman  yang harus dicegah 

(threats).  Analisis lingkungan  internal dari 

penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang 

dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus 

mengambil manfaat dari kekuatannya dan berusaha 

untuk mengatasi kelemahannya.  Analisis  

organisasi  dapat  membantu  organisasi  madrasah 

dalam pengalokasian sumber daya yang lebih 

efektif. Analisis lingkungan eksternal dan internal 

ini lazim disebut analisis SWOT. Analisis SWOT 

dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. 

Matrik  ini terdiri  dari sel-sel  daftar  kekuatan,  

kelemahan,  peluang,  dan ancaman. Strategi SO 

menggunakan kekuatan dan memanfaatkan 

peluang. Strategi   WO   memperbaiki   kelemahan   

dan   mengambil   manfaat   dari peluang. Strategi 

ST menggunakan  kekuatan  dan menghindari  

ancaman. Strategi WT mengatasi kelemahan dan 

menghindari ancaman. Secara lebih rinci : 

Gambar 1.1. 



 

 

terlihat pada Gambar .
38

 

 KEKUATAN  

(S) 

KELEMAHAN  

(W) 

PELUANG  

(O) 

 

SO 

 

WO 

ANCAMAN  

(T) 

 

ST 

 

WT 

Matrik Analisis SWOT  

Matrik tersebut adalah, (1) Kekuatan adalah 

kemampuan internal sebuah organisasi   yang  

memajukan   tujuan  organisasi   dalam sebuah 

industri  yang  bersaing;   (2)   kelemahan   adalah 

kebalikannya; mereka  membatasi  penyelesaian  

tujuan-tujuan  organisasi;  (3)  peluang adalah   

keadaan,   kejadian   atau   situasi   eksternal   yang   

menawarkan perubahan organisasi uantuk 

mencapai atau melampaui tujuannya; dan (4) 

tantangan atau hambatan adalah lawan dari peluang, 

hambatan adalah kekuatan,   faktor-faktor   atau   

situasi   eksternal   yang   mungkin   secara 
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potensial menciptakan masalah, kerusakan 

organisasi, atau membahayakan kemampuan untuk 

mencapai tujuannya.
39

  Dalam memperhatikan  

lingkungan eksternal diperlukan informasi yang  

relevan  melalui  cara-cara  yang sitematis,  

melakukan  evaluasi  dan melakukan analisis hasil 

evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan menentukan kebijakan selanjutnya. 

Analisis SWOT memungkinkan   sekolah  

mengeksploitasi   peluang-peluang   masa  depan 

ketika melawan tantangan dan persoalan-persoalan, 

dan melakukan penemuan strategik pada 

kompetensi dan kekauatan khusus. Keseluruhan 

proses manajemen strategi secara konsep sebab 

SWOT mungkin memberi kesan  sebuah  

perubahan  lainnya  di  dalam  misi,  tujuan,  

kebijakan  dan strategi madrasah.  Adapun  

Keterkaitan  antara rencana  strategik  (Renstra), 

rencana 5 tahunan, rencana operasional tahunan, 
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serta sistem penyusunan perencanaan dan 

penganggaran program (SP4).
40

  

Manajemen  strategis  yang dirumuskan  

dalam jabaran  visi, misi, isu utama,  dan  strategi  

pengembangan   harus  dijadikan  sebagai  

pedoman dalam  mengembangkan  rencana  5  

tahunan (Renstra).  Dalam  rencana  5  tahunan 

antara lain tercakup program kerja/kegiatan, 

sasaran, dan pentahapannya. Dari  rencana  

operasional   5  tahunan  kemudian   dipilah-pilah   

menjadi rencana operasional tahunan yang berisi 

proyek atau kegiatan, sasaran dan data atau alasan 

pendukungnya. Untuk mendapatkan anggaran bagi 

kegiatan   tahunan  tersebut.  

Melaksanakan manajemen  strategik  saat  ini,  

telah  berkembang dari suatu manajemen strategik 

yang tradisional ke arah suatu sistem perencanaan  

bersifat  kontemporer.  Sistem  manajemen  strategi 

kontemporer  memiliki  karakteristik  yang  

berbeda  dengan  sistem manajemen tradisional.  

Sistem  manajemen  tradisional  hanya  berfokus 
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pada  sasaran-sasaran  yang  bersifat  efisiensi,  

sedangkan  sistem perencanaan kontemporer 

mencakup 4 (empat) perspektif yaitu mencakup 

perspektif  efisiensi,  proses  internal,  kepuasan  

stakeholder,  dan pertumbuhan layanan jasa. 

 

 

3. Implementasi Manajemen Strategi. 

Implementasi strategi juga dapat disebut 

tahap pelaksanaan strategi (the action of strategic 

management) dalam manajemen strategis. 

Implementasi strategis memobilisasi tenaga 

personil untuk menempatkan strategi yang telah 

ditentukan menjadi sebuah tindakan.
41

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fred R. 

David,  

Strategic management can be defined as the art and 

science of formulating, implementing, and 

evaluating cross-functional decisions that enable an 

organization to achieve its objectives.  

 

Implementasi manajemen strategis terdiri 

dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, 
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mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi 

strategi. Tahap memformulasikan strategi antara lain 

menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang 

dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut 

pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan 

keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut 

pandang internal, menyusun rencana jangka 

panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan 

memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Tahap 

mengimplementasikan strategi memerlukan suatu 

keputusan dari pihak yang berwenang dalam 

mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, 

dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat 

dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan 

pengembangan strategi pendukung budaya, 

merencanakan struktur organisasi yang efektif, 

mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, 

mempersiapkan budget, mengembangkan dan 

utilisasi sistem informasi serta menghubungkan 

kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. 

Mengimplementasikan strategi sering disebut 



 

 

sebagai (action stage) dari manajemen strategis. 

Pengimplementasian strategi memiliki maksud 

memobilisasi para pegawai dan manajer untuk 

menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan 

menjadi aksi. Tahap mengevaluasi strategi adalah 

tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para 

manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada 

strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan 

dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga 

aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-

faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar 

untuk strategi saat ini, mengukur performa dan 

mengambil langkah korektif.
42

 

Implementasi strategi ini berlangsungnya 

pergeseran tanggungjawab dari para penyusun 

strategi ke para kepala unit dan fungsional. Masalah 

akan timbul dalam implementasi strategi, khususnya 

bila dalam keputusan perumusan strategi tidak 

diantisipasi sebelumnya di tingkat pimpinan 

maupun pelaksanaan strategi. Ada 18 kunci untuk 

mengimplementasikan strategi.“1) mengembangkan 
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akuntabilitas, 2) mengubah isu-isu prioritas strategi 

ke perencanaan yang dapat dilakukan dan diukur, 3) 

menambah departemen perancanaan, 4) negoisasi 

akuntabilitas individe, 5) mengubah struktur 

organisasi secara cepat, 6) mengubah personal 

secara cepat, 7) menggunakan kepemimpinan 

kreatif dan menyentuh mental, 8) menghilangkan 

resistensi, 9) menggunakan tim yang sesuai, 10) 

mereduksi budaya masa depan, 11) mengalokasikan 

sumberdaya secara efektif, 12) menyelaraskan kerja 

organisasi dengan perencanaan mulai dari atas 

sampai bawah, 13) memberdayakan pelaksanaan 

eksekusi, 14) memilih, melatih, dan 

mengembangkan ke depan, 15) memamastikan 

tercapainya proses inti, 16) mengkomunikasikan ke 

seluruh orang di sepanjang waktu, 17) meninjau 

ulang perfomansi, dan 18) memberi reward prestasi 

strategi.”
43

 

Pada tahapan ini perusahaan atau lembaga 

mengambil tindakan berupa pengembangan 

program, anggaran, dan prosedur. Proses ini 
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meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, 

struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi 

secara keseluruhan.
44

 

a) Progam 

Progam adalah pernyataan aktifitas-

aktifitas atau langkah-langkah yang diperlukan 

untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 

Program melibatkan restrukturisasi perusahaan 

dan lembaga, perubahan budaya istilah internal 

lembaga atau awal dari usaha peneitian baru. 

b) Anggaran. 

Anggaran adalah program yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap 

program akan dinyatakan  secara rinci dalm 

biaya, yang dapat digunaan oleh manajemen 

untuk merencanakan dan mengendalikan. 

Banyak perusahaan memimta persentasi yang 

pasti dari tingkat pengembalian investasi yang 

biasa disebut tingkat rintangan (hardle rate), 

sebelum manajemen menyetujui suatu program. 

c) Prosedur.  
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Prosedur kadang disebut  Standard 

Operating Procedures (SOP). Prosedur adalah 

sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang 

berurutan yang menggambarkan secara rinci 

bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci 

berbagai aktifitas yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikan program-program perusahaan 

atau lembaga.  

Dalam tahapan ini perusahaan atau 

lembaga fokus pada penataan staff dan 

pengarahan (staffing and directing).
45

 

d) Penataan staff (staffing). 

        Implementasi strategi dan kebijakan baru 

sering membutuhkan prioritas-prioritas baru 

dalam manajemen sumber daya manusia dan 

penggunaan yang berbeda atas sumber daya 

manusia yang tersedia. Beberapa perusahaan 

tertentu mungkin mempekerjakan orang baru 

dengan keterampilan baru, mengganti orang 

dengan keterampilan yang tidak mampu 

memenuhi standar atau melatih kembali 
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karyawan yang ada untuk mempelajari 

keterampilan atau keahlian baru. Jika lembaga 

mengimplementasikan strategi-strategi 

pertumbuhannya lembaga perlu merekrut orang 

baru untuk dipekerjakan dan dilatih. Orang-orang 

yang telah berpengalaman dengan keahlian atau 

ketrampilan yang dibutuhkan kadang kala 

diperlukan untuk mengisi atau menduduki posisi 

manajerial yang baru diciptakan.  

          Akan tetapi jika lembaga mengadopsi 

strategi perampingan, lembaga perlu 

memberhentikan sejumlah besar karyawan. 

Manajemen puncak dan para manajer divisional 

perlu menetapkan kriteria yang digunakan dalam 

keputusan-keputusan penempatan karyawan. 

e) Pengarahan (directing).  

 Implementasi strategi juga melibatkan 

pengarahan karyawan untuk menggunakan 

kemampuan dan keahlian mereka pada tingkat 

yang paling efektif dan efisien untuk mencapai 

sasaran organisasi. Tanpa adanya pengarahan, 

karyawan cenderung melakukan pekerjaan 

mereka menurut cara pandang mereka sendiri, 



 

 

tentang tugas-tugas apa yang seharusnya 

dilakukan, dan untuk tujuan apa. 

 

4. Peran Manajemen Strategik. 

         Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang 

diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan maka 

penerapan manajemen stratejik justru sangat 

dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat 

kita capai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen 

stratejik ketika diimplementasikan dalam suatu 

organisasi maka setiap unit atau bagian yang ada 

dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi 

melihat perkembangan zaman sekarang ini, dimana 

setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi 

pasar guna mendapatkan keuntunga yang banyak. 

Semuanya itu perlu langkah strategis dan taktik yang 

tepat sehingga proses atau langkah yang diambil oleh 

pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisen 

mungkin.
46
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  Persaingan yang memunculkan daya saing erat 

kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar 

(standar dan benchmarking), kecepatan dan ketepatan 

penyampaian produk (barang dan jasa) yang mampu 

menciptakan nilai tambah.Oleh karena itu, peningkatan 

daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya 

dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi 

yang digunakan dan jangkauan pemasaran yang 

dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, 

produktivitas yang ting-gi dan pelayanan yang baik. 

 Esensi Manajemen Strategik dalam pengembangan 

daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun 

ber-orientasi laba dapat dijabarkan atas hal pokok 

sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan dan Keberlanjutan : 

  Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih 

besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan SDM. Pencapaian kondisi 

tersebut di-dapatkan dari kerjasama antar individu 

yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan 

organisasi sesuai siklus organisasi (pengenalan, 

pertumbuhan, kedewasaan dan pembaharuan dengan 

kondisi penurunan, tetap dan naik kembali) ditinjau 



 

 

dari faktor internal maupun eksternal yang dipengaruhi 

oleh perubahan-perubahan, baik fundamental, 

inremental dan radikal dari nilai-nilai keinginan 

konsumen, serta persaingan yang ketat dalam kondisi 

yang mengandung ketidakpastian dan penuh risiko. 

2. Berpikir Strategik.  

  Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang 

pentingnya faktor waktu (lalu, kini dan esok), proses 

kontinu (siklus) dan interatif (konsekuens 

pembelajaran) dalam mengidentifikasi kegiatan yang 

menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan 

kemampuan (superior-tas) yang dimiliki (sumber daya 

seperti SDA, SDM dan SDB) dengan secara 

komprehensif memperhati-kan faktor-faktor makro 

seperti politik, ekonomi, teknologi dan sosial budaya, 

disamping upaya pem-belajaran organisasi dalam 

menuju daya saing secara parsial ataupun utuh. 

Realisasi berpikir strategik dapat ditunjukkan oleh 

konsep masukan, proses dan luaran dalam mengelola 

perubahan menurut peluang maupun ancaman yang 

ditemui sesuai dengan fase-fase berikut : pembentukan 

kelompok kerja, inventarisasi kegiatan, keterlibatan 

unit kerja dan status kegiatan. Hal tersebut dalam 



 

 

praktiknya didukung oleh konsep-konsep stra-tegi, 

baik yang klasik (siklus hidup produk dan SWOT), 

modern (BCG/Shell, A.D. Little, McKinsey, PIMS, 

SRI dan Porter) dan alternatif (PRECOM) yang dalam 

implementasinya sangat ditentukan oleh besar-an 

dimensinya (2-5) atau tema tertentunya.
47

 Manajemen 

Strategik dalam implementasinya ditentukan oleh 

tahapan identifikasi lingkungan (internal dan 

eksternal), perumusan strategi, implementasi strategi, 

pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun 

dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis 

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan : sumber 

daya, kapabilitas dan kompetensi inti) dan eksternal 

(peluang dan ancaman) yang dikenal sebagai SWOT 

ataupun pendekatan peran (policy, strategik dan 

fungsi) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi, baik secara luas maupun spesifik, 

seperti:
48

 

1) Masuknya pendatang baru (skala ekonomi, 

diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya 
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peralih-an pemasok, akses ke saluran distribusi, 

kebijakan pemerintah dan lainnya; 

 2)  Ancaman produk peng-ganti (biaya/harga), 

3)  Kekuatan tawar menawar pembeli (kuantitas, mutu 

dan ketersediaan), 

4)  Kekuatan tawar menawar pemasok (dominasi, 

integrasi dan keunikan). 

 

 Dalam proses manajemen strategik diperlukan 

sebuah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan 

penetapan visi (jati diri), misi (justifikasi/pembeda) 

dan tujuan (target/standar) sebagai jawaban terhadap 

 pencanangan strategi yang telah disusun menurut 

tingkatannya (korporat, bisnis dan fungsional) yang 

didasarkan pada muatan, konsis-tensi dan 

 keterpaduannya dari suatu kerangka kerja proses 

pengambilan keputusan organisasi untuk jang-ka 

panjang. Dalam hal ini, struktur organisasi dengan 

berbagai bentuknya (sederhana, fungsional, divisional, 

matriks,  unit bisnis strategik berperan pen-ting dalam 

pencapaian tujuan dari  kebijakan yang dibuat. 

 

5. Manfaat Manajemen Strategi. 



 

 

Secara historis, manfaat manajemen strategi telah 

membantu lembaga pendidikan sekolah/madrasah 

memformulasikan strategi yang lebih baik dengan 

menggunakan pendekatan yang lebih sistemik, logis, 

dan rasional untuk pilihan strategi memungkinkan 

sekolah/madrasah untuk proaktif dalam membantu 

masa depannya, memungkinan sekolah/madrsah untu 

memulai dan mempengaruhi aktifitas sehingga 

memiliki kontrol terhadap nasibnya.
49

 

Dengan menggunakan manajemen strategik 

sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk 

menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam 

organisasi terutama berkaitan dengan persaingan, maka 

peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau 

berpikir secara strategik. Pemecahan masalah dengan 

menghasilkan dan Mempertimbangkan lebih banyak 

alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih 

teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang 

menguntungkan. Ada bebarapa manfaat yang diperoleh 

organisasi jika mereka menerapkan manajemen 
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strategik, yaitu:
50

 

1) Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju; 

2) Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-

perubahan yang       terjadi; 

3) Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 

4) Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu 

organisasi dalam  lingkungan yang semakin 

beresiko, 

5) Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi 

kemampuan perusahaan   untuk mencegah 

munculnya masalah di masa datang, 

6) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan 

strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap 

pelaksanaannya. 

 

G. Metode Penelitian. 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode 

penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang 
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diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu.
51

 

Penelitian kualitatif, yang juga disebut 

penelitian interpretif atau penelitian lapangan 

adalah suatu metodologi yang dipinjam dari 

disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan 

diadaptasi ke dalam seting pendidikan. Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian kualitatif menekankan makna daripada 

generalisasi.
52

   

Penelitian kualitatif menggunakan metode 

penalaran induktif dan sangat percaya bahwa 

terdapat banyak perspektif yang akan dapat 

diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada 
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fenomena sosial dan pada pemberian suara pada 

perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah 

studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa 

pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan 

bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah 

suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).
53

  

Penelitian merupakan penelitian kualitatif sebab 

pada penelitian ini menggali segala informasi 

mengenai gejala-gejala, fakta-fakta, atau 

kejadiam-kejadian yang diamati dan 

dideskripsikan dalam sebuah narasi mengenai 

implementasi program Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo yang mencakup mengenai empat 

komponen program Adiwiyata, yaitu: 1) 

Kebijakan Berwawasan Lingkungan, 2) 

Kurikulum Berbasis Lingkungan, 3) Kegiatan 

Lingkungan Bersifat Partisipasif dan 4) 

Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Ramah Lingkungan. 

2. Jenis Penelitian 
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 Ada 5 Macam metodologi Penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu : 

Etnografis, Studi Kasus, grounded theory, 

Penelitian interaktif dan penelitian tindakan 

kelas.
54

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini 

adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan 

yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang 

terjadi dari waktu ke waktu; peneliti seolah-olah 

bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu.
55

 

 

B. Lokasi Penelitian 

      Penelitian tentang Manajemen Strategik 

Dalam pengembangan Madrasah  Adiwiyata ini  

dilaksanakan  di MTs Negeri 6 Ponorogo dengan 

alamat Jl. KH Abdurraman No.06 Bogem 

Sampung Ponorogo. Peneliti memilih madrasah 

tersebut yaitu MTs Negeri 6 Ponorogo sebagai 

madrasah pertama sebuah lembaga Pendidikan di 
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Tingkat SLTP dilingkungan Kementerian Aagama 

kabuapaten Ponorogo yang  

mengimplementasikan 2 program pengelolaan 

lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini meneliti tentang Manajemen 

Strategik Madrasah Adiwiyata dan usaha sekolah 

dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta 

didik. Penelitian diperkirakan mulai dilakukan dari 

awal Oktober 2018 hingga peneliti sudah 

memperoleh data yang diperlukan. 

 

C. Sumber  Data. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

sebagai sumber informasi untuk memperoleh data. 

Informan dari penelitian “Manajemen Strategik 

dalam pengembangan Madrasah Adiwiyata ” ini, 

yang menjadi key informan adalah Guru mata 

Pelajaran IPA terpadu, selaku salah satu Tim 

Adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo, sedangkan 

yang menjadi informan pendukung diantaranya 

adalah Kepala madrasah,Wakil Kepala madrasah 

bidang Sarana dan Prasarana, Humas madrasah, 

Guru Mata Pelajaran, Warga madrasah (misal: 



 

 

tukang kebun, petugas tata usaha, pengelola 

kantin) dan peserta didik. 

 

D. Objek. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian terdiri dari empat komponen program 

Adiwiyata, yaitu: 1) Kebijakan Berwawasan 

Lingkungan, 2) Kurikulum Berbasis Lingkungan, 

3) Kegiatan Lingkungan Bersifat Partisipasif dan 

4) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Ramah Lingkungan. Keempat 

komponen tersebut akan dikaji dengan lima 

macam bidang Manajemen Pendidikan, yaitu: 

Manajemen Strategik Sarana dan Prasarana, 

Manajemen Kurikulum, Manajemen Peserta 

Didik , Kehumasan dan Kebijakan Pendidikan. 

 

E. Prosedur  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati, serta merekam perilaku secara sistematis 



 

 

untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan 

secara stematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-

obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Pada taha awal observasi dilakukan secara umum, 

penelitian mengumpulkan data atau informasi 

sebanyak mungkin.Tahap selanjutnya peneliti harus 

melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai 

menyempitkan data atau informasi yang diperlukan 

sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola 

perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. 

Jika hal itu  sudah diketemukan, maka peneliti dapat 

menemukan tema-tema yang akan diteliti.
56

 

Berdasarkan pengertian dan pernyataan 

tersebut, observasi merupakan kegiatan melihat, 

mengamati dan merekam serangkian kegiatan, 

perilaku, obyek, atau suatu sistem yang memiliki 

tujuan tertentu, untuk mengungkapkan dan 
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memberikan kesimpulan terhadap data yang 

diperoleh. Adapun yang akan diamati saat observasi 

yaitu: 

a) Lokasi dan lingkungan sekitar madrasah; 

b) Keadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 

Ponorogo, 

c) Kondisi sarana dan prasarana pendukung Program 

Adiwiyata, 

d)  Kegiatan pendukung Program Adiwiyata, 

e) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan yang 

diterapkan di madrasah Mts Negeri 6 Ponorogo. 

 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah untuk memahami 

sesuatu. Memahami adalah tujuan utama dari 

proses wawancara. Untuk dapat dikatakan paham 

dari proses memahami tersebut, diperlukan banyak 

hal seperti kemampuan merangkai kata agar 

kalimat yang diutarakan mampu memotivasi orang 

untuk memberikan jawaban, bukan justru merasa 



 

 

terancam dan menutupi diri.
57

   dan juga 

menambahkan bahwa bentuk-bentuk wawancara 

ada tiga yaitu : (1) wawancara terstruktur, dimana 

fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan 

pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas 

menjawab pertanyaan saja, (2) wawancara semi 

terstruktur yaitu peneliti diberi kebebasan sebebas-

bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan 

dalam mengatur alur dan setting wawancara, (3) 

wawancara tidak terstruktur memiliki kelonggaran 

dalam banyak hal termasuk dalam pedoman 

wawancara.
58

  Kegiatan wawancara akan 

dilakukan kepada informan diantaranya: 

a. Guru IPA terpadu, selaku salah satu dari Tim 

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo, untuk 

mengungkap informasi pengelolaan empat 

komponen program Adiwiyata, yaitu: 1) 

Kebijakan Berwawasan Lingkungan, 2) 

Kurikulum Berbasis Lingkungan, 3) Kegiatan 

Lingkungan Bersifat Partisipasif dan 4) 

Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan 
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Prasarana Ramah Lingkungan. 

b. Kepala madrasah, untuk mengungkap informasi 

mengenai   implementasi kebijakan 

berwawasan lingkungan,kurikulum berbasis 

lingkungan dan pembinaan terhadap peserta 

didik MTs Negeri 6 Ponorogo. 

c. Wakil Kepala madrasah Bidang Sarana dan 

Prasarana, untuk mengungkap informasi 

mengenai pengembangan dan pengelolaan 

saran dan prasarana ramah lingkungan di MTs 

Negeri 6 Ponorogo.  

d. Humas madrasah, untuk mengungkap mengenai 

kegiatan partispaif yang telah dilakukan 

madrasah selama Program Adiwiyata 

berlangsung di MTs Negeri 6 Ponorogo. 

e. Guru Mata pelajaran, untuk mengungkap 

implementasi kurikulum  berbasis lingkungan. 

f. Warga madrasah (tukang kebun, petugas tata 

usaha, pengelola     kantin), untuk mengungkap 

mengenai kontribusi dalam  pengelolaan 

sarana dan prasarana madrasah. 

 g.   Peserta Didik, untuk mengungkap mengenai 

pemahaman mengenai  Program Adiwiyata dan 



 

 

peran serta dalam pelaksanaan program. 

 

3.   Studi Dokumentasi. 

   Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap dari 

data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam. Data dari dokumen akan 

digunakan sebagai data sekunder dan data 

pendukung setelah observasi dan wawancara. 

Adapun catatan dokumen yang akan dipelajari 

yaitu: 

a. Laporan Evaluasi Program Adiwiyata setiap 

tahun, 

b. Piagam Penghargaan Program Adiwiyata, 

c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk 

Tingkat SLTP MTs N; 

d. RKAM, 

e. Silabus, 

f. Dokumen pelaksanaan program Adiwiyata MTs 

Negeri 6 Ponorogo, 

g. Laporan kegiatan bertema Lingkungan Hidup, 

h. Daftar inventaris Sarana dan Prasarana. 



 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah yang melakukan 

penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Oleh karena 

itu, hasil penelitian kualitatif bergantung pada 

orang yang menelitinya.
59

 Penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

juga dokumentasi, oleh karena itu instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: Pedoman 

observasi, pedoman wawancara, alat tulis, alat 

perekam, kamera, dan beberapa data-data atau 

dokumen-dokumen yang ada di MTs Negeri 6 

Ponorogo.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti 

untuk memperoleh keabsahan temuannya. 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan ( validitas ) 

dan keandalan (relibilitas), derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibiltas data).  
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 Dalam bagian ini peneliti mempertegas 

tehnik yang digunakan dalam mengadakan 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Yaitu 

teknik pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian kualitatif : 

1. Pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

2. Triangulasi teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.” 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah teknik triangulasi sumber. Teknik 

triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui subyek yang 



 

 

diteliti. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan : sumber, metode, penyidik dan 

teori.
60

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan 

data yang berupa hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi serta bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan 

sebuah pola atau model yang nantinya akan 

dilaporkan secara sistematik. Teknik analisis data 

yang digunakan penilitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif
61

 dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis dan 

meliputi:  
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1. Reduksi Data. 

Reduksi data adalah merangkum, memilh 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang 

penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan.
62

 

Dalam konteks ini, data yang peneliti 

peroleh semisal profil madrasah, mengenai proses 

pengembangan budaya religius, penulis reduksi 

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas 

dan ringkas berdasarkan place, actors, dan 

activity. Data tersebut dimasukkan ke dalam 

sistem pengkodean. Semua data yang diperoleh 

ditulis dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat 

ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. 

Hal ini dilakukan untuk menemukan domain dan 

kategori yang berhubungan dengan 

pengembangan budaya religius.  
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2. Display Data. 

Penyajian data (data display) adalah 

penyajian data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan mempermudah memahami apa 

yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

dan berdasarkan yang dipahami tersebut.
63

  

Penyajian data ini meliputi proses 

pelaksanaan pengembangan budaya karakter 

peduli terhadap lingkungan, dampak positif 

terhadap sikap dan perilaku. Selanjutnya peneliti 

mencari ciri spesifik pada setiap unsur internalnya 

masing-masing dengan mengkontraskan masing-

masing elemen. 

3. Penarikan Kesimpulan.  

Tahap ketiga pada analisis data adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis data 

yang mengenai proses pelaksanaan 
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pengembangan keprofesian berlanjutan, faktor-

faktor serta manfaatnya dilakukan selama 

pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data 

digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga 

dapat menemukan pola tentang peristiwa yang 

terjadi yang sesuai dengan fokus pembahasan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mengetahui struktur atau urut-urutan dari 

penulisan Tesis ini, maka perlu dijelaskan mengenai 

sistematika  pembahasan, adapun pembahasannya dalah 

sebagai berikut : 

Bab Satu : yaitu bab pendahuluan yang meliputi : latar 

belakang masalah,    rumusan-rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,  kajian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua : Hasil riset penulis yang meliputi  : Konsep 

Manajemen Strategik Dalam Pengembangan  

Madrasah Adiwiyata Di Mts Negeri 6 Ponorogo, 

implementasi manajemen Strategik dalam 

pengembangan madrasah adiwiyata. 

Bab tiga : Hasil riset penulis yang meliputi : Yakni 

Gambaran Umum MTs Negeri  6 Ponorogo yang berisi 



 

 

antara lain : Profil Madrasah Adiwiyata, Visi,  misi dan 

Tujuan pendidikan, dan identitas madrasah. Data Khusus, 

 Analisis  Data, Analisis strategi,Formulasi 

strategi, Implementasi  Stategi, 

Bab empat: Yang berisi paparan data Konsep manajemen 

Strategik dalam  pengembangan madrasah adiwiyata di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6  Ponorogo, 

implementasi manajemen  Strategik dalam 

 pengembangan madrasah adiwiyata di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6  Ponorogo. 

Bab lima : Yang berisi kesimpulan, saran, riwayat hidup 

penulis, surat pernyataan  keaslian tesis, dan lampiran-

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

STRATEGIK DALAM PENGEMBANGAN 

MADRASAH ADIWIYATA DI MTs NEGERI 6 

PONOROGO 

 

A. Konsep Manajemen Strategik Dalam Pengembangan  

Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo. 

Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang 

diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan maka 

penerapan manajemen stratejik justru sangat dibutuhkan 

guna apa yang diinginkan bersama dapat dicapai dengan 

sebaik mungkin. Peran manajemen stratejik ketika 

diimplementasikan dalam suatu organisasi maka setiap 

unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut 

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman 

sekarang ini, dimana setiap organisasi lembaga 

pendidikan telah melakukan ekspansi pasar guna 

mendapat keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu 

langkah strategis dan taktik yang tepat sehingga proses 

atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat 



 

 

dijalankan selektif dan seefisien mungkin. 

Persaingan yang memunculkan daya saing 

kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar (standar 

dan banchmarking), kecepatan dan ketepatan 

penyampaian produk (barang dan jasa) yang mampu 

menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan 

daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya 

dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi 

yang duguna-kan dan jangkauan pemasaran yang 

dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, 

produktivitas yang tinggi dan pelayanan yang baik. 

Madrasah Tsanawiyah  Negeri 6 Ponorogo dalam 

konsep manajemen strategiknya untuk pengembangan 

madrasah adiwiyata melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

  Salah satu syarat menjadi madrasah 

Adiwiyata atau mendapatkan penghargaan Adiwiyata 

yaitu madrasah harus menerapkan kebijakan yang 

berwawasan lingkungan. Perumusan kebijakan 

berwawasan lingkungan dilakukan dilakukan oleh 

Tim Adiwiyata sebagaimana oleh bapak Alip 



 

 

Budiono tuturkan selaku Ketua Tim Adiwiyata 

madrasah. 

“yang merumuskan itu Tim Adiwiyata, Pengendali 

Mutu dan Kepala Madrasah. yang utama itu dari Tim 

Adiwiyata, kebetulan saya ketua tim-nya. Terus 

untuk RAKM itu dirumuskan oleh Kepala Madrasah, 

Wakil Kepala Madrasah, dan Bendahara dan tim 

Adiwiyata juga. Kemudian dibantu juga Komite 

sekolah dan Purnawira  MTs Negeri 6 Ponorogo”. 
64

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat 

disimpulkan bahwa perumus kebijakan berwawasan 

lingkungan di MTs Negeri 6 Ponorogo bukan hanya 

dari Tim Adiwiyata. Perumus kebijakan merupakan 

hasil kerjasama dari berbagai elemen madrasah baik 

dari kerjasama dengan Kepala madrasah, Wakil 

Kepala madrasah, Pengendali Mutu, Komite 

madrasah dan MTs Negeri 6 Ponorogo. 

2. Kebijakan alokasi dana.  

   Untuk pengelolaan program adiwiyata. hal ini 

diperkuat oleh pernyataan oleh bapak Alip Budiono, 

“Didalam RAPBM atau sekarang namanya RAKM 

itu didalamnya harus disediakan sekitar 20% untuk 

program Adiwiyata. sebesar 20% dan itu sudah 

ketentuan aturan. Nah itu nanti buat inovasi-inovasi 
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mas seperti pengelolaan sarana prasarana ramah 

lingkungan,pengadaan barang”.
65

  

 

Berdasarkan hasil studi dokumen RAKM 

madrasah, madrasah telah menganggarkan kurang 

lebih 20% dari total anggaran madrasah guna 

pengelolaan program Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo. 

3. Kebijakan penyisipan wawasan lingkungan 

hidup kedalam mata      pelajaran.       

 Kebijakan tersebut  diperkuat oleh pernyataan 

Kepala Madrasah. 

“,,, istilahnya itu dimasukkannya mengenai 

kurikulum pendidikan lingkungan.Ada itu, 

pendidikan lingkungan.Itu itu kalau nggak salah 

biologi lingkungan namanya. Jadi ya kurikulum 

pendidikan lingkungan hidup sudah masuk ke dalam 

proses pembelajaran.”
66

  

 

 Selain itu, bapak Alip Budiono juga memperkuat 

pernyataan dari kepala Madrasah. 

“…nanti disisipkan dan diterapkan nilai-nilai atau 

wawasan mengenai lingkungan dan disesuaikan 

dengan kompetensi dasar masing-masing”.
67
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    Berdasarkan hasil studi dokumen Silabus 

mata pelajaran, pembelajaran mengenai wawasan 

lingkungan telah diintegrasikan pada tiap mata 

pelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 

masing-masing lihat dilampiran tesis ini RPP nya 

sudah beradiwiyata.  

  Dapat disimpulkan bahwa di MTs Negeri 6 

Ponorogo terdapat kebijakan yang berwawasan 

lingkungan yang nantinya disisipkan dan disesuaikan 

dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

berkaitan. Kebijakan yang berisi peraturan atau tata 

tertib untuk menjaga lingkungan. Salah satu tata 

tertib tersebut diungkapkan oleh Kepala Madrasah, 

“….ada peraturan-peraturan seperti membuang 

sampah sesuai jenisnya, terus buat karyawan atau 

bapak guru yang merokok dilarang merokok diarea 

sekolah.”
68

  

 

  Selain itu, beberapa murid juga 

menambahkan beberapa peraturan mengenai 

lingkungan madrasah, 

 

“….mulai mengurangi penggunaan daya listrik, 

misalnya saat siang hari tidak usah menyalakan 

lampu yang tidak perlu karena di Adiwiyata 

diwajibkan untuk tidak boros listrik. Lalu 
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mengurangi penggunaan AC, karena di Adiwiyata 

menurut kami itu, penggunaan AC itu bisa merusak 

lapisan ozon, seperti itu”.
69

 

“membagi tempat sampah menurut jenisnya mas, 

terus merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di 

madrasah”.
70

 

“…tidak banyak membuang sampah, kertas dan 

plastik. Terus memisahkan sampah organic, 

anorganik dan plastic”.
71

  

“ada juga peraturan untuk tidak boleh menyalakan 

kendaraan bermotor dan wajib menuntun kendaraan 

bermotor sampai ke parkiran”.
72

 

 

  Berdasarakan hasil observasi peneliti, disetiap 

sudut Madrasah terdapat beberapa peraturan 

mengenai kebijakan. Dapat disimpulkan beberapa 

peraturan menjaga lingkungan di MTs Negeri 6 

Ponorogo  adalah : 

a. Dilarang merokok di sekitar madrasah. 

b. Mendesain tata ruang untuk menjadi asri. 

c. Mengurangi intensitas penggunaan lampu 

listrik. 

d. Mengurangi intensitas penggunaan AC. 

e. Merawat tumbuhan sekitar. 

f. Membuang sampah sesuai dengan jenisnya. 
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g.  Dilarang menyalakan kendaraan bermotor. 

 4. Kebijakan  Kurikulum Berbasis Lingkungan. 

Madrasah yang peduli terhadap lingkungan, 

tentunya harus pula diimbangi dengan wawasan 

mengenai lingkungan. Salah satu cara meningkatkan 

wawasan tersebut adalah madrasah tsanawiyah negeri 

6 Ponorogo melaksanakan kurikulum berbasis 

lingkungan. Sebagaimana pernyataan dari Kepala 

madrasah bapak Agung Drajatmono, 

”....istilahnya itu dimasukkannya mengenai 

kurikulum pendidikan lingkungan. Ada itu, 

pendidikan lingkungan.Itu itu kalau tidak salah 

biologi lingkungan namanya.Jadi kurikulum 

pendidikan lingkungan hidup sudah masuk ke dalam 

proses pembelajaran.”
73

  

 

Pelaksanaan kurikulum berbasisi lingkungan 

tersebut diintegrasikan dengan kurikulum yang 

dipakai saat ini, yaitu Kurikulum 2013. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan oleh bapak Alip Budiono 

 

”sejak tahun 2015 sudah diimplementasikan, 

baik dalam mata pelajaran maupun penerapan 

kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam silabus, di 

RPP, setiap mata pelajaran terintegrasikan dengan 

berwawasan lingkungan termasuk didalam mata 
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pelajaran kita tambahkan mata pelajaran untuk 

mendukung berwawasan lingkungan, yaitu Biologi 

Lingkungan.Termasuk dalam RPP disisipkan 

berwawasan lingkungan untuk semua mata pelajaan, 

mulai dari Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, 

semuanya, bahkan sejarah. Berhubung saya juga guru 

sejarah, saya sisipkan juga mas, misalkan mengenai 

Revolusi Hijau itu.”
74

 

“…nanti disisipkan dan diterapkan nilai-nilai 

atau wawasan mengenai lingkungan dan disesuaikan 

dengan kompetensi dasar masing-masing”.
75

 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

materi mengenai wawasan lingkungan disisipkan 

dalam semua mata pelajaran. Materi mengenai 

wawasan lingkungan disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar setiap mata pelajaran. Penyisipan materi 

mengenai wawasan lingkungan di MTs Negeri 6 

Ponorogo sampai sekarang diintegerasikan dengan 

kurikulum 2013, juga menjadi sebuah mata pelajaran 

sendiri yang dikenal sebagai mata pelajaran Biologi 

Lingkungan atau Budidaya/Prakarya. Hal tersebut 

diperkuat oleh pernyataan dari Barokah Murti selaku 

pengampu mata pelajaran Budidaya/Prakarya,  

“sebagai guru itu berperan aktif untuk 

memberikan wawasan mengenai lingkungan yam as, 
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khusunya untuk mata pelajaran ini. Dulu namanya 

Biologi Lingkungan, karena diterapkan Kurikulum 

2013 maka berubah nama menjadi Budidaya dan 

Prakarya.”
76

 

 

Kemudian ibu Heni.Mayawati  juga menambahkan,  

 

“Kebetulan saya sebagai pengampu dalam mata 

pelajaran yang berkaitan dengan program Adiwiyata. 

yaitu Budidaya dan Prakarya. untuk mata pelajaran 

Budidaya dan Prakarya ini sebenarnya adalah Biologi 

Lingkungan, hanya saja karena kurikulum 2013, kita 

mengganti namanya saja ya”
77

 

 

Dan bapak Fatkhurrahman juga 

menambahkan, 

“saya dapet dulu itu kelas satu dulu itu mata pelajaran 

Biologi Lingkungan. Sekarang kelas dua sama tiga 

namanya Prakarya dan Kewirausahaan.”
78

  

  Tujuan dari Budidaya/Prakarya atau Biologi 

Lingkungan ini adalah upaya penghijauan dengan 

membudidayakan tanaman.Hal serupa juga 

dituturkan oleh ibu Heny.Mayawati, bahwa fokus dari 

mata pelajaran Budidaya/Prakarya adalah 

membudidayakan tanaman.  
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“Tujuan dari mata pelajaran kelas VII ini untuk 

budidaya tanaman yang nanti perkembangannya 

melalui kompos.” 
79

 

”memberikan upaya ya, upaya 

penghijauan.Upaya penghijauan tadi ya berasal dari 

Green House.” 
80

 

 

Proses pembelajarannya mata pelajaran 

Budidaya/Prakarya menggunakan metode 

pembelajaran seperti dalam mata pelajaran pada 

umumnya, yaitu dengan metode ceramah yang 

kemudian diikuti dengan praktek dan observasi di 

berbagai tempat.  

“Kalau, biasanya kita menggunakan metode 

eksperimen, kemudian observasi, kemudian ada 

praktek.”
81

 

 

“. Itu nanti langsung ya, maksudnya langsung 

ceramah, sesuai dengan silabus yang ada.Kemudian 

langsung dipraktekkan, kemudian nanti juga ada 

pengamatan-pengamatan. Untuk kemudiannya 

mungkin akan ada tinjau lapangan, seperti 

observasi”
82

 

 

Sumber belajar yag digunakan tidak hanya 

buku, namun juga berasal dari media internet, 
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sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Imam 

Qudhori, 

“kita mencari tahu lewat media internet 

mengenai materi pembelajaran, berikut 

pengelolaanya seperti apa, yang baik seperti apa, 

metode yang digunakan dalam budidaya benih seperti 

apa. Selain itu sumber belajar yang kita gunakan bisa 

dengan kerjasama dengan guru-guru yang 

bersangkutan dengan topiknya.Karena mata pelajaran 

riset seperti ini juga butuh keterangan dari berbagai 

sudut pandang, seperti guru Ipa dan biologi. Seperti 

itu mas. Sementara untuk mengampu mata pelajaran 

ini seharusnya memiliki wawasan tentang budidaya 

benih ini.”
83

 

 

  Sumber belajar yang digunakan tidak cukup 

apabila hanya menggunakan dari buku dan media 

internet. Terkadang guru juga menggunakan hasil 

wawancara dari observasi seorang ahli, seperti yang 

diungkap oleh bapak Alip Budiono,  

  ”Pokoknya dari internet. Video, dan buku. 

Kalau buku terkadang kita mengembangkan sendiri 

mas.Kadang juga kita belajar dari hasil wawancara, 

wawancara ke ahli atau pakar, misalnya waktu siswa 

ditugaskan untuk obervasi dan wawancara. Iya, kita 

juga bisa belajar dari hasil rekaman itu.Asumsi saya 

bahwa kalau sudah ahli itu sudah pernah 

berwirausaha dan memilki pengalaman yang banyak. 

Jadi bisa dibilang yang harus aktif mencari informasi 
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itu guru sama muridnya karena ini kan mata pelajaran 

baru dan berdiri sendiri”.
84

 

 

  Apabila dilihat dari segi manfaatnya, 

matapelajaran IPA terpadu Lingkungan sangat 

memberi manfaat kepada peserta didik, seperti 

pendapat Bagus, selaku Ketua Pokja,  

“soalnya bisa menambah ilmu pengetahuan tentang 

lingkungan dan hal-hal yang menyangkut alam 

mas.”
85

 

 

 Pendapat tersebut diatas diperkuat oleh beberapa 

siswa yang lain, 

“….soalnya member wawasan mengenai lingkungan 

hidup dan pelestariannya. Selain itu kita 

berwirausaha juga bisa mas, kan kita juga diajari 

untuk membuat pupuk kompos”
86

 

“…soalnya kita bisa belajar bagaimana mendaur 

ulang dan mengelola barang-barang bekas. Bisa 

membuat kompos sendiri dari bahan-bahan yang 

tidak dipakai lagi‟
87

 

 

“bermanfaat sekali, soalnya biar pandangan siswa itu 

tidak terpacu sama pelajaran-pelajaran IPA, IPS tapi 

juga terpacu dalam peduli lingkungan. Seperti barang 

yang tidak berharga bisa diolah dan dimanfaatkan 

menjadi barang yang berharga dan punya daya 
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jual.Jadi selain bisa memanfaatkan barang tidak 

berguna juga bisa berwirausaha, jadi tau caranya dan 

berapa harganya kalo dijual.Jadi ada nilai-nilai 

kewirausahaan yang bisa diambil.”
88

 

 

  Beberapa pendapat peserta didik diatas 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 membuat kompos 

sendiri. 

MTs Negeri 6 Ponorogo senantiasa 

mengadakan berbagai kegiatan dalam upaya 

melindungi, mengelola dan mengatasi permasalahan 

lingkungan. Madrasah menyadari kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan tidak dapat 

dilaksanakan tanpa adanya peranserta masyarakat 

madrasah,  instansi dan organisasi lain, maka MTs 

Negeri 6 Ponorogo melakukan kegiatan lingkungan 

berbasis partisipasif. Kegiatan lingkungan yang telah 

dilaksanakan antara lain: 
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Kegiatan aksi lingkungan ini dilakukan setiap 

tanggal 9 dan Jum‟at Bersih.Jum‟at bersih 

difokuskan untuk karyawan sekolah, sementara 

kegiatan yang ditujukan bagi seluruh warga sekolah 

dilaksanakan pada tanggal 9 setiap bulan. Hal 

tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Alip 

Budino, 

“Kita ada aksi lingkungan setiap tanggal 9, 

terus Jum‟at Bersih khusus untuk karyawan. Kalo 

yamg menyeluruh, bersifat keseluruhan dilaksanakan 

pada tanggal 9.Terus kita membentuk Satgas 

Adiwiyata dan saya menyebarkan konsep “virus”. 

Virus yang saya maksud bukan penyakit , namun 

dalam artian agar nanti menular dari siswa kesiswa 

bahkan bisa ke guru dan sampai karyawan, syukur-

syukur bisa sampai luar madrasah mas”
89

 

 

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan dari 

Kepala Madrasah,  

 

“ada banyak, misalkan melaksanakan aksi lingkungan 

setiap tanggal 9, terus Jum‟at Bersih. Kalo Jum‟at 

Bersih itu, nanti, khusus untuk karyawan, karyawan 

TU.Seperti yang anda lihat diluar saat ini, kita 

melaksanakan kegiatan Jum‟at Bersih.” 
90
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 Sehingga dapat oleh penulis simpulkan 

bahwa kegiatan aksi lingkungan di MTs Negeri 6 

Ponorogo secara rutin diadakan setiap tanngal 9 dan 

jum‟at dengan melibatkan seluruh warga madrasah. 

 

5. Kebijakan Terhadap Perubahan Visi, Misi 

dan Tujuan Madrasah. 

 Memuat kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut 

diperkuat oleh pernyataan bapak  Agung 

Drajatmono selaku Kepala madrasah. 

“Terus kebijakan yang lain itu kita rubah visi-misi 

sekolah untuk mengikuti jalur pengelolaan 

lingkungan”. 
91

 

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh siswa Wahyu 

Diwan Fauzi, selaku Ketua OSIS. 

 “……juga terdapat di dalam visi-misi 

sekolah, banyak sekali visi- misi yang menyangkut 

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo, dari visi 

nomor empat sampai nomor delapan itu 

menyangkut ke Adiwiyata.”
92
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B. Implementasi Manajemen Strategik Dalam 

Pengembangan   Madrasah Adiwiyata di MTs 

Negeri 6 Ponorogo. 

   Dengan menggunakan manajemen strategis 

sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk 

menyelesaikan setiap masalah  strategis didalam 

organisasi terutama berkaitan dengan persaingan, 

maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih 

kreatif atau secara strategik. Pemecahan maslah 

dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih 

banyak alternatif  yang dibangun dari suatu analisa 

yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil 

yang menguntungkan.  Implementasi manajemen 

strategis dalam pengembangan program madrasah 

adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo secara signifikan 

membawa dampak positif bagi madrasah tersebut. 

Dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan 

kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan yaitu : perumus kebijakan, personil 

pelaksana dan sistem organisasi pelaksana. 

Kebijakan berwawasan lingkungan telah 

dirumuskan oleh Tim Adiwiyata dengan bantuan 



 

 

Kepala Madrasah. Apabila sebuah kebijakan sudah 

mendapatkan persetujuan dari kepala madrasah 

maka kebijakan mengenai wawasan lingkungan 

tersebut akan menjadi sebuah peraturan baru yang 

harus dipatuhi oleh peserta didik, guru, dan 

karyawan madrasah. Visi, misi, peraturan dan tata 

tertib yang berwawasan lingkungan merupakan 

bentuk dari komitmen dari segenap warga sekolah, 

mulai dari kepala madrasah, guru, siswa sampai 

karyawan untuk senantiasa menyelaraskan kegiatan 

di madrasah baik dalam pembelajaran maupun 

ekstrakurikuler dengan menumbuhkan kesadaran 

dan kepedulian terhadap lingkungan. Komitmen 

seluruh warga madrasah akan menjadi tolok ukur 

dalam melakukan tindakan, sehingga apa yang haus 

dilakukan oleh seluruh warga madrasah dalam 

berpartisipasi diprogram Adiwiyata menjadi lebih 

jelas dan terarah menuju tujuan program Adiwiyata. 

Pelaksanaan kebijakan berwawasan lingkungan di 

madrasah dilaksanakan sesuai dengan buku 

Panduan Adiwiyata. Di dalam dokumen 

Pengembangan KTSP madrasah telah termuat upaya 

kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan 



 

 

lingkungan hidup. Hal tersebut ditandai dengan 

dirubahnya visi dan misi madrasah sesuai dengan 

nilai-nilai dan upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana yang diutarakan 

oleh ketua tim Adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo. 

Kemudian dalam struktur kurikulum juga sudah 

memuat mengenai Kompetensi Lulusan yang 

memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan 

pengembangan diri. RAKM madrasah dialokasikan 

sebesar 18% dari total anggaran madrasah untuk 

program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Kebijakan mengenai alokasi dana 

untuk pengelolaan program Adiwiyata. hal ini 

diperkuat oleh pernyataan oleh bapak Alip Budiono. 

“Didalam RAPBM atau sekarang namanya 

RAKM itu didalamnya harus disediakan sekitar 

20% untuk program Adiwiyata.sebesar 20% dan 

itu sudah ketentuan aturan. Nahitu nanti buat 

inovasiinovasi mas seperti pengelolaan sarana 

prasarana ramah lingkungan,pengadaan barang”.
93

  

 

Program perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup meliputi: kesiswaan, kurikulum 

dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas 
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pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana 

ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup 

di sekolah didukung melalu berbagai aksi 

lingkungan. Aksi lingkungan tersebut antara lain 

bersih-bersih bersama setiap tanggal 9, Jum‟at 

Bersih dan peringatan hari lingkungan. Hal-hal 

yang dilakukan untuk menjalankan konsep 

manajemen strategik dalam pengembangan 

Madrasah adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo 

antara lain : 

 

1. Kebijakan memperingati Peringatan Kalender 

Lingkungan Hidup.        Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia selalu bergantung 

dengan lingkungan. Bangun tidur, kita 

memerlukan air untuk mandi dan minum, 

kemudian kita sarapan dengan nasi, sayur, dan 

ikan, kita menggunakan buku tulis yang terbuat 

dari bubur kertas (pulp) yang berasal dari pohon, 

baju kita terbuat dari benang yang berasal dari 

kapas. 

  Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang 

terjadi dalam lingkungan global maupun nasional, 



 

 

sebenarnya berakar dari perilaku manusia yang 

tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. 

Untuk menjaga dari itu semua maka Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo memperingati 

peringatan yang dimaksud adalah dengan 

memperingati hari-hari tertentu untuk menjaga 

lingkungan hidup dari keruskan alam.Kita sebagai 

penikmat sumber daya alam sangat perlu memiliki 

budaya cinta lingkungan agar alam kita akan 

selalu terjaga kelestariannya. Untuk ini semua 

maka MTs Negeri 6 Ponorogo Memperingati 

peringatan  Kalender Lingkungan Hidup yang 

dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Kalender Lingkungan 

No Tanggal/ 

Bulan 

Peringatan 

1 1 Januari Hari Dharma Samudera 

2 2 Februari Hari Lahan 

3 21 

Februari 

Hari Peduli Sampah Naional 

4 20 Maret Hari Kehutanan 

5 22 Maret Hari Air Sedunia 

6 27 Maret Hari Pelangi 



 

 

7 22 April Hari Bumi 

8 31 Mei Hari Tanpa Tembakau Sedunia 

9 05 Juni Hari LIngkungan Hidup 

Sedunia 

10 17 Juni Hari Memerangi Penggunaan 

Lahan dan 

Memerangi Penggunaan Lahan 

11 16 

September 

Hari Ozon Iternasional 

12 22 

September 

Hari Bebas Kendaraan 

Bermotor 

13 06 

Oktober 

Hari Habitat Sedunia 

14 05 

November 

Cinta Puspa dan Satwa 

Nasional 

15 21 

November 

Hari Pohon 

16 02 

Desember 

Hari Konservasi Ikan Paus 

17 29 

Desember 

Hari Keanekaragaman Hayati 

Sumber: Dokumentasi depan Madrasah  

 



 

 

 Saat ini, MTs Negeri 6 Ponorogo sudah dapat 

memperingati beberapa dari  kalender lingkungan, seperti 

yang dituturkan oleh bapak Imam Qudhori,  selaku Humas 

madrasah, 

“hari-hari lingkungan hidup tertemtu, misalnya anda 

lihat didinding ada kalender lingkungan hidup, saya 

punya lima program. misalkan saja waktu hari 

lingkungan hidup, tanggal 5 juli, Hari Bumi, Hari Air 

itu biasanya, terus Hari Pohon.”
94

  

 

Namun tidak semua kegiatan kalender tidak 

bisa diperingati, seperti yang dituturkan oleh bapak 

Barokah Murti, 

“biasanya ada event-event atau kegiatan 

kebersihan menurut kalender lingkungan hidup mas. 

Di depan itu kan terpampang kalendenya mas. Tapi 

kenyataannya hanya beberapa yang jalan.”
95

 

 

Pernyataan teresebut senada dengan pernyataan dari 

bapak Imam Qudhori, 

“Jadi nanti ada penanaman pohon, kemudian 

hari bumi disini ibaratnya, tapi belum berjalan.”
96

  

 

Hal ini dikarenakan madrasah tidak memiliki 

saran yang mendukung untuk memperingatinya, 
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sehingga sekolah hanya bisa memperingati yang 

sekiranya dapat direalisasikan. Hal tersebut 

diungkapkan oleh bapak Mujaroini,  

“Soalnya tidak semua kegiatan bisa kita 

realisasikan, seperti hari penyelamatan pasu kalo gak 

salah.tapi aksi lingkungan tetap dilakukan setiap 

tanggal sembilan. Kalau yang sudah itu Hari Pohon, 

itu nanti gerakan siswa menyelamatkan pohon. 

Misalkan kalau dulu itu ada dua anak menyediakan 

satu pot tanaman.”
97

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa MTs Negeri 6 

Ponorogo telah memperingati beberapa hari 

peringatan dari Kalender Lingkungan. 

 

2. Kebijakan Mengikuti kegiatan lingkungan yang 

diselenggarakan     pihak luar madrasah. 

Tujuan partisipasi dalam kegiatan 

lingkungan salah satunya adalah sebagai promosi 

terhadap kegiatan Adiwiyata.promosi kegiatan 

Adiwiyata dilaksanakan pada saat event-event 

ternentu sebagaimana yang dituturkan oleh bapak 

fatkhul Hadi,  

“Biasanya kalau promosi diluar itu ketika kita 

ada kegiatan tertentu, kita kan sering mendapatkan 
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istilahnya, apa itu, undangan. Seperti kemarin 

undangan di Karnaval HUT RI yang tahun kemarin 

itu kita memunculkan bahwa MTs Negeri 6 Ponorogo 

itu sebagai Madrasah  Adiwiyata. Kemudian kita juga 

mendapat undangan dari rangkaian biotilik sungai. 

Biotilik sungai yangdiundang disitu sekolahsekolah 

Adiwiyata. Jadi kan otomatis kita juga dapat respon 

dari peserta lain bahwa MTs Negeri 6 Ponorogo  itu 

sudah Adiwiyata” 

Dari pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa 

dengan melalui promosi di kegiatan yang 

diselenggarakan pihak luar, MTs Negeri 6 Ponorogo 

menjadi dikenal menjadi Madarasah peduli 

lingkungan oleh masyarakat sekitar. 

Mengembangkan kegiatan ektrakurikuler Kegiatan 

partisipasif di sekolah juga dilaksanakan dengan 

mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada 

di sekolah.Pengembangan tersebut dikaitkan dengan 

wawasan lingkungan hidup.hal tersebut seperti yang 

dituturkan oleh bapak Ali Budiono,  

“sekarang bisa diintegrasikan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler-ekstrakurikuler madrasah. Misalnya 

dalam kepramukaan, pecinta alam.”
98

 

 

Pendapat diatas diperkuat dari berbagai siswa,  
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“Kita kan dari ekstrakurikuler Peraturan Baris 

Berbaris ya mas, kalo untuk program secara tersendiri 

itu tidak ada, tapi kita diajarkan untuk cinta terhadap 

tanah air dan setiap latihan kadang kita juga bersih-

bersih sekolah mas.”
99

 

 

 Dengan mengaitkan wawasan lingkungan ke 

dalam ekstrakurikuler kelas, maka diharapakan akan 

tumbuh potensi dan kesadaran akan menjaga 

lingkungan seperti yang dituturkan oleh Alip  

Budiono, 

“…nanti arahnya juga ke pengembangan potensi 

diri atau sikap kesadaran diri untuk cinta 

lingkungan”.
100

 

 

 Selain itu, untuk mendukung segala kegiatan 

Adiwiyata, MTs Negeri 6 Ponorogo  juga menjalin 

kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di 

Kabupaten Ponorogo. 

 

  

 

3. Kebijakan kemitraan dalam pengembangan 

pendidikan untuk    menunjang Program 
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Adiwiyata. 

  Adapun instansi yang menjalin kerjasama 

dengan  MTs Negeri 6 Ponorogo yaitu ; Sekolah atau 

Madrasah yang ada di sekitar Ponorogo dan  dinas 

instansi-instansi yang ada dilingkup kabupaten 

Ponorogo. Adapun Lembaga atau instansi sebagai 

mitra MTs Negeri 6 Ponorogo anrtara lain : 

a. Dengan kelompok Tani Mulyo dusun Bogem desa 

sampung yang bertujuan mengenalkan pada 

masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup 

dan saling menerima dan  memberi pengetahuan 

serta pelestarian lingkungan hidup. 

b. Dengan alumni dalam kaitannya dengan bantuan 

pendampingan,dan sarana; 

c. Dengan BLH dalam kaitannya dengan workshop, 

bantuan pendampingan,pembinaan dan sarana; 

d. MIN Bogem yang bertujuan antara lain 

memberikan dan bantuan demi keberhasilan 

program peduli lingkungan menuju madrasah 

adiwiyata. 

e. Puskesmas Kecamatan Sampung  dalam kaitannya 

kesehatan dan pembinaan kantin; 

f. Polsek Kecamatan Sampung dalam kaitannya 



 

 

dengan seminar Narkoba. 

g. Koramil Kecamatan Sampung dalam kaitannya 

dengan seminar Wawasan Kebangsaan. 

 Apabila dilihat dari berbagai macam 

kerjasama yang sudah terjalin selama ini, kerjasama 

ini sangat berarti untuk program Adiwiyata. Karena 

dengan kerjasama ini, MTs Negeri 6 Ponorogo 

merasa sangat terbantu, seperti yang diungkapkan 

oleh bapak  Imam Qudhori, 

 

“kemitraan tersebut bagi MTs Negeri 6 

Ponorogo sangat penting dan itu memberikan, 

istilahmya apa, respon positif. Dengan itu kita dapat 

banyak bantuan.Kemarin dari BLH entah itu dalam 

bentuk sarana atau permohonan untuk narasumber 

untuk mengisi materi workshop atau 

seminar.Kemudian dari Puskesmas itu mengenai 

kesehatan.Yang jelas lebih banyak ke segi 

positifnya.Banyak bantuan-bantuan seperti 

itu.Bantuan tanaman-tanaman banyak dari bantuan 

juga, terutama BLH.Terus bantuan dari Dinas 

Kehutanan kabupaten Ponorogo  itu kita dapat 

bantuan sosialisasi workshop itu. Kalo mencari 

narasumber bisa mem bayar mahal, kita dapat 

bantuan narasumber. Dinas Pekerjaan Umum juga, 

karena berhubungan dengan sanitasi. Terus dari 

puskesmas berkaitan dengan kantin, makanan yang 



 

 

sehat itu yang seperti apa. Jadi puskesmas juga ikut 

memberi saran soal pengelolan kantin sekolah.”
101

  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

lingkungan partsipasif di MTs Negeri 6 Ponorogo 

berupa kegiatan aksi lingkungan, memperingati 

kalender lingkungan, dan mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang telah di selenggarakan oleh pihak luar sekolah. 

Dan untuk memperlancar kegiatan di sekolah, sekolah 

juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi 

di Kabupaten Ponorogo. 

 

4.  Kebijakan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah 

Lingkungan.    

        Ketersediaan sarana dalam rangka mewujudkan 

madrasah yang peduli terhadap lingkungan sangat 

penting. Dengan memiliki sarana yang ramah 

lingkungan, maka madrasah dapat mengatasi 

permasalahan lingkungan yang menjadi isu yang 

sedang berkembang sekolah. Untuk mencapai tujuan 

mengatasi permasalahan tersebut, tentunya diperlukan 

sebuah proses pengelolaan. Di MTS Negeri 6 

Ponorogo saat ini sudah tersedia beberapa macam 
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sarana ramah lingkungan baik untuk mengatasi 

permasalahan maupun untuk menunjang pembelajaran.  

Beberapa sarana tersebut berdasarkan penuturan oleh 

bapak Alip Budiono antara lain; 

“Salah satunya itu kita Green House, terus ada 

Rumah Kompos yang di depan sekolah itu, tapi 

sekarang baru diperbaiki mas. Terus ada biopori dan 

sumur resapan.” 
102

 

 

 Kemudian Pernyataan diatas ditambahkan 

dengan pernyataan dari Kepala Madrasah dan bapak  

Barokah Murti, selaku Wakasek Sarana dan Prasarana, 

 “Misalkan saja, yang untuk sarana dan 

prasarana itu cenderung secara khusus mas, sekolah 

hanya menyediakan tempat-tampat. Seperti Rumah 

kompos untuk pembelajaran, terus ada Green  House 

itu juga buat pembelajaran sekaligus budidaya 

tanaman.Terus ada sumur resapan dan biopori.”
103

 

 “Sejak awal kita akan masuk Adiwiyata, kita 

mulai merencanakan pembangunan fisik dan non fisik 

mas. Kalo fisik itu seperti penambahan lahan parkir 

agar siswa bisa parkir dengan rapi. Kemudian ada 

taman Adiwiyata didepan dan kolam air di belakang. 

Selain itu kita juga membangun Green House dan 

rumah kompos. Tujuannya adalah untuk menunjang 

pembelajaran tentang adiwiyata, dalam artian Green 

House itu untuk budidaya tanaman dan rumah 

                                                      
102

 Alip budiono,  wawancara, Ponorogo 28 Nopember 2018. 
103

 Barokah Hari Mukti,  wawanncara, Ponorogo 26 Nopemeber 2018. 



 

 

komposnya ya buat belajar bikin pupuk organik mas.” 
104

 

 

Sehingga dari berbagai pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa MTs Negeri 6 Ponorogo sudah 

menyediakan beberapa sarana ramah lingkungan, 

diantaranya: 

 a. Rumah Kompos, 

 b. Green House, 

 c. Biopori, 

 d. Sumur Resapan, 

 e. Tempat sampah, 

 f. Taman. 

  Pemanfaatan sarana yang ramah lingkungan 

tersebut tidak lepas dari pengelolaannya.  

  Apabila sarana tidak dikelola maka, sarana 

akan cepat rusak. Pengelolaan saran di MTs Negeri 6 

Ponorogo sudah memiliki tenaga tersendiri, seperti 

yang dituturkan oleh bapak Barokah Murti, 

“untuk pengelolaan, kita dari swakelola secara 

intern. Maksudtnya nanti ada dari pakbon-pakbon dan 

tenaga ahli yang membantu” 
105
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan 

bapak Barokah Murti dan bapak Imam Qudhori, 

“Kalau disini sudah ada cleaning service, 

istilahnya tukang kebun. Untuk masalah lingkungan 

disini saya rasa sudah sangat diperhatikan ya, kama 

rmandi selalu dikuras, taman dan lapangan selalu 

disapu”.
106

 

 

“Jadi yang mengelola itu ada petugas rutin dari 

sekolah.Bentuk pengelolaanya juga macam-macam, 

misalnya dalam kaitannya Adiwiyata saat ini rehab 

pembangunan Rumah Komposter agar lebih baik.” 
107

 

 

Agar sarana dan prasana terawat dengan baik, 

madrasah juga membuat jadwal untuk mengelola 

sarana prasarana tersebut. Adapaun salah satu bentuk 

jadwal yang dimaksud adalah jadwal pengelolaan 

sanitasi sebagai berikut, 
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Tabel 2.2 

 Jadwal Pengelolaan Sanitasi MTs Negeri 6 

Ponorogo
108
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 Dokumentasi MTs Negeri 6 Ponorogo. 

N

O 
POKJA NAMA SISWA Kelas 

K

E

T 

1 GREEN 

HOUSE 

Anisa’ Dwi 

Cahyani 
IX C 

 

2 MADING Elsa Kharisma Z. 
VIII 

A 

 

3 TOGA Fitra Chairina IX A 
 

4 BANK 

SAMPAH 

Moh. Faiz Aldrian 

W. 
IX A 

 

5 KOMPOSTE

R 
Sayekti Milan IX A 

 

6 BIOLIM 

1. 1. Aulia Farkhatul 

Maulida 

2. M. Bagas Adi 

Ilham U. 

IX A 

 

7 HIDROPON

IK 

1. Nur Alif Dwi S. 

2. Indra Dwi S. 

VIII 

A 

VIII 

D 

 

8 
KEBUN 

MADRASA

H 

Naswa Al Maida IX D 

 



 

 

 

 

B

e

r

d

a

s

a

r

k

a 

 

Berdasarkan jadwal diatas dapat dikatakan 

bahwa tenaga madrasah untuk merawat sarana 

prasarana Madrasah sangat bagus sekali. Setiap 

petugas meiliki tanggung jawab dan dan tugas 

masing-masing.  Pelaksana salah satu petugas 

kebersihan atau yang dikenal sebagai tukang kebun 

mengatakan, 

“saya selaku tukang kebun disini sebagai 

pelaksana mas. Terutama dalam pemeliharaan 

kebersihan lingkungan sekolah mas, terus kebersihan 

9 
TAMAN 

MADRASA

H 

M. Rohman Rifa’i IX A 

 

10 KANTIN 

SEHAT 
Devira Nur Afifah 

VIII 

E 

 

11 KONSERVA

SI SATWA 

1. Alfu Saifudin 

2. M. Nurul Ihsan 

IX A 

VIII 

A 

 

12 
DISPLAY 

HASIL 

KARYA 
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tanaman dan Green House madrasah. Selain itu juga 

mengurus bagian sanitasi sama selokan mas” 
109

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa petugas kebersihan memiliki peran sebagai 

pelaksana kebersihan dan merawat sarana sesuai 

dengan tugas yang telah diberikan oleh 

sekolah.Berkat terawatnya sarana tersebut, sebagai 

contoh sanitasi dan kebersihan WC sekolah, saat ini 

jauh lebih baik daripada saat dulu. Hal tersebut 

diungkapkan oleh bapak  Mujaroini,  

 

“Menurut saya ini lebih baik daripada 

sebelumnya yang jelas.Karena dalam pengelolaanya 

itu ada hari-hari tententu untuk melakukan 

kebersihan, begitu. Jadi mungkin karena kita sudah 

Adiwiyata”
110

 

 

Pendapat tersebut diperkuat juga oleh bapak Alip 

.Budiono, 

“Untuk masalah lingkungan disini saya rasa sudah 

sangat diperhatikan ya, kamarmandi selalu dikuras, 

taman dan lapangan selalu disapu.” 
111
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Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan adanya 

peningkatan kualitas sarana ramah lingkungan 

madrasah dengan cara merawatnya secara rutin. 

Dengan baiknya sanitasi madrasah, tentunya peserta 

didik juga menjadi nyaman apabila sedang jajan di 

kantin.Hal ini dikarenakan letak WC atau sanitasi 

sekolah berada dekat dengan kedua kantin sekolah. 

Untuk mendukung program Adiwiyata, kantin 

sekolah juga harus dikelola agar menjadi kantin yang 

sehat dan ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, Madrasah telah menjalin hubungan 

kerjasama bersama Puskesmas dalam kaitannya 

memberikan masukan kantin yang sehat sebagaimana 

Heri Nur Fahrudin menyatakan, 

“Terus dari puskesmas hubungannya dengan 

kantin, makanan yang sehat itu yang seperti apa. Jadi 

puskesmas juga ikut memberi saran soal pengelolan 

kantin sekolah.”
112

 

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Barokah Murti, 

“Dulu juga pernah kerjasama mas sama 

puskesmas, bentuk kerjasamanya memberikan saran 
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mengenai penyediaan jajanan atau makanan untuk 

kantin yang sehat.”
113

 

 

Selain mengadakan kerjasama bersama 

dengan puskesmas, kantin MTs Negeri 6 Ponorogo 

juga menerapkan kebijakan standar kantin Adiwiyata.  

Beberapa kebijakan tersebut antara lain; 

a. Larangan menjual rokok, 

b. Larangan menggunakan penyedap berlebihan, 

c. Tidak menjual makanan yang mengandung 

Pengawet, Pewarna, Pemanis yang 

membahayakan kesehatan, 

d. Tidak menjual minuman yang dikemas dalam 

botol/gelas plastik. 

e. Tidak melayani siswa jajan ketika pelajaran 

berlangsung kecuali siswa yang istirahat jam 

pelajaran olah raga. 

Kemudian Isnan sebagai tenaga kebersihan 

di MTs Negeri 6 Ponorogo memperkuat adanya 

kebijakan mengenai standar kantin madrasah, 

“Buat kualitas kantin biasanya dijaga 

kebersihan mas. Terus menyediakan makanan 

yang sehat bebas formalin dan pengawet mas”. 
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Dapat disimpulkan bahwa selain adanya 

pengelolaan dan peningkatan kualitas sarana 

prasarana madrasah yang ramah lingkungan, 

kualitas kesehatan di dalam kantin juga 

diperhatikan oleh madrasah dengan kerjasama 

bersama dengan Puskemas Kecamatan Sampung 

kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 PONOROGO 

 

A. Data Umum. 

 1. Gambaran Umum Profil MTs Negeri 6 Ponorogo. 

      Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo Madrasah 

Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Ponorogo yang 

merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri 

terkenal di Jawa Timur. MTsN 6 pada awalnya 

merupakan Madrasah Tsanawiyah PSM cabang 

Takeran yang berdiri pada tahun 1969, yang 

personalianya terdiri dari tokoh masyarakat – tokoh  

agama – ulama dan para Kyai di wilayah Kecamatan, 

sebelumnya pada tahun 1970 bernama MTs. Al 

Islam, pada tanggal 30 Desember 1989 MTs.N Filial 

Jetis kemudian pada tanggal 25 Nopember 1995, 

dengan No. SK Menag 515 A / 1995. menjadi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri penuh (MTsN Bogem 

Sampung) serta resmi berganti nama menjadi MTsN 

6 Ponorogo pada tahun 2016. Madrasah  Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) 6 Ponorogo adalah lembaga 



 

 

pendidikan umum ditingkat menengah pertama, yang 

diselenggarakan oleh  Departemen  Agama 

(Kementerian   Agama)   yang mempunyai  ciri  khas  

dibidang  pemahaman  agama  Islam,  memiliki  

potensi sangat besar untuk menjadi salah satu 

keunggulan akademik dan nonakademik. Hal itu 

sesuai dengan visi yang diembanya yakni 

Terwujudnya Madrasah Islami, Berprestasi, 

Berwawasan Teknologi dan Berbudaya Lingkungan. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  secara 

geografis terletak di Kecamatan Sampung yang 

berdekatan dengan kecamatan Sukorejo. Hal ini 

sangat membuat siswa siswi MTsN Sampung tidak 

hanya berasal dari kecamatan Sampung, melainkan 

dari kecamatan Sukorejo yang potensi peserta 

didiknya sangat besar. Seiring dengan peningkatan 

prestasi di bidang akademik maupun non akademik, 

maka dari tahun ke tahun banyak orang tua siswa 

yang berminat ingin menyekolahkan putra-putrinya 

ke madrasah ini, baik dari sekitar kecamatan 

Sampung, Sukorejo bahkan dari kabupaten 

Magetan.
114
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   Ditinjau dari kelembagaan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  mempunyai tenaga 

akademik yang handal dalam pemikiran, memiliki 

manajemen yang kokoh yang mampu menggerakkan 

seluruh potensi untuk mengembangkan kreativitas 

civitas akademika, serta memiliki kemampuan 

antisipatif masa depan dan proaktif. Selain itu 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  memiliki 

pemimpin yang mampu mengakomodasikan seluruh 

potensi yang dimiliki menjadi kekuatan penggerak 

lembaga secara menyeluruh. Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 6 Ponorogo  menunjukkan peningkatan 

kualitasnya. Dan kita berharap dengan semakin 

bertambah usia, semakin mampu memberikan 

sumbangan yang terbaik bagi kemajuan Iptek yang 

didasari oleh kemantapan Imtaq dan berbudaya 

lingkungan. 

   Namun demikian, MTs Negeri 6 Ponorogo 

menyadari bahwa tantangan dan tanggung jawab 

kami dalam dunia pendidikan kedepan tidak mudah 

sehingga kami harus senantiasa merapatkan barisan 

guna mempersiapkan diri menjadi bagian dari 

learning community yang diperhitungkan dalam 



 

 

mengantarkan civitas akademika Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo    khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk menjadi semakin 

baik, berkualitas, dan memiliki keunggulan 

kompetitif dalam bidangnya. 

   Seiring dengan berjalannya waktu, madrasah 

ini terus melakukan upaya-upaya peningkatan mutu. 

Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu 

pendidikan dan pengajaran di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 6 Ponorogo adalah pengembangan sarana dan 

prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 

Ponorogo.  Dengan adanya program tersebut, 

madrasah bisa meningkatkan bentuk pelayanan 

pendidikan kepada seluruh siswa, baik yang reguler, 

maupun bina prestasi di kelas unggulan, sekaligus 

bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki 

oleh siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan
115

 

a. Visi Pendidikan. 

  Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  

sebagai lembaga pendidikan mengemban amanat 
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untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi 

Pendidikan Nasional serta pendidikan di daerah 

masing-masing. Oleh karena itu, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  perlu memiliki Visi 

dan Misi Madrasah yang dapat dijadikan arah 

kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan, maka visi Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 6 Ponorogo  adalah : Terwujudnya Madrasah 

Islami, Berprestasi, Berwawasan Teknologi dan 

Berbudaya Lingkungan. 

 

b. Misi Pendidikan. 

Misi dari MTsN 6 Ponorogo adalah.  

1) Mewujudkan Kurikulum K-13 yang lengkap, 

relevan dengankebutuhan, dan berwawasan 

nasional. 

2)  Mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan sehingga setiap 

siswa dapat mengembangkan diri secara 

optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Mewujudkan penilaian outentik pada 

kompetensi kognitif, psikomotor dan afektif. 



 

 

4)  Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan. 

5)  Menumbuhkembangkan budaya karakter 

bangsa. 

6) Mengembangkan potensi siswa dalam 

menggunakan pengetahuan dan teknologi 

(Iptek). 

7)  Mengembangkan kemampuan olahraga, 

kepramukaan dan seni yang  tangguh dan 

kompetitif. 

8)  Mengembangkan kemampun KIR, lomba 

olimpiade yang cerdas dan kompetitif. 

9)  Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, 

rapi, bersih, dan nyaman. 10) Mewujudkan 

fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan  

berbasis IT. 

11)  Memiliki tenaga guru bersertifikat 

profesional. 

12) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik 

dan tenaga  kependidikan. 

13)  Menyelenggarakan manajemen berbasis 

sekolah 



 

 

14)  Menumbuhkan semangat budaya mutu secara 

intensif. 

15)  Mewujudkan pengelolaan pembiayaan 

pendidikan yang memadai, wajar dan adil. 

16)  Mengoptimalkan peran masyarakat dan 

membentuk jejaring dengan stakeholder. 

17) Mewujudkan perilaku, berfikir, dan bertindak 

yang baik sesuai dengan akhlak  mulia serta 

memiliki pengetahuan keagamaan yang 

mendalam. 

18) Mengembangkan Lingkungan dan proses 

pembelajaran dengan berbasis Teknologi 

Informasi. 

19)  Mencegah terjadinya kerusakan dan 

pencemaran.  

20)  Menumbuhkembangkan kesadaran terhadap 

lingkungan hidup. 

21)  Mewujudkan lingkungan Madrasah yang 

sehat, bersih, rindang dan asri sebagai upaya 

dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

 



 

 

c. Tujuan Pendidikan. 

Mengacu pada visi dan misi madrasah, 

serta tujuan umum pendidikan menengah, maka 

tujuan MTs Negeri 6 Ponorogo dalam 

mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Melakukan analisis konteks dan 

mendokumentasikan secara lengkap 

(Standar Isi). 

2) Melakukan review kurikulum MTs Negeri 

6 Ponorogo berdasarkan hasil analisis 

konteks (Standar Isi). 

3) Semua kelas melaksanakan pendekatan 

“pembelajaran aktif” pada semua mata 

pelajaran (Standar Proses). 

4) Mengembangkan berbagai kegiatan dalam 

proses belajar di kelas berbasis pendidikan 

budaya dan karakter bangsa (SKL). 

5) Mewujudkan penilaian outentik pada 

kompetensi kognitif, psikomotor dan 

afektif sesuai karakteristik mata pelajaran 

(Standar Penilaian). 



 

 

6) Melaksanakan penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, sekolah dan pemerintah (Standar 

Penilaian). 

7) Mewujudkan peningkatan prestasi 

kelulusan.  

8) Menyiapkan lulusan yang mampu bersaing 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

tinggi (SKL). 

9) Mengembangkan budaya sekolah yang 

kondusif untuk mencapai tujuan 

pendidikan menengah (Standar 

Pengelolaan). 

10) Menyelenggarakan berbagai kegiatan 

sosial dan keagamaan yang menjadi bagian 

dari pendidikan budaya dan karakter 

bangsa (SKL). 

11) Mengembangkan potensi siswa dalam 

menggunakan pengetahuan dan teknologi 

(SKL). 

12) Mengembangkan kemampuan olahraga, 

kepramukaan dan seni yang tangguh dan 



 

 

kompetitif (SKL). 

13) Mengembangkan  kemampun  KIR,  lomba  

olimpiade  yang  cerdas  dan kompetitif 

(SKL). 

14) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, rapi, bersih,dan nyaman (Standar 

Sarana). 

15) Mewujudkan fasilitas sekolah yang 

interaktif, relevan dan berbasis IT (Standar 

Sarana). 

16) Memanfaatkan dan memelihara fasilitas 

untuk sebesar-besarnya dalam proses 

pembelajaran (Standar Sarana). 

17) Menciptakan suasana madrasah yang 

ramah terhadap lingkungan (Standar 

Sarana). 

18) Memiliki tenaga guru bersertifikat 

profresional (Standar Ketenagaan). 

19) Mengembangkan kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan (Stan 

dar Ketenagaan). 



 

 

20) Menyelenggarakan manajemen berbasis 

sekolah (Standar Pengelolaan). 

21) Mengoptimalkan peran komite sekolah 

sebagai mitra kerja sekolah (standar 

Pengelolaan). 

22) Menumbuhkan semangat budaya mutu 

secara intensif (SKL). 

23) Mewujudkan pengelolaan  pembiayaan  

pendidikan  yang  memadai, wajar dan adil 

(Standar Pembiayaan). 

24) Mengoptimalkan  peran  masyarakat  dan  

membentuk  jejaring  dengan stake holder 

(Standar Pengelolaan). 

25) Menanamkan nilai-nilai agama Islam 

(Tauhid, Ibadah, Akhlakul Karimah) 

(SKL). 

26) Membiasakan diri dalam berjuang, 

konsisten, bekerja keras, teguh 

pendirian.(SKL). 

27) Memiliki Ilmu Pengetahuan yang luas 

untuk menghadapi tantangan hidup agar 



 

 

berbahagia di dunia dan akhirat. (SKL). 

28) Membekali kemampuan life skill yang 

memadai, sesuai dengan bakat dan minat 

serta kebutuhan. (SKL). 

29) Mewujudkan warga Madrasah yang 

bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

melalui tata kelola madrasah yang baik 

untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan.(SKL). 

 

3. Identitas Madrasah 

NPSN    : 20584906 

Nama Madrasah  : Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 6 Ponorogo 

Alamat Madrasah  : Jl. KH Aburrahman 

no.06 Bogem, Kec.        

      Sampung     

Kabupaten Ponorogo 

Kelurahan/Desa   : Sampung 

Kecamatan   : Sampung 

Kabupaten/Kota   : Ponorogo 

Telepon    : 08113311176 



 

 

Jenjang    : MTs 

Status (Negeri/Swasta)  : Negeri 

Tahun Berdiri     : 1970 

Tahun Penegerian  : 1995 

Hasil Akreditasi      : Terakreditasi A
116

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

4. Pendidik Dan Tenaga  Kependidikan 

Nomor Indikator Kriteria Jumlah 

1 Kualifikasi 

Pendidikan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

<= SMA 

Sederajat 
6 

D1 - 

D2 2 

D3 - 

S1 34 

S2 8 

S3 - 

Jumlah 50 

2 Sertifikasi Sudah 23 

Belum - 

Jumlah 23 

3 Gender Pria 31 
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Nomor Indikator Kriteria Jumlah 

Wanita 19 

Jumlah 50 

4 Status 

Kepegawaian 

PNS 28 

GTT 14 

GTY - 

PTT 8 

Jumlah 50 

5 Pangkat / 

Golongan 

I c - 

II a 1 

II b - 

II c 1 

II d 1 

III a - 

III b 7 

III c 11 

III d 4 

IV a 2 

IV b - 

Di atas IV b - 

Non PNS 23 

Jumlah 50 

6 Kelompok Usia Kurang dari 30 

tahun 
12 

31 – 40 tahun 23 

41 – 50 tahun 13 

51 – 60 tahun 2 

Di atas 60 tahun - 

Jumlah 50 

7 Masa Kerja Kurang dari 6 

tahun 
11 

6 – 10 tahun 9 

11 – 15 tahun 18 



 

 

Nomor Indikator Kriteria Jumlah 

16 – 20 tahun 10 

21 – 25 tahun 1 

26 – 30 tahun 1 

Lebih dari 30 

tahun 
- 

Jumlah 50 

 

Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana 

5. Kondisi Sarana Dan Prasarana 

1. Lahan 

Kriteria Data Satuan 

Luas Lahan 9.788 m
2 

Jumlah Lantai 

Bangunan 
2 Tingkat 

Jumlah Rombel 17 Rombel 

Jumlah Siswa 390 Siswa 

Rasio Lahan Thd Siswa 9,40 m
2
/Siswa 

 

 

2. Bangunan 

Kriteria Data Satuan 

Luas Bangunan 2.444 m
2 

Jumlah Lantai 

Bangunan 
2 Tingkat 

Jumlah Rombel 17 Rombel 

Jumlah Siswa 1.168 Siswa 

Rasio Lantai Bangunan 

Thd Siswa 
2,89 m

2
/Siswa

 

 

3. Daya 



 

 

Kriteria Data Satuan 

Jumlah Daya 22.000 Watt
 

 

 

Tabel 3.3 

 

6. Pengelompokan Ruang 

a. Ruang Kelas 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Jumlah total ruang kelas Kelas 17   17 

Kapasitas Maksimum Orang 40   40 

Rata-rata luas ruang kelas M
2 

64   64 

Rasio Luas ruang kelas orang/m
2 

2,6   2,6 

Rata-rata lebar ruang kelas M
 

5   5 

Perabot 

Jumlah kursi siswa Buah 400   400 

Jumlah meja siswa Buah 200   200 

Jumlah kursi guru Buah 17   17 

Jumlah meja guru Buah 17   17 

Jumlah Lemari di kelas Buah -   - 

Jumlah Papan Tulis Buah 17   17 

JumlahTempat sampah Buah 17   17 

Jumlah Jam Dinding Buah 17   17 

Jumlah Stop Kontak Listrik Buah 34   34 

 

b. Ruang Guru 

Kriteria Satuan Kondisi Jumlah 



 

 

Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas bangunan M
2 

168   168 

Jumlah Guru Orang    83 

Rasio Luas/Guru org/m
2 

2,1   2,1 

Perabot 

Kursi kerja Buah 37   37 

Meja kerja Buah 30   30 

Lemari Buah 3   3 

Papan statistic Buah 2   2 

Papan pengumuman Buah -   - 

Perlengkapan Lainnya 

Tempat sampah Buah 2   2 

Jam dinding Buah 1   1 

Penanda waktu/bel/lonceng Buah 1   1 

 

c. Ruang Pimpinan 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

19.5   19.5 

Perabot 

Kursikerja Buah 1   1 

Mejakerja Buah 1   1 

Lemari Buah 1   1 

Papanstatistik Buah 2   2 

Perlengkapan Lainnya 

Simbol kenegaraan Buah 3   3 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Tempat sampah Buah 1   1 

Mesin ketik/computer Buah -   - 

Filing cabinet Buah -   - 

Jam dinding Buah 1   1 

d. Ruang Tata Usaha 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

36   36 

Perabot 

Kursikerja Buah 13   13 

Mejakerja Buah 13   13 

Lemari Buah 6   6 

Papanstatistik Buah 4   4 

Papan pengumuman Buah 1   1 

Perlengkapan Lainnya 

Simbol kenegaraan Buah 4   4 

Tempat sampah Buah 1   1 

Mesin ketik/computer Buah 8   8 

Filing cabinet Buah 5   5 

Brankas Buah 2   2 

Jam dinding Buah 2   2 

 

Tabel 3.4 

e. Perpustakaan 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

90   90 

Buku 

Buku teks pelajaran Eksempla

r 
3500   3500 

Buku sastra Eksempla

r 
50   50 

Buku keagamaan Eksempla

r 
100   100 

Buku referensi Eksempla

r 
75   75 

Sumber belajar lain Eksempla

r 
500   500 

Perabot 

Simbol kenegaraan Buah 3   3 

Rak Buku Buah 5   5 

Rak Majalah Buah 1   1 

Kursi kerja Buah 2   2 

Meja kerja/sirkulasi Buah 1   1 

Lemari Katalog Buah 1   1 

Lemari Buah 3   3 

Komputer Buah 1   1 

Perlengkapan Lainnya 

Buku inventaris Buah 2   2 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusa

k 

Berat 

Tempat sampah Buah 1   1 

Jam dinding Buah 1   1 

 

Tabel 3.5. 

f. Laboratorium IPA 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah Bai

k 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

72   72 

Perabot 

Almari Buah 2   2 

Meja Buah 9   9 

Kursi Buah 40   40 

Media Pendidikan 

Model kerangka manusia Buah 2   2 

Model tubuh manusia Buah 2   2 

Microskop Buah 15   15 

Model tata surya Buah 2   2 

Kaca pembesar Buah 15   15 

Cermin  Buah 15   15 

Lensa Buah 15   15 

Tabung Reaksi Buah 25   25 

Poster IPA Buah 10   10 

Perlengkapan Lainnya 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah Bai

k 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Buku inventaris Buah 2   2 

Tempat sampah Buah 1   1 

Jam dinding Buah 1   1 

Tempat Cuci Tangan Buah 1   1 

 

Tabel 3.6 

 

g. Laboratorium Komputer 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Jumlahtotalruang Ruang
 

2   2 

KapasitasMaksimum Orang 65   65 

Rata-rataluas ruang M
2 

45   45 

RatioLuasruang Orang/m
2 

   1,1 

Perabot 

Meja Buah 65   65 

Kursi Buah 65   65 

AC Buah 4   4 

Perangkat Komputer 

Komputer Server Buah 2   2 

Komputer Client Buah 65   65 

Stavolt Buah 2   2 

Perlengkapan Lainnya 

Tempat sampah Buah 2   2 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Jam dinding Buah 2   2 

h. Laboratorium Bahasa 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan 
M

2 48.7

5 
  48.75 

Perabot 

Meja Buah 40   40 

Kursi Buah 40   40 

AC Buah 1   1 

Perangkat Komputer 

Komputer Server Buah 1   1 

Komputer Client Buah 40   40 

Stavolt Buah 2   2 

Headset Buah 41   41 

Perlengkapan Lainnya 

Tempat sampah Buah 1   1 

Jam dinding Buah 1   1 

 

Tabel 3.7. 

i. Uks 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

19.5   19.5 

Perabot 

Tempat tidur Buah 1   1 

Lemari Buah 1   1 

Meja Buah 1   1 

Kursi Buah 4   4 

Perlengkapan Lainnya 

Buku catatan kesehatan peserta 

didik 
Set 1   1 

Peralatan P3K Set 3   3 

Tandu Buah -   - 

Selimut Buah 3   3 

Tensimeter Buah -   - 

Termometer badan Buah 1   1 

Timbangan badan Buah 1   1 

Pengukur tinggi badan Buah -   - 

Tempat sampah Buah 1   1 

Jam dinding Buah 1   1 

Buku catatan kesehatan peserta 

didik 
Buah 1   1 

 

j. Toilet 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 



 

 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Jumlah Toilet Siswa Laki-laki Unit 2   2 

Jumlah Toilet Siswa Perempuan Unit 2   2 

Jumlah Toilet guru Unit 3   3 

Rasio jumlah laki-laki terhadap 

Toilet 

Siswa/ 

Toilet 
   94 

Rasio jumlah perempuan 

terhadap Toilet 

Siswa/ 

Toilet 
   101 

jumlah Toilet seluruhnya Unit 7   7 

luas rata - rata Toilet M
2
/Toilet    2,25 

Perlengkapan Lainnya 

Kloset Buah 7   7 

Tempat air Buah 7   7 

Gayung Buah 7   7 

Gantungan pakaian Buah 7   7 

Tempat sampah Buah 7   7 

 

k. Gudang 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

20   20 

Perlengkapan Lainnya 

Almari Buah -   - 

Rak Buah -   - 

 

n. Tempat Bermain dan Olah Raga 

Kriteria Satuan Kondisi Jumlah 



 

 

Baik 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

Bangunan 

Luas Bangunan M
2 

20   20 

Perlengkapan Lainnya 

Tiang bendera Buah 2   2 

Bendera Buah 2   2 

Peralatan bola voli Buah 11   11 

Peralatan sepak bola Buah 6   6 

Peralatan bola basket Buah 15   15 

Peralatan senam Buah 1   1 

Peralatan atletik Buah 10   10 

Peralatan budaya Buah 1   1 

Peralatan keterampilan Buah 40   40 

Pengeras suara Buah 5   5 

Tape recorder Buah 4   4 

 

 

B. Data Khusus  

1. Pelaksanaan Program  Madrasah Adiwiyata di MTs 

Negeri 6 Ponorogo. 

 a. Latar Belakang Pendidikan Lingkungan Hidup. 

   Di Indonesia Perkembangan penyelenggaraan 

pendidikan lingkungan hidup di Indonesia menurut 

Pandunan Pelatihan Dan Penilaian Pelaksanaan 



 

 

Program Adiwiyata yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup pada jalur formal 

sudah dimulai sejak tahun 1975 oleh Institut Ilmu 

Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun 1977/1978 

rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran 

Lingkungan Hidup diujicobakan di Sekolah Dasar 

Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah koordinasi kantor 

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup (Menteri negara Pendidikan 

Lingkungan Hidup) dibentuk Pusat Studi 

Lingkungan(PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri 

dan swasta, dimana pendidikan Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL mulai dikembangkan). 

Sampai tahun 2010, jumlah Pusat Studi Lingkungan 

yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi 

Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 

Pusat Studi Lingkungan.15 Prakarsa Pengembang 

Lingkungan Hidup juga dilakukan oleh LSM. Pada 

tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan 

Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat 

dan menaruh perhatian kepada Pendidikan Lingkungan 

Hidup. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota 

Jaringan Pendidikan Lingkungan yang bergerak dalam 



 

 

pengembangan dan pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup. Pada tahun 1996 disepakati 

kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan 

Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 

yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, 

pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup 

mengembangkan program pendidikan lingkungan 

hidup pada pendidikan dasar dan menengah melalui 

program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 

sekolah di Pulau Jawa sebagai contoh model madrasah  

dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang 

bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup. 

 

b. Latar Belakang Program Madrasah Adiwiyata 

         Program Adiwiyata mempunyai pengertian suatu 

tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh 

segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta 

etika yang dapat menjadi dasar manusia dalam menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju 

kepada cita-cita pembanguan dan berkelanjutan. Dalam 

program ini diharapkan setiap warga madrasah ikut 

terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan 



 

 

yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang 

negatif.
117

 Program ini diharapkan dapat mengajak 

warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar 

materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi 

melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di 

sekolah dan sekitarnya. Kata Adiwiyata berasal dari 2 

kata Sansekerta “Adi” dan “Wiyata”. Adi mempunyai 

makna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata 

adalah tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu 

pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan 

sosial. Sebagai satu kata Adiwiyata bisa memiliki 

makna tempat yang baik dan ideal dimana dapat 

diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma 

serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju 

kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program 

Adiwiyata memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi 

yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat 

pembelajaran dan penyadaran warga madrasah, 

sehingga dikemudian hari warga madrasah dapat turut 

bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan 
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lingkungan hidup. Ada beberapa norma dasar dan 

kehidupan yang harus dikembangkan dalam program 

Adiwiyata yang meliputi kebersamaam, keterbukaan, 

kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan sumber daya alam. Pertama program 

Adiwiyata harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

partisipsif, dimana komunitas madrasah terlibat dalam 

managemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan 

tanggungjawab dan peran mereka. Kedua adalah 

prinsip berkelanjutan dimana seluruh kegiatan harus 

dilakukan secara terencana dan terus menerus secara 

komprehensif. Melaksanakan kebijakan pendidikan 

lingkungan hidup melalui program Adiwiyata ada 

beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu:
118

 

1) Mendukung pencapaian standar 

kompetnsi/kompetensi dasar dan    Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan dasar dan 

menengah. 

2) Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional 

     madrasah melalui penghematan dan pengurangan 
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konsumsi dari  berbagai sumber daya energi. 

3) Menciptakan kebersamaan warga madrasah dan 

kondisi belajar       mengajar yang lebih 

nyaman dan kondusif, 

4) Meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko 

dampak lingkungan negatif dimasa yang akan 

datang, 

5) Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda 

tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik dan benar. 

 

2.  Program Madrasah Adiwiyata MTs Negeri 6 

Ponorogo. 

     Untuk mewujudkan program Adiwiyata Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo berusaha  memenuhi 

empat (4) indikator yaitu: 

a. Penyusunan Program Berwawasan Lingkungan.  

          Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai 

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada 

pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Tindakan-tindakan tersebut merupakan 



 

 

usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke 

dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan 

untuk mencapai perubahan perubahan besar dan kecil 

yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan.
119

 Implementasi kebijakan mencakup empat 

aspek yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) 

kepatuhan terhadap kebijakan; (4) pengaruh 

implementasi pada isi dan dampak kebijakan. terdapat 

enam (6) indikator kebijakan yang harus terus menerus 

diusahakan untuk dipenuhi. Yang pertama adalah 

pengembangan visi misi yang tertuang dalam dokumen 

yang mencerminkan adanya upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Visi misi 

tersebut selanjutnya diuraikan dalam rencana program, 

kegiatan sekolah dan diketahui/dipahami oleh semua 

warga madrasah. Kriteria selanjutnya adalah adanya 

kebijakan mengenai pengembangan materi 

pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang 

tertuang dalam dokumen KTSP dan terdapat 

ketuntasan minimal belajar. Kriteria yang terakhir 
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 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang, 

Yogyakarta Mediatama, 2009), 134. 



 

 

adalah adanya kebijakan alokasi Rencana Kegitan dan 

Anggaran Sekolah (RKAM minimal 20% dan 

dialokasikan secara proporsional untuk upaya 

pengelolaan lingkungan sekolah.
120

  

b. Faktor-faktor  Implementasi Kebijakan.  

          Implementasi suatu kebijakan akan 

menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi 

sasaran kebijakan tersebut,  ada tiga faktor yang yang 

dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan yaitu: a) Faktor yang terletak 

pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para 

pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas 

atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah 

dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau 

tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
121

 

 

 

3. Faktor  Personil Pelaksana Program Madrasah 

Adiwiyata. 
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Yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, 

pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 

kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta 

kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana 

kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah 

latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi 

kepartaian masing-masing.semua itu akan sangat 

mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam 

menjalankan misi implementasi kebijakan program 

madrasah adiwiyata. 

 

4. Faktor Terletak Pada Sistem Organisasi Pelaksana.  

    Yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki 

kewenangan masing-masing peran, model distribusi 

pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin 

organisasinya, aturan main organisasi, target masing-

masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang 

biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum adalah serangkain kegiatan pengalaman 

pendidikan untuk peserta didik yang diberikan kepada 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan : 



 

 

1)  Latar Belakang Pendidikan Lingkungan Hidup UU 

Pasal 65 ayat 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan “setiap orang 

berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 

akses informasi, dan hak atas lingkungan yang baik 

dan sehat keadilan dalam memenuhi hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dari amanat 

undang-undang tersebut telah dinyatakan dengan jelas 

bahwa setiap Warga Negara memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup selain juga 

akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi 

hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pelatihan dan 

Penilaian Pelaksanaan Program Adiwiyata, Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) adalah “upaya mengubah 

perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak 

atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan keterampilan dan 

kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan 

dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya 

dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif 

dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan 



 

 

untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan 

datang”.
122

 

2) Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup.  

   Menurut Menurut buku Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) adalah untuk mendorong 

sera memberikan masyarakat kesempatan untuk 

memperoleh beragam keterampilan dan pengetahuan 

dengan harapan bahwa masyarakat memiliki kesadaran 

untuk melindungi, memperbaikii serta memanfaatkan 

lingkungan hidup secara bijaksana untuk kepentingan 

jangka pendek dan jangka panjang.
123

 Tujuan pokok 

yang hendak dalam pendidikan lingkungan hidup 

adalah (1) membantu anak didik memahami 

lingkungan hidup dengan tujuan akhir agar mereka 

memiliki kepedulian dalam menjaga dan melestarikan 

lingkungan hidup serta sikap yang bertanggungjawab, 

dan (2) memupuk keinginan serta memiliki 

keterampilan untuk melestarikan lingkungan hidup 

dapat melestarikan lingkungan hidup dalam sistem 

kehidupan bersama dengan bekerja secara rukun dan 
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aman. Konferensi Tbilisi 1977 lebih lanjut merinci 

tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan 

lingkungan hidup adalah (1) untuk membantu 

menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian 

tentang saling keterkaitan anatara ekonomi. Social, 

politik dan eoklogi di kota maupun di wilayah 

pedesaan; (2) untuk memberikan kesempatan pada 

setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, 

nilai, sikap, komitmen,dan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki 

lingkungan hidup; dan (3), untuk menciptakan pola 

perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap 

lingkungan hidup.
124

 

 3)  Penyusunan Kurikulum  Berbasis Lingkungan. 

   Kurikulum berbasis lingkungan secara 

sederhana dapat diimplementasikan dengan cara 

penyampaian materi lingkungan hidup melalui 

kurikulun yang beragam variasi untuk memberikan 

pemahaman tentang lingkungan hidup yang dikaitkan 
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dalam kehidupan sehari-hari.
125

 Panduan Adiwiyata 

(2012:20) dijelaskan bahwa, indikator yang harus 

dikembangkan dengan pengembangan kurikuum 

berbasis lingkungan yaitu mengintgrasikan pendidikan 

lingkungan hidup pada mata pelajaran dan monolitik 

sebagai mata pelajaran tersendiri atau muatan lokal 

dengan menyusun kurikulum, silabus pendidikan 

lingkungan hidup yang monolitik dan terintegrasi. Hal 

ini bisa dibuktikan dengan jumlah guru yang 

mengampu pendidikan lingkungan hidup baik 

monolitik maupun terintegrasi dengan memiliki 

pendidikan lingkungan hidup sesuai beban materi yang 

diajarkan. Pengembangan kurikulum berbasis 

lingkungan juga ditandai dengan tersedianya bahan 

ajar/literatur/referensi sekurang-kurangnya 10 judul 

yang relevan dengan isu lingkungan. Yang tidak kalah 

pentingnya adalah adanya dokumentasi hasil belajar 

pendidikan lingkungan hidup setiap peserta didik. 

Pengembangan Kurikulum berbasis lingkungan juga 

harus ditandai dengan teridentifikasinya isu lingkungan 

lokal yang dapat mendukung perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup.  Kriteria yang ke tiga 

adalah pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya ditandai dengan adanya aksi 

provokatif yang mendorong terciptanya karakter peduli 

dan berbudaya lingkungan, dilakukannya pendidikan 

lingkungan hidup secara proporsional antara teori dan 

praktik, penerapan secara variatif metode pembelajaran 

yang berfocus pada siswa sesuai dengan kebutuhan 

antara lain FGD (Focus Group Discussion), 

penugasan, observasi, project work, dll, pemanfaatan 

nara sumber antara lain tokoh masyarakat, pakar 

lingkungan hidup, orang tua peserta didik secara 

terencana, dan terkait dengan mata pelajaran, 

pemanfaatan nilai kearifan dan budaya lokal dalam 

pembelajaran lingkungan hidup, pemanfaatan 

lingkungan sekitar dalam pengembangan metoda 

belajar baik biotik maupun abiotik. Kriteria yang 

terakhir adalah pengembangan kegiatan kurikuler 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa 

tentang lingkungan hidup yang ditandai dengan 

terlaksananya kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan 

pelaksanaan kurikulum, dan hasil kegiatannya yang 



 

 

mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

tentang pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan 

50% dari jumlah mata pelajaran yang diintegrasikan 

dan monolitik,mengimplementasikan hasil 

pembelajaran pendidikan lingkungan hidup secara 

terbuka bagi masyarakat melalui pameran, seminar 

atau workshop minimal dua (2) kegiatan per tahun.   

   Dapat disimpulkan oleh peniliti bahwa 

implementasi kurikulum berbasis lingkungan di 

madrasah tsanawiyah negeri 6 Ponorogo dapat 

dilakukan dengan penerapan metode belajar dengan 

mengaitkan nilai-nilai pengelolaan lingkungan hidup, 

pengembangan isu pembelajaran lingkungan hidup dan 

adanya literaturr atau referensi yang mendukung 

pengelolaan lingkungan hidup. 

5. Program Kegiatan Lingkungan Berbasis 

Partisipatif. 

          Kegiatan lingkungan di madrasah tsanawiyah 

negeri 6 Ponorogo berbasis partisipasif yaitu : kegiatan 

yang melibatkan warga madrasah dan masyarakat di 

sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan dengan 

bentuk kerjasama yang memberikan manfaat baik bagi 

warga madrasah, masyarakat maupun lingkungannya 



 

 

dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. 

Kegiatan lingkungan berbasis partisipasif antara lain 

sebagai berikut : 

a. Dasar Kerjasama Kegiatan. 

            Bentuk-bentuk Kerjasama Lembaga Pendidikan 

dengan Masyarakat Seperti yang telah disebutkan 

bahwa kegiatan lingkungan berbasis partisipasif 

bertujuan menjalin kerjasama dengan masyarakat. 

Bentuk kerjasama antara madrasah dengan masyarakat 

dapaat dilakukaan dalam berbagai bidang. Bidang 

kerjasama tersebut Contohnya: bidang pendidikan 

moral, bidang pendidikan olahraga, bidang pendidiikan 

kesenian,bidang anak berkebutuhan khusus, dan 

bidang keterampilan. Dengan beragamnya 

kemungkingan bidang kerjasama yang dapat dijalin, 

tentunya dalam setiap bidang menggunakan teknik 

kerjasama yang berbeda. Teknik kerjasama dengan 

masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain:
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 1) Melalui Komite madrasah. 

 2) Melalui Konsutasi. 
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 3) Melalui Surat Menyurat. 

 4) Melalui Rapat bersama. 

 5) Melalui Bazar madrasah. 

 6) Melalui Penyusunan Program Bersama. 

 7) Melalui kegiatan ilmiah, dana, 

 8) Melalui radio.  

b. Dasar kerjasama yang dibentuk antara masyarakat 

dan madrasah yang merupakan atas dasar kesamaan 

tanggung jawab dan kesamaan tujuan. 

c. Pembinaan Peserta Didik. 

 Pengertian Peserta Didik Menurut UU No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendikan Nasional, peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mngembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jelur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan 

individu yang memiliki keperibadian, tujuan, cita-

cita hidup dan potensi diri sebagai suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya 

diproses dalam proses penidikan, sehingga menjadi 



 

 

 manusia yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional.
127

 

         Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

 C. Analisis Data 

      Dari hasil riset penulis dapat menemukan 

beberapa temuan yang dapat disimpulkan beberapa 

temuan sebagai berikut dengan upaya potensial 

yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

antara lain melalui pendidikan. Madrasah  sebagai  

institusi pendidikan  merupakan  wadah  yang 

efektif  untuk menerapkan  pendidikan lingkungan 

hidup. Program Adiwiyata adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk merealisasikan 

pendidikan karakter di madrasah, untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

lingkungan hidup kepada peserta didik dan 

masyarakat. MTs Negeri 6 Ponorogo adalah salah 

satu madrasah yang telah menerapkan pendidikan 
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lingkungan hidup melalui program adiwiyata. Hasil 

penelitian mendapatkan gambaran tentang 

pengelolaan pendidikan lingkungan hidup melalui 

program adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo 

antara lain dengan mendiskripsikan : 

 

1. Perencanaan Pendidikan Lingkungan Hidup 

melalui Progam Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo. Kurikulum berbasis lingkungan adalah 

yang memuat tentang materi pengelolaan dan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

disampaikan dengan beragam cara dalam upaya 

memberikan pemahaman tentang lingkungan 

hidup. Kurikulum adalah segala pengalaman 

pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada 

seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam 

sekolah maupun diluar madrasah. Kurikulum 

adalah perangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pmbelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan 

kurikulum sebagai dasar kegiatan yang diberikan 



 

 

kepada siswa dibawah tanggung jawab madrasah 

(all of the activities that are provided for the 

students by the madrasah) 

2. Pelaksanaan Pendidikan  Lingkungan Hidup  

melalui Progam Adiwiyata  MTs Negeri 6 

Ponorogo antara lain  dengan menggunakan 

konsep 5 R  yaitu Reduce (Mengurangi), Reuse 

(Menggunakan kembali), Recycle (Mendaur 

Ulang), Replace (Menggunakan kembali) dan 

Replant (Menanam Kembali). 

a) Recycle 

         Recycle atau mendaur ulang adalah 

kegiatan mengolah kembali atau mendaur 

ulang. Pada perinsipnya, kegitan ini 

memanfaatkan barang bekas dengan cara 

mengolah materinya untuk dapat digunakan 

lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan 

dan mengolah sampah organik untuk dijadikan 

pupuk kompos. 

b) Reuse 

        Reuse atau penggunaan kembali adalah 

kegiatan menggunakan kembali material atau 

bahan yang masih layak pakai. Sebagai contoh, 



 

 

kantong plastik atau kantng kertas yang 

umumnya didapa dari hasil kita berbelanja, 

sebaiknya tidak dibuang tetapi dikumpulkan 

untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. 

Contoh lain ialah menggunakan baterai isi 

ulang. 

c) Reduce 

            Reduce atau Pengurangan adalah 

kegiatan mengurangi pemakaian atau pola 

perilaku yang dapat mengurangi produksi 

sampah serta tidak melakukan pola konsumsi 

yang berlebihan. Contoh menggunakan alat-alat 

makan atau dapur yang tahan lama dan 

berkualitas sehingga memperpanjang masa 

pakai produk atau mengisi ulang atau refill 

produk yang dipakai seperti aqua galon, tinta 

printer serta bahan rumah tangga seperti 

deterjen, sabun, minyak goreng dan lainnya. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi 

bertumpuknay sampah wadah produk di rumah. 

d) Replace 

  Replace atau Penggantian adalah 

kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu 



 

 

barang atau memakai barang alernatif yang 

sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat 

digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat 

mengubah kebiasaan seseorang yang 

mempercepat produksi sampah. Contohnya 

mengubah menggunakan kontong plastik atau 

kertas belanjaan dengan membawa tas belanja 

sendiri yang terbuat dari kain. 

e)  Replant 

  Replant atau penamanan kembali. 

Contohnya melakukan kegiatan kreatif seperti 

membuat pupuk kompos dan berkebun di 

pekarangan rumah. Dengan menanam beberapa 

pohon, lingkungan akanmenjadi indah dan asri, 

membantu pengauran suhu pada tingkat 

lingkungan mikro (atau sekitar rumah anda 

sendiri), dan mengurnagi kontribusi atas 

pemanasan global. Dengan menerapkan konsep 

5 MTs Negeri 6 Ponorogo dapat ikut serta 

dalam melestarikan dan memelihara lingkungan 

agar tidak rusak atau tercemar. 

 

D. Analisis Strategik. 



 

 

     Analisis lingkungan merupakan proses pemantauan 

lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi ancaman 

maupun kesempatan saat ini maupun yang akan datang 

yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk keberhasilan 

pengembangan madrasah adiwiyata MTs Negeri 6 

Ponorogo melakukan analisis SWOT yang berfungsi 

menganalisis internal dan external sebagai mana yang 

disampaikan bapak Agung Drajatmono,  

 

“Karena kita belajar dari pengalaman mas, 

pendidikan yang dibawah naungan Kementerian Agama 

pada umumnya dimana kesan yang timbul dari madrasah 

itu kan salah satunya jorok, mohon maaf termasuk 

kamar mandinya, halamannya anak-anak juga seperti 

itu. Kita mulai dari kesan yng miring itu kita 

bekerjasama dengan outcorshing, jadi harus bersih jika 

kita tidak bersih kita akan berhentikan memutus 

kerjasama nya, sehingga anak terbiasa dengan 

lingkungan yang bersih itu yang pertama, sehingga 

harapan kita anak-anak terbiasa melihat lingkungan 

bersih dia tidak akan nyaman dengan lingkungan kotor, 

kemudian berawal dari sebuah tanggung jawab menjaga 

kebersihan, sehingga kita membuat sistem dimana 

semua elemen yang ada di madrasah ini terlibat dalam 

budaya pedui lingkungan jadi kita memunculkan itu 

berangkat dari pengalaman evaluasi”
128
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Langkah-langkah yang diambil MTs Negeri 6 

Ponorogo menurut peneliti sudah tepat karena suatu 

perusahaan atau lembaga pendidikan yang mengorbitkan 

suatu produk tentunya pasti telah mengalami proses 

penganalisaan terlebih dahulu oleh tim teknis 

corporation plan.  Sebagian dari perencanaan strategi 

terfokus kepada apakah perusahaan mempunyai sumber 

daya dan kapabilitas memadai untuk menjalanakan 

misinya dan mewujudkan visinya. Pengenalan akan 

kekuatan yang dimiliki akan membantu perusahaan 

untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-

peluang baru. Sedangkan penilaian yang jujur terhadap 

kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot 

realisme pada rencana-rencana yang akan di buat 

perusahaan atau lembaga pendidikan.    

Maka fungsi dari analisis SWOT adalah untuk 

menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah 

terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa 

mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap 

kondisi external perusahaan. Tidak hanya organisasi 

profit yang memerlukan pemasaran tetapi organisasi 



 

 

non-profit juga memerlukan pemasaran guna 

meningkatkan pemasukan dan upaya yang akan dicapai.   

 

E.  Formulasi Strategik. 

    Strategi adalah individu yang paling bertanggung 

jawab untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah 

organisasi. Strategi memiliki berbagai jabatan, seperti 

chief executive officer, Presiden, pemilik, Ketua Dewan, 

Direktur Eksekutif, Kanselir, Dekan, dan pengusaha. Jay 

Conger, Profesor perilaku organisasi di London Business 

School dan penulis Pemimpin bangunan, berkata, 

"semua strategi harus belajar kepala perwira. Kita 

berada dalam jangka perubahan. Jika para pemimpin 

kita tidak model sangat adaptif dan besar selama periode 

ini, maka perusahaan kami tidak beradaptasi, karena 

pada akhirnya kepemimpinan adalah tentang menjadi 

panutan". Strategi membantu organisasi, menganalisis, 

dan mengatur informasi. Mereka melacak tren 

kompetitif dan industri, mengembangkan peramalan 

model dan skenario analisis, mengevaluasi kinerja 

perusahaan dan divisi, tempat muncul peluang pasar, 

mengidentifikasi bisnis ancaman, dan mengembangkan 

rencana aksi kreatif. Perencana strategis biasanya 



 

 

melayani dalam peran dukungan atau staf. Biasanya 

ditemukan di tingkat yang lebih tinggi manajemen, 

mereka biasanya memiliki otoritas yang cukup untuk 

membuat keputusan di perusahaan. CEO adalah yang 

paling terlihat dan kritis manajer strategis. Manajer yang 

memiliki tanggung jawab untuk unit atau divisi, 

bertanggung jawab atas hasil keuntungan dan kerugian, 

atau otoritas langsung atas sepotong utama bisnis adalah 

manajer strategis (strategi). Dalam lima tahun terakhir, 

posisi kepala strategi officer (CSO) telah muncul 

sebagai tambahan baru untuk jajaran manajemen puncak 

banyak organisasi, termasuk Sun Microsystems, 

Jaringan Associates, Klarus, Lante, Marimba, budiman, 

Commerce satu.
129

 Penentuan strategi merupakan usaha 

untuk memastiakan jalur yang akan di tempuh oleh 

stakeholder sekolah dalam mencapai tujuan yang akan 

ditentukan. Menyikapi beberapa kondisi yang ada MTs 

Negeri 6 Ponorogo juga menentukan beberapa bentuk 

yaitu : 

1)  Strategi penyehatan ( WO ) 

WO yaitu strategi yang digunakan untuk 
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memperbaiki kelemahan-kelemahan untuk diubah 

menjadi keunggulan, kemudian digunakan untuk 

menangkap peluang. 

2) Strategi Agresif 

SO yaitu strategi yang digunakan untuk 

memenangkan peluang pendidikan yang datang dari 

luar karena memastikan diri memiliki keunggulan di 

dalam. Strategi SO menggunakan kekuatan internal 

untuk memanfaatkan peluang external. Keunggulan-

keunggulan di MTsN 6 Ponorogo diupayakan bisa 

menciptakan peluang. 

a)  Strategi Diversifikasi Konsentrik (ST) 

ST yaitu strategi yang menggunakan 

kekuatan perusahaan untuk menghindari atau 

mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal karena     

persaingan dan ancaman selalu menghantui dan 

membayang-bayangi dengan menggunakan inovasi 

program pelanggan dapat memilih sesuai dengan 

preferensi masing-masing. Sekolah mendorong dan 

memelihara keunggulan masing-masing SDM dengan 

memposisikan kompetensinya (level) selanjutnya. 

b) Strategi bertahan (WT) 

Strategi WT yaitu strategi yang digunakan 



 

 

untuk memperbaiki kelemahan dan menghindari 

ancaman dari luar. Strategi ini merupakan taktik 

defensif yang diarahkan pada pengurangan 

kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. Strategi berdasakan permintaan pasar. 

Dalam eknomi terdapat permintaan (demand) dan 

penawaran (supply) yang saling bertemu dan 

membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga 

atau kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi 

perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga 

dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama 

lain. Interaksi di antara permintaan akan menentukan 

keadaan keseimbangan di pasar, yaitu keadaan 

dimana keinginan masyarakat untuk membeli adalah 

sama dengan keinginan produsen barang untuk 

menjual barangnya. Pengambilan keputusan dapat 

dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari 

proses mental atau kognitif yang membawa pada 

pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa 

alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan 

keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final 

keluarnya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau 

suatu opini terhadap pilihan. 



 

 

MTs Negeri 6 Ponorogo yaitu sebagai 

lembaga yang selalu ingin terus berkembang juga 

membaca permintaan masyarakat, trend lembaga 

pendidikan yang menjadi keinginan masyarakat, 

masyarakat menginginkan anaknya berbudi pekerti 

mulia, berilmu, berprestasi bisa membaca dan 

menghafal Al-Qur’an sehingga perlu melakukan 

trobosan di bidang Al-Qur’an. Dan konsep ini 

dikaitkan dengan program adiwiyata di madrasah 

tersebut. 

1) Strategi fungsional 

Strategi fungsional yaitu memaksimalkan 

produktivitas sumber daya, mengarahkan pada 

kompetensi sendiri yang memberikan perusahaan 

atau lembaga suatu keunggulan kompetitif. 

Peneliti menemukan di MTs Negeri 6 Ponorogo 

mengembangkan budaya peduli terhadap 

lingkungan serta tanggap sosial serta 

memaksimalkan perilaku kehidupan di lingkungan 

masyarakat. Strategi fungsional memiliki definisi 

sebagai aktivitas jangka pendek dimana tiap unit 

fungsional dalam perusahaan berpartisipasi dalam 

implementasi strategi besar perusahaan. Bisa 



 

 

dikatakan bahwa strategi fungsional 

menerjemahkan pemikiran strategi besar menjadi 

tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran 

jangka pendek yang spesifik. Dari 6 jenis strategi 

fungsional yang ada di Mts Negeri 6 Ponorogo 

menetapkan strategi fungsional SDM karena 

pemilihan SDM yang tepat dan berkompenten 

pada bidang yang tepat sangatlah diperlukan. 

Strategi fungsional adalah strategi yang lebih 

bersifat teknis yang merupakan rumusan arahan 

dan pedoman serta operasional. 

2) Strategi sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia adalah faktor sentral 

dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta 

tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai 

visi untuk kepentingan manusia dan dalam 

pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh 

manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis  

dalam semua kegiatan organisasi. Selanjutnya, 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) berarti 

mengatur , mengurus SDM berdasarkan vivi 

perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai 

secara optimum. Dan manajemen sumber daya 



 

 

manusia strategi adalah suatu proses menangani 

berbagai masalah pada mang lingkup karyawan, 

manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 

menunjang strategi organisasi demi mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dimana proses 

mengelola sumber daya manusia strategi adalah 

merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan 

yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi 

dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan 

pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat 

organisasi memerlukannya. Sumber daya manusia 

strategis dipusatkan pada penyesuaian strategi 

sumber daya manusia dengan strategi bisnis. 

Dalam memerankan hal ini, karyawan bekerja 

menjadi mitra strategis, membantu untuk 

memastikan keberhasilan strategi bisnis. Dengan 

pelaksanaan peran ini, karyawan meningkatkan 

kapasitas bisnisnya untuk melaksanakan strategi. 

Implementasi strategi bisnis ke dalam pelaksanaan 

program-program pengelolaan sumber daya 

manusia diwujudkan karyawan sebagai mitra 

strategis. 

Madrasah Tsanawiyah  Negeri 6 Ponorogo 



 

 

telah menjalankan cara terbaik untuk menerapkan 

strateginya dengan mempertahankan tanggung 

jawab untuk melaksakan beberapa fungsi 

sementara mencari orang dan  perusahaan  luar 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas pendukung 

dan aktivitas-aktivitas utama yang penting jika 

orang atau perusahaan luar tersebut dapat 

melakukannya secara lebih efektif dan murah. 

Jadi, oursourcing adalah memperoleh suatu 

aktivitas, jasa, produk yang dibutuhkan untuk 

menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan 

dari orang atau operassi “luar” yang dikendalikan 

oleh perusahaan tersebut. 

 

F. Implementasi Strategik. 

     Implementasi strategi adalah proses dimana 

manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya. 

Strategi dan kebijakan di MTs Negeri 6 Ponorogo dalam 

mengembangkan program madrasah adiwiyata melalui 

penataan staf, pengarah, anggaran, dan prosedur. Ada 

beberapa komponen yang harus diperhatikan saat 

mengembangkan kurikulum bebasis lingkungan. Secara 

umum kurikulum terdiri atas komponen tujuan, bahan 



 

 

pelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi.
130

 

1) Tujuan 

       Tujuan dalam kurikulum berhubungan dengan 

hasil yang ingin dicapai, sehingga memegang peranan 

penting karena mengarah kepada seluruh kegiatan 

pengajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan bahwa salah satu tujuan pokok yang hendak 

dicapai dalam pendidikan lingkungan hidup adalah 

membantu anak didik memahami lingkungan dengan 

tujuan akhir agar mereka memiliki kepedulian dalam 

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 

Berdasarkan hasil studi dokumen, baik mata pelajaran 

yang diintegrasikan dengan wawasan lingkungan dan 

mata pelajaran monolitik memiliki tujuan yang 

berbeda sesuai dengan kompetensi dasar 

masingmasing. Salah satu kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran geografi adalah menenjukkan perilaku 

proaktif dalam mempelajari hakekat ilmu geografi 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuannya dari kompetensi dasar tersebut adalah 

peserta didik dapat menjelaskan aturan hukum yang 
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mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan yang 

ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran di 

madrasah maupun di luar jam pelajaran sekolah sudah 

mengembangkan aspek kognitif dan juga menekankan 

pada pembentukan kepribadian atau karakter cinta 

lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan isi dari visi 

sekolah, yaitu ingin menghasilkan lulusan yang 

berwawasan lingkungan dan mitiasi bencana alam. 

Berdasarkan dari tujuan dari mata pelajaran tersebut, 

guru sebagai pendidik sudah mengebangkan indikator 

pembelajaran lingkungan hidup.
131

 Hal tersebut 

sebagaimana yang tercantum dalam buku Panduan 

Adiwiyata bahwa tenaga pendidik harus mampu 

mengembangkan indikator dan instrument penelitian 

pembelajaran lingkungan hidup.
132

 

2) Bahan pelajaran/isi. 

        Bahan ajar atau materi pelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendidikan lingkungan itu sendiri. Lingkup materi 

yang akan diajarkan dalam Pendidikan Lingkungan 
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hendaknya mecakup yang berkenaan dengan 

hubugan manusia dengan lingkungan, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan social. Peserta 

didik dibekali dengan kemampuan untuk 

memecahkan permasalahan lingkungan dan 

tindakan yang harus dilakukan. dalam pendidikan 

lingkungan hidup hendaknya memuat: 1) berisikan 

masalah esensial dan aktual tentang kependudukan 

dan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat; 

2) dapat digunakan untuk mengembangkaan sikap, 

perilaku, dan kepribadian sebagai manusia 

Indonesia yang berwawasan kependudukan dan 

lingkungan hidup; 3) mempunyai relevansi dengan 

tingkat perkembangan minat, kebutuhan, dan 

kemampuan peserta didik; 4) mempunyai relevansi 

dengan program pendidikan yang dijabarkan dalam 

kurikulum yang berlakul; dan 5) berfungsi sebagai 

pengembangan dan pengayaan terhadap program 

pendidikan yang ada dalam rangkan membekali 

anak didik menghadapi dan memecahkan masalah 

kependudukan dan lingkungan hidup. Materi 

mengenai wawasan lingkungan hidup telah 

terintegrasi dengan mata pelajaran. Guru mampu 



 

 

untuk mengembangkan isu atau permasalahan 

mengenai lingkungan hidup ke delam materi 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat 

memecahan permasalahan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain pembelajaran dikelas, 

guru juga mengembangkan kegiatan pembelajaran 

diluar kelas, yaitu dengan studi perpustakaan 

maupun penugasan observasi. Hasil dari studi 

observasi terkadang juga dijadikan sebagai artikel 

lingkungan hidup dan kemudian ditempel ke 

madding sekolah. Materi berwawasan lingkungan 

yang diintegrasikan baik dalam pembelajaran 

didalam kelas merupakan salah satu upaya 

membentuk kepribadian cinta terhadapa lingkungan. 

Walaupun sudah tertulis dalam RPP, alangkah lebih 

baik guru juga menjadi contoh dalam mengelola 

lingkungan madrasah. 

3) Media Pembelajaran. 

        Media belajar merupakan segala macam bentuk 

perangsang dan alat yang disediakan guru untuk 

mendorong siswa belajar. Penggunaan media belajar 

yang dimaksud tergantung dengan mata pelajaran 

masing-masing. Salah satu bentuk penggunaan 



 

 

media pembelajaran dalam mata pelajaran Budidaya 

dan Prakarya adalah buku, literature, video, hasil 

wawancara dengan pakar dan praktek. Menurut 

peneliti, sumber pembelajaran yang baik adalah 

sumber belajar yang mampu merangsang dan 

menambah pengalaman dalam pembelajaran.  

 

Gambar. 3.3 

 

Gambar  Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

  Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh 

Edgar Dale ini memberikan gambaran bahwa hasil 

belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman 



 

 

langsung (kongkret), kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui 

benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). 

Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak 

media penyampai pesan itu. Dapat dikatakan bahwa 

agar untuk memberikan pengalaman yang maksimal 

dalam pembelajaran lingkungan untuk peserta didik, 

maka media pembelajaran yang baik adalah dengan 

praktek pengalaman langsung. 

 

4)  Proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang 

berperan dalam menentukan keberhasilan dari hasil 

belajar peserta didik. Dari proses pembelajaran akan 

terjadi kegiatan timbal-balik antara peserta didik 

dengan guru menuju tujuan yang sudah ditentukan. 

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya 

terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan 

komunikasi timbale-balik yang berlangsung dalam 

situs edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 

Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran 

merupakan indikator pelaksanaan kurikulum yang 

dibuat oleh tenaga pendidik, sehingga dalam proses 



 

 

pembelajaran , guru selaku tenaga pendidik harus 

menciptakan suasana belajar yang kondisif. 

Hendaknya tidak menerapkan satu meode, namun guru 

harus dapat menerapkan berbagai metode agar proses 

pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan 

mencapai sasaran yang direncanakan. Proses 

pembelajaran di sekolah menggunakan beragam 

metode. Metode tersebut antara lain diskusi kelompok, 

tanya jawab, studi literature di perpustakaan dan 

observasi di lapangan. Dengan beragamnya metode 

yang digunakan diharapkan dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Hasil belajar yang diharapkan berupa 

adanya perkembangan moral (afektif), perkembangan 

keterampilan (psikomotorik), dan perkembangan 

intelektual (kognitif). Hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotori.  

“Kegiatan pembelajaran di MTs Negeri 6 

Ponorogo, didahului dengan doa dan peserta didik 

diberikan apersepsi berupa pengetahuan awal 

mengenai hal yang berhubungan dengan materi. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan 

mengamati, menanya, pengumpulan data, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Kegiatan 

pembelajaran dengan penguatan materi yang dipelajari 



 

 

peserta didik dengan cara memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami”.
133

 

 

5)  Evaluasi. 

  Evaluasi pembelajaran ditujukan untuk 

mengetahui apakah tujuan kurikulum telah dicapai atau 

belum. Evaluasi ditujukan utuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang tealah ditentukan serta menilai 

proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. 

Langkah evaluasi dalam kegiatan pembelajaran adalah 

dengan menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik 

tes yang dimaksudkan adalah dengan cara mengadakan 

tes tertulis dengan menentukan Kriteria Kelulusan 

Minimal (KKM) yaitu 75. Teknik non tes yang 

dimaksud adalah pengamatan sikap dengan 

menggunakan instrument observasi sikap peduli, 

tanggung jawab, dan disiplin. Evaluasi yang diterapkan 

sudah baik, dimana teknik tulis ditujukan untuk 

mengetahui aspek kognitif siswa dan teknik non tes 

untuk mengetahui tingkat afektif dan psikomotorik 

siswa dalam kaitannya peduli terhadap lingkungan. 

Pendidikan lingkungan hidup diharapkan menjadi 
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salah satu sumber belajar dengan memiliki 

pengetahuan,keterampilan, sikap dan perilaku, 

motivasi serta komitmen untuk memecahkan berbagai 

masalah lingkungan dan mencgah timbulnya masalah 

kerusakan lingkungan yang bau.
134

 Dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan 

di MTs Negeri 6 Ponorogo telah sesuai dengan standar 

Adiwiyata sebagaimana mestinya. 
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BAB IV 

 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

STRATEGIK DALAM PENGEMBANGAN 

MADRASAH ADIWIYATA DI MTS NEGERI 6 

PONOROGO 

 

A. Konsep Manajemen Strategik Dalam Pengembangan 

Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo.  

     Didalam menjalankan program kegiatannya melalui 

fungsi-fungsi manajemen  strategik dan dengan 

menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Diantara fungsi menajemen yang digunakan adalah 

menjalankan fungsi POAC, yaitu planning, organiting, 

actualiting dan controlling. 

1. Perencanaan 

   Konsep perencaaan dalam fungsi manajemen 

senatiasa terfokus untuk 

 menjawab pertanyaan what, who, where, when, why 

dan how (5W+1H). Perencanaan ini menentukan 

tujuan yang akan dicapai selama satu masa yang akan 

datang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 



 

 

tujuan.
135

 Hasil dari perencaan adalah sebuah 

program. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan ketua tim Adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo 

dapat diketahui bahwa: 

   “Program Adiwiyata yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah  Negeri 6 Ponorogo diantaranya: (a) 

pemeliharan dan perawatan gedung dan lingkungan 

dengan piket kebersihan, (b) pemanfaatan lahan dan 

fasilitas, (c) pengembangan ekstrakurikuler, (d) 

pemanfaatan mitra sebagai nara sumber dalam 

meningkatkan lingkungan hidup (e) membangun 

kemitraan (f) menjadikan anggota madrasah sebagai 

narasumber lingkungan hidup serta (g) perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup”.
136

 

Kedelapan program Adiwiyata yang ada di 

madrasah ini dikelompokkan dalam empat program 

besar yaitu (1) pengembangan kebijakan madrasah 

peduli dan berbudaya lingkungan, (2) pengembangan 

kurikulum berbasis lingkungan, (3) pengembangan 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan (4) 
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pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung 

madrasah berbudaya lingkungan. 

  Karakteristik kebijakan madrasah Adiwiyata 

dapat dilihat dalam (1) visi dan misi madrasah; (2) 

pengintegrasian pembelajaran lingkungan hidup pada 

mata pelajaran; (3) kegiatan-kegiatan tahunan dengan 

tema lingkungan hidup; (4) peningkatan sumber daya 

manusia yang berwawasan lingkungan hidup; (5) 

sosialisasi implementasi pendidikan lingkungan 

hidup; (6) melakukan penghematan sumber daya 

alam; (7) mendukung terciptanya lingkungan 

madrasah yang bersih dan sehat. Karakteristik 

kebijakan madrasah adiwiyata dapat diketahui dari 

visi madrasah. Visi MTs Negeri 6 Ponorogo adalah 

mewujudkan madrasah berbasis agama dengan 

sumber daya manusia yang memiliki aqidah islam 

dan berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berdaya saing, 

mampu membangun kemitraan dan kepedulian 

terhadap kelestarian lingkungan. Implementasi dari 

visi dan misi madrasah diwujudkan dalam penetapan 

kebijakan madrasah, seperti kebijakan melaksanakan 

kurikulum berwawasan lingkungan dengan struktur 

kurikulum madrasah yang memuat mata pelajaran 



 

 

wajib, muatan lokal serta pengembangan diri yang 

berkaitan dengan kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Rencana Kegiatan dan 

Anggaran  Madrasah (RKAM) memuat program 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Implementasi ini dapat dilihat dari 

tenaga pendidik memiliki kompetensi untuk 

mengembangkan pembelajaran lingkungan. 

  Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dapat 

terimplementasi dengan cara melaksanakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi 

warga madrasah, hal ini dapat dilihat dari warga 

madrasah yang ikut serta dalam pemeliharaan gedung 

dan lingkungan hidup. Kegiatannya diantaranya 

adalah melaksanakan piket kelas, mengadakan jumat 

bersih, mengadakan lomba kebersihan kelas, serta 

melaksanakan pemeliharaan taman oleh masing-

masing kelas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara 

penulis dengan salah satu siswa MTs Negeri 6 

Ponorogo yang menyatakan: 

“Kami selalu senang ikut kegiatan bersih-bersih 

apalagi ada lomba kebersihan kelas yang membuat 



 

 

kami termotivasi untuk menjaga kebersihan kelas dan 

membuat kelas kami menjadi nyaman”.
137

 

 

  Selanjutnya pemanfaatan lahan maupun 

fasilitas madrasah berdasarkan kaidah PPLH yang 

terimplementasi berupa pemeliharaan taman, toga, 

green house, hutan madrasah, pembibitan, kolam 

ikan, dan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup terimplementasi dalam kegiatan pramuka, 

karya ilmiah remaja, dokter kecil dan pencinta alam 

yang dimanfaatkan untuk pembelajaran berkaitan 

dengan PPLH seperti pengomposan, pembuatan 

tanaman toga, biopori serta daur ulang sampah 

dijadikan kompos, gaun pesta dan rompi infus 

portable. Semua kegiatan tersebut terdokumentasi 

dengan baik dan diperkuat dengan hasil wawancara 

penulis sebagai berikut: 

“Untuk kegiatan ektrakurikuler di madrasah ini 

sangat banyak dan kami selalu berusaha melakukan 

                                                      
137

 Wawancara dengan Budi Santoso, Siswa kelas VIII  MTs N 6 

Ponorogo , 15 Januari 2019. 



 

 

kegiatan-kegiatan yang menunjang dan 

memanfaatkan lingkungan dan alam sekitar”.
138

 

 

Selanjutnya tenaga pendidik dan peserta didik di 

madrasah dapat turutserta dalam beberapa kegiatan 

aksi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pihak 

luar madrasah. Kegiatan menjalin kemitraan dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup terimplementasi dengan melibatkan orang tua, 

alumni, LSM dan instansi pemerintahan daerah 

terkait serta madrasah lain. 

2. Organisasi 

 Fungsi manajemen tentang pengorganisasian 

merupakan pembagian kerja dan struktur kerja atau 

tim kerja yang akan mensuksusekan suatu program. 

Berkenaan dengan pengorganisasian, dalam 

menjalankan fungsi ini pimpinan organisasi dapat 

melakukan pembagian tugas kepada bawahannya 

sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing-

masing. Berdasarkan temuan di Madrasah ini telah 

menjalankan azas pembagian kerja. Azas pembagian 

kerja adalah prinsip yang penting dalam 
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manajemen.
139

 Dengan kata lain seorang pemimpin 

sebaiknya melakukan the right man on the right 

place.
140

 Program Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo dirancang oleh tim program Adiwiyata 

dengan pengorganisasian program adiwiyata yang 

berasal dari dua unsur, yaitu tim adiwiyata dari guru 

dan tim adiwiyata OSIS. Program Adiwiyata 

madrasah telah membentuk panitia program 

Adiwiyata madrasah yang terdiri dari penanggung 

jawab, ketua,sekretaris dan bendahara serta empat 

bidang lainnya, yaitu bidang I tentang pembelajaran 

seperti struktur kurikulum, mata pelajaran wajib dan 

muatan lokal yang terkait Pelestarian Lingkungan 

Hidup (PLH), mengkaitkan pengetahuan konseptual 

dan procedural dalam pemecahan PLH, 

pengembangan isu lokal dan isu global sebagai 

materi pembelajaran PLH. Sedangkan bidang II 

tentang Visi, Misi dan Tujuan madrasah meliputi 

komunikasi hasil inovasi pelestarian lingkungan 

hidup dan mendapatkan dukungan dari kalangan 
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terkait. Secara teori sekolah telah membentuk tim 

kerja dalam mensukseskan rencana kerja sekolah.
141

 

Bidang III mengikutsertakan orang tua dan 

masyarakat pada proses PLH serta menciptakan karya 

yang berhubungan dengan PLH. Bidang IV membuat 

Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) yang 

terdiri dari pemeliharaan dan perawatan gedung, 

pemanfaatan lahan dan fasilitas madrasah sesuai 

kaidah PLH, pengembangan kegiatan ekskul yang 

sesuai dengan PLH, kreativitas dan Inovasi dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan sarana 

prasarana ramah lingkungan, peningkatan 

pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas madrasah, 

pemanfaatan air, listrik dan ATK secara efesien, serta 

peningkatan kualitas pelayanan kantin yang bersih 

dan sehat. 

3. Pelaksanaan. 

   Program madrasah Adiwiyata merupakan 

komitmen pemerintah terhadap pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan melalui pendidikan yang 

didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan 
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Hidup Nomor 5 tahun 2013 yang menjadi landasan 

program madrasah adiwiyata untuk mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga 

madrasah. Sebagai bentuk usaha pelestarian menuju 

madrasah Adiwiyata, maka disiapkan lingkungan 

yang sehat dan menghindari lingkungan yang 

berdampak negatif. Generasi madrasah yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat 

diwujudkan melaluitata madrasah yang baik untuk 

mendukung lingkungan yang baik. Ada 4 komponen 

dalam program adiwiyata yang perlu dipenuhi, yaitu 

kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan 

kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan berbasis 

partisipatif dan penggunaan sarana ramah 

lingkungan. Dalam mewujudkan impian MTs Negeri 

6 Ponorogo sebagai madrasah Adiwiyata hingga 

tingkat nasional, madrasah ini telah menjalin 

kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) baik tingkat kota maupun provinsi. 

Pelaksanaan program adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo dilakukan melalui pemberian materi 

tentang program pengembangan pembelajaran 

lingkungan. Program ini merupakan pengembangan 



 

 

materi tentang lingkungan hidup, pengembangan 

suatu metode pembelajaran yang berbasis lingkungan 

dan budaya, dan pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler dalam rangka peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran peserta didik terhadap 

lingkungan hidup. Kebijakan madrasah adiwiyata 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dilakukan dengan study banding guru ke madrasah 

yang telah berhasil mengimplementasikan program 

Adiwiyata dalam pengelolaan madrasah adiwiyata. 

Kegiatan study banding ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 

kemampuan guru sehingga program Adiwiyata dapat 

diimplementasikan di MTs Negeri 6 Ponorogo dalam 

mewujudkan madrasah adiwiyata. Selain kegiatan 

study banding, madrasah juga melakukan sosialisasi 

kepada guru tentang madrasah yang wawasan 

lingkungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan 

mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) Implementasi dari kebijakan madrasah 

adiwiyata dalam penghematan sumber daya alam 

dilakukan dengan selalu melakukan himbauan kepada 

warga madrasah untuk menghemat penggunaan 



 

 

listrik dan air di lingkungan MTs Negeri 6 Ponorogo. 

Madrasah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan 

agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. 

Kegiatan tersebut diantaranya berupa menjalin 

kerjasama dengan puskesmas dan memperbanyak 

titik penempatan tempat sampah dan tumbuhan di 

lingkungan MTs Negeri 6 Ponorogo.
142

 Keberhasilan 

yang diperoleh madrasah saat ini tidak akan terwujud 

tanpa dukungan dari guru-guru, siswa dan instansi 

lain. 

  Karakteristik kurikulum berbasis lingkungan 

madrasah adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo 

diantaranya adalah penerapan pendidikan lingkungan 

hidup di silabus dan RPP. Kurikulum dan materi 

pelajaran merupakan alat pendidikan yang digunakan 

dalam mencapai tujuan. Di MTs Negeri 6 Ponorogo 

pengintegrasian materi pendidikan lingkungan hidup 

ke dalam beberapa mata pelajaran, seperti Agama, 

IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan PJOK. Kurikulum 

berbasis lingkungan diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagai contoh, pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris tentang pembuatan slogan kebersihan 
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dengan menggunakan Bahasa Inggris. Pada mata 

pelajaran PJOK, guru dapat melakukan integrasi 

pendidikan lingkungan hidup dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar. Pada mata pelajaran IPA terpadu, dilakukan 

dengan menanam tanaman di halaman madrasah dan 

membangun green house. Bentuk pembelajaran 

dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis 

lingkungan adalah model pembelajaran lintas mata 

pelajaran. Selain diterapkan melalui proses integrasi 

dengan mata pelajaran, materi pendidikan lingkungan 

hidup juga diterapkan dalam kegiatan pembuat karya 

tulis ilmiah yang bertemakan lingkungan hidup, 

penelitian dan praktek pelestarian lingkungan. 

  Dalam mengimplementasikan kurikulum 

berbasis lingkungan di madrasah tsanawiyah negeri 6 

Ponorogo tidak dapat dihindari bahwa peran guru 

sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sanjaya
143

 bahwa dalam proses pembelajaran, salah 

satu peran guru adalah sebagai motivator yakni guru 
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berperan penting dalam pemberian motivasi kepada 

siswa agar termotivasi dalam belajar.  

  Dengan demikian, guru juga terdorong untuk 

dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa. Guru 

berperan dalam memberikan pelajaran berbasis 

lingkungan dengan tujuan mengubah sikap maupun 

perilaku warga madrasah mau peduli terhadap 

lingkungan disekitarnya. Pendidik perlu mengubah 

perilaku siswa melalui penanaman nilai-nilai karakter 

agar mau menjaga lingkungan madrasah terutama di 

MTs Negeri 6 Ponorogo. Peran guru dalam 

penerapan kurikulum berbasis lingkungan di MTs 

Negeri 6 Ponorogo yaitu memotivasi siswa, 

menyadarkan siswa, serta mengajak siswa untuk 

meningkatkan aktivitas yang berkaitan dengan 

lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru dalam mengimplementasikan kurikulum 

berbasis lingkungan, diantaranya adalah: (a) guru 

berperan aktif pada pengembangan proses 

pembelajaran berkaitan dengan lingkungan; (b) guru 

mengimplementasikan active learning, dengan cara 

menyusun rencana pembelajaran, baik di dalam kelas, 



 

 

laboratorium maupun di lingkungan sekitar 

madrasah. 

4. Pengendalian. 

   Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu 

lembaga atau organisasi perlu dilaksanakan agar sesuai 

dengan perencanaan. Pengendalian merupakan 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja 

agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana. Dari 

fungsi ini akan teridentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat dalam suatu program.  

 

B. Implementasi manajemen strategik dalam 

pengembangan    madrasah adiwiyata di MTs Negeri 

6 Ponorogo. 

  Dalam UU.RI.No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) dikemukan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 



 

 

bangsa dan negara.
144

 Ada beberapa  oleh peneliti lihat 

temukan antara lain : 

 a. Kurikulum berbasis lingkungan di MTs Negeri 6 

Ponorogo merupakan  penambahan indikator atau 

menyisipkan indikator yang terintegrasi  dengan 

lingkungan di seluruh mata pelajaran tetapi hanya 

terbatas pada  materi tertentu yang dapat 

diintegrasikan dengan lingkungan. 

 b. Kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dalam 

mengembangkan  kegiatan pembelajaran lingkungan 

hidup di MTs Negeri 6 Ponorogo yaitu  adanya peran 

aktif tenaga pendidik dalam mengembangkan 

pembelajaran  yang terkait lingkungan yang 

bertujuan untuk mengubah sikap dan  perilaku peserta 

didik yang peduli dengan lingkungan serta merubah 

 kebiasaan peserta didik dengan menanamkan nilai-

nilai karakter untuk  menjaga lingkungan. 

c.   Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan peserta didik. 

  Dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di MTs Negeri 6 Ponorogo yaitu 

dalam proses pembelajaran peserta didik 
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 menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan 

pelestarian fungsi  lingkungan hidup, mencegah 

 terjadinya pencemaran dan kerusakan 

 lingkungan hidup dan peserta didik 

mengkomunikasikan hasil pembelajaran ingkungan 

hidup dengan berbagai cara yaitu melalui

 pameran, serta media seperti majalah dinding, 

buletin, surat kabar. 

  Dengan menggunakan manajemen strategis 

sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk 

menyelesaikan setiap masalah  strategis didalam 

organisasi terutama berkaitan dengan persaingan, 

maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih 

kreatif atau secara strategik. Pemecahan maslah 

dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih 

banyak alternatif  yang dibangun dari suatu analisa 

yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil 

yang menguntungkan.  Implementasi manajemen 

strategis dalam pengembangan program madrasah 

adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo secara signifikan 

membawa dampak positif bagi sekolah tersebut. Dan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan 



 

 

kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan yaitu : perumus kebijakan, personil 

pelaksana dan sistem organisasi pelaksana. Kebijakan 

berwawasan lingkungan telah dirumuskan oleh Tim 

Adiwiyata dengan bantuan kepala sekolah. Apabila 

sebuah kebijakan sudah mendapatkan persetujuan 

dari kepala sekolah maka kebijakan mengenai 

wawasan lingkungan tersebut akan menjadi sebuah 

peraturan baru yang harus dipatuhi oleh peserta didik, 

guru, dan karyawan sekolah. Visi, misi, peraturan dan 

tata tertib yang berwawasan lingkungan merupakan 

bentuk dari komitmen dari segenap warga sekolah, 

mulai dari kepala sekolah, guru, siswa sampai 

karyawan untuk senantiasa menyelaraskan kegiatan 

di madrasah baik dalam pembelajaran maupun 

ekstrakurikuler dengan menumbuhkan kesadaran dan 

kepedulian terhadap lingkungan. Komitmen seluruh 

warga sekolah akan menjadi tolok ukur dalam 

melakukan tindakan, sehingga apa yang haus 

dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam 

berpartisipasi diprogram Adiwiyata menjadi lebih 

jelas dan terarah menuju tujuan program Adiwiyata. 

Pelaksanaan kebijakan berwawasan lingkungan di 



 

 

sekolah dilaksanakan sesuai dengan buku Panduan 

Adiwiyata. Di dalam dokumen Pengembangan KTSP 

madrasah telah termuat upaya kebijakan untuk 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal 

tersebut ditandai dengan dirubahnya visi dan misi 

madrasah sesuai dengan nilai-nilai dan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagaimana yang diutarakan oleh ketua tim 

Adiwiyata MTs Negeri 6 Ponorogo. Kemudian dalam 

struktur kurikulum juga sudah memuat mengenai 

Kompetensi Lulusan yang memiliki sikap, 

pengetahuan dan keterampilan pengembangan diri. 

RAKM madrasah dialokasikan sebesar 20% dari total 

anggaran madrasah untuk program dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Kebijakan mengenai alokasi dana untuk pengelolaan 

program Adiwiyata. hal ini diperkuat oleh pernyataan 

oleh bapak Alip Budiono. 

“Didalam RAPBM atau sekarang namanya 

RAKM itu didalamnya harus disediakan sekitar 20% 

untuk program Adiwiyata.sebesar 20% dan itu sudah 

ketentuan aturan. Nahitu nanti buat inovasiinovasi 

mas seperti pengelolaan sarana prasarana ramah 



 

 

lingkungan,pengadaan barang”.
145

  

 
 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 melalu berbagai aksi lingkungan. Aksi 

lingkungan tersebut antara lain bersih-bersih bersama 

setiap tanggal 9, Jum‟at Bersih dan peringatan hari 

lingkungan. 

d. Usaha Madrasah dalam Melibatkan Siswa. 

Seperti yang sudah dikatakan, bahwa madrasah 

juga menyadari dalam setiap kegiatan tidak mampu 

apabila dilakukan dengan sendirian. Sehingga selain 

mengadakan kerjasama dengan insansi luar, 

madrasah juga harus memahami salah satu elemen 

dari dalam sekolah, yaitu peserta didik. Adapun 

beberapa usaha madrasah untuk ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan Adiwiyata antara lain: 

1) Mendirikan Satuan Petugas Adiwiyata.  
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      Satuan petugas Adiwiyata dibentuk oleh 

bapak Alip Budiono untuk memberikan 

sosialisasi dan wawasan mengenai sekolah 

Adiwiyata.sebagaimana yang diungkpkan oleh 

bapak Alip Budiono, 

 “Terus kita membentuk Satgas Adiwiyata dan 

saya menyebarkan konsep “virus,…”
146

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

bapak Mujaroini, 

“dulu ada Satuan Adiwiyata, seperti 

Polisi Lingkungan nanti kalo ada tema yang 

membuang sampah sembarangan nanti ditegur. 

Jadi sepeti memberi sanksi ke pelanggar”
147

 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Satuan Petugas Adiwiyata 

didirikan untuk member sosialisasi dan sebagai 

penegak kebersihan di MTs Negeri 6 Ponorogo. 

2) Secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai 

program Adiwiyata.  

  Salah satu bentuk sosialisasi program 

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo adalah 

dengan mensosialisasikan aksi lingkungan secara 

rutin. Aksi lingkungan tersebut dilakukan oleh 
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Humas sekolah sebagaimana yang dituturkan 

oleh bapak  Imam Qudhori, 

“peran saya tentunya harus aktif dan lebih sering 

mensosialisasikan. kepada seluruh warga sekolah 

untuk memiliki peran aktif….”
148

 

 

“Disini selaku Humas juga sebagai 

penggerak,jadi otomatis menggerakkan, 

mensosialisasikan kepada semua komponen 

sekolah itu perlu, jadi sangat memegang peranan 

disini. Misalnya diumumkan kepada siswa 

bahwa besok diadakan aksi lingkungan, peran 

humas disini walaupun ada sisi lainya dari wali 

kelas.”
149

 

  

    Dapat disimpulkan bahwa Humas madrasah 

memiliki peranan penting dalam program 

Adiwiyata, baik sebagai penggerak dan agen 

sosialisasi sekolah. Sosialisasi yang dilakukan 

tidak hanya melalui lisan, madrasah juga 

mengupayakan sosialisasi dengan media tulis. 

Sosialisasi media tulis dapat berupa sticker, 

slogan-slogan, dan poster dengan tema ramah 

lingkungan dan mitigasi bencana alam.  Hal 
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tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala 

Sekolah dan bapak Barokah Murti, 

 

“….terus kalau tulisan, nanti bisa lewat poster 

lingkungan, sticker lingkungan.”
150

 

 

“….Kalau secara tertulis nanti ada dari sticker 

bertema lingkungan, terus poster-poster yang 

ditempel.”
151

 

 

       Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

Adiwiyata di MTs Negeri 6 Ponorogo dilakukan 

dengan lisan dan media tulis melalui sticker 

maupun poster-poster lingkungan. 

 

3) Menyebarkan budaya sadar lingkungan. 

Budaya untuk sadar lingkungan merupakan 

tantangan terbesar bagi sekolah peduli 

lingkungan. Hal inilah yang dihadapi oleh MTs 

Negeri 6 Ponorogo sebagaimana yang dituturkan 

oleh  B.M, 

“…tapi ya kadang juga ada kendalanya mas, 

biasanya itu kesadaran diri dalam membuang 

sampah.”
152
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Pendapat tersebut diperkuat oleh bapak Imam 

Qudhori, 

“Kalau perilaku warga itu cenderung kepada 

susahnya menjaga, selalu 

memiliki adab berlingkungan itu susah.”
153

 

Bapak Alip Budiono mempunyai gagasan 

untuk menyebarkan  

Misalnya anak-anak sebelum latihan PBB, 

bersih-bersih budaya lingkungan dalam rangka 

mengatasi permasalahan tersebut, sebagaimana 

penuturannya, 

“kita membentuk Satgas Adiwiyata dan saya 

menyebarkan konsep “virus”. Virus yang saya 

maksud dalam artian agar nanti menular dari 

siswa kesiswa bahkan bisa ke guru dan sampai 

karyawan, syukursyukur bisa sampai luar 

sekolah mas.”
154

 

sekolah, di lapangan itu ada anak-anak basket, 

melihat anak degapraya ini bersih-bersih mereka 

juga ikut bersih-bersih dan virus ini berlaku juga 

untuk guru dan karyawan. Sehingga hasil dari 

virus ini nanti kesadaran diri akan cinta 

lingkungan mas.”
155
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Dapat disimpulkan bahwa virus lingkungan 

tersebut ditanamkan kepada seluruh siswa dan 

didalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga 

kesadaran akan lingkungan menyebar hingga ke 

guru dan karyawan madrasah. 

4)  Mengadakan aksi lingkungan secara rutin. 

    Aksi lingkungan merupakan salah satu 

kegitan madrasah peduli lingkungan dalam 

rangka merawat dan mengelola lingkungan 

sekolah. Aksi lingkungan yang di MTs Negeri 6 

Ponorogo secara rutin dilakukan saat akan 

menjelang hari-hari besar lingkungan dan 

menjelang jadwal rutin kebersihan sekolah. Hal 

tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Imam Qudhori, 

 

“sosialisasi program Adiwiyata dilakukan 

setiap upacara, maksudnya kalo besok itu ada 

hari besar lingkungan, nanti ada sosialisasi.”
156

 

 

Dan pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak 

Mujaroini 
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“….,Misalnya diumumkan kepada siswa 

bahwa besok diadakan aksi lingkungan, begitu 

peran humas disini…”
157

 

 

      Tim Adiwiyata madrasah memiliki peran 

dalam pelaksanaan program Adiwiyata termasuk 

diantaranya pengelolaan lingkungan di sekolah 

dan bagaiaman melibatkan semua unsur warga 

madrasah. Partisipasi siswa adalah elemen paling 

penting. Hal tersebut dikarenakan siswa 

mempunyai peranan pelaksana dari setiap 

kebijakan yang dibuat oleh madrasah. Akan 

tetapi diperlukan sosialisasi dari setiap kebijakan 

dan sebuah contoh role-model untuk menerapkan 

kebijakan yang dirumuskan oleh sekolah agar 

diketahui dan dipahami oleh setiap warga 

sekolah terutama oleh setiap siswa. madrasah 

telah mngupayakan beragam upaya untuk 

melibatkan siswa.
158

  

         Upaya tersebut dilaksanakan melalui 

berbagai aksi lingkungan yang telah 

diselenggarakan oleh madrasah. Aksi lingkungan 

tersebut antara lain: 

 

a. Agenda bersih-bersih.  

     Kegiatan bersih-bersih secara rutin 

dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 9 dan pad 

hari Juma‟at. Kegiatan diikuti oleh seluruh 

warga madrasah dengan membersihkan kelas, 
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gedung, kolam dan lainlain. Setelah kegiatan 

selesai dilanjutkan dengan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) namun setiap jam pelajaran 

dikurangi 5-10 menit.  

b. Pemilahan sampah-sampah.  

  Di MTs Negeri 6 Ponorogo dibedakan 

menjadi 3 jenis, yaitu sampah kertas, sampah 

organik dan sampah anorganik. Dilihat dari 

lamanya sampah mengurai, ketiga jenis sampah 

tersebut tidak bisa dijadikan satu. Solusi yang 

disediakan MTs Negeri 6 Ponorogo yaitu dengan 

menyediakan 3 bak sampah sesuai dengan jenis 

sampah yang ada. Sosialisasi pemilahan 

tercantum dalam peraturan madrasah serta 

senantiasa dilaksanakan setelah upacara dan 

dalam kegiatan workshop lingkungsn hidup.  

c.   Seminar.  

           Workshop Lingkungan Hidup. Seminar 

worksop merupakan ditujukan kepada peserta 

didik baik kelas VII, VIII dan IX sebagai upaya 

untuk menambah wawasan mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

Seminar Workshop dilaksanakan sekurang-



 

 

kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan 

mengundang narasumber baik dari, Kemenag 

kabupaten Ponorogo, Dinas Pendidikan 

Ponorogo dan Instansi-instansi lain yang ada di 

Ponorogo.  

 

d. Mengikuti aksi lingkungan.  

        Aksi lingkungan dilaksanakan pihak luar 

maupun dari sekolah. Kerjasama yang dijalin 

antara sekolah dengan instansi luar memberikan 

keuntungan tersendiri, terutama dalam program 

Adiwiyata. MTs Negeri 6 Ponorogo sering kali 

diundang untuk mengirimkan siswanya untuk 

mengikuti kegiatan aksi lingkungan diluar. Aksi 

lingkungan tersebut diantaranya adalah pelatihan 

mitigasi pembuatan pupuk organik ramah 

lingkungan, seminar pengelolaan lingkungan 

oleh Badan Lingkungan Hidup. 

 

e. Pembentukan Satgas pokja Adiwiyata. 

Satgas pokja Adiwiyata diambil dari 

beberapa pesera didik. Tugas dari Satgas 

Adiwiyata adalah mengingatkan dan 



 

 

mensosialisasikan tentang kebersihan lingkungan 

dan memberi teguran dan hukuman kepada 

teman sejawat apabila ada yang melanggar tata 

tertib lingkungan. MTs Negeri 6 Ponorogo 

sebagai madrasah peduli dan berbudaya 

lingkungan, tujuannya adalah untuk menciptakan 

lingkungan madrasah yang sejuk, nyaman, bebas 

polusi sehingga kondusif untuk kegiatan 

pembelajaran dan membentuk sifat karakter 

masyarakat yang peduli terhadap lingkungan 

yang dapat mendukung kehidupan yang lebih 

baik disamping menumbuhkan karakter peduli 

terhadap lingkungan. Upaya madrasah tersebut 

merupakan salah satu upaya untuk membangun 

kesadaran masyarakat sekolah, khusunya peserta 

didik dan membentuk karakter cinta terhadap 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan konsep  manajemen 

strategik dalam pengembangan sebagai madrasah adiwiyata  

dan  implementasi  manajemen strategik dalam 

pengembangan madrasah  adiwiyata di Madrasah 

Tsanawiyah  Negeri 6 Ponorogo secara rinci sebagai berikut 

:  

A. Kesimpulan   

1. Konsep manajemen strategik dalam pengembangan 

madrasah adiwiyata di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

6 Ponorogo melalui lima tahap:  

a. Mengembangakan pernyataan visi, misi dan tujuan 

pendidikan. 

b. melakukan analisis SWOT,  

c. Membuat formulasi strategi yaitu : strategi 

penyehatan, Strategi agresif, strategi direvisikasi 

konsentrik, strategi bertahan, strategi berdasar 

perspektif pasar, strategi fungsional, strategi 

sumber daya,  



 

 

d. implementasi strategi dengan melakukan staffing, 

directing, program, prosedur, anggaran, e) evaluasi 

strategis dengan key performance indikator, 

menentukan standar penilaian, mengambil 

tindakan perbaikan. 

2. Implementasi manajemen strategik dalam 

pengembangan madrasah adiwiyata di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo antara lain : 

a. Kurikulum berbasis lingkungan ditambahkan 

indikator atau menyisipkan indikator yang 

terintegrasi dengan lingkungan di seluruh mata 

pelajaran hanya terbatas pada materi tertentu yang 

dapat diintegrasikan dengan materi lingkungan. 

b. Tenaga pendidik mengembangkan kegiatan 

pembelajaran lingkungan hidup mengoptimalkan 

peran aktif tenaga pendidik dalam 

mengembangkan pembelajaran yang terkait 

lingkungan yang bertujuan untuk mengubah sikap 

dan perilaku peserta didik agar peduli dengan 

lingkungan serta merubah kebiasaan peserta didik 

dengan menanamkan nilai-nilai karakter untuk 

menjaga lingkungan. 



 

 

c. Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan peserta 

didik dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di MTs Negeri 6 Ponorogo 

dalam proses pembelajaran peserta didik 

menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup dan peserta didik mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran lingkungan hidup. 

 

B. Saran-saran 

 

1. Komitmen dalam mengemban predikat sebagai 

madrasah Adiwiyata tingkat Nasional harus 

dipertahankan oleh madrasah. 

2. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, siswa 

memiliki peranan penting sebagai pelaksana kebijakan, 

sehingga harus senantiasa disosialisasikan dan 

dilibatkan dalam setiap kegiatan program adiwiyata.  

3. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa dalam 

rangka memelihara dan mengelola lingkungan 

madrasah. 

4. Mata pelajaran yang diintegrasikan dengan wawasan 



 

 

lingkungan sebaiknya disertai dengan praktek agar 

pengalaman belajar yang diperoleh lebih baik. 

5. Kerjasama antara seluruh warga madrasah memiliki 

peranan penting, sehingga koordinasi dalam kerjasama 

diperlukan untuk mencapai tujuan program Adiwiyata. 

6. Madrasah harus menambah tenaga personil sebagai 

pemelihara sarana ramah lingkungan agar sarana yang 

sudah tersedia terawatt dan dapat digunakan 

seterusnya. 

7. Satgas Adiwiyata Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 

Ponorogo  harus bertindak tegas dalam memberi sanksi 

baik berupa teguran maupun hukuman. 
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