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Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga yang dapat
memperbaiki kehidupan masyarakat dan mengetahui
kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut,
lembaga pendidikan harus menampilkan kesan yang baik
(citra positif) dimata publiknya. Citra sebuah sekolah
merupakan salah satu harta yang bernilai tinggi bagi lembaga
. Karena citra merupakan cara pandang atau persepsi
masyarakat terhadap lembaga tersebut. Baik buruknya citra
suatu sekolah tersebut ditentukan oleh sekolah itu
sendiri.Program adiwiyata adalah salah satu cara untuk
meningkatkan citra sekolah. Penyelenggaraan program
adiwiyata merupakan pilihan dan upaya strategis dalam
menyukseskan
program
pembangunam
nasional
berkelanjutkan. Tahun 2015 SMAN 3 Ponorogo menerima
penghargaan Adiwiyata tingkat nasional yang diberikan
langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI dan Menteri
Pendidikan. Warga sekolah di SMAN 3 Ponorogo juga

memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Ini
dibuktikan dengan komitmen bersama oleh seluruh warga
sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan
terawat.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud
mengadakan penelitian dengan tujuan: (1) Mengetahui
perencanaan program adiwiyata dalam meningkatkan citra
sekolah di SMAN 3 Ponorogo, (2) Mengetahui pelaksanaan
program adiwiyata dalam meningkatkan citra sekolah di
SMAN 3 Ponorogo, (3) Mengetahui evaluasi program
adiwiyata dalam meningkatkan citra sekolah di SMAN 3
Ponorogo.
Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dalam
pengumpulan data, penulis menggunakan metoe wawancara,
observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpuan
datanya. Dan teknik yang dipilih dalam analisis data adalah
reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) perencanaan program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
membentuk tim adiwiyata sekolah, kajian lingkungan,
rencana aksi program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo yang
mencakup berbagai sektor. (2) Pelaksanaan program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo dilakukan secara bertahap.
dalam pelaksanaan proram adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
sekolah juga menggandeng berbagai pihak dan membuat
MoU untuk memaksimalkan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo. (3) Evaluasi program adiwiyata dilaksanakan

dalam rangka memperbaiki dan melihat hasil pelaksanaan
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo serta untuk
mengembangkan program adiwiyata selanjutnya. Sekolah
adiwiyata memiliki nilai tersendiri dan mampu meningkatkan
citra suatu sekolah. Program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
mampu menjadikan SMAN 3 Ponorogo sebagai sekolah
berwawasan lingkungan yang sangat cocok untuk
menanamkan pola hidup sehat dan peduli lingkungan pada
seluruh warga sekolah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Lembaga pendidikan atau sekolah tidak lepas dari
masyarakat, di mana pendidikan didirikan

oleh

masyarakat. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga
yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat dan
mengetahui

kebutuhan

masyarakat.

Sekolah

tak

terpisahkan dari masyarakat,seperti halnya para orang tua
yang tergabung dalam komite sekolah. Pengelola sekolah
harus mengadakan hubungan baik secara terus-menerus
dan

meningkatkan

kualitas

pelayanan

terhadap

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, lembaga
pendidikan harus menampilkan kesan yang baik (citra
positif) dimata publiknya.
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Berkaitan dengan konsep citra yang baik yang ingin
dibangun oleh sebuah lembaga pendidikan dalam upaya
memberikan layanan mutu

pendidikan, maka penting

kiranya sekolah memperhatikan dan mengupayakan
peningkatan citra lembaganya. Sejalan dengan hal ini
diharapkan nantinya sekolah mendapatkan kepercayaan,
pengertian, dukungan dan kerjasama dari publiknya,
sehingga sekolah dapat memberikan jasa pendidikan
berkuailitas

sesuai

dengan

yang dibutuhkan oleh

masyarakat khususnya pengguna jasa pendidikan.1
Selain mengutamakan mutu dalam memilih sekolah,
para orang tua juga dipengaruhi oleh persepsi mereka
terhadap citra sekolah. Citra atau image sekolah bermutu
menjadi salah satu hal penting dan menjadi pertimbangan
orang tua ketika mereka memutuskan untuk memilih

1

Rhenald Kasali, Manajemen Public Relation (konsep dan
Aplikasinya), (Jakarta: Temprint, 1994), 26.

3

sekolah. Menurut Hidayat & Machali, citra adalah impresi
perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai
perusahaan, suatu obyek, orang atau lembaga2. Sedang
menurut Kotler citra adalah seperangkat keyakinan, ide
dan pengaruh yang didapat seseorang dari suatu obyek.
Selanjutnya sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek
sebagian besar karena obyek tersebut, sedangkan citra
merek merupakan syarat dari merek yang kuat dan
persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang
(enduring perception). Walaupun orang melihat hal yang
sama, tetapi pandangan mereka bisa berbeda. Persepsi
inilah yang membentuk citra dari sebuah organisasi.
Apabila citra yang baik sudah terbentuk maka secara
otomatis akan menjadi iklan berjalan yang sangat efektif
dan efisien, karena dengan pemasaran ”Gethok Tular”,

2

Siti Maamarah, Strategi Peningkatan Mutu dan Citra
(Image) Sekolah Dasar Negeri di Ungaran Semarang, Jurnal Kelola,
1(Januari-Juni 2016), 116.
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maka pesan akan berjalan cepat dan sebuah pesan akan
dianggap memiliki kredibilitas yang sangat tinggi apabila
disampaikan oleh pihak ketiga.
Citra baik di mata orang tua dan peserta didik
diperlukan oleh sebuah sekolah. Citra sekolah yang baik
akan menjadi salah satu pertimbangan terjadinya
pengambilan keputusan orang tua untuk menentukan
pilihan terhadap sekolah tersebut. Hal ini didukung oleh
pendapat

Dharmmesta

bahwa

apabila

citra

dari

perusahaan tidak diragukan lagi kredibelitasnya, maka
pembelian tidak lagi melalui pengambilan keputusan yang
panjang. Pada kondisi ini jika diterapkan di sekolah dapat
dikatakan bahwa apabila kepercayaan orang tua terhadap
sekolah sudah terbentuk, maka orang tua cenderung
memilih sekolah yang bersangkutan sebagai tempat
mendidik putra-putri mereka. Strategi sekolah dalam
peningkatan citra adalah dengan memberdayakan seluruh
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warga sekolah untuk berperan serta dalam memajukan
sekolah,

karena

citra

terhadap

sekolah

terbentuk

berdasarkan banyak unsur dalam bentuk komponen. Dari
banyaknya

komponen

dalam

penelitian

ini

yang

digunakan sebagai factor yang mempengaruhi citra
sekolah yaitu reputasi, ekstrakurikuler, biaya, perhatian
guru, kondisi fisik, dan jangkauan citra sekolah dibangun
dari persepsi masyarakat.3
Citra sebuah sekolah merupakan salah satu harta
yang bernilai tinggi bagi lembaga . Karena citra
merupakan cara pandang atau persepsi masyarakat
terhadap lembaga tersebut. Baik buruknya citra suatu
sekolah tersebut ditentukan oleh sekolah itu sendiri.4
Program adiwiyata adalah salah satu cara untuk
meningkatkan citra sekolah. Penyelenggaraan program

3
4

Ibid, 118.
Rhenald , Manajemen Public Relation,28.
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adiwiyata merupakan pilihan dan upaya strategis dalam
menyukseskan

program

pembangunam

nasional

berkelanjutkan. Melalui penyelenggaraan model sekolah
inilah akan terbangun

komitmen, kesadaran, dan

tanggungjawab antar warga sekolah, komite sekolah,
forum orang tua, dan berbagai pihak yang terlibat di dalam
lingkungan sekolah untuk berpartisipasi aktif menjaga,
memelihara, dan melestarikan lingkungan. Sebagai
sebuah lembaga, sekolah adiwiyata diharapkan menjadi
media tepat dan ideal untuk mendidik dan menanamkan
budaya positif dan strategis dalam pola pikir masyarakat
dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.5
SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki luas areal sekitar
3.000 m2 dengan biota tumbuhan yang beraneka ragam,
serta areal persawahan yang luas, suasana yang tenang,

5

4.

Endang Haris, Sekolah Adiwiyata, (Jakarta: Erlangga, 2018),
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rindang dan alami mendukung untuk terlaksananya
program adiwiyata. Sejak tahun 2011 SMA Negeri 3
Ponorogo telah berpartisipasi dalam program adiwiyata.
Namun pelaksanaan nyata dimulai sejak tahun 2012, yaitu
sekolah secara resmi memasukkan pembelajaran dengan
basis pelestarian lingkungan hidup kedalam kurikulum.
Sehingga

terintegrasi

sepenuhnya

kedalam

sistem

pembelajaran di sekolah. Artinya, hampir setiap aktivitas
kegiatan di sekolah yang diselenggarakan baik kegiatan
pembelajaran di dalam maupun di luar kelas mengacu
pada tema pelestarian lingkungan hidup.6
Berbagai program pelestarian lingkungan hidup
telah

dilaksanakan

secara

berkesinambungan.

Di

antaranya, budidaya jamur tiram, budidaya perikanan,

6

Jurnalistik Smaga, Sekolah Adiwiyata (Online).
Smagaponorogo.sch.id/sekolah-adiwiyata/, diaksses 18 Febuari
2019.
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pelajaran lingkungan hidup (PLH), pembangunan green
house dengan berbagai varietas tanaman yang telah
dikelola oleh seluruh warga sekolah, kebun apotik hidup,
gerakan buang sampah pada tempatnya, bank sampah,
pembuatan saluran daur ulang air, Program Kerja bakti
membersihkan lingkungan sekolah.
Tahun 2015 SMAN 3 Ponorogo menerima
penghargaan Adiwiyata tingkat nasional yang diberikan
langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI dan Menteri
Pendidikan. Sekolah adiwiyata diharapkan menjadi media
tepat dan ideal dalam menanamkan budaya positif dan
strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat dalam
mengelola lingkungan hidup. Warga sekolah di SMAN 3
Ponorogo juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan
yang tinggi. Ini dibuktikan dengan komitmen bersama
oleh seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan
sekolah tetap bersih dan terawat seperti yang tercantum

9

dalam misi sekolah yaitu “Menerapkan Program
Perlindungan dan pengelolaan Lingkunhan hidup yang
terintegritas dengan pengembangan kurikulum sekolah”.7
Dari

latar

belakang

tersebut,

peneliti

ingin

mengetahui sejauh mana program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo. Maka
penelitian ini mengambil judul “ Pengelolaan Adiwiyata
dalam Meningkatkan Citra Sekolah (Studi kasus di SMAN
3 Ponorogo)”

B. Fokus Penelitian
Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah
pengelolaan program adiwiyata mulai dari perencanaan,

7

Jurnalistik Smaga, Smaga Adiwiyata Nasional (Online).
Smagaponorogo.sch.id/2015/04/smaga-adiwiyata-nasional/,
diaksses 18 Febuari 2019.
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pelaksanaan,

evaluasi

program

adiwiyata

dalam

meningkatkan citra sekolah.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka
peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo?
2. Bagaimana pelaksanaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo?
3. Bagaimana

evaluasi

program

adiwiyata

dalam

meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian
Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah :
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1. Mengetahui perencanaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.
2. Mengetahui pelaksanaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.
3. Mengetahui

evaluasi

program

adiwiyata

dalam

meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Secara teori penelitian ini akan ditemukan
informasi untuk mengembangkan teori meningkatkan
citra sekolah melalui program Adiwiyata.
2. Praktis
a. Bagi Sekolah
Sebagai kajian serta tolok ukur bagi sekolah
dalam meningkatkan citra sekolah.
b. Bagi Peneliti
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Sebagai bahan referensi untuk menambah dan
mengembangkan wawasan pengetahuan tentang
manajemen program adiwiyata dalam meningkatan
citra sekolah.
F. Sistematika Pembahasan
Sebagai gambaran pada penulisan yang tertuang
dalam karya tulis ilmiah ini, maka penulis menyusun
sistematika pembahasannya menjadi lima bab, masingmasing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan
merupakan kesatuan yang utuh.
Bab I pendahuluan, berfungsi untuk memberikan
gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti.
Yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika pembahasan.
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Bab II berisi telaah penelitian terdahulu dan kajian
teori tentang pengelolaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah serta telaah teori terdahulu.
Bab III membahas tentang metode penelitian dan
langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini.
Bab IV merupakan temuan penelitian. Bab ini
mendeskripsikan tentang data umum dan data khusus
tentang

pengelolaan

program

adiwiyata

dalam

meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.
Bab V adalah analisis data yang berisi tentang
analisis data pengelolaan program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.
Bab VI merupakan penutup. Bab ini berfungsi
mempermudah para pembaca dalam mengambil inti
skripsi yaitu berisi simpulan dan saran
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Untuk memperkuat Penelitian ini, peneliti
mendapati hasil penelitian terdahulu yang memiliki
relevansi dengan penelitian penulis, terkait dengan
sekolah sekolah dan program adiwiyata sudah
dilakukan oleh beberapa orang diantaranya:
Penelitian yang dilakukan oleh

Vera Duwi

Anggraini pada tahun 2017 skripsi dengan judul
“Peningkatan

Kesadaran

Siswa

Terhadap

LingkunganSekolah Melalui Program Adiwiyata Di
Min BogemSampung Ponorogo”. Latar belakang
masalah dari penelitian ini adalah banyaknya kejadian
tentang kurangnya perhatian terhadap kebersihan
15
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lingkungan di MIN Bogem ini menunjukkan bahwa
kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan
sekolah masih rendah, selain itu peran guru sangat
penting untuk lebih meningkatkan kesadaran siswa
terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian
program Adiwiyata di MIN Bogem adalah adanya
suatu potensi yaitu limbah disekitar madrasah (di
tempat

pembuangans

ampah madrasah). Dalam

melaksanaan program adiwiyata di MIN Bogem yang
dilakukan adalah perencanaan, sosialisasi, merancang
program.8
Selanjutnya penelian yang dilakukan oleh Elmi
Hidayatin Nafi'ah tahun 2018 skripsi dengan judul

8

Vera Duwi Anggraini, Peningkatan Kesadaran Siswa
Terhadap LingkunganSekolah Melalui Program Adiwiyata Di Min
BogemSampung Ponorogo, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017)
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penelitian “Strategi Public Relations Sekolah Dasar
Islam Terpadu Darul Falah Sukorejo Ponorogo Dalam
Membangun

Citra

LembagaTerhadap

Khalayak

Eksternal”. Latar belakang masalah penelitian ini
adalah SDIT Darul Falah ini tergolong masih baru dan
telah terakreditasi “A”. Letaknya yang berada di
pedesaan, SDIT Darul Falah memiliki banyak siswa,
berjumlah kurang lebih 500 siswa. Berdasarkan hal ini
tentunya

banyak

menimbulkan

pertanyaan

dan

memperketat persaingan dari sekolah- sekolah lainnya.
Khususnya bagi pendidikan SD/ MI sederajat yang juga
berada di Desa Sukorejo itu sendiri. Terutama SD/ MI
yang memiliki siswa berjumlah lebih rendah dari SDIT
Darul Falah. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang
dilakukan dalam ranah kehidupan sebenarnya. Hasil
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penelitian Managemen citra yang diterapkan oleh SDIT
Darul Falah adalah berusaha memberikan pelayanan
terbaik untuk khalayaknya, melakukan berbagai hal
untukmestimulus

khalayak

supaya

tercapainya

harapan, dan berusaha untuk selalu memperbaiki
kebijakan.Promosi yang dilakukan SDIT Darul Falah
adalah

dengan

mengadakan

memanfaatkan

egiatan

diluar

mediamassa,

maupun

didalam

lingkungan lembaga sepertibakti sosial, olympiade, dan
penampilan kesenian di luar lingkungan lembaga,
danlain- lain.9
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang saya lakukan adalah: penelitian dahulu,
yang pertama meneliti tentang Peningkatan Kesadaran

9

Elmi Hidayatin Nafi'ah, Strategi Public Relations Sekolah
Dasar Islam Terpadu DarulFalah Sukorejo Ponorogo Dalam
Membangun Citra LembagaTerhadap Khalayak Eksternal,
(Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018)
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Siswa terhadapLingkungan Hidup Melalui Program
Adiwiyata,yang

kedua

meneliti

Strategi

Public

Relations dalam Membangun Citra Lembaga, dan
yangakan saya teliti tentang pengelolaan Adiwiyata
dalam

meningkatkan

citra

sekolah.Sedangkan

persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
meneliti tentang program sekolah Adiwiyata dan citra
Sekolah.

B. Kajian Teori
1. Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan mempunyai pengertian
kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti
kita ketahui, tujuan pendidikan itu merentang dari tujuan
yang sederhana sampai dengan tujuan yang kompleks,
tergantung lingkup dan tingkat pengertian pendidikan
mana yang dimaksud. Tujuan pendidikan dalam satu jam

20

pelajaran di kelas satu sekolah lanjutan tingkat pertama,
misalnya, lebih mudah dirumuskan dan dicapai
dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional. Jika
tujuan itu kompleks, maka cara mencapai tujuan itu juga
kompleks, dan seringkali tujuan yang demikian itu tidak
dapat dicapai oleh satu orang saja, tetapi harus melalui
kerja sama dengan orang lain, dengan segala aspek
kerumitannya.10
Pada tingkat sekolah, sebagai salah satu bentuk
kerja sama dalam pendidikan misalnya, terdapat tujuan
sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
itu diperlukan kerja sama di antara semua personel
sekolah (guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha) dan
orang di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah
(orang tua, kepala kantor Departemen Pendidikan dan

10

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15.
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Kebudayaan, dokter puskesmas, dan lain-lain). Kerja
sama dalam menyelenggarakan sekolah itu harus dibina
sehingga semua yang terlibat dalam urusan sekolah
tersebut memberikan sumbangannya secara maksimal.
Kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan
berbagai

aspeknya

ini

dapat

dipandang sebagai

manajemen pendidikan.11
Manajemen pendidikan mengandung pengertian
proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu
dimulai

dari

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan
meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai,
bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang
diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan
itu dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi

11

Ibid, 16.
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tugas-tugas kepada orang yang terlibat dalam kerja sama
pendidikan tadi. Pengkoordinasian mengandung makna
menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu dapat
dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakannya
saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang
terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan
disepakati. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang
dilakukan bersama itu tetap melalui jalur yang telah
ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat
menimbulkan terjadinya pemborosan. Di samping
pengarahan, suatu kerja sama juga memerlukan proses
pemantauan untuk mendapatkan bukti-bukti atau data
dalam menetapkan apakah tujuan tercapai atau tidak.12
a. Manajemen Sekolah
Manajemen sekolah merupakan upaya untuk
menyediakan berbagai kondisi untuk pencapaian tujuan

12

Ibid, 17.
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sekolah. Upaya pencapaian tujuan sekolah tidak saja
dicapai hanya oleh peran guru dengan peserta didik,
tetapi juga dicapai dengan peran serta dari tenaga
kependidikan yang ada di sekolah, komite sekolah, para
orang tua, dan pihak-pihak yang secara langsung atau
tidak langsung berkaitan dengan proses belajar anak.
Efektivitas sekolah merupakan ukuran terhadap taraf atau
tingkat pencapaian tujuan sekotah. Semakin tinggi tingkat
pencapaian tujuan sekotah maka semakin efektif manajemen
sekotah yang dilakukan. Dalam kajian total quality
management (TQM), ukuran efektivitas manajemen
dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Efektivitas
sekolah melihat apakah pelanggan sekolah merasa puas
terhadap tayanan yang diberikan oteh sekotah. Besarkecilnya

efektivitas

pencapaian

tujuan

sekotah
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memiliki ketergantungan terhadap besar-kecilnya
kapasitas sekolah.13
Reddin memberikan beberapa gambaran tentang
perilaku manajer yang efektif, perilaku tersebut antara
lain; mengembangakan potensi para bawahannya, tahu
tentang apa yang diinginkan dan giat mengejarnya,
memiliki motivasi tinggi yang tinggi, memperlakukan
bawahan secara berbeda-beda sesuai individunya,
bertindak secara tim manajer.14
Manajemen sekolah adalah proses pemberdayaan
sumber daya manusia untuk efektivitas pelaksanaan
kegiatan sekolah. Tidak hanya itu, dalam peraktiknya
manajemen sekolah merupakan proses pengerahan dan
pengintegrasian berbagai sumber daya baik personel,

13

Cepi Triatna, Pengembangan Manajemen Sekolah,
(Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), 30.
14
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 23.

25

material,

dan

spiritual

yang

berkaitan

dengan

pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian
manajemen

sekolah

ialah

serangkaian

kegiatan

pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang
secara berencana dan sistematik yang diselenggarakan
dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan. Tujuan umum yang akan dicapai dalam
kerja sama itu adalah pembentukan kepribadian murid
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tingkat
perkembangannya pada usia pendidikan.15
Dalam operasionalnya di sekolah, manajemen
pendidikan dapat dilihat sebagai gugusan tertentu yang
disebut bidang garapan manajemen pendidikan. Bidang
garapan inilah yang memberi ciri pembeda antara

15

Erta Mahyudin, Manajemen Pemberdayaan Sekolah,
(Malang: Madani, 2017), 48.
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manajemen pendidikan dengan manajemen di luar
lembaga-lembaga pendidikan.
Bafadal mengklasifikasikan komponen-komponen
tersebut menjadi tujuh subtansi, yaitu; kurikulum atau
pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan
prasarana, keuangan, lingkungan masyarakat, dan
layanan teknis. 16
Dalam komponen manajemen kurikulum dan
program

pengajaran

pelaksanaan

dan

mencangkup

penilaian

perencanaan,

kurikulum.

Sekolah

berwenang dalam pengembangan kurikulum muatan
lokal sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan
setempat. Pengembangan kurikulum muatan lokal
sudah ada sejak kurikulum 1984, khususnya di sekolah
dasar.

Pengembangan

bertujuan

16

untuk

Ibid, 48.

kurikulum
mengimbangi

muatan

lokal

kelemahan

27

pengembangan kurikulum sentralisasi dan bertujuan
agar siswa mencintai dan mengenali lingkungannya
serta

mau

dan

mampu

melestarikan

dan

mengembangkan sumber daya, kualitas sosial, dan
kebudayaan

yang

mendukung

pembangunan

nasional.17
Sementara Mukheneri menyebutkan komponen
manajemen sekolah dapat dikelompokkan ke dalam
bidang kurikulum, bidang personalia, hubungan
sekolah dengan masyarakat, hubungan guru dengan
siswa, bidang nonpengajaran, hubungan dengan
kantor-kantor lain, layanan bimbingan, artikulasi
dengan

sekolah-sekolah

Iain,

dan

pengelolaan

pelayanan, rumah, sekolah dan perlengkapan.18
b. Manajemen Berbasis Sekolah

17

Mulyasa, Manajemen
Remaja Rosdakarya, 2003), 40.
18
Ibid, 48.

Berbasis

Sekolah,(Badung:
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Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk
alternatif dari manajemen desentralisasi dalam bidang
pendidikan sebagai wujud reformasi pendidikan.
Manajemen berbasis sekolah hakikatnya adalah
sekolah diberi kepercayaan untuk mengatur dan
mengurus sekolah masisng-masing sesuai dengan
kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.19
Dalam Hal ini Bank dunia (The World Bank) telah
memberikan pengertian bahwa manajemen berbasis
sekolah

adalah

pcnyelenggaraan

desentralisasi
sekolah

kepada

level

otoritas

level

sekolah.

Tanggungjawab dan pengambilan keputusan terhadap
pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah
diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para
orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau

19

Mukibat, Manajemen berbasis Sekolah, (Ponorogo:
Stain Press, 2012), 55.
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siswa, dan anggota komunitas sekolah yang lainnya”.
Sekolah diberikan kewenangan untuk membuat
kebijakan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan
dilingkungannya. 20 Cook dan Macaulay memberikan
definisi pemberdayaan sebagai alat penting untuk
memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran
pembuatan keputusan dan tanggungjawab.21
Berdasarkan

pengertian

tersebut,

penerapan

manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan
sekolah sesungguhnya terkait dengan bagaimana
proses penentukan kebijakan sekolah harus ditetapkan
oleh sekolah. Dengan konsep manajemen berbasis
sekolah, proses penentuan kebijakan harus ditetapkan
oleh semua pemangku kepentingan pendidikan di

20

Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), 49.
21
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,(Badung:
Remaja Rosdakarya, 2003), 32.
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sekolah, Inilah sesungguhnya yang dikenal sebagai
indikator atau karaktenstik utama manajemen berbasis
sekolah. Jika sebelumnya, kepala sekolah menentukan
semua kebijakan sekolah sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam menentukan kebijakan sekolah, maka
dengan manajemen berbasis sekolah kepala sekolah
harus menerapkan kepemimpman partisipatif, yaitu
kepemimpinan dengan prinsip memberikan pelibatan
secara luas kepada semua pemangku kepentingan yang
terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah
secara demokratis. Otokrasi (kekuasaan diri-sendiri)
kepala sekolah harus berubah menjadi demokrasi
(kekuasaan rakyat) atau keterlibatan semua pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Akibatnya,

keberhasilan

atau

kegagalan

dari
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pelaksanaan . kebijakan tersebut nanti akan menjadi
keberhasilan atau pun kegagalan bersama.22
Konsep manajemen berbasis sekolah merupakan
kebijakan baru yang sejalan dengan

paradigma

desentraliasi dalam pemerintahan. Salah satu strategi
adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk
dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah, yakni
peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga
sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa.
Upava untuk memperkuat peran kepala sekolah harus
menjadi

kebijakan

yang

mengiringi

penerapan

kebijakan manajemen berbasis sekolah. Membangun
budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan
akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk
membuat

Laporan

pertanggungjawaban

kepada

masyarakat. Pemerintah pusat lebih memainkan peran

22

Ibid, 50.
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monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan
bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah diterima
sekolah.23
Penerapan manajemen berbasis sekolah pada
satuan pendidikan sekolah merupakan indikator kunci
pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau otonomi
pendidikan pada level akar rumput. Jika dalam
desentralisasi atau otonomi urusan pemerintahan dalam
bidang pendidikan telah diserahkan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota maka pada level yang paling
bawah,

penerapan

desentraliasasi

atau

otonomi

pendidikan tersebut telah diserahkan kepada satuan
pendidikan sekolah melalui penerapan manajemen
berbasis sekolah. Dengan penerapan manajemen

23

Ibid, 58.
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berbasis sekolah, masyarakat peduli pendidikan,
terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan program
pendidikan. Melalui manajemen berbasis sekolah,
semua unsur pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam bidang pendidikan dapat meningatkan sinergi
untuk

mencapai

tujuan

pendidikan

yang telah

disepakati bersama, yakni pendidikan yang merata dan
bermutu.24 Untuk memberdayakan sekolah harus pula
ditempuh dengan memberdayakan warga sekolah dan
komite sekolah untuk memperbaiki kinerja program
sekolah.25

2. Program Adiwiyata
a. Pengertian program Adiwiyata

24

Ibid, 60.
Mulyasa, Penelitian Tindakan Sekolah, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2010), 90.
25
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1) Pengertian Adiwiyata
Kata

adiwiyata

diambil

dari

bahasa

sansekerta yaitu :Adi, yang berarti besar, baik,
agung, ideal, dan sempurna. Wiyata, yang berarti
tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh
segala ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam
kehidupan social. Sekolah peduli dan berbudaya
lingkungan juga dinamakan sebagai sekolah
adiwiyata. 26
Adiwiyata mempunyai pengertian sebagai
tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh
segala ilmu pengetahuan dan berbagai normaserta
etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju

26

2018), 6.

Endang Haris, Sekolah Adiwiyata, (Jakarta: Erlangga,
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terciptanya kesejahteraan hidup kita dan cita-cita
pembangunan berkelanjutan.27

2) Prinsip Dasar Program Adiwiyata
Kegiatan

utama

diarahkan

pada

terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli
lingkungan. Dengan mengembangkan normanorma

dasar

yaitu

norma

kebersamaan,

keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan
kelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

dan

sumberdaya alam. Berikut prinsip yang mendasari
pelaksanaan progam adiwiyata:

27

Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata
Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan,(Jakarta: Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,2012),3.

36

a) Partisipasif,

yang

berarti

semua

bagian

manajemen sekolah terlibat didalam seluruh
proses perencanaan, dan penilaian sesuai
tanggungjawab dan peran.
b) Berkelanjutan, yang berarti seluruh kegiatan
harus dilakukan secara terencana dan terustenerus dalam kurun waktu jangka panjang dan
menyeluruh, meliputi aspek kehidupan dalam
proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
dan evaluasi sehingga dapat memberikan
kontribusi yang besar bagi lingkungan.28
3) Keuntungan Mengikuti Program Adiwiyata
Selanjutnya dalam pedoman adiwiyata juga
disebutkan

adanya

beberapa

keuntungan

mengikuti program adiwiyata sebagai beikut:

28

Endang, Sekolah Adiwiyata, 7.
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a) Mendukung

pencapaian

kompetensi/kompetensi

dasar

standar
dan

standar

kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan
menengah.
b) Meningkatkan

efisiensi

penggunaan

dana

operasional sekolah melalui penghematan dan
pengurangan konsumsi dari berbagai sumber
daya dan energi.
c) Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan
kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman
dan kondusif.
d) Menjadi tempat pembelajaran tentang nilainilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah
dan masyarakat sekitar.
e) Meningkatkan

upaya

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan
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pengendalian

pencemaran,

pengendalian

kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di
sekolah.29
4) Manfaat dan Tujuan Program Adiwiyata
Program
melindungi

dan

adiwiyata

memiliki

merawatlingkungan

manfaat
sekitar

merupakan tanggungjawab tiap individu dalam
masyarakat. Sekolah Adiwiyata memiliki manfaat
yang lebih besar dan luas. Berikut ini berbagai
manfaat sekolah adiwiyata30:
a) Mendukung pencapaian standar kompetensi
dasar dan kompetensi lulusan pendidikan dasar
dan menengah
b) Meningkatkan

efisiensi

pengunaan

danaoperasional sekolah melalui penghematan

29

30

Tim Adiwiyata , Panduan Adiwiyata,5
Endang, Sekolah Adiwiyata, 9.
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dan

pengurangan

konsumsi

berbagai

sumberdaya dan energi.
c) Menciptakan kondisi belajar-mengajar yang
nyaman dan kondusif bagi warga sekolah.
d) Menjadi

tempat

pembelajaran

nilai-nilai

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah
dan masyarakat sekitar.
e) Meningkatkan upaya berkonsep perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup melalui
kegiatan

pengendalian

pengendalian

kerusakan

pencemaraan

dan

lingkungan

serta

melalui kegiatan pelestarian fungsi lingkungan
sekolah.
Sementara itu, tujuan umum sekolah
adiwiyata adalah untuk menjadikan sekolah
sebagai institusi yang mampu berpartisipasi dalam

40

melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekaran
maupun yang akan datang. Berikut adalah tujuantujuan khusus sekolah adiwiyata:
a) Kepercayaan,

berfungsi

membangun

kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas
fungsi sekolah membangun budaya menghargai
diri dan berani menegakkan kejujuran generasi
masyarakat kini dan masa depan.
b) Kesadaran, mengali kesadaran dan kepekaan
seluruh individu yang terlibat di dalamnya
terhadap permasalahan lingkungan.
c) Pengetahuan, membangun pengalaman dan
pemahaman dasar tentang lingkungan.
d) Sikap, membangun sikap dan tata nilai terpuji
terhadap lingkungan.
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e) Ketrampilan, memberikan wadah penuasaan
dan

pengembangan

keterampilan

mengidentifikasi dan memecahkan masalah
lingkungan.
f) Keikutsertaan, memberikan kesempatan untuk
aktif terlibat dalam perbaikan lingkungan.
g) Tindakan, membiasakan warga sekolah untuk
bertindak

dan

berkegiatan

memelihara

memperbaiki lingkungan mulai dari lingkungan
terdekat mereka.31
5) Sasaran Program Adiwiyata
Institusi yang menjadi sasaran program
adiwiyata adalah :
a) Sekolah dasar dan sederajat,
b) Sekolah Menengah Pertama dan sederajat,
c) Sekolah Menengah Atas dan sederajat.

31

Ibid, 10.
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Pelaksana dan pengelala sekolah yang
menjadi sasaran sekolah adiwiyata adalah seluruh
warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, staf
internal sekolah, peserta didik, dan seluruh
pendukung serta masyarakat sekitar lingkungan
sekolah.32

6) Pelaksanaan Program Adiwiyata
Pelaksanaan program Adiwiyata terdiri
dari tim nasional,propinsi, kabupaten/kota juga di
sekolah.33 Unsur dan peran masing-masing tim
seperti dibawah ini.
a) Tim Nasional
Terdiri berbagai unsur sebagai berikut:
kementerian lingkungan hidup (koordinator),

32

Endang, Sekolah Adiwiyata, 8.
Tim Adiwiyata , Panduan Adiwiyata, 5

33
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kementerian pendidikan nasional, kementerian
dalam negeri, kementerian agama, pendidikan
lingkungan, perguruan tinggi, media serta
swasta. Tim tingkat nasional ditetapkan melalui
surat keputusann menteri lingkungan hidup.34

b) Tim Propinsi
Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:
badan lingkungan hidup propinsi (koordinator),
dinas pendidikan, kanwil agama, pendidikan
lingkungan, media masa, perguruan tinggi serta
swasta, tim propinsi ditetapkan melalui surat
keputusan gubernur.
c) Tim kabupaten/kota

34

Ibid., 6
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Terdiri dari unsur sebagai berikut: badan
lingkungan kabupaten/kota (koordinator), dinas
pendidikan,

kantor

agama,

pendidikan

lingkungan, perguruan tinggi, swasta, sekolah
adiwiyata mandiri. Tim kabupaten ditetapkan
melalui surat keputusan bupati/ walikota.

d) Tim sekolah
Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:
guru, siswa dan komite sekolah . Tim sekolah
ditetapkan melalui SK kepala sekolah.
7) Komponen dan Standar
Komponen dan standar adiwiyata meliputi:
a) Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki
standar:

45

(1)Mengikut sertakan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di dalam
kurikulum sekolah.
(2)Mencantumkan program PPLH di dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
b) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan,
memiliki standar:
(1)Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam
mengembangkan

kegiatan

pembelajaran

lingkungan hidup.
(2)Peserta

didik

pembelajaran

melakukan

tentang

kegiatan

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup
c) Kegiatan

lingkungan

memiliki standar:

berbasis

partisipatif
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(1)Warga

sekolah

melaksanakan

kegiatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang terencana.
(2)Menjalin

kemitraan

dalam

rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dengan berbagai pihak (masyarakat,
pemerintah, swasta, media, sekolah lain).
d) Pengelolaan

Sarana

Pendukung

Ramah

Lingkungan berbasis partisipatif memiliki
standar:
(1)Ketersediaan sarana prasarana pendukung
yang ramah lingkungan
(2)Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan
prasarana

yang

ramah

lingkungan

di

sekolah.35

35

Kementrian

Indonesia,

Lingkungan Hidup Republik
Permen LHRI No. 05 Tahun
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8) Implementasi
Program adiwiyata empat aspek yang harus
menjadi perhatian sekolah untuk dikelola dengan
cermat

dan

benar

apabila

mengembangkan

program adiwiyata yakni: kebijakan, kurikulum,
kegiatan, dan sarana prasarana. Sehingga secara
terencana pengelolaan aspek-aspek tersebut harus
dilarahkan pada indikator yang telah ditetapkan
dalam pedoman adiwiyata yaitu :
a) kebijakan berwawasan lingkungan
b) pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan
c) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
d) pengelolaan

sarana

pendukung

ramah

lingkungan.36

2013(TentangPedoman
Adiwiyata)
36

Pelaksanaan

Haris, Sekolah Aiwiyata, 16.

Program

48

b. Manajemen program Adiwiyata
Berdasarkan

karakteristiknya,

manajemen

Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu wujud
pengembangan MBS. Dengan manajemen sekolah
adiwiyata, sekolah dapat menyusun kebijakan dan
mengembangkan kurikulum yang cocok dengan
potensi sekolah dan kebutuhan murid melalui
pengelolaan pendidikan berbudaya lingkungan.
1) Perencanaan Program Adiwiyata
Dalam

mewujudkan

sekolah

adiwiyata

sebuah sekolah yang peduli dan berbudaya
lingkungan diperlukan perencanaan-perencanaan
yang matang agar program adiwiyata dapat
terlaksana dengan baik, maka dalam perencanaan
diperlukan untuk :
a) Membentuk Tim Adiwiyata Sekolah
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Tim adiwiyata sekolah adalah tim yang
berperan

penting

dalam

pelaksanaan

Program Adiwiyata termasuk diantaranya
pengelolaan lingkungan di sekolah, termasuk
di dalamnya bagaimana melibatkan semua
unsur warga sekolah menjadi penting
termasuk keterlibatan aktif dari seluruh
siswa. Partisipasi murid menjadi elemen
penting. Bentuk tim sekolah bervariasi
tergantung pada kondisi sekolahnya. Tim inti
mungkin dapat terdiri atas kepala sekolah,
guru yang ditambah orang tua murid dan
masyarakat

sekitar.

Anggota

inti

ini

melakukan pertemuan berkala secara teratur.
Anggota

tim

ini

kemudian

dapat

menugaskan kelompok kerja yang lebih kecil
untuk melaksanakan tugas harian. Kelompok
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kecil ini dapat mengikutsertakan siswa. Hal
lain yang penting adalah keberlanjutan
rencana kerja tim dari satu periode ke
periode berikutnya. Misalkan, anggota dari
unsur siswa, mempunyai masa keanggotaan
selama 1,5 tahun. Sebelum mengakhiri masa
pengabdiannya, yang bersangkutan dapat
mempersiapkan

penggantinya

dengan

mengikutsertakannya dalam kegiatan agar
anggota yang baru tidak harus mulai dari
awal lagi. Perencanaan juga penting untuk
memastikan bahwa kegiatan Adiwiyata terus
berlangsung, meskipun anggota-anggotanya
telah berganti. Kegiatan sekolah adiwiyata
bukan merupakan kegiatan orang per orang,
melainkan merupakan kegiatan kolektif.
b) Kajian Lingkungan
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Sebelum memulai program pengelolaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup
perlu dilakukan. Checklist kajian lingkungan
Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
dirancang untuk memberikan gambaran
kondisi sekolah saat ini. Hasil kajian
lingkungan

akan

menginformasikan

Rencana Aksi apa yang akan dilakukan.
Selain itu, kajian lingkungan juga akan
membantu

sekolah

untuk

menentukan

perubahan apa yang diperlukan, mendesak,
atau tidak dibutuhkan sama sekali. Ini juga
akan membantu menetapkan sasaran yang
realistis serta mengukur keberhasilan yang
dicapai. Menyelesaikan kajian lingkungan
akan memastikan bahwa tidak ada hal-hal
penting yang terabaikan. Selain itu, akan
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membantu

siswa

dan

warga

sekolah

memahami kondisi lingkungan hidup di
sekolah.
c) Rencana Aksi
Rencana aksi menjadi inti dari program
sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
Perencanaan ini adalah serangkaian kegiatan
dan sasaran yang dijadwalkan. Perencanaan
ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan lingkungan sebagai hasil dari
kajian lingkungan yang telah dilakukan.
Rencana

aksi

harus

dikembangkan

berdasarkan hasil kajian lingkungan yang
telah

dilakukan

sebelumnya.

Kegiatan

disusun dengan tujuan yang jelas, tenggat
waktu yang jelas, dan juga penanggung
jawab kegiatan yang jelas. Hal tersebut
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dilakuan untuk setiap tahapan kegiatan yang
akan dilakukan. Selain itu, yang penting
untuk dilakukan adalah berbagai kegiatan
yang akan dilakukan dengan melibatkan
siswa sedapat mungkin dikaitkan dengan
kurikulum sebagai suatu bagian dari proses
pembelajaran.
Dalam penyusunan rencana aksi yang
juga perlu diperhatikan adalah pastikan
bahwa sasaran yang ditetapkan realistis
sesuai dengan potensi dan sumber daya yang
dimiliki dan dapat dicapai. Jangan terlalu
ambisius sehingga sulit mencapai sasaran
karena kegagalan dalam memenuhi target
dapat berakibat menurunkan motivasi. Jika
hasil dari kajian lingkungan mengharuskan
bahwa sekolah perlu membuat banyak
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sasaran

yang

ingin

dicapai,

jangan

diselesaikan semuanya sekaligus. Sebaiknya
membuat suatu skala prioritas kegiatan.
Prioritas kegiatan dapat dilakukan dengan
membagi sasaran ke dalam rencana jangka
pendek, menengah dan jangka panjang.37
Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam membuat perencanaan aksi di sekolah
adalah adalah sebagai berikut:
(a) Penyusunan rencana aksi berangkat dari
hasil kajian lingkungan yang telah
dilakukan oleh tim lingkungan sekolah.
Pilihlah

topik

yang

prioritas

kebutuhan

mempertimbangkan

37

sesuai

dengan

sekolah

dengan

kemampuan

dan

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen
Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), 278-282.
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tenggat waktu yang dimiliki. Misalnya,
sekolah ingin mengatasi permasalahan
sampah sebagai kegiatan utama. Maka
semua sumberdaya yang dimiliki sekolah
diarahkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Dan jika ada bagian yang tidak
mampu diselesaikan oleh sekolah, maka
perlu dicari cara bagaimana sekolah
bekerja sama dengan pihak lain agar dapat
mengatasinya.
dengan

dinas

Misalnya

bekerjasama

kebersihan

dalam

mengangkut sampah ke TPA.
(b) Tetapkan bagaimana cara mengukur
tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan. Siapkan instrumen yang dapat
mengukur setiap capaian program yang
telah ditetapkan. Misalnya jika anda ingin
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mengatasi konsumsi energi, pengukuran
dapat dilakukan dengan cara mengamati
tagihan listrik setiap bulannya.
(c) Diskusikan jangka waktu untuk setiap
aktivitas. Apakah kegiatan tersebut akan
dicapai dalam jangka pendek, menengah
atau jangka panjang.
(d) Tetapkan siapa yang akan menjadi
penangggungjawab
Sedapat

mungkin

setiap

kegiatan.

kegiatan

harus

melibatkan peserta didik.
(e) Lakukan monitoring terhadap alokasi
dana yang dibelanjakan untuk setiap
aktivitas yang dilakukan.38
2) Pelaksanaan Program Adiwiyata

38

Ibid, 282-283.
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Pelaksanaan program adiwiyata sesuai
dengan perencaan program adiwiyata yang
telah direncanakan sebelumya. Pelaksanaan
program adiwiyata sesuai dengan prioritas
program. Penanggungjawab, pelaksana dan
berbagai pihak terkait melaksanakan program
yang telah dirancang sebelumnnya. Sumber
daya pendukung dan alokasi dana

sesuai

rencana program adiwiyata yang telah dibuat
sebelumnya.39
Tim adiwiyata sekolah adalah tim yang
berperan penting dalam pelaksanaan Program
Adiwiyata termasuk diantaranya pengelolaan
lingkungan di sekolah, termasuk di dalamnya
bagaimana melibatkan semua unsur warga
sekolah menjadi penting termasuk keterlibatan

39

Haris, Sekolah Aiwiyata, 22.
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aktif dari seluruh siswa. Peran dan tugas
pokok dari tim sekolah adalah sebagai berikut
;40
a) Mengkaji

kondisi

lingkungan

hidup

sekolah, kebijakan sekolah, kurikulum
sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana
prasarana
b) Membuat

rencana

mengalokasikan

kerja

anggaran

dan
sekolah

berdasarkan hasil kajian tersebut di atas,
dan

disesuaikan

dengan

komponen,

standar, dan implementasi adiwiyata
c) Melaksanakan rencana kerja sekolah
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi.
e) Menyampaikan laporan kepada Kepala
Sekolah tembusan Badan Lingkungan

40

Euis, Manajemen Kelas, 283.
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Hidup

Kabupatan/Kota

dan

Instansi

terkait.
Salah

satu

cara

terbaik

untuk

melibatkan warga sekolah adalah untuk
mengatur kegiatan rutin dan hari-hari tertentu
yang dianggap penting atau action day. Pada
waktu tertentu, Hari Aksi adalah kesempatan
bagi semua orang di sekolah - peserta didik,
guru dan staf lain - serta pihak yang
berkepentingan dari masyarakat setempat,
untuk

bersama-sama

mencapai

beberapa

target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi.
Hari Aksi perlu terencana, baik dalam hal
mengalokasikan

tanggung

jawab

dan

memastikan bahwa semua orang tahu tentang
mereka. Action day penting, tetapi kegiatan
rutin juga sangat penting. Kegiatan seperti
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daur ulang, penghematan energi dan air hanya
berhasil jika semua orang yang terlibat.41
3) Evaluasi Program Adiwiyata
Evaluasi program adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
melihat

tingkat

keberhasilan

program.

Menurut Cronbach dan Stuffbeam, evaluasi
program merupakan upaya menyediakan
informasi

untuk

disampaikan

kepada

pengambil kebijakan.42
Evaluasi diperlukan untuk memantau
dan

pelaksanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan pencapaian target dan tujuan
kegiatan,

apakah

sudah

sesuai

dengan

perencanaan yang ditetapkan. Selain itu

41

Euis, Manajemen Kelas, 284.
Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan,
(Bandung: Pustaka Setia, 2017), 71.
42
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evaluasi

juga digunakan untuk

melihat

kelemahan dan kekurangan program yang
telah dilaksanakan untuk perbaikan dan
penyempurnaan

pelaksanaan

kegiatan

mendatang.43
Evaluasi terhadap hasil dan pengaruh
program berkaitan dengan kegiatan untuk
mengetahui hasil-hasil program pendidikan
baik yang diantisipasi maupun yang tidak
diantisipasi, untuk menilai hasil program
yangsung

dan

tidak

langsung

serta

konsekuensi yang menguntungkan maupun
tidak menguntungkan.44

43

Ahmad Sudirman Abbas, Panduan Eco-Pesantren,
(Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, 2012), 50.
44
Djudju Sudjana, Evaluasi Program pendidikan Luar
Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)72.
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Kegiatan pengawasan atau audit internal
oleh tim pengawasan

dan evaluasi Sekolah

Adiwiyata yang bersangkutan dengan baik dan
terdokumentasi secara lengkap.kemudian akan
dilaporkan kepada kepala sekolah.
Proses

pengawasan

terus-menerus

akan membantu memastikan bahwa kegiatan
ini tetap berkelanjutan. Metode monitoring
yang digunakan akan tergantung pada sasaran
dan kriteria pengukuran yang telah ditetapkan
di dalam Rencana Aksi untuk setiap topik.
Dalam beberapa kasus akan ada cara mudah
dan akurat untuk mengukur kemajuan, antara
lain45:

45

Euis, Manajemen Kelas, 283.
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a. Melakukan

pembacaan

meter

dan

perhitungan tagihan energi untuk melihat
perubahan kegiatan penghematan energi.
b. Menimbang sampah yang terkumpul
untuk didaur ulang. Penimbangan ini
dilakukan untuk melihat sejauh mana
pengaruh kegiatan pengelolaan sampah.
c. Mendokumentasikan

setiap

tahap

kegiatan sebelum, selama dan setelah
foto-foto

untuk

membandingkan

perubahan yang terjadi di sekolah.
d. Membuat

daftar

spesies

(jika

memungkinkan) sebelum dan setelah
kegiatan untuk melihat pengaruh untuk
menunjukkan dampak kegiatan terhadap
keanekaragaman
sekolah.

hayati

di

sekitar
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e. Menggunakan kuesioner dan survei untuk
mengumpulkan data kemajuan kegiatan
dengan melibatkan peserta didik.
Interval waktu pengawasan sebaiknya
dilakukan per dua bulan sekali dan diikuti
dengan evaluasi persatu semester. Kegiatan
pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dalam
pelaksanaan sekolah adiwiyata bertujuan untuk
mengetahui manfaat kendala, dan tingkat
keberhasilan serta penyimpangan prosedur
yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
program kegitan, baik pada tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pencapain program kegiatan.46

3. Citra Sekolah
a. Pengertian Citra

46

Haris, Sekolah Aiwiyata, 29.
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Citra adalah tujuan utama, dan
sekaligus merupakan reputasi dan presepsi
yang hendak dicapai bagi dunia hubungan
masyarakat. Pengertian citra itu sendiri
abstrak dan tidak dapat diukur secara
matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan
dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti
penerimaan dan tanggapan baik positif
maupun negatif yang khususnya datang dari
publik dan masyarakat luas pada umumnya.47
Menurut Frank Jefkins yang dikutip
oleh

Nur

Endah

Puspita

Dewi

dalam

skripsinya48, citra diartikan sebagai kesan
seseorang atau individu tentangsesuatu yang

47

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan
Media Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 75.
48
Nur Endah Puspita Dewi, Pembentukan Citra
Perpustakaan oleh Teks Media Massa di Kotamadya Surakarta,
(Skripsi: Universitas Diponegoro, 2010), 9.
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muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan
pengalamannya.

Jalaludin

Rakhmad

medefinisikan citra sebagai gambaran tentang
realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas,
citra

adalah

dunia

menurut

persepsi49.

Berdasarkan pengertian para pakar di atas,
citra dapat diartikan sebagai gambaran yang
didapat oleh lingkungan di sekitar atau pihak
lain sebagai hasil dari pengalaman dan
pengetahunnya tentang suatu obyek.50

b. Jenis-jenis Citra
Frank Jefkins dalam Soemirat dan
Elvinaro Ardianto51,membagi citra dalam
beberapa jenis, antara lain:

49

Ibid, 9.
Ibid, 10.
51
Ibid, 11.
50
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1) The mirror image (cerminan citra), yaitu
bagaimana

dugaan

(citra)manjemen

terhadap public eksternal dalam melihat
perusahaannya.
2) The current image (citra masih hangat),
yaitu citra yang terdapat pada publik
eksternal, yang berdasarkan pengalaman
atau menyangkut miskinnya informasi dan
pemahanman publik.eksternal. Citra ini
bisa saja bertentangan dengan mirror
image.
3) The wish image (citra yang diinginkan),
yaitu

manajemen

menginginkan

pencapaian prestasi tertentu. Citra ini
diaplikasikan untuk sesuatu yang baru
sebelum publik eksternal memperoleh
informasi secara lengkap.
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4) The multiple image (citra yang berlapis),
yaitu sejumlah individu,kantor cabang
atau perwakilan perusahaan lainnya dapan
membentuk citra tertentu yang belum
tentu sesuai dengan keseragaman citra
seluruh organisasi atau perusahaan.

c. Membangun citra sekolah
Dalam

penelitian

manajemen

pencitraan sekolah yang dilakukan Bambang
Sudibyo Sama terfokus pada tiga hal tersebut
sebagai berikut52:
1) Pemahaman pengelolaan sekolah tentang
pentingnya pencitraan. Pemahaman ini
meliputi beberapa hal sebagai berikut :

Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Efektif Marketing
Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 210-212
52
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a) Proses perencanaan dengan rumusan
visi dan misi lembaga
b) Pelaksanan dengan membentuk tim
sukses pelaksana program
c) Mengadakan

evaluasi

kegiatan

dibentuk

melalui

berbasis kinerja
d) Pencitraan

peningkatan kinerja dan komunikasi
e) Didukung bukti nyata, kerja keras,
budaya

organisasi,

loyalitas,

kebersaman, SDM, manajemen dan
dukungan staf
f) Pencitraan berfokus pada layanan dan
kepuasan pelanggan, serta pencitraan
positif

dihati

prinsif utama.

masyarakat

sebagai
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2) Implementasi sistem manajemen mutu
terpadu di sekolah yang dilakukan dengan
cara:
a) Dimulai dengan komitmen tinggi dari
semua komponen
b) Berorientasi pada manajemen mutu
akademik dan non akademik
c) Pelaksanaan budaya layanan prima
d) Pengembangan keunggulan kompetitif
3) Dampak implementasi sistem manajemen
mutu terpadu terhadap pencitraan sekolah,
antara lain:
a) Pencitraan dibentuk oleh komponenkomponen berupa reputasi akdemik,
penampilan madrasah, biaya, perhatian
pribadi, lokasi, penempatan karier,
aktifitas social, dan prestasi madrash.
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b) Usaha-usaha yang dilakukan dalam
upaya mempertahankan citra sekolah
adalah kerja sama dengan media
massa, mengadakan peringatan harihari

besar

dengan

mengundang

masyarakat luar, dan acara-acara lain
dalam rangka memupuk citra positif
bagi masyarakat
c) Penerapan sistem penjaminan mutu
sesuai standar yang telah ditetapkan
Terdapat beberapa langkah penting yang
harus dilakukan agar citra sekolah semakin
meningkat. Yaitu53:
1) Penguatan fungsi kehumasan
Hubungan
bertujuan

53

masyarakat
memajukan

Jamal, Manajemen, 211.

dan

sekolah
kualitas
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pembelajaran, memperkokoh tujuan serta
meningkatkan

kualitas

penghidupan

hidup

masyarakat,

dan
dan

menggairahkan masyarakat untuk menjalin
hubungan dengan sekolah. Banyak cara
yang digunakan sekolah untuk menarik
simpati masyarakat. Hal tersebut antara lain
dapat dilakukan dengan memberitahukan
kepada masyarakat mengenai programprogram sekolah sekolah, baik program
yang telah dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan.
Hingga masyarakat mendapat gambaran
yang

jelas

tentang

sekolah

yang

bersangkutan.54

54

Mulyasa, Manajemen
Remaja Rosdakarya, 2003), 50.

Berbasis

Sekolah,(Badung:
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2) Penerbitan majalah sekolah
Pengembangan kerjasama dengan
media massa untuk mempromosikan
sekolah.

Carlsmith

dan

Railsback

menunjukan beberapa media komunikasi
yang dapat dipilih untuk menyebar
luaskan infromasi , seperti siaran pers,
iklan, e-mail, situs web sekolah, siaran
radio, komunikasi proaktif, dan media
kreatif seperti brosur.55
3) Penyelenggaraan seminar dan acara-acara
lain, baik baik skala regional, nasional,
maupun internasional.
4) Publikasi madrasah

55

Yosal Iriantara, Manajemen Humas
(Bandung: Simbiora Rekatama Media, 2013), 112.

Sekolah,
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a) Publikasi
kegiatan

madrasah
tidak

dengan

langsung

cara
adalah

kegiatan yang berhubungan dengan
masyarakat melalui perantara media
tertentu,

misalnya

melalui

radio,

televisi, media cetak, pameran dan
penerbitan majalah.
b) Publikasi

madrasah

dengan

cara

langsung kegiatan langsung atau tatap
muka

adalah

dilaksanakan

kegiatan
secara

yang
langsung

misalnya rapat bersama, konsultasi
dengan

tokoh

masyarakat,

bazar

madrasah dan ceramah. 56

56
Erwin Indrioko, Membangun Citra Publik Dalam
Lembaga Pendidikan Islam, (Jurnal Universum: Vol. 9 No. 2 Juli
2015), 265-271
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d. Membuat

Citra

Baik

Terhadap

Sekolah
Banyak cara dapat dilakukan untuk
menarik perhatian publik dalam rangka
pembentukan

citra

terhadap

lembaga

pendidikan sekolah, baik melalui daya tarik
fisik bangunan maupun melalui daya tarik
yang

bersifat

akademik,

religius

dan

sebagainya, di antaranya:
1) Membenahi

gedung

sekolah/madrasah

yang menghadap ke jalan secara artistic
dan dengan desain yang baik, sehingga
menarik perhatian masyarakat.
2) Memasang lampu kuning kedip-kedip
(perhatian

hati-hati/pelan-pelan)

pengemudi.
3) Kerja sama dengan media.

bagi
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4) Kepala

sekolah/madrasah

mengadakan

pidato-pidato,

gencar
menghadiri

pertemuan-pertemuan,
menginformasikan

dan

lembaganya

dengan

baik.
5) Memberikan kosultasi dan nasihat-nasihat
yang

diperlukan

sebagai

layanan

masyarakat.
6) Mengadakan peringatan hari-hari besar
keagamaan, misalnya PHBI; isra mikraj,
maulud nabi, dan tahun baru Islam, dll.
Dengan demikian, maka lembaga
pendidikan

(sekolah/madrasah)

harus

berusaha menciptakan image (citra) positif di
hati masyarakat, sehingga masyarakat dapat
membuat keputusan untuk mendaftarkan
putra-putri mereka masuk ke lembaga
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pendidikan

tersebut.

57

Serta

untuk

memupukan image tidak hanya dalam waktu
singkat, sebab publik sifatnya sangat sensitif
dan kritis. Biasanya image negatif, dapat
terbentuk dalam waktu singkat, tetapi image
positif terbentuk dalam jangka lama.58

57

Imam Machali, dan Ara Hidayat, The Hanbook Of
Education
Management,=(Jakarta:
Fajar
Interpratama
Mandiri,2016),300-301
58
Buchari Alma, Manajemen Corporate & Strategi
Pemasaran Jasa Pendidikan, (Bandung: CV.Alfabeta, 2010), 57
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BAB III
METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah
jenis studi kasus. Metode penelitian kualitatif sering
disebut

metode

penelitian

naturalistik

karena

penelitinya dilakukan pada kondisi yang alamiah,
disebut juga sebagai metode ethographi, karena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk
untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut
sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul
dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian

yang

berlandaskan

pada

filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pda kondisi
79
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obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan
sample sumber data dilakukan secara purposive dan
snowball,

teknik

trianggulasi(gabungan),

pengumpulan

dengan

analisis

bersifat

data

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi.59
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. yaitu suatu
deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau
satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau
masyarakat. Peneliti mencoba menggambarkan subjek
penelitian di dalam keseluruhan tinggkah laku beserta
hal-hal yang melingkupinya. peneliti juga mencoba
untuk mencermati individu atau sebuah unit secara

59

Sugiyono,
Metodologi
Penelitian
(Bandung: CV.Alfabeta, 2017), 14-15.

Pendidikan,
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mendalam.60 Studi kasus memaparkan sesuatu yang
nyata atau sesualu yang teijadi dan dialami sekarang.
kualitatif diskriptif adalah penelitian tentang gejala dan
keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang akan
dileliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang
akan dikumpulkan adalah proses bukan produk.
Keunikan atau keunggulan dari studi kasus secara
umum adalah memberikan peluang yang luas kepada
peneliti untuk menelaah secara mendalam. detail,
intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang
diteliti. Ini adalah kekuatan utama sebagai karakteristik
dasar dari studi kasus. Selain itu studi kasus juga
memiliki keunggulan spesifik lainnya. yakni: studi
kasus dapat memberikan informasi penting mengenai
hubungan antar-variabel serta proses-proses yang

60

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta:
Rineka Cipta, 2000), 314.
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memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih
luas.

studi

kasus

memberi

kesempatan

untuk

memperoleh konsep-konsep dasar perilaku manusia.
Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat
menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan
yang mungkin tidak diduga sebelumnya. studi kasus
dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang
sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar
permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih
besar dan mendalam dalam rangka pengembangan
ilmu-ilmu sosial.61

2. Kehadiran peneliti
Pada

penelitian

kualitatif,

yang

menjadi

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu

61

Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2005), 64.
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sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga
harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke
lapangan. Peneliti melakukan validasi sendiri, melalui
evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap
metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan
terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal
memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya.

Dengan

demikian

merupakan

instrumen

kunci

peneliti
dalam

adalah

penelitian

kualitatif.62

62

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 222-223.
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3. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilasanakan di Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 ponorogo yang beralamat di Jl.
Laksamana Yos Sudarso Gg. III no. 1, desa Paju,
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Ponorogo merupakan salah
satu sekolah adiwiyata tingkat nasional pertama di
ponorogo. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ponorogo
adalah sekolah yang merintis program adiwiyata mulai
2012 dan mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat
nasional pada tahun 2015.

4. Data dan Sumber Data

85

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer
(manusia) dan sekunder (non manusia). Sumber data
primer (manusia terdiri dari kepala sekolah, Waka
Humas dan pengurus adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo).
Data penelitian kualitatif ini yang kami butuhkan
adalah: data tentang pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo, program adiwiyata dalam
meningkatkan citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo.
Sementara itu, sumber data sekunder (non manusia
terdiri dari dokumen dan buku yang relevan). Data yang
dibutuhkan adalah seperti buku pedoman pelaksanaan
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal
yang penting dalampenelitian karena metode ini
merupakan strategi untuk mendapatkan datayang

86

diperlukan. Keberhasilan peneliti sebagian besar
tergantung teknik-teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini memperoleh bahan-bahan, keterangan,
kenyataan-kenyataan dan informasi yang didapatkan,
pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
a. Observasi
Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah
teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung.63 Observasi atau pengamatan sebagai alat
penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku
individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang
dapat diamati, baik dalam situasi yag sebenarnya
maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih

63

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian
Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 220.
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dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa
yang hendak diobservasinya lalu dibuat pedoman agar
memudahkan dalam pegisisan observasi.64
Observasi

ialah

metode

atau

cara-cara

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara
sistematis mengenai tingkah laku. Dengan melihat
atau mengamati individu atau kelompok secara
langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan
mengamati secara langsung keadaan dilapangan
agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas
tentang permasalahan yang diteliti.65
Metode ini digunakan untuk melihat dan
mengamati secara langsung keadaan di lapangan
agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas

64

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 84-85.
65
Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta :
Rineka Cipta, 2008), 93-94.
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dan mendapatkan data tentang pelaksanaan program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo, program adiwiyata
dalam meningkatkan citra sekolah melalui, dan data
tentang upaya peningkatan citra sekolah melalui
pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo.
b. Wawancara
Metode pengumpulan data melalui wawancara
dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan
untuk mendalami dan lebih dalam suatu kejadian
dan atau kegiatan suatu subjek penelitian.66
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan
dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai

66

Uhar Suharsaputro, Metodologi Penelitian Kualitatif,
kuantitatif, dan Tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 213.
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pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud
diadakannya wawan cara seperti ditegaskan oleh
Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi perihal
orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekontruksi
kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan
mendatang;

memverivikasi,

mengubah

dan

memperluas informasi dari orang lain baik manusia
maupun

bukan

memverifikasi,

manusia
mengubah,

(triangulasi);
dan

dan

memperluas

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai
pengecekan anggota.67
Dengan wawancara peneliti dapat menggali
tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek
yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di
dalam diri subjek penelitian. Apa yang ditanyakan

67

Basrowi, Memahami Penelitian, 127.
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pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat
lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,
masa kini, dan masa mendatang. Wawancara yang
digunakan adalah wawancara kualitatif, artinya
peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara
lebih bebas dan leluasa, tetapi terikat oleh suatu
suasana

pertanyaan

yang

telah

dipersiapkan

sebelumnya.68
Teknik wawancara baik terstruktur maupun
tidak

ini

untuk

memperoleh

data

tentang

peningkatan citra sekolah lingkungan sekolah,
pelaksanaan program adiwiyata, program adiwiyata
dalam meningkatkan citra sekolah melalui program
adiwiyata di SMAN 3 ponorogo. Yaitu wawancara

68

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi
Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.
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dengan kepala sekolah, Tim adiwiyata, Waka
Humas, Waka Kurikulum dan Komite Sekolah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumentas
seseorang.69Metode ini merupakan suatu cara
pengumpulan data yang menghasilkan catatancatatan penting yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap,

sah,

perkiraan.Metode

dan
ini

bukan

berdasarkan

digunakan

untuk

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam
catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi
data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak
digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap

69

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 329.
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bagi data primer yang diperoleh melalui observasi
dan wawancara mendalam.70

6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, di
lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,
dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah
melakukan

analisis

terhadap

jawaban

yang

diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai
setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai
tahap tetentu, di peroleh data yang di anggap
kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan
bahwa aktivitas dalamanalisis data kualitatif di

70

Basrowi, Memahami Penelitian, 159.
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lakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh.71 Analisis data kualitatif, dapat di
lakukan melalui langkah-langkah berikut:
a.

Reduksi data, data yang di peroleh dari
lapangan

jumlahnya

cukup

banyak, untuk itu maka perlu di catat secara
teliti dan rinci. Semakin lama peneliti
kelapangan, maka jumlah data akan semakin
banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu
segera di lakukan analisis data melalui reduksi
data. Adapun data yang peneliti reduksikan
meliputi manajemen program adiwiyata dalam
mengingkatkan citra sekolah diSMAN 3
Ponorogo.72

71

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 345.
Basrowi, Memahami Penelitian, 247.

72
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b.

Display atau penyajian data, setelah data
direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan

data.

Dalam

penelitian

kualitatif, penyajian data. Dalam penelitian
kualitatif, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar
kategori, flowchart 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”.
c. Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkah
ketiga dalam analisis data kualitatif adalah
menarikan

kesimpulan

dan

verifikasi.

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang
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mendukung pada tahap pengumpulan data
berikut.

Apabila

kesimpulan

yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang di kemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.73

7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada
tiga kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data
yaitu sebagai berikut:
a. Pengamatan yang tekun
Keajegan Pengamatan berarti mencari secara
konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam
kaitan dengan proses analisis yang konstan atau

73

Basrowi, Memahami Penelitian, 250-252.
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tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai
pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan
dan apa yang tidak dapat.Seperti yang telah
diuraikan, maksud parpanjangan keikutsertaan ialah
untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap
pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontakatual dan
pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang
akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.
Berbeda dengan bal itu, ketekunan pengamatan
bemaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan
atau isu yang sadang dicari dan kemudian
memusatkan diri pada hal-hal teraebut secara rinci.
Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan
menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan
menyediakan kedalaman.
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Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya
mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci
secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor
yang menonjol. Kemudian ia menelaah- nya secara
rinci sampai pada suatu titik sehingga pada
pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau
seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan
cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini
menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara
rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan
penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.
Kekurangtekunan pengamatan terletak pada
pengamatan

terhadap

pokok

persoalan

yang

dilakukan secara terlalu awal. Hal itu mungkin dapat
disebabkan oleh tekanan subjek atau sponsor atau
barangkali juga karena ketidaktoleransian subjek,
atau sebaliknya peneliti terlalu cepat mengarahkan
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fokus penelitiannya walaupun tampaknya belum
patut dilakukan demikian. Persoalan itu bisa terjadi
pada situasi ketika subjek berdusta, menipu, atau
berpura-pura, sedang- kan peneliti sudah sejak awal
mengarahkan fokusnya, padahal barangkali belum
waktunya berbuat demikian.74
b. Triangulasi
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah
pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Triangulasi

dengan

sumber

berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat

74

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 329.
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
1) Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang
didepan umum dengan apa yang dikatakannya
secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orangorang tentang situasi penelitian dengan apa
yang dikatakan sepanjang waktu.
4) Membandingkan kaadaan dan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
yang berpendi dikan menengah atau tinggi,
orang berada, orang pemerintahan.
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5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi
suatu dokumen yang berkaitan.
Dalam

hal

ini

jangan

sampai

banyak

mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut
merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau
pemikiran. Yang penting di sini ialah bisa
mengetahui

adanya

alasan-alasan

terjadinya

perbedaan-perbedaan tersebut.
Triangulasi dengan metode, menurut Patton,
terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama.75
Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk
menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi

75

Ibid,. 332.
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kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi
sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai
kejadian dan hubungan dari berbagi pandangan
Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti
dapat

me-recheck

membandingkannya

temuannya
dengan

dengan

berbagai

jalan

sumber,

metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat
melakukannya dengan jalan:
1) Mengajukan

berbagai

macam

variasi

pertanyaan.
2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data.
3) Memanfaatkan

berbagai

metode

agar

pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

8. Tahapan-tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam
penelitian iniadalah:
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a. Tahapan Pralapangan
Ada enam kegiatan yang harus dilakukan
oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan
satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika
penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rancangan penelitian
2) Memilih lapangan penelitian
3) Mengurus perizinan
4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
5) Memilih dan memanfaatkan informan
6) Menyiapkan perlengkapan
7) Persoalan etika penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan
dibagi
bagian yaitu:

atas

tiga
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1) Memahami latar penelitian
2) Memasuki lapangan
3) Berperan serta sambil mengumpulkan data76

76

Ibid., 89.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya SMAN 3 Ponorogo77
Sebelum tahun pelajaran 1988/1989 dunia
pendidikan di Indonesia masih banyak diwarnai
dengan adanya jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA). SLTA tersebut terdiri dari berbagai jurusan
antara lain: STM,SMEA, SMKK, SAA, SPK, SPG,
SGO, dan lain-lain. Dua jenis sekolah terakhir
(semula) memang dipersiapkan untuk menjadi guru
di tingkat Sekolah Dasar.
Terbitnya

Surat

Keputusan

Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989 no.

77

Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 01/D/19-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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03/10/U/1989, tanggal 5 Juni 1989 menyebutkan
bahwa kuota untuk calon guru di SD telah tercukupi.
Selain itu mutu guru (khususnya guru SD) perlu ada
peningkatan. Oleh karena itu Sekolah Pendidikan
Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olah Raga (SGO)
dialih fungsikan menjadi jenis sekolah lain.
Di kecamatan Ponorogo jumlah SMA Negeri
baru ada dua unit, sedang jenis sekolah kejuruan
negeri sudah ada 4 yaitu: STM, SMEA, SMKK, dan
SPG. Adapun SPMA (Sekolah Pertanian Menengah
Atas) dan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) adalah
sekolah milik Pemerintah Daerah. Perlu diketahui
sekolah-sekolah SMA maupun sekolah kejuruan
milik swasta di Ponorogo jumlahnya juga cukup
banyak.
Menindak lanjuti Keputusan Pendidikan dan
Kebudayaan

RI

(Prof.

Fuad

Hassan)

no.
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03/10/U/1989, tertanggal 5 Juni 1989 tentang alih
fungsi sekolah SPG dan SGO untuk menjadi sekolah
Kejuruan lain atau SMA, Bapak Soetono selaku
pejabat Kepala SPG Negeri Ponorogo segera
berkoordinasi dengan Kepala Depdikbud Kabupaten
Ponorogo dan juga BP3 (Komite Sekolah) untuk
menentukan jenis sekolah apa yang sebaiknya
dipilih. Akhirnya SMA-lah jenis sekolah yang
dipilihnya.
Awal tahun pelajaran 1989/1990 dibukalah
pendaftaran calon siswa baru SMA Negeri 3,
Kecamatan Ponorogo untuk kali pertama. Calon
siswa baru yang diterima sebanyak 200 anak putra
dan putri. Siswa baru ini dibagi menjadi 5
rombongan belajar. Dan hari Senin ketiga pada
bulan Juli 1989 dimulailah Kegiatan Belajar
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Mengajar di SMA Negeri 3 Kec. Ponorogo (SPG
Negeri Ponorogo).
Sejalan dengan berlangsungnya Kegiatan
Belajar Mengajar bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 SPG
Negeri, bertebaran lah aroma kurikulum SMA
Negeri 3 Ponorogo. Guru dan karyawan SPG Negeri
Ponorogo juga menjabat sebagai guru dan karyawan
di SMA Negeri 3 Ponorogo. Disamping itu juga ada
tambahan tenaga pengajar (guru) baru dari luar SPG
Negeri Ponorogo.
Tahun 1990-1991 siswa kelas 1 SMA Negeri
3 Ponorogo yang naik kelas ke kelas 2 dipilah untuk
penjurusan, SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki 3
jurusan yaitu jurusan Fisika (A.1), jurusan Biologi
(A.2), jurusan IPS (A.3). Tahun 1990/1991 SMA
Negeri 3 Ponorogo sudah memiliki siswa kelas 1 dan
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2. Sedang kelas 3 masih diduduki murid SPG
Negeri.
Sesuai dengan program, pada tahun ajaran
1991/1992 SPG Negeri telah lulus semua. Lembaga
Pendidikan SPG resmi tutup sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tersebut di atas. Tahun 1991/1992 siswa yang belajar
di kampus Paju, Jl. Yos Sudarso III/1 mutlak siswa
SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo.
Tahun 1997/2003 nama SMA di seluruh
Indonesia diubah menjadi SMU (Sekolah Menengah
Umum) sebagai imbangan sekolah-sekolah kejuruan
yang namanya dilebur menjadi SMK (Sekolah
Menengah Kejuruan).
Pada dasarnya istilah Sekolah Menengah
Umum (SMU) memang lebih mudah untuk
membedakan jenis sekolah yang lain yaitu sekolah

109

kejuruan. Istilah SMU memang terdengar lebih
serasi untuk mendampingi istilah SMK. Namun
pada tahun 2003 ada perubahan dimana istilah SMU
dihapus dan kembali Pemerintah menggunakan
istilah SMA (Sekolah Menengah Atas).
Sebagai motivasi peningkatan mutu dan
kredibilitas suatu sekolah pemerintah mengeluarkan
suatu aturan penilaian terhadap sekolah-sekolah di
seluruh Indonesia. Aturan penilaian itu disebut
Akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah
setiap 5 tahun sekali.
Badan Akreditasi Nasional di Surabaya
setelah melakukan penilaian di SMA Negeri 3
Kecamatan Ponorogo melalui surat (sertifikasi)
tertanggal 21 Oktober 2009 menyatakan bahwa
SMA Negeri 3 Ponorogo menduduki posisi
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(peringkat) A. Posisi pada peringkat A ini berlaku
hingga tahun ajaran 2014/2015.

2. Letak Geografis SMAN 3 Ponorogo78
SMAN 3 Ponorogo adalah salah satu
lembaga pendidikan di Ponorogo.

Tahun

1991/1992 siswa yang belajar di kampus Paju, Jl.
Yos Sudarso III/1 mutlak siswa SMA Negeri 3
Kecamatan Ponorogo. Kalau ditinjau dari letak
geografisnya berada di Jl. Yos Sudarso III/1,
Lingkung Dua, desa Paju, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten

Ponorogo.

Kabupaten

Ponorogo

mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak
antara : 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7°
49’ – 8° 20’ Lintang Selatan dengan ketinggian

78

Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 02/D/19-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas
permukaan laut, yang berbatasan dengan Sebelah
utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan
Trenggalek. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan.
Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri
(Jawa Tengah).
Dilihat

dari

keadaan

geografisnya,Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi
2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi
kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta
Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah
dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14
sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58
Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian
dengan produksi padi maupun hortikultura.
Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area
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kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya
digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten
Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan
dan kemarau.
Mata pencaharian penduduknya Kabupaten
Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang
cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan
pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasarpasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar
Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar
Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan
Jenangan dan pasar-pasar lain yang umumnya
buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di
kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar
di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis
yang buka setiap hari Pahing.
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Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo
yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor
perkebunan

komoditas

unggulannya

adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkih,
dan jambu mete. Sektor Pertanian komoditas yang
diunggulkan

adalah

tembakau.

Beberapa

komoditas pertanian dan perkebunan lainnya
adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai,
dan kacang tanah. Komoditas sektor perkebunan
tahun

2009

menghasilkan

tebu

12.985

ton, kelapa 3.915 ton, dan kopi 167 ton.
Ketersediaan
tahun

2011

lahan
yang

perkebunan
sudah

pada

digunakan

untuk cengkih seluas 2.876 ha, jambu Mete seluas
1.340 ha, kakao seluas 1.723 ha, kelapa seluas
6.108 ha, kopi seluas 580 ha, dan tebu seluas 2.466
ha.

114

3. Visi dan Misi SMAN 3 Ponorogo79
a. Visi
“Menjadi lembaga pendidikan yang
menghasilkan siswa bertaqwa, cerdas, terampil
yang mampu menghadapi tantangan global dan
berbudaya lingkungan hidup.”
b. Misi
1) Membentuk peserta didik yang bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
menumbuhkembangkan

kehidupan

beragama.
2) Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia warga SMA Negeri 3 Ponorogo
serta komitmen terhadap tugas pokok dan
fungsinya.

79

Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 03/D/19-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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3) Meningkatkan sistem pembelajaran dan
bimbingan secara aktif, efektif, kreatif,
inovatif sehingga siswa dapat berkembang
sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4) Membangun manusia yang cerdas dan
terampil dalam menghadapi perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi serta
mandiri dalam berkarya.
5) Menerapkan

manajemen

pertisipatif

transparan dan akuntabel sehingga menjadi
sekolah sebagai pilihan masyarakat.
6) Menerapkan Program Perlindungan dan
Pengelolaan
terintegrasi

Lingkungan
dengan

kurikulum sekolah.

Hidup

yang

pengembangan
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4. Keadaan Guru dan Siswa
Di SMAN 3 Ponorogo terdapat 45 guru PNS
dan 14 guru non PNS, yang mana sudah menjadi
guru tetap di sekolah tersebut. Guru atau pengajar
di SMA Negeri 3 Ponorogo berasal tidak hanya dari
Ponorogo saja tetapi banyak juga guru dari luar
Ponorogo. Total keseluruhan siswa kurang lebih
1053 siswa dari kelas X, XI, XII. SMA Negeri 3
Ponorogo ini memiliki dua jurusan per tingkat kelas,
yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS.80
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan SMAN 3
Ponorogo81
a) Sarana Pendidikan SMAN 3 Ponorogo
2) Gedung Sekolah
Lembaga

ini

mempunyai

gedung

sekolah milik sendiri, yang digunakan pada
80

Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 06/D/19-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian
81
Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 04/D/19-III/2019
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saat pembelajaran, ektrakurikuler, maupun
kegiatan lainnya yang sedang berlangsung.
Gedung sekolah ini berlantai 2.
3) Ruang Kepala Sekolah
Lembaga ini memiliki ruang kepala
sekolah yang sangat luas dan nyaman.
Fasilitas kepala sekolah juga memadai.
Kepala sekolah memiliki ruangan tersendiri
yang dapat digunakan untuk pertemuan
dengan tamu, berkonsultasi serta pengaduan
dari orangtua.
4) Ruang Guru
Pada ruangan guru ini tidak seperti
ruang kepala sekolah yang tidak terlalu
sempit. Ruang guru ini termasuk paling luas
daripada ruang kepala sekolah atau ruang
kelas, karena digunakan untuk semua
pendidik dan tenaga kependidikan yang ada
di lembaga ini. Ventilasi udaranya pun
nyaman. Di ruang kelas ini rata-rata jumlah
meja dan kursi berjumlah sesuai pendidik
dan tenaga kependidikan yang mengajar di
sekolah ini.
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5) Ruang Kelas
Pada sekolah ini terdapat beberapa
ruang kelas, antara lain: kelas X terdapat 10
ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, kelas XI
terdapat 10 ruang kelas terdiri dari IPA dan
IPS, kelas XII terdapat 10 ruang kelas terdiri
dari IPA dan IPS. Jumlah ruang kelas di
sekolah ini ada 30 ruang kelas. Ruang kelas
ini

masih

layak

pakai

untuk

proses

pembelajaran berlangsung. Di ruang kelas
ini rata-rata jumlah meja dan kursi sesuai
dengan jumlah siswa. Jika ada lebihnya
antara kursi atau meja, dikeluarkan dari kelas
dan ditaruh digudang atau tergantung guru
yang mengajar di kelas tersebut.
6) Proyektor
Dalam penggunaan media pembelajaran
dari kelas X sampai XII sudah ada proyektor,
tetapi kadang-kadang digunakan dalam
pembelajaran, artinya tidak setiap hari
digunakan.
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b) Prasarana Pendidikan
Di lembaga ini, prasarana pendidikan meliputi :
1) Laboratorium Kimia
Laboratorium

ini

mempunyai

alat

praktik yang digunakan ketika terdapat
materi

yang

membutuhkan

praktik.

Terutama bagi kelas IPA.
2) Laboratorium Fisika
Mempunyai satu lab fisika yang sangat
memadahi untuk proses kegiatan praktikum
berlangsung.
3) Laboratorium Biologi
Mempunyai satu lab Biologi yang
sangat memadahi untuk proses kegiatan
praktikum berlangsung.
4) Laboratorium Bahasa
Tempat ini digunakan utuk mengasah
dan pengembangan kemampuan

siswa

dalam berbahasa inggris.
5) Laboratorium Komputer
Laboratorium ini mempunyai komputer
yang layak dipakai untuk praktek mata
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pelajaran komputer kelas X, XI, XII.
Laboratorium ini biasanya digunakan saat
praktek komputer.
6) Perpustakaan
Didalam perpustakaan terdapat banyak
buku seperti buku pelajaran, buku cerita
fiksi, maupun non fiksi dan masih banyak
lagi. Di perpustakaan ini terdapat jadwal
dalam membaca. Walaupun sudah terjadwal,
jika ada waktu luang ada beberapa siswa
yang

memanfaatkan

untuk

membaca

Didalamnya menyediakan tempat duduk
yang layak untuk siswa membaca.
7) UKS
UKS ini biasanya digunakan untuk para
siswa yang sakit. Terdapat obat-obatan yang
lengkap dan alat medis yang memadahi.
8) Gudang pramuka
Gudang ini biasanya digunakan sebagai
tempat penyimpanan alat-alat kepramukaan
seperti tongkat, tenda, ataupun yang lainnya.
Jika ada lomba atau kegiatan kepramukaan
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dan membutuhkan alat, pasti diambil dari
gudang pramuka ini.
9) Kantin
Terdapat ruang kantin yang sangat luas,
nyaman dan sejuk.
10) Halaman Sekolah
Halaman

sekolah

di

lembaga

ini

biasanya dipakai untuk mata pelajaran
olahraga, upacara bendera, dan kegiatan
yang lain.
11) Kebun
Kebun ini terletak di sekeliling kelas.
Kebun ini ditanami beberapa tanaman dan
setiap hari disiram air agar selalu tampak
indah.
12) Kamar Mandi
Kamar mandi disini berjumlah 6 putri
dan 6 putra yang layak digunakan untuk
siswa. Kamar mandi bagi guru putra dan
putri terpisah.
13) Tempat Parkir
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Tempat parkir disekolah ini sudah
cukup luas untuk parkir sepeda para siswa,
karyawan sekolah dan sepeda motor untuk
guru, yang terletak didepan gedung sekolah.

B. Deskripsi Data Khusus
1. Data Tentang Perencanaan Program Adiwiyata
dalam Meningkatkan Citra Sekolah di Sman 3
Ponorogo.
Pada awalnya yang melatarbelakangi program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo adalah dorongan
dari pihak sekolah itu sendiri dan juga dukungan dari
Dinas

Lingkungan

Hidup

sebagaimana

hasil

wawancara dengan bapak Sugiyanto sebagai
berikut:
Yang melatar belakangi program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo adalah sekolah sendiri dan ada motivasi besar
dari dinas lingkungan hidup sangat mendukung program
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ini serta ditunjuk oleh pemerintah kabupaten ponorogo
terhadap SMAN 3 Ponorogo untuk melaksanakan
Program Adiwiyata Di SMAN 3 Ponorogo82

Hal ini sebagaimana dokumen yang peneliti
peroleh di SMAN 3 Ponorogo tentang penunjukan
SMAN 3 Ponorogo untuk melaksanakan program
adiwiyata.83
Dalam mejalankan suatu program harus dengan
perencanaan

yang

matang

dan

berjenjang.

Begitupula perencanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo ini. Sebagaimama hasil
wawancara dengan ibu Ririn Ida Mawarti sebagai
berikut :
Dalam melaksanakan Program adiwiyata ini tidak bisa
dibuat secara tergesa-gesa jadi harus ditata sedemikian
rupa. Sehingga diperlukanya perencanaan yang matang

82

Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
83
Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 10/D/28-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.

124
dan kerjasama dari berbagai pihak guna mendukung
suksesnya pelaksanaan program adiwiyata ini 84

Pendapat ini juga sejalan dengan hasil
wawancara dengan bapak Sucipto sebagai berikut:
Jadi program adiwiyata ini tidak bisa langsung jadi.
Karna ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sman 3
ponorogo memulai merintis program adiwiyata tahun
2012. Jadi awalnya program adiwiyata ini tidak bisa
dilakukan sendiri-sendiri dan bertahap mulai dari
program adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat propinsi,
tingkat nasional.85

Sehingga diperlukannya perencanaan yang
matang dan berjenjang agar dalam pelaksanaan
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo dapat
terlaksana dengan baik dan maksimal. Dalam
perencanaan program adiwiyata di SMAN 3

84

Lihat Transkip Wawancara nomor : 07/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
85
Lihat Transkip Wawancara nomor : 10/W/01-III/2019
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Ponorogo ini juga melibatkan berbagai pihak,
mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan dan
komite sekolah. Hal ini sebagaimana hasil
wawancara dengan bapak Sugiyanto berikut:
Unsur-unsur yang dilibatkan dalam perencanaan program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo ini mulai dari pimpinan,
komite, guru-guru, siswa, karyawan.86

Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan
bapak Sucipto sebagai berikut:
Banyak unsur yang dilibatkan dalam program adiwiyata
di SMAN 3 Ponorogo ini, mulai dari para pimpinan,
komite, guru-guru, siswa, karyawan, dan pihak-pihak luar
pendukung program adiwiyata.87

Dan juga sebagaimana hasil wawancara
dengan bapak Muhammad Ishak berikut:

86

Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
87
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Komite adalah mitra bagi semua program sekolah,
termasuk juga dalam program adiwiya. Sehingga dalam
program adiwiyata komite dilibatkan dalam dalam
perencanaan, sosialisasi program, pelaksanaan, evaluasi
komite dilibatkan secara aktif. Contoh, Jadi pada waktu
pra kunjungan, sekolah mengumpulkan pengurus
komite untuk menyampaikan gambaran makronya.
Kepala sekolah menyajikan apa saja yang akan
disajikan besok waktu kunjungan.88

Untuk melaksanakan program adiwiyata ini,
dalam proses kegiatan belajar mengajar pun juga
harus mengajarkan tentang pendidikan peduli
lingkungan. Sehingga dalam kurikulum di SMAN
3 Ponorogo juga harus menganduk pendidikan
peduli

lingkungan.

Sebagaimana

yang

diungkapkan bapak Muhammad Yudha Arsianto
berikut:

88

Lihat Transkip Wawancara nomor : 13/W/18-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.

127
Dalam program adiwiyata, kurikulum sekolah harus
mengandung pendidikan lingkungan hidup yang
tertuang dalam rpp dan silabusnya dalam semua mata
pelajaran. Di indikatornya juga seperti itu biasanya
diwarnai hijau untuk membedakannya.89

Sehingga dalam penyusunan kurikulum di
SMAN 3 Ponorogo ini diperlukannya tim
pengembang kurikulum untuk memaksimalakan
kurikulum

di

SMAN

3

Ponorogo

untuk

mendukung program adiwiyata. Sebagaimana
hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yudha
Arsianto berikut:
Dalam perencanaan kurikulum ini oleh kepala sekolah
dibentuk

tim

pengembang

kurikulum

yang

beranggotakan guru-guru, wakil kepala, dan komite
untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum di
SMAN 3 Ponorogo.90

89

Lihat Transkip Wawancara nomor : 04/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
90
Ibid’
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Sebagaimana dokumen yang diperoleh
peneliti di SMAN 3 Ponorogo terkait dengan
perencanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo.

Peneliti

mendapatkan

Dokumen

Rencana Aksi Program Adiwiyata SMAN 3
Ponorogo91.
Sosialisasi program adiwiyata ini kepada
seluruh warga sekolah sebelum pelaksanaan
proram adiwiyata ini sangat penting. Agar semua
warga sekolah mengetahui apa itu tujuan dan
manfaat dari program adiwiyata ini. Sebagaimana
dengan

hasil

wawancara

dengan

bapak

Muhammad Ishak berikut:
Untuk orang tua siswa sosialisasinya lewat anak. Jadi
ada

istilahnya

paguyupan

komite

kelas.

Disosialisasikan oleh pihak sekolah kemudian pihak
anak disosialisasikan. Karna program adiwiyata ini juga
91

Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 07/D/25-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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melibatkan anak, wali murid, komite, guru dan
karyawan, dan sebagainya.92

Ini sesuai dengan dokumen sosialisasi
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo yang
peneliti peroleh. Surat edaran ini ditujukan kepada
seluruh warga sekolah yang berisi pengenalan awal
apa itu program adiwiyata. Selain warga sekolah,
wali murid SMAN 3 Ponorogo juga diberikan
sosialisasi terkain program adiwiyata.93
Untuk mendukung program adiwiyata ini
dibentuk tim Adiwiyata oleh sekolah agar dalam
pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo dapat berjalan dengan maksimal.

92

Lihat Transkip Wawancara nomor : 13/W/18-III/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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Sebagaimana juga hasil wawancara dengan bapak
Sugiyanto berikut:
Jadi sekolah melalui tim adiwiyata mensosialisasikan
program , sekolah mengumpulkan pengurus komite dan
seluruh warga sekolah untuk menyampaikan gambaran
makronya. Tim Adiwiyata menyajikan apa saja yang
akan dilaksanakan.94

Perencanaan program adiwiyata di SMAN
3 Ponorogo disusun bersama oleh para kepala
sekolah, guru, karyawan dan tim adiwiyata.
Perencanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo mencakup berbagai sektor mulai dari
kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum
berbasis

lingkungan,

kegiatan

lingkungan

berbasis partisipasif dan pengelolaan sarana
pendukung ramah lingkungan.

94

Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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Perencanaan program adiwiyata di SMAN
3 Ponorogo dilaksanakan secara matang dan
berjenjang. Serta untuk merencanakan program
adiwiyata ini diperlukannya kerjasama dengan
berbagai pihak dan warga sekolah agar program
adiwiyata ini bisa terlaksana dengan baik. Juga
untuk memaksimalkan program adiwiyata ini
maka dibentuklah tim adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo.

2. Data Tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata
dalam Meningkatkan Citra Sekolah di Sman 3
Ponorogo.
Dalam pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo dilakukan secara bertahap
juga. Ini dilakukan karena program adiwiyata
adalah program yang berdenjajang dan tidak
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bissa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ini
sebagaimana hasil wawancara dengan bapak
Sucipto berikut:
Jadi program adiwiyata ini tidak bisa langsung jadi.
Karna ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sman 3
ponorogo memulai merintis program adiwiyata tahun
2012. Jadi awalnya program adiwiyata ini tidak bisa
dilakukan sendiri-sendiri. Jadi awalnya program
adiwiyata ini harus lewat pemerintah kabupaten melalui
dinas lingkungan hidup karna ada kaitanya dengan
lomba kebersihan antar kota atau adipura. Karna bagi
kabupaten-kabupaten yang sekolah-sekolahnya sudah
banyak yang sudah adiwiyata ini akan sangat
diperhitungkan nilainya. Jadi, jika kabupaten ponorogo
ini sudah bersih sekalipun kalau sekolah-sekolahnya
banyak yang belum mendukung sekolah adiwiyata,
maka ponorogo tidak akan bisa menjadi kota adipura.
Sehingga waktu itu benar-benar digalakan program
adiwiyata ini agar untuk memperbesar harapan untuk
mendapat adipura. Sman 3 Ponorogo mendapatkan
adiwiyata tingkat kabupaten 2012, adiwiyata tingkat
propinsi 2013 kemudian lanjut adiwiyata tingkat
nasional 2015.95
95

Lihat Transkip Wawancara nomor : 11/W/01-III/2019
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Ini dapat dibuktikan dengan penghargaan
yang diterima SMAN 3 Ponorogo sebagai mana
dokumen

yang

penghargaan

peneliti

Adiwiyata

peroleh
tingkat

tentang

kabupaten,

tingkat provinsi dan tingkat nasional.96
Dalam pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo inipun disambut dengan
antusias oleh seluruh warga sekolah. Ini sesuai
dengan hasil wawancara dengan bapak Sugianto
berikut:
Sangat antusias. Karna seluruh warga sekolah yang
melaksanakan

dan

harus

bersikap

dan

berjiwa

adiwiyata. Bahkan setiap guru memiliki kavlingkavling kebersihannya sendiri-sendiri. Begitu juga
dengan karyawan, dan siswa memiliki kavling-kavling

96
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kebersihannya sendiri. Dan seringkali dilombakan
kebersihan antar kelas oleh pihak sekolah. 97

Sama yang sama juga diungkapkan ibu
Ririn Ida Mawarti

sesuai dengan hasil

wawancara berikut:
Dalam pelaksanaanya, program adiwiyata di SMAN
3 Ponorogo ini disambut antusias oleh seluruh warga
sekolah. Contohnya, seluruh warga sekolah menyapa
orang-orang yang datang dengan budaya 5 S (senyum,
salam, sapa, sopan, santun). Pelaksanaan jumat bersih
yang dilaksanakan dengan semangat oleh seluruh
warga sekolah. Dimana setiap jumat pagi jam
pertama, seluruh warga sekolah mulai dari kepala
sekolah, guru, karyawan dan siswa-siswi akan kerja
bakti dalam membersihkan seluruh lingkungan
sekolah.98

Sebagaimana

hasil

observasi

peneliti

bahwa salahsatu program adiwiyata adalah setiap

97

Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/28-II/2019
dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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jumat pagi diadakanya kegiatan jumat bersih
yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.
Dalam pelaksanaan kegiatan jumat bersih ini
diawali dengan adanya pengumuman dari petugas
piket untuk mengingatkan bahwa kegiatan jumat
bersih akan dimulai. Dari sini seluruh warga sekolah
bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah.
mulai dari halaman, lapangan, kelas, taman, green
house, menyirami tanaman, membersihkan selokan
dan sebagainya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh
warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru,
karyawan, dan siswa siswi dengan penuh semangat
dan senang. Setelalah semua bersih, jam 7.30 siswa
siswi masuk kelas dan guru-guru juga mulai
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari sini
peneliti beranggapan bahwa program adiwiyata di
SMAN

3

Ponorogo

telah

berhasil

menanamkan pola hidup peduli lingkungan

dalam
99

Dalam kegiatan belajar mengajar di
SMAN 3 Ponorogo pun juga menanamkan
pendidikan
99

peduli

lingkungan.

Hal

ini
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sebagaimana

yang

diungkapkan

bapak

Muhammad Yudha Arsianto berikut:
Dalam pelaksanaanya, setiap pelajaran terdapat
muatan tentang pendidikan peduli lingkungan.
Dimana siswa diajarkan peduli lingkungan
melalui berbagai mata belajaran. Dari pendidikan
peduli lingkungan yang telah diajarkan melalui
berbagai pelajaran dan tugas yang diberikan. Akan
membuat siswa menjadikan siswa memahami
pentingnya peduli lingkungan dan pola hidup
sehat.100

Sebagaimana hasil observasi peneliti di
SMAN 3 Ponorogo siswa diajarkan bagaimana
pengelolaan sampah atau 3R yaitu reuse, reduse
dan

recycle

pemahaman

yang

memberikan

bagaimana

siswa

pencegahan,

pengurangan dan pengunaan sampah kembali.
Peserta didik diajarkan bagaimana pengelolaan

100
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sampah dan pemanfaatanya seperti dalam
observasis

ini

peserta

didik

diajarkan

bagaimana memanfaatkan sampah kardus,
kertas dan bungkus makanan ringan sebagai
hiasan ruang kelas. Pembelajaran ini penting
dalam pendidikan peduli lingkungan.101
Selain itu sekolah juga menggandeng
berbagai pihak dan membuat MoU untuk
memaksimalkan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo. Seperti dengan Bank Sampah untuk
mengelola

Limbah

Kesehatan untuk

dan
program

Sampah,

Dinas

Kantin Sehat,

Puskesmas untuk imunisasi dan Konsultasi
Kesehatan,

101

dan

berbagai

pihak

lintas
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institusional sebagaimana yang diungkapkan
oleh bapak Sucipto sebagai berikut:
Dari sekolah mengadakan kerja sama dengan
berbagai pihak seperti, bank sampah untuk
pengelolahan limbah, kantin sehat dengan dinas
kesehatan, puskesmas untuk imunisasasi dan
konseling kesehatan, dan berbagai pihak lainnya
lintas institusional.102

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu
Ririn

Ida

Mawarti

sebagaimana

hasil

wawancara berikut:
Sekolah mengadakan kerja sama dengan berbagai
pihak

lintas

institusional

guna

mendukung

mendukung terlaksananya program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo ini. Seperti, bank sampah
untuk pengelolahan limbah, kantin sehat dengan
dinas kesehatan, puskesmas untuk imunisasasi dan
konseling
lainnya.

102

kesehatan,

dan

berbagai

pihak

103
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Hal isi sesuai dengan dokumen yang
peneliti dapatkan di SMAN 3 Ponorogo yang
berisi tentang akad kerjasama SMAN 3
Ponorogo

dengan

berbagai

pihak

lintas

institusional untuk mendukung terlaksananya
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo.104
Selain itu, dalam pelaksanaan program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo ini memiliki
faktor-faktor sarana dan prasarana pendukung
program adiwiyata. SMAN 3 Ponorogo adalah
sekolah terluas diponorogo. SMAN 3 Ponorogo
juga memiliki hutan sekolah, banyak pohonpohon rindang, . Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan bapak Sucipto berikut:

104
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SMAN 3 Ponorogo adalah sekolah paling luas di
ponorogo dengan luas 3,6 Ha. Kurang lebih ada
3000an pohon ada disini. Disebeh timur ada hutan
sekolah seluas ½ kotak sawah dan berfungsi
sebagai paru-paru kota. Faktor-faktor ini jugalah
yang mendukung sman 3 menjadi sekolah
adiwiyata. Terlebih ditenggah-tengah sekolah ini
terdapat pohon trembesi yang berfungsi sebagai
penghasil oksigen tingkat tinggi sehingga udara
disini segar terus. Dan waktu itu kita benar-benar
memprogramkan dan berusaha untuk berprestasi
di adiwiyata ini. Sehingga dana benar-benar
disiapkan dan dana

yang dibutuhkan pun

tergolong besar. Dana ini dianggaran dari sekolah
bukan dari pemerintah. Seperti untuk kebersihan,
menanam pohon, sumur-sumur serapan, biopori
dan juga green house dan lain-lain yang
membutuhkan banyak biaya.105

Hal isi sesuai dengan hasil observasi
peneliti di Lingkungan SMAN 3 Ponorogo. Di
lingkungan SMAN 3 Ponorogo banyak ditemui

105
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biopori yang berfungsi untuk meningkatkan
daya resapan dan tempat pembuatan kompos.
Terdapat

juga

green

house

untuk

penyelenggaraan pendidikan peduli lingkungan
khususnya cara pembibitan dan perawatan
tanaman. Lingkungan di SMAN 3 Ponorogo
juga sangat asri dan sejuk. Ini disebabkan
karena banyaknya pohon di lingkungan sekolah
dan juga penanaman rumput di halaman
sekolah, sehingga sangat minim lahan yang
gersang atau tidak ditanami.106
Dalam pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo disambuat antusias oleh
seluruh warga sekolah. Selain itu, program
adiwiyata juga diajarkan melalui kegiatan

106
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belajar mengajar dan pembiasaan pola hidup
sehat

dilingkungan

sekolah.

Untuk

memaksimalkan program adiwiyata ini sekolah
juga

menggandeng

lintasinstitusional

berbagai
dalam

pihak
rangka

mensukseskannya program adiwiyata di SMAN
3 Ponorogo.

3. Data Tentang Evaluasi Program Adiwiyata
dalam Meningkatkan Citra Sekolah di Sman
3 Ponorogo
Dalam
setelah

suatu

perencanaan

pengelolaan
dan

program,

pelaksanaan

diperlukan evaluasi guna mengetahui hasil
pelaksanaan dan faktor-faktor yang perlu
ditingkatkan atau diperbaharui untuk program
selanjutnya. Di SMAN 3 Ponorogo evaluasi

143

program adiwiyata dilaksanakan dalam rangka
memperbaiki dan melihat hasil pelaksanaan
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo serta
untuk mengembangkan program adiwiyata
selanjutnya. Sebagamana hasil wawancara
dengan bapak Sucipto berikut:

Setelah ada kunjungan assessor, diadakan
pertemuan untuk melakukan evaluasi guna
membenahi. Contoh misal pohon rindang
kurang, tabulapot(tanaman bunga dalam pot)
kurang, resapan dihalan yang perlu ditambah,
Atau green housenya kurang. Jadi dalam
pertemuan itu tim adiwiyata menyampaikan
hasil kunjunan yang sudah terlaksana. 107

Hal sama juga disampaikan oleh bapak
Sugianto

sebagaimana

hasil

wawancara

berikut:

107
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Pra kunjungan dari tim Asessor selalu diadakan
pertemuan untuk melakukan evaluasi guna
membenahi

program-progam

yang

belum

terlaksana ataupun kurang maksimal. 108

Dalam evaluasi program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo melibatkan berbagai pihak
mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan,
komite dan tim Adiwiyata yang telah dibentuk
di SMAN 3 Ponorogo. Sebagaimana hasil
wawancara dengan ibu Ririn Ida Mawarti
sebagai berikut:
Dalam evaluasi program adiwiyata ini, sekolah
selalu mengadakan pertemuan setelah adanya
kunjungan tim Asessor. Disini kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, guru-guru, karyawan dan
komite dan tim adiwiyata adan mengevaluasi
secara bersama-sama program-program yang

108
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telah dilaksanakan dan masukan-masukan dari
tim assessor.109

Ini sebagaiman dokumen kuisener
yang peneliti dapatkan di SMAN 3 Ponorogo
terkait

evaluasi

pelaksanaan

program

adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo.110 Tim
adiwiyata menyebarkan kuisener kepada
seluruh warga sekolah mulai dari guru, tenaga
kependidikan, siswa dan komite terkait
pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo

sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan dan perencanaan program adiwiyata
di SMAN 3 Ponorogo kedepannya.

109
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Selain

membahas

tentang

hasil

pelaksnaan program-program adiwiyata yang
telah dilaksanakan dalam evaluasi juga
membahas kendala-kendala yang dihadapi dan
mencari jalan keluar atau alternatifnya. Seperti
halnya kendala dana, komite pan pihak
sekolah bersama-sama

mencari berbagai

sumber dana untuk program adiwiyata mulai
dana dari komite, wali murid dan , partisipan
dan bekerjasama dengan berbagai pihak guna
mendukung terlaksananya program adiwiyata.
Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak
Muhammad Ishak berikut:
Sebagaimana dalam pelaksanaan program tadi.
Setelah ada kunjungan tim assessor selalu ada
pertemuan pihak sekolah dengan komite untuk
melakukan evaluasi guna membenahi program
yang masih kurang dan belum maksimal.
Contoh, kendala dalam program adiwiyata ini

147
adalah dana. Jadi dari pemerintah kabupaten
tidak ada bantuan. Sehingga dari pihak sekolah
menggali dana dari berbagai sumber mulai dari
komite, wali murid dan , partisipan dan
bekerjasama dengan berbagai pihak guna
mendukung terlaksananya program adiwiyata
ini.111

Hal yang sama disampaikan oleh
bapak Sucipto sebagaimana hasil wawancara
berikut :
Kendala dalam program adiwiyata ini beragam
mulai dari dana, sarana dan prasarana, warga
sekolah dan sebagainya. untuk mengatasi
kendala ini kita mengali dana dari berbagai
sumber dana mulai dari wali murid, sekolah,
komite dan berbagai pihak partisipan yang
bekerjasama. Sekolah mengadakan kerja sama
dengan berbagai pihak seperti langganan
fotocopy, bank sampah, kantin sehat dinkes,
puskesmas, dan berbagai pihak lainnya lintas

111
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institusional

untuk

diajak

kerjasama

dan

dibuatkan MoUnya.112

Ini sesuai dengan dokumen analisis
kondisi SMAN 3 Ponorogo yang peneliti
dapatkan

berisi

perbandingan

dari

perencanaan, pelaksanaan program, kendala
dan rencana tindak lanjut dari program
adiwiyata. Inilah dokumen evaluasi dari
program adiwiyata yang dilaksanakan di
SMAN 3 Ponorogo. 113
Melalui program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo mampu menjadikan SMAN 3
Ponorogo

sebagai

sekolah

berwawasan

lingkungan guna menanamkan pola hidup

112
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sehat dan peduli lingkungan pada seluruh
warga sekolah. Sehinggan melalui program
adiwiyata ini mampu meningkatkan citra
SMAN 3 Ponorogo. Hal ini sebagaimana hasil
wawancara dengan ibu Ririn Ida Mawarti
berikut:
Keuntungan menjadi sekolah adiwiyata adalah
menjadi sekolah sehat, ini sangat mendukung
dalam penanaman pola hidup yang sehat.
Sehingga sekolah yang seperti ini citranya akan
meningkat bisa menarik minat dari lulusan smp
yang akan melanjutkan studi di SMAN 3
Ponorogo. Karna tidak semua sekolah bisa
menjadi sekolah adiwiyata.114

Hal yang sama juga diungkapkan oleh
bapak Muhammad Ishak sebagaimana hasil
wawancara berikut:

114
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Menjadi sekolah adiwiyata adalah menjadi
sekolah sehat, sekolah bersih dan sekolah indah.
Sehingga setelah menjadi sekolah yang sehat,
bersih dan indah ini sangat mendukung dalam
penanaman pola hidup yang sehat. Sehingga
harapannya sekolah yang seperti ini citranya
akan meningkat bisa menarik minat dari lulusan
smp yang akan melanjutkan studi disitu.115

Program
meningkatkan

adiwiyata
citra

suatu

mampu
sekolah.

dikarenakan tidak semua sekolah mampu
mendapatkan

menjalankan

program

adiwiyata. Diperlukan kesadaran, kerjasama,
komitmen dari seluruh warga sekolah dalam
melaksanakan program adiwiyata. Hal ini
sebagaimana ungkapan bapak Sucipto berikut:
Program adiwiyata sudah sangat jelas dapat
meningkatkan citra sekolah. Yang menjadi
catatan saya tidak semua sekolah bisa menjadi
115
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sekolah adiwiyata. Walaupun sekolah memiliki
dana banyak, mempunyai kondisi sekolah yang
bagus, sekolahannya bersih, akan tetapi kalau
kekompakan seluruh warga sekolah tidak
mendukung, komite tidak mendukung. 116

Dikarenakan

tidak

semua

sekolah

adalah sekolah adiwiyata, hal ini yang
membuat sekolah adiwiyata memiliki nilai
lebih tersendiri. Untuk itu diperlukannya
publikasi bahwa SMAN 3 Ponorogo adalah
sekolah

adiwiyata,

lingkungan.

Dalam

masyarakat

luar,

sekolah

berwawasan

mempubikasikan
SMAN

3

ke

Ponorogo

menggunakan berbagai media. Sebagaiman
yang di ungkapkan ibu Ririn Ida Mawarti
berikut:

116
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SMAN 3 Ponorogo sebagai sekolah adiwiyata
menampakkan

akreditasi

dalam

berbagai

publikasi depada masyarakat. Seperti di dalam
kalender sekolah, benner kegiatan sekolah,
website sekolah, koran dan berbagai media
massa dan sebagainya.117

Hal

ini

sesuai

dengan

beberapa

dokumen yang peneliti dapatkan di SMAN 3
Ponorogo yang mempublikasikan kepada
masyarakat luas bahwa SMAN 3 Ponorogo
sebagai

Sekolah

Adiwiyata.

Dalam

mempublikasikan ke masyarakat luas SMAN
3 ponorogo menggunakan berbagai macam
media seperti, banner, koran, website sekolah
dan sebagainya. Sehingga informasi bahwa
SMAN 3 Ponorogo adalah sekolah adiwiyata

117
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dapat

tersampaikan

kepada

masyarakat

evaluasi

program

luas.118
Pelaksanaan

Adiwiyata di SMAN 3 ponorogo dilaksankan
setiap pra kunjungan tim assessor. Evaluasi ini
bertujuan untuk mengoptimalkan programprogram

yang

perbaikan

telah

untuk

direncanakan

program

dan

kedepannya.

Program adiwiyata dapat meningkatkan citra
sekolah. Karena tidak semua sekolah bisa
menjadi

sekolah

adiwiyata.

kalau

kekompakan seluruh warga sekolah tidak
mendukung,

komite

tidak

mendukung.

Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang
mendukung penanaman pola hidup yang

118
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sehat. Keuntungan menjadi sekolah adiwiyata
adalahkan

menjadi

sekolah

sehat

dan

mendukung penanaman pola hidup yang
sehat. Sehingga sekolah yang seperti ini
citranya akan meningkat dan bisa menarik
minat dari lulusan smp untuk melanjutkan
studi di SMAN 3 Ponorogo.

BAB V
PEMBAHASAN

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Program
Adiwiyata dalam Meningkatkan Citra Sekolah di
SMAN 3 Ponorogo.
Kata adiwiyata diambil dari bahasa sansekerta
yaitu :Adi, yang berarti besar, baik, agung, ideal, dan
sempurna. Wiyata, yang berarti tempat yang baik dan
ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan,
norma, dan etika dalam kehidupan social.119 Adiwiyata
mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat
yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu
pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat
menjadi dasar menuju terciptanya kesejahteraan hidup

119

Endang Haris, Sekolah Adiwiyata, (Jakarta: Erlangga,
2018), 6.
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kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan
berkelanjutan.120
Berdasarkan

karakteristiknya

manajemen

sekolah adiwiyata merupakan salah satu wujud
pengembangan

manajemen

berbasis

sekolah.121

Perencanaan program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala
sekolah, guru, karyawan dan komite dilibatkan untuk
penyebaran pembuatan keputusan dan tanggungjawab.
Ini sesuaai dengan pendapat Suparlan dalam bukunya,
bahwa

dalam

manajemen

berbasis

sekolah

tanggungjawab dan pengambilan keputusan terhadap
pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah
diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para

120

Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata
Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan,(Jakarta:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan,2012), 3.
121
Endang, Sekolah, 16.
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orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau
siswa,

dan

anggota

komunitas

sekolah

yang

lainnya”.122
Sebagaimana pendapat Euis dan Donni, dalam
mewujudkan sekolah adiwiyata sebuah sekolah yang
peduli

dan

berbudaya

lingkungan

diperlukan

perencanaan-perencanaan yang matang agar program
adiwiyata dapat terlaksana dengan baik, maka di
SMAN 3 Ponorogo dalam perencanaan123 :
a) Membentuk Tim Adiwiyata Sekolah
Tim adiwiyata sekolah adalah tim yang
berperan

penting

dalam

Adiwiyata

termasuk

lingkungan

di

122

sekolah,

pelaksanaan

diantaranya
termasuk

Program

pengelolaan
di

dalamnya

Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), 49.
123
Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen
Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), 278-282.
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bagaimana melibatkan semua unsur warga sekolah
menjadi penting termasuk keterlibatan aktif dari
seluruh

siswa.

Bentuk

tim

sekolah

bervariasi

tergantung pada kondisi sekolahnya. 124
Di SMAN 3 Ponorogo tim adiwiyata terdiri
dari perwakilan warga sekolah mulai dari guru,
karyawan dan peserta didik yang dibentuk melalui
rapat yang melibatkan komite, kepala sekolah, guru,
karyawan, dan peserta didik. Kegiatan sekolah
adiwiyata bukan merupakan kegiatan orang per orang,
melainkan merupakan kegiatan kolektif sehingga
seluruh warga sekolah harus berperan aktif.
Pada perencanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo sekolah akan membentuk tim
adiwiyata sekolah yang menjadi penggerak utama

124

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen
Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), 278.
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pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo.
Ini sesuai dengan pendapat Euis dan Donni bahwa tim
adiwiyata sekolah adalah tim yang berperan penting
dalam pelaksanaan Program Adiwiyata termasuk
diantaranya pengelolaan lingkungan di sekolah,
termasuk di dalamnya bagaimana melibatkan semua
unsur warga sekolah menjadi penting termasuk
keterlibatan aktif dari seluruh siswa.125
b) Kajian Lingkungan
Sebelum memulai program pengelolaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup perlu
dilakukan. Checklist kajian lingkungan Sekolah peduli
dan

berbudaya

lingkungan

dirancang

untuk

memberikan gambaran kondisi sekolah saat ini. Hasil
kajian lingkungan akan menginformasikan Rencana

125

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas,
(Bandung: Alfabeta, 2014), 278.
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Aksi apa yang akan dilakukan. Selain itu, kajian
lingkungan juga akan membantu sekolah untuk
menentukan

perubahan

apa

yang

diperlukan,

mendesak, atau tidak dibutuhkan sama sekali. Ini juga
akan membantu menetapkan sasaran yang realistis serta
mengukur keberhasilan yang dicapai. Menyelesaikan
kajian lingkungan akan memastikan bahwa tidak ada
hal-hal penting yang terabaikan. Selain itu, akan
membantu siswa dan warga sekolah memahami kondisi
lingkungan hidup di sekolah.126
Kajian lingkungan di SMAN 3 Ponorogo
mengunakan hasil evaluasi pelaksanaan program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo sebelumnya dan
kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan selanjutnya
yang tersaji dalam dokumen analisis kondisi SMAN 3
Ponorogo. Dari sini tim adiwiyata sekolah akan

126

Ibid, 279.
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menyusun program sesuai dengan hasil kajian dan
kebutuhan di SMAN 3 Ponorogo.
c) Rencana Aksi
Rencana aksi menjadi inti dari program
sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Perencanaan
ini adalah serangkaian kegiatan dan sasaran yang
dijadwalkan. Perencanaan ini juga akan menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan lingkungan sebagai hasil dari
kajian lingkungan yang telah dilakukan. Rencana aksi
harus

dikembangkan

berdasarkan

hasil

kajian

lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan
disusun dengan tujuan yang jelas, tenggat waktu yang
jelas, dan juga penanggung jawab kegiatan yang jelas.
Hal tersebut dilakuan untuk setiap tahapan kegiatan
yang akan dilakukan. Selain itu, yang penting untuk
dilakukan adalah berbagai kegiatan yang akan
dilakukan dengan melibatkan siswa sedapat mungkin
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dikaitkan dengan kurikulum sebagai suatu bagian dari
proses pembelajaran.127
Sebagaimana dalam rencana aksi program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo yang mencakup
berbagai sektor mulai dari kebijakan berwawasan
lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan
lingkungan berbasis partisipasif dan pengelolaan
sarana pendukung ramah lingkungan. Ini sesuai dengan
pedoman penyelenggaraan adiwiyata dari Kementrian
Lingkungan Hidup bahwa, empat aspek yang harus
menjadi perhatian sekolah untuk dikelola dengan
cermat dan benar apabila mengembangkan program
adiwiyata yakni: kebijakan, kurikulum, kegiatan, dan
sarana prasarana.128

127

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen
Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), 278-282.
128

Sekolah

Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, Panduan Adiwiyata
Peduli dan Berbudaya Lingkungan,(Jakarta:
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B. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Program
Adiwiyata dalam Meningkatkan Citra Sekolah di
SMAN 3 Ponorogo.
Pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo dilakukan secara bertahap mulai tingkat
kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ini
sebagaimana

dalam

pedoman

penyelenggaraan

program adiwiyata terdiri dari tim nasional,propinsi,
kabupaten/kota juga di sekolah.129
Sebagaimana pendapat Euis dan Donni, bahwa
tim adiwiyata sekolah adalah tim yang berperan
penting dalam

pelaksanaan

Program

Adiwiyata

termasuk diantaranya pengelolaan lingkungan di
sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana melibatkan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan,2012),8.
129
Tim Adiwiyata, Panduan Adiwiyata , 5.
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semua unsur warga sekolah menjadi penting termasuk
keterlibatan aktif dari seluruh siswa.

130

Di SMAN 3

Ponorogo tim adiwiyata sekolah selaku garda terdepan
dalam pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo selalu berperan aktif dan mengajak warga
sekolah untuk ikut mensukseskan program-program
adiwiyata yang sudah direncanakan.
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di
SMAN 3 Ponorogo pun juga menanamkan pendidikan
peduli lingkungan. Dalam pelaksanaanya, setiap
pelajaran terdapat muatan tentang pendidikan peduli
lingkungan.

Di

mana

siswa

diajarkan

peduli

lingkungan melalui berbagai mata belajaran. Dari
pendidikan peduli lingkungan yang telah diajarkan
melalui berbagai pelajaran dan tugas yang diberikan
akan membuat siswa menjadikan siswa memahami

130

Euis, Manajemen Kelas, 284.
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pentingnya peduli lingkungan dan pola hidup sehat.
Serta memanfaatkan dan pengolahan sampah ulang
seperti dalam kegiatan reuse, reduse dan recycle
dengan memanfaatkan berbagai barang bekas untuk
menghias ruang kelas yang memberikan siswa
pemahaman bagaimana pencegahan, pengurangan dan
pengunaan sampah kembali. Ini sesuai dengan
pedoman penyelenggaraan program bahwa, tenaga
pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan
kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan peserta
didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.131
Sebagaimana manajemen berbasis sekolah, sekolah
diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus

131

Tim Adiwiyata, Panduan Adiwiyata , 13-14.
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sekolah

masisng-masing

sesuai

dengan

kondisi

lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.132
Pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo disambut dengan antusias oleh seluruh warga
sekolah.

Seperti

program

jumat

bersih

yang

dilaksanakan setiap jumat oleh seluruh warga sekolah
mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan dan siswasiswi melaksanakan kerja bakti dalam membersihkan
seluruh lingkungan sekolah. Selain itu seluruh warga
sekolah menyapa orang-orang yang datang dengan
budaya 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Hal
ini sesuai dengan tujuan program adiwiyata yaitu
menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar
serta

melaksanakan

132

kegiatan

perlindungan

dan

Mukibat, Manajemen berbasis Sekolah, (Ponorogo:
Stain Press, 2012), 55.
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pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi
warga sekolah dan masyarakat sekitar.133 Euis dan
Donni mengatakan dalam bukunya salah satu cara
terbaik untuk melibatkan warga sekolah adalah untuk
mengatur kegiatan rutin dan hari-hari tertentu yang
dianggap penting atau action day.134 Kegiatan Jumat
bersih di SMAN 3 Ponorogo adalah salah satu program
kegiatan adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo yang bisa
disebut sebagai action day yang dilaksanakan rutin
setiap hari jumat bagi di SMAN 3 Ponorogo yang
diikuti oleh seluruh warga sekolah.
Dalam melaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo sekolah juga menggandeng
berbagai

pihak

dan

membuat

133

MoU

untuk

Kementrian
Lingkungan Hidup Republik
Indonesia, Permen LHRI No. 05 Tahun
2013(TentangPedoman
Pelaksanaan
Program
Adiwiyata)
134

Euis, Manajemen Kelas, 284.
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memaksimalkan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo. Seperti dengan bank sampah untuk
mengelola limbah dan sampah, Dinas Kesehatan untuk
program kantin sehat, Puskesmas untuk imunisasi dan
konsultasi kesehatan, dan berbagai pihak lintas
institusional. Ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan
program adiwiyata, bahwa salah satu standart kegiatan
lingkungan adalah menjalin kemitraan dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah,
swasta, media, sekolah lain).135 Sejalan dengan yang
disampaikan Endang Haris bahwa untuk melancarkan
penyelenggaraan program kegiatan sekolah adiwiyata,
penting

bagi

koordinasi

135

sekolah

dengan

menjalin

berbagai

kerjasama

komponen

Tim Adiwiyata, Panduan Adiwiyata , 17.

dan

seperti,
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masyarakat, sekolah lain, lembaga atau badan usaha
dan instansi pemerintah.136
SMAN 3 Ponorogo ini memiliki sarana dan
prasarana pendukung program adiwiyata. SMAN 3
Ponorogo adalah sekolah paling luas di ponorogo
dengan luas 3,6 Ha. kurang lebih ada 3000an pohon ada
disini. Disebeh timur ada hutan sekolah seluas ½ kotak
sawah dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Terdapat
banyak

biopori

di

lingkungan

sekolah

untuk

memaksimalkan resapan air. SMAN 3 Ponorogo juga
memiliki green house untuk pembelajaran pembibitan
dan perawatan tanaman. Ini sesuai dengan pedoman
pelaksanaan adiwiyata bahwa, pengelolaan sarana
pendukung ramah lingkungan berbasis partisipatif
memiliki

standar

ketersediaan

sarana

prasarana

pendukung yang ramah lingkungan dan peningkatan

136

Endang , Sekolah, 27.
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kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah
lingkungan di sekolah.137
Pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo bertujuan untuk merealisasikan dari rencana
program adiwiyata yang sudah rancang sebelumnya
untuk selanjutnya diimplementasikan di seluruh
bidang. Mulai dari kurikulum, kegiatan, sarana dan
prasarana sesuai dengan skala prioritasnya. Ini sesuai
dengan pendapat Endang Haris dalam bukunya bahwa
pelaksanaan

program

adiwiyata

sesuai

dengan

perencaan program adiwiyata yang telah direncanakan
sebelumya. Pelaksanaan program adiwiyata sesuai
dengan

prioritas

program.

Penanggungjawab,

pelaksana dan berbagai pihak terkait melaksanakan
program yang telah dirancang sebelumnnya. Sumber

137

Tim Adiwiyata, Panduan Adiwiyata , 18.
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daya pendukung dan alokasi dana

sesuai rencana

program adiwiyata yang telah dibuat sebelumnya.138

C. Analisis Data Tentang Evaluasi Program Adiwiyata
dalam Meningkatkan Citra Sekolah di SMAN 3
Ponorogo.
Evaluasi program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo bertujuan untuk mengetahui pencapaian
program kegiatan seperti apa pelaksanaan program
adiwiyata apakan sudah sesuai dengan rencana, apakah
ada kendala dan sebagai bahan analisis untuk
merencanakan program selanjutnya, Hal ini sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Haris bahwa, Kegiatan
pengawasan,
pelaksanaan

evaluasi,
sekolah

dan

adiwiyata

pelaporan
bertujuan

dalam
untuk

mengetahui manfaat kendala, dan tingkat keberhasilan

138

Haris, Sekolah Aiwiyata, 22.
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serta penyimpangan prosedur yang mungkin terjadi
dalam pelaksanaan program kegitan, baik pada tahap
perencanaan,

pelaksanaan dan pencapain program

kegiatan.139
Evaluasi diperlukan untuk memantau dan
pelaksanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan

pencapaian target dan tujuan kegiatan, apakah sudah
sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selain itu
evaluasi juga digunakan untuk melihat kelemahan dan
kekurangan program yang telah dilaksanakan untuk
perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan
mendatang.140
Evaluasi di SMAN 3 Ponorogo dilaksanakan
setelah ada kunjungan tim asessor atau penilai program
adiwiyata baik tingkat kabupaten, tingkat propinsi dan

139

Haris, Sekolah Aiwiyata, 29.
Ahmad Sudirman Abbas, Panduan Eco-Pesantren,
(Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, 2012), 50.
140
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tingkat nasional. Evaluasi disini bertujuan untuk
membahas hasil pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo. Dari sini sekolah akan mengetahui
apa-apa saja yang sudah sesuai rencana dan apa-apa
saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam
pelaksanaan program adiwiyata selanjutnya. Ini sesuai
dengan pendapat Cronbach dan Stuffbeam, bahwa
evaluasi program merupakan upaya menyediakan
informasi untuk disampaikan kepada pengambil
kebijakan.141
Selain itu tim adiwiyata juga menyebarkan
kuisener kepada seluruh warga sekolah sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo. Euis dan Donni mengatakan salah satu cara
mudah dan akurat untuk mengukur kemajuan program

141

Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan,
(Bandung: Pustaka Setia, 2017), 71.
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adiwiyata dengan mengunakan kuisener atau survey.142
Dalam evaluasi program adiwiyata di SMAN 3
Ponorogo dirumuskanlan analisis kondisi SMAN 3
Ponorogo yang berisi perbandingan dari kondisi ideal
program, kondisi pelaksanaan program, kendala
pelaksanaan program yang selanjutka akan dijadikan
bahan evaluasi untuk rencana tindak lanjut dari
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo selanjutnya
agar lebih efektif dan efisian. Evaluasi program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo melibatkan berbagai
pihak mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan,
komite dan tim Adiwiyata yang telah dibentuk di
SMAN 3 Ponorogo. Sesuai dengan konsep manajemen
berbasis

sekolah

bahwa

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi sekolah melibatkan seluruh

142

Euis, Manajemen Kelas, 283.
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steak holder.143 Komite sebagai wakil dari wali murid
selalu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo. Ini
sesuai dengan pendapat Erwin Indrioko bahwa, dengan
memberitahukan
program

sekolah

gambaran

yang

kepada

masyarakat

sehingga
jelas

masyarakat

tentang

mengenai
mendaat

sekolah

yang

bersangkutan.144
.Program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
mampu menjadikan SMAN 3 Ponorogo sebagai
sekolah berwawasan lingkungan yang sangat cocok
untuk menanamkan pola hidup sehat dan peduli
lingkungan pada seluruh warga sekolah. Ini sesuai
dengan pengertian adiwiyata sendiri yang berarti
tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala

143

Mulyasa, Manajemen, 32.
Mulyasa, Manajemen Berbasis
Remaja Rosdakarya, 2003), 50.
144

Sekolah,(Badung:
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ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan
social. Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan juga
dinamakan sebagai sekolah adiwiyata. 145
Untuk

meningkatkan

citra

sekolah

dan

memperkenalkan kepada masyarakat bahwa SMAN 3
ponorogo

adalah

sekolah

adiwiyata,

sekolah

berwawasan lingkungan dan peduli lingkungan. Dalam
mempubikasikan ke masyarakat luar, SMAN 3
Ponorogo menggunakan berbagai media. Seperti
melalui pencantuman penghargaan adiwiyata tingkat
nasional pada kalender sekolah, benner setiap kegiatan
SMAN 3 Ponorogo, website sekolah, media sosial
sekolah, Koran dan lain sebagainnya. Sehingga
masyarakat luas mengetahui bahwa SMAN 3 Ponorogo
adalah sekolah Adiwiyata. Selain itu dalam berbagai

145

Endang Haris, Sekolah Adiwiyata, (Jakarta: Erlangga,
2018), 6.
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kegiatan sekolah menyampaian kepada wali murid
komite dan masyarakat sekitar sekolah bahwa SMAN
3 Ponorogo adalah sekolah adiwiyata.
Ini sebagaimana pendapat Jamal Ma’aruf dalam
bukunya salah cara agar citra sekolah semakin
meningkat

adalah

dengan

penerbitan

majalah

sekolah.146 Sejalan dengan ini Erwin Indrioko bahwa
publikasi sekolah dengan cara kegiatan tidak langsung
adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat
melalui perantara media tertentu, misalnya melalui
radio, televisi, media cetak, pameran dan penerbitan
majalah. Publikasi madrasah dengan cara langsung
kegiatan langsung atau tatap muka adalah kegiatan
yang dilaksanakan secara langsung misalnya rapat

146

Jamal, Manajemen, 211.
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bersama, konsultasi dengan tokoh masyarakat, bazar
madrasah dan ceramah. 147

147
Erwin Indrioko, Membangun Citra Publik Dalam
Lembaga Pendidikan Islam, (Jurnal Universum: Vol. 9 No. 2 Juli
2015), 265-271

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari
penelitian yang berjudul pengelolaan program
adiwiyata dalam meningkatkan citra sekolah (studi
kasus di SMAN 3 Ponorogo) peneliti dapat
menyimpulkan :

1. Perencanaan program adiwiyata dalam meningkatkan
citra

sekolah

di

SMAN

3

Ponorogo.

Dalam

perencanaan sekolah adiwiyata yang peduli dan
berbudaya

lingkungan

diperlukan

perencanaan-

perencanaan yang matang agar program adiwiyata
dapat terlaksana dengan baik, maka di SMAN 3
Ponorogo dalam perencanaannya membentuk im
179

180

adiwiyata

sekolah

adalah

penggerak

utama

pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo.
Kajian Lingkungan di SMAN 3 Ponorogo mengunakan
hasil evaluasi pelaksanaan program adiwiyata di
SMAN 3 Ponorogo sebelumnya dan kebutuhan yang
diperlukan untuk kegiatan selanjutnya yang tersaji
dalam dokumen analisis kondisi SMAN 3 Ponorogo.
Rencana aksi program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo
yang mencakup berbagai sektor mulai dari kebijakan
berwawasan

lingkungan,

kurikulum

berbasis

lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipasif
dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

2. Pelaksanaan program adiwiyata dalam meningkatkan
citra sekolah di SMAN 3 Ponorogo. Pelaksanaan
program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo bertujuan
untuk merealisasikan dari rencana program adiwiyata
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yang sudah rancang sebelumnya untuk selanjutnya
diimplementasikan

di

seluruh

bidang.

Seperti

kurikulum, kegiatan, sarana dan prasarana sesuai
dengan

prioritas

program.

Penanggungjawab,

pelaksana dan berbagai pihak terkait melaksanakan
program yang telah dirancang sebelumnnya. Sumber
daya pendukung dan alokasi dana

sesuai rencana

program adiwiyata yang telah dibuat sebelumnya.

3. Evaluasi program adiwiyata dalam meningkatkan citra
sekolah di SMAN 3 Ponorogo. Evaluasi program
adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo bertujuan untuk
mengetahui pencapaian program kegiatan seperti apa
pelaksanaan program adiwiyata apakan sudah sesuai
dengan rencana, apakah ada kendala dan sebagai bahan
analisis

untuk

merencanakan

program

selanjutnya. .Program adiwiyata di SMAN 3 Ponorogo

182

mampu menjadikan SMAN 3 Ponorogo sebagai
sekolah

berwawasan

lingkungan

atau

sekolah

adiwiyata. Untuk meningkatkan citra sekolah dan
memperkenalkan kepada masyarakat bahwa SMAN 3
ponorogo

adalah

sekolah

adiwiyata,

sekolah

mempubikasikan ke masyarakat luar, SMAN 3
Ponorogo menggunakan berbagai media. Seperti
melalui pencantuman penghargaan adiwiyata tingkat
nasional pada kalender sekolah, benner setiap kegiatan
SMAN 3 Ponorogo, website sekolah, media sosial
sekolah, Koran dan lain sebagainnya. Sehingga
masyarakat luas mengetahui bahwa SMAN 3 Ponorogo
adalah sekolah Adiwiyata.

B. Saran

183

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan
yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan
saran sebagai berikut:

1.

Bagi sekolah
Kebijakan sekolah yang ditetapkan harus
mampu

mengadakan

upaya

pembiasaan,

kedisiplinan. Dan pengondisian warga sekolah
untuk menegakkan perilaku peduli lingkungan.
Kepala sekolah sebagai pimpinan penyelenggaraan
pendidikan, harus berperan aktif dalam membina
dan mengevaluasi seluruh komponen dalam
penyelenggaraan

pendidikan.

Dalam

penyelenggaraan program adiwiyata, seluruh
warga sekolah harus berupaya semaksimal untuk
melaksanakan intruksi dari Tim adiwiyata sebagai
pengerak utama perihal segala sesuatu yang

184

dibutuhkan

dalam

mensukseskan

program

Adiwiyata.

2.

Bagi peneliti yang akan datang
Dapat dijadikan referensi untuk penelitian
yang lebih lanjut mengenai sekolah berwawasan
lingkungan atau sekolah Adiwiyata ini dan
menyediakan informasi baru mengenai kebijakan
dalam

pelaksanaan

lingkungan.

sekolah

berwawasan
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