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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Manajemen Lingkungan 

Manajemen lingkungan terdiri dari dua akar kata yaitu Manajemen 

dan lingkungan. Manajemen adalah kerjasama antara dua orang atau lebih 

melalui serangkaian kegiatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan. 

Menurut Assauri manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan dengan mengguanakan atau mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan orang lain.
1 

Menurut Massie dan Douglas manajemen 

adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan 

orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama.
2
 Sedangkan 

menurut Scanlan dan Key, manajemen merupakan proses pengkoordinasian 

dan pengintegrasian semua sumber, baik manusia, fasilitas, maupun sumber 

daya teknikal lain untuk mencapai tujuan khusus yang ditetapkan.
3
 

Lingkungan secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

berada diluar diri manusia yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
4
 

Istilah lingkungan—ungkapan singkat dari lingkungan hidup—kita kenal 

sebagai environment (Inggris), al-Bi’ah (Arab) merupakan sebuah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup, termasuk 

                                                           
1
Mohammad Iqbal,  Peranan Manajemen Fungsional dalam Implementasi Strategi pada 

Pencapaian Kinerja Perusahaan Kayu Berskala Besar di Kota Palu, Jurnal Aplikasi Manajemen 

8, No.8 (2010), h. 994 
2
Mamduh Hanafi, Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen, Modul, hal. 6 

3
Danim, Visi baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi Lembaga Pendidikan ke 

Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 32  
4
Sayyid Muhammad Al Husaini As Syairazi, Fiqh Bi’ah, (Beirut: Muassasah al Wa’yu al-

Islamy), h. 13 
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manusia dan perilakunya.
5
  Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai: 1) 

daerah tempat suatu makhluk hidup berada, 2) keadaan atau kondisi yang 

melingkupi suatu makhluk hidup, 3) keseluruhan keadaan yang meliputi suatu 

makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.
6
 

Otto Soemarno, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan 

hidup sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
7
 Menurut Emil Salim 

menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, 

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan 

mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
8
 

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk 

memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita 

dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
9
 Sadar lingkungan adalah kesadaran 

untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya 

lingkungan yang bersih, sehat serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesadaran lingkungan lainya.
10

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Manajemen lingkungan adalah kegiatan komprehensif yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengamatan/monitoring untuk mencegah 

                                                           
5
Ara Hidayat, Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup, Jurnal Pendidikan Islam  4, No. 

2 (Desember 2015), h. 377 
6
Bahrudin Supardi, Berbakti Untuk Bumi, (Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 11 

7
Harum M. Huasein, Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan 

Hukumnya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h. 6 
8
Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 27 

9
Ibid. h. 76 

10
Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, h. 41  
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pencemaran air, tanah, udara dan konservasi habitat serta keanekaragaman 

hayati.  

B. Fungsi Manajemen Lingkungan 

Ilmu Manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsur 

manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin dan sebagainya. Paling tidak ia 

dilakukan melalui empat fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu (1) 

Planning, (2) Organizing, (3) Actuating dan (4) Controlling.
11

 Manajemen 

lingkungan yang baik akan memberikan  manfaat  bagi perusahan dan 

masyarakat luas, antara lain: 1) Konsisten dengan nilai mulia perusahaan 

yakni  kepahlawanan, kreatif, dan bersahaja dengan lingkungan, 2) 

Memperbaiki  lingkungan  dan  pengelolaan resiko reputasi, 3) Penghematan 

biaya, 4) Menghemat  konsumsi   energi  dan  bahan, 5) Mengurangi biaya 

distribusi, 6) Memenuhi harapan pemangku   kepentingan, usaha yang   

bertanggungjawab, 7) Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan 

kaidah terkait, 8) Memperbaiki kesan (image) perusahaan, dan 9) Refleksi 

komitmen perusahaan terhadap prinsip global yakni baku pekerja, hak 

manusia dan pemberantasan korupsi.
12

 

Prinsip-prinsip dasar Program Adiwiyata adalah parsitipatif 

(komunikasi sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi 

keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan 

tanggung jawab dan peran) dan berkelanjutan (seluruh kegiatan harus 

                                                           
11

Ike Kusdyah Rachmawati, Manajemen: Konsep-kansep Dasar Dan Pengantar Teori, 

(Malang: UMM Press, 2004), h. 2 
12

Tajuddin Bantacut, BISNIS BERKELANJUTAN: Integrasi Manajemen Lingkungan 

Dalam Pengelolaan Usaha, vol 17 2012 
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dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif).
13

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya mencakup perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, sampai pada pengawasan dan 

penegakkan hukum.
14

 

Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam 

dunia manajemen dikenal sebagai POAC yaitu, planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan/pengarahan) dan 

controlling (pengendalian).
15

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) 

manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Dalam manajemen 

pengelolaan lingkungan juga harus melewati tahap ini perencanaan 

berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu 

mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang 

dilakukan untuk mengantisispasi kecenderungan di masa-masa yang akan 

datang dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk 

mewujudkan target tujuan suatu organisasi.  

                                                           
13

Bayu Adha Riyandhikahal dkk, Upaya Pencapaian Adiwiyata Di Sma Negeri 8 Malang, 

Jurnal Sport Science 4, No. 3 (2015), h.185 
14

Rizky Dewi Iswari, Suyud W. Utomo,  Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata Untuk 

Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan Di Kalangan Siswa   (Kasus: Sma Negeri 9 Tangerang 

Selatan Dan Ma Negeri 1 Serpong), Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 15 (2017), Issn 1829 -8907,  h. 

35  
15

Teguh Widianto, Kajian Manajemen Lingkungan Terhadap Kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) Di Kota Purwokerto Jawa Tengah, (Tesis), Universitas Diponegoro Semarang 

(2007), h. 117  
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Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah 

alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di 

masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendakinya, serta 

pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan.
16

 

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa (what) 

yang dilakukan, bagaimana (how) cara melaksanakannya, kapan (when) 

pelaksanaanya, dan siapa (who) yang bertanggung jawab, dan berapa 

anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan 

langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen yang lain.
17

 

Jadi perencanaan dalam manajemen lingkungan perlu dilakukan, yaitu 

sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan. 

2. Pengorganisasian (organizing)  

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggris yaitu 

organizing  yang berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, 

sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya. Penggorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang 

dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. 

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 

harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan 

                                                           
16

Husaini Usman, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 49  
17

Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah,(Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), 

h. 23  
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pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen 

(subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan. 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa. 

Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah  

ditentukan sebelumnya.
18

 

3. Pelaksanaan (actuating) 

Setelah proses pendelegasian tugas dilakukan maka proses 

selanjutnya adalah tahap pelaksanaan (actuating). Pada tahap ini setiap 

komponen bekerja sesuai pembagian tugas masing-masing mengikuti 

perencanaan yang telah dibuat. 

Menurut Terry pelaksanaan (actuating) adalah merangsang 

anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan 

antusias dan kemauan yang baik. Pemimpin yang efektif menurut Hoy 

dan Miskel cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang 

sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan rasa percaya diri 

menggunakan kelompok membuat keputusan. Keefektifan 

kepemimpinan menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, 

keputusan kerja, moral kerja dan kontribusi wujud kerja.
19

 

Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting 

dalam menggerakkan personil sehingga semua program kerja institusi 

                                                           
18

Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.81-82  
19

Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 

52-53  
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terlaksana untuk itu dibutuhkan strategi, terutama strategi kepemimpinan 

dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki.
20

 

4. Pengawasan (controlling)  

Franklin G. Moove memberikan arti pengawasan sebagai tindakan-

tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Dalam hal ini 

kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta 

usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga 

bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-

usaha perbaikan. George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai 

kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk 

mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan 

rencana. Prinsip dasar yang menjadikan kunci dalam system pengawasan 

adalah umpan balik (feedback). Dalam pengertian lain Sondang Siagian 

mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan dan pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan berjalansesuai dengan rencana yang di  tetapkan.
21

 

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari 

proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 

pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan 

sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi 

perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, 

karena :  

                                                           
20

Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan: Sebuah Pengantar, h. 101  
21

Sobri dkk, Pengelolaan Pendidikan, cet 1, (Yogyakarta: Multi Pressindo 2009), h. 36  
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a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.  

b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.  

c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan 

dengan baik.  

d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak 

setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.  

C. Adiwiyata 

1. Pengertian Adiwiyata 

Pengertian Adiwiyata itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, 

yang terdiri dari dua kata yaitu “Adi” dan “Wiyata”. Adi bermakna besar, 

agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata, berarti tempat seseorang untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, etika dalam kehidupan sosial.
22

 

Secara menyeluruh Adiwiyata dapat diartikan sebagai tempat yang baik 

untuk hidup dan menetap. 

Pengetahuan tentang lingkungan hidup secara terintegrasi dan 

monolitik telah dimasukkan pada kurikulum pendidikan yang 

melaksanakan program adiwiyata. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

merupakan salah satu upaya meningkatkan pengetahuan (Kognitif), 

kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam melestarikan lingkungan 

hidup.
23

 

                                                           
22

Rahmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan 

Berbudaya Lingkungan, Jurnal Tabularasa Pps Unimed 6, No.2 (Desember 2009), h. 177  
23

Jumadil dkk, Penerapan Program Adiwiyata Pada Aspek Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotor Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sekolah Dasar Di Kota Kendari, Jurnal 

Sains Dan Teknologi, (2015), h. 200 
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Program Adiwiyata diberikan dalam bentuk penghargaan 

Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan. 

Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah 

yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan 

hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Penghargaan diberikan pada tahapan pemberdayaan (selama kurun waktu 

kurang dari 3 tahun) dan tahap kemandirian (selama kurun waktu lebih 

dari 3 tahun). Pada dasarnya program Adiwiyata tidak ditujukan sebagai 

suatu kompetisi atau lomba.
24

 

Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup dalam rangka penerapan kesepakatan bersama antara 

Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 03/MENLH/02/2012 dan Nomor 01/II/KB/2010.
25

 Dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut, adiwiyata diartikan sebagai suatu tempat 

yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan 

berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup untuk mencapai citacita pembangunan 

berkelanjutan.
26

  

Kegiatan utama program Adiwiyata adalah mewujudkan 

kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Adapun 

                                                           
24

Rahmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan 

Berbudaya Lingkungan, Jurnal Tabularasa PPS Unimed 6, No.2 (Desember 2009), h. 177  
25

Nani Aprilia, Op.Cit 
26

Nanik Hayati dkk, Perilaku Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata di SMK Negeri 

2 Semarang, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  (2013) 

h. 150 
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program dan kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma-

norma dasar dan berkehidupan yang antara lain meliputi kebersamaan, 

keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan sumberdaya alam.
27

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

adiwiyata adalah strategi untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

2. Konsep Sekolah Adiwiyata 

Secara menyeluruh konsep sekolah adiwiyata berakar pada 

pendidikan karakter.  Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa 

latin character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

keperibadian dan akhlak. Istilah karakter juga diadopsi dari bahasa Latin 

kharakter, kharessian, dan xharaz yang berarti tools for marking, to 

engraven dan pointed stake, yang kemudian dipahami sebagai stempel 

atau cap.
28

 Jadi watak itu adalah sebuah stempel atau cap, sifat-sifat yang 

melekat pada diri seseorang.  

Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan moral 

absolute, yakni moral absolute perlu diajarkan kepada generasi muda agar 

mereka paham betul mana yang baik dan benar.
29

 Menurut UNESCO 

seperti yang dikutip Hayati pendidikan pembangunan 

                                                           
27

Trikinasih Handayani,  Pembudayaan Nilai Kebangsaan Siswa  Pada Pendidikan 

Lingkungan Hidup Sekolah Dasar Adiwiyata Mandiri, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi 

dan Aplikasi 3, No 1 (Juni 2015), h. 97 
28

Musfah, Pendidikan Karakter:Sebuah Tawaran Model Pendidikan Holistik 

Integralistik, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 217  
29

Amirul Mukminin Al-Anwari, Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di 

Sekolah Adiwiyata, Ta’bid 19, No. 02 (2014), h. 231 



18 

 

berkelanjutan/pendidikan karakter  merupakan suatu proses pembelajaran 

yang didasarkan ide dan prinsip sebagai berikut: 

a. Learning to know 

Untuk mengenal perkembangan alam pada konsep pembangunan 

berkelanjutan, memberi gambaran peningkatan kebutuhan masyarakat, 

mengetahui pemenuhan kebutuhan lokal yang merupakan efek dan 

konsekuensi internasional untuk memberikan kepuasan, kenyamanan 

pada isu global dan prioritas lokal. 

b. Learning to be 

Untuk membangun prinsip dan nilai pembangunan berkelanjutan, 

mengaitkan tiga bidang pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, 

sosial dan ekonomi, memberi kontribusi setiap orang dalam 

membangun pikiran dan tubuh, sensitifitas, intelegensi, apresiasi 

estetik dan spiritual. 

c. Learning to live together 

Membangun kelompok untuk membuat keputusan mengenai toleransi 

sosial, cara menangani lingkungan, cara beradaptasi dan hidup yang 

berkualitas. 

d. Learning to do 

Memberikan realitas atau kenyataan pada kegiatan sehari-hari, 

membangun keberlanjutan agar setiap orang selalu menjaga bumi. 

e. Learning to transform oneself and society
30

 

 

Ada berbagai perwujudan penanaman pendidikan lingkungan 

hidup di sekolah, seperti sekolah berbudaya lingkungan, sekolah hijau, dan 

sekolah sehat. Adapun istilah yang sedang digalakkan pemerintah yaitu 

Adiwiyata. Adiwiyata merupakan suatu tempat yang baik dan ideal untuk 

memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang 

dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup 

untuk mencapai citacita pembangunan berkelanjutan.  

Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah 

yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

                                                           
30

Nanik Hayati dkk, Perilaku Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata di SMK Negeri 

2 Semarang, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (2013) 

h. 150  
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lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip dasar program Adiwiyata 

adalah:  

1. Prinsip partisipatif yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen 

sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya, 

2. Prinsip berkelanjutan berupa seluruh kegiatan harus dilakukan secara 

terencana dan terus menerus secara komprehensif. 
31

 

 

 Jadi bila sudah masuk dalam kategori Adiwiyata mandiri, apalagi 

sebagai juara harus tetap mempertahankan kondisi lingkungan dan 

perilaku warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan menuju 

lebih baik.  

Chaeruddin menyebutkan bahwa pelaksanaan program Adiwiyata 

diletakkan pada dua prinsip sebagai berikut: 1) Partisipatif, seluruh 

komponen sekolah harus terlibat dalam keseluruhan proses yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan 

perannya masing-masing; 2) Berkelanjutan (sustainable), seluruh kegiatan 

harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif. 

Program Adiwiyata yang sering disebut sebagai green school programme 

mempunyai empat indikator, yaitu: pengembangan kebijakan sekolah yang 

berwawasan lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, 

pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, serta 

                                                           
31

Ibid.  
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pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah yang 

ramah lingkungan.
32

 

3. Tujuan Sekolah Adiwiyata   

Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang 

baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran 

warga sekolah (guru, murid dan karyawan sekolah) sehingga di kemudian 

hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-

upaya penyelamatan lingkungan.
33

 

Tujuan dari program adiwiyata juga sesuai dengan tagihan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak hanya menuntut siswa untuk 

mencapai kompetensi pengetahuan, tetapi juga mampu mencapai 

kompetensi sikap dan keterampilan. Sekolah adiwiyata diharapkan dapat 

menunjang pembelajaran biologi khususnya pada materi tentang 

lingkungan dan dapat membentuk sikap peduli lingkungan siswa. Pada 

dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan siswa 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan siswa mengenal dan menyadari serta menginternalisasi nilai-

nilai dan menjadikannya perilaku.
34
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Pendidikan lingkungan hidup mengintegrasikan nilai-nilai yang 

melekat pada pembangunan berkelanjutan melalui aspek belajar untuk 

menguasai manusia agar bertanggung jawab dan membuat kenyamanan 

demi keberlanjutan di masa mendatang. Adapun tujuan pendidikan 

lingkungan hidup menurut Adi sendjaja yaitu: 

a. Kesadaran, yaitu memberi dorongan kepada setiap individu untuk 

memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan 

masalahnya. 

b. Pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan 

masalahnya. 

c. Sikap, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh seperangkat 

nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat, serta 

mengembangkan perasaan yang peka terhadap lingkungan dan 

memeberikan motivasi untuk berperan serta aktif di dalam 

peningkatan dan perlindungan lingkungan. 

d. Keterampilan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

lingkungan. 

e. Partisipasi, yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu untuk 

berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan. 

f. Evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan 

mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari segi ekologi, 

sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan.
35

 

 

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan 

hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, 

memulihkan serta menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus 

diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain: 

a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran 

dan kerusakan. 

b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, 

merusak kesehatan dan lingkungan. 

                                                           
35

Nanik Hayati dkk, Perilaku Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata di SMK Negeri 

2 Semarang, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (2013), 

h. 150  



22 

 

c. Memanfaatkan sumberdaya alam yang renewable (yang tidak dapat 

diganti) dengan sebaik-baiknya. 

d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi 

mendatang.
36

 

 

4. Manfaat Sekolah Adiwiyata 

Keberadaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan 

akan dapat memberikan keuntungan bagi sekolah berupa: (1) peningkatan 

efisiensi dalam penggunaan sumber dana dan daya; (2) peningkatan 

suasana belajar lebih nyaman dan lebih kondusif; (3) peningkatan 

kebersamaan semua warga sekolah (siswa, guru dan karyawan), 

menumbuhsuburkan nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; (4) terhindarnya dari dampak negatif dari lingkungan; dan (5) 

mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup.
37

 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan upaya mengubah 

perilaku dan sikap yang dilakukan berbagai pihak atau elemen masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan 

lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan keselamatan 

lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
38

 

Sangat banyak manfaat yang diperoleh sekolah maupun warga 

sekolah dengan mengikuti program Adiwiyata. Setidaknya ada 5 manfaat 

mengikuti Program Adiwiyata, yaitu: 
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a. Mendukung percepatan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun 2006 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan 

pembiayaan, dan penilaian) 

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 nilai-nilai pemeliharaan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga 

sekolah dan masyarakat sekitar.  

e. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

meIalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan 

dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.
39

  

Selain hal positif yang merupakan keunggulan, yang menjadi 

persoalan adalah dalam proses pengelolaannya membutuhkan biaya yang 

besar, adanya kesadaran dari warga sekolah untuk bersama-sama menjaga 

dan melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah, 

mempertahankan dan menjaga lingkungan yang sudah baik, serta faktor-

faktor yang dapat mmepengaruhi pengeloaan sekolah adiwiyata. Dalam 
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hal biaya perawatan dan pengelolaan diperoleh dari sumbangan 

masyarakat sekitar dan orang tua peserta didik yang merasa turut 

bertanggung jawab terhadap sekolah yang menjadi kebanggaan mereka.
40

 

Sebagai penanggung jawab pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah kepala sekolah hendaknya dapat meyakinkan kepada masyarakat 

bahwa segala sesuatunya telah berjalan dengan baik, termasuk 

perencanaan pelaksanan, evaluasi, penyediaan dan pemanfaatan sumber 

daya guru, rekrutment sumber daya manusia, kerjasama sekolah dan orang 

tua, sert sosok out come sekolah yang prospektif.
41

 

Sumbangsih utama dari Sekolah Pendidikan Berbasis Lingkungan 

(SPBL) adalah memberikan pendidikan lingkungan hidup dilingkungan 

sekolah. Pendidikan Lingkungan diharapkan mampu menjembatani dan 

mendidik manusia agar berperilaku bijak. Masa anak-anak merupakan 

perjalanan yang kritis sebagai generasi bangsa di masa mendatang. Oleh 

sebab itu diperlukan penanaman pengetahuan yang benar, sehingga akan 

dapat dijadikan bekal pengetahuan, pembentukan perilaku serta sikap 

positif yang tertanam dalam dirinya hingga kelak mengijak ke masa 

remaja dan dewasa. 

5. Program Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Seperti yang telah disebutkan bahwa kegiatan lingkungan berbasis 

partisipasif bertujuan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Bentuk 
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kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapaat dilakukaan dalam 

berbagai bidang. Suryosubroto menyebutkan bidang kerjasama tersebut 

Contohnya: bidang pendidikan moral, bidang pendidikan olahraga, bidang 

pendidiikan kesenian, bidang anak berkebutuhan khusus, dan bidang 

keterampilan. Dengan beragamnya kemungkingan bidang kerjasama yang 

dapat dijalin, tentunya dalam setiap bidang menggunakan teknik 

kerjasama yang berbeda.
42

 teknik kerjasama dengan masyarakat dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

a) Melalui Komite Sekolah 

b) Melalui Konsutasi 

c) Melalui Surat Menyurat 

d) Melalui Rapat bersama 

e) Melalui Bazar Sekolah
43

 

 

Proses pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup yang 

dilaksanakan hendaknya merupakan suatu proses mengorganisasi nilai dan 

memperjelas konsep-konsep untuk membina keterampilan dan sikap yang 

diperlukan untuk memahami dan menghargai antar hubungan manusia, 

kebudayaan, dan lingkungan fisiknya. Pengetahuan dan kesadaran tentang 

keberadaan dan ruang lingkup masalah lingkungan adalah penting karena 

dapat membangkitkan kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan. 

Penekanannya harus pada (1) pengetahuan tentang penyebab, (2) 

pengetahuan tentang efek, dan (3) pengetahuan tentang strategi untuk 

berubah, ketika menghadapi masalah lingkungan.
44
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6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata 

Penghargaan sebagai sekolah adiwiyata dicapai melalui sejumlah 

tahapan. Oleh karena itu sekolah harus mengetahui faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam memperoleh penghargaan tersebut. Faktor 

pendukung internal antara lain : (1) sekolah memiliki tim adiwiyata 

sekolah, (2) memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang berwawasan 

lingkungan, (3) alokasi anggaran, (4) kurikulum Peduli Lingkungan Hidup 

(PLH), (5) komitmen warga sekolah. Faktor pendukung eksternal adalah 

peluang yang dimiliki sekolah, antara lain: (1) mengimbaskan program 

adiwiyata pada sekolah lain, (2) mendukung adipura, (3) menjadi 

narasumber, (4) mendapatkan bantuan sarana prasarana, (5) memiliki 

lulusan yang berkualitas, (6) menjadi sekolah tujuan utama bagi siswa 

baru.
45

  

Faktor penghambat internal adalah (1) kurangnya kemitraan 

dengan pihak luar, (2) partisipasi tenaga pendidik dan peserta didik untuk 

mengikuti aksi lingkungan masih kurang, (3) kemampuan tenaga pendidik 

dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang pembelajaran 

Peduli Lingkungan Hidup (PLH) masih rendah, (4) pemanfaatan sarpras 

belum optimal. Faktor penghambat eksternal adalah ancaman/tantangan 

yang dihadapi sekolah, antara lain: (1) mutasi kepala sekolah dan guru, (2) 

dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan belum maksimal, (3) 
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belum adanya regulasi yang mendukung program adiwiyata, (4) kurangnya 

monitoring dan evaluasi.
46

 

D. Pengelolaan Lingkungan Sekolah Berbasis Adiwiyata 

Dalam pengelolaan lingkungan sekolah berbasis Adiwiyata harus 

memperhatikan beberapa aspek sebagai tolak ukur pencapaian yaitu : 

1. Ketercapaian indikator penilaian sekolah adiwiyata berdasarkan persepsi 

warga sekolah terhadap status pengelolaan sekolah adiwiyata mandiri, 

nasional, provinsi dan kota sebagai berikut:  

a. sekolah adiwiyata mandiri memiliki status pengelolaan sangat baik 

pada semua aspek,  

b. aspek partisipatif merupakan aspek paling lemah yang dilaksanakan 

oleh sekolah adiwiyata nasional, provinsi dan kota  

a. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan maka 

perlu disusun beberapa perangkat pendukung seperti :  tim 

adiwiyata sekolah, visi, misi dan tujuan sekolah, anggaran, 

kurikulum PLH dan perangkat pembelajaran, komitmen warga 

sekolah.  

2. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mewujudkan pengelolaan 

yang baik dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa strategi 

sebagai berikut :  

a. sekolah adiwiyata mandiri harus memprioritaskan startegi 

keberlanjutan, hal ini karena sekolah adiwiyata mandiri membutuhkan 
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alasan yang kuat untuk melestarikan program adiwiyata pasca 

pemberian penghargaan. Strategi keberlanjutan yang dapat dilakukan 

adalah melakukan evaluasi diri sekolah, studi banding, evaluasi dan 

monitoring oleh tim adiwiyata kota/provinsi, pengimbasan pada 

sekolah calon adiwiyata, menetapkan regulasi yang mendukung 

program adiwiyata, memberikan penghargaan.  

b. sekolah adiwiyata nasional harus memprioritaskan strategi 

pengembangan dengan memperbanyak ekspansi agar dapat diperoleh 

kemajuan secara maksimal. Strategi pengembangan yang dapat 

dilakukan adalah internalisasi program adiwiyata, meningkatkan 

kapasitas SDM, menjalin kemitraan dengan pihak luar, melibatkan 

komite dan orang tua sebagai narasumber, aktif menjadi narasumber 

pada calon sekolah adiwiyata, aktif mengikuti aksi lingkungan di luar 

sekolah.  

c. sekolah adiwiyata provinsi harus memprioritaskan strategi 

pertumbuhan, hal ini karena sekolah adiwiyata provinsi berada pada 

masa transisi dimana program adiwiyata belum sepenuhnya menjadi 

budaya di sekolah. Strategi pertumbuhan yang dapat dilakukan adalah 

meningkatkan komitmen warga sekolah, meningkatkan komitmen tim 

adiwiyata sekolah, internalisasi program adiwiyata, memanfaatkan 

media masa/website/elektronik untuk mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran, aktif mengikuti aksi lingkungan di luar sekolah, 

menjalin kemitraan dengan pihak luar, melaksanakan sosialisasi yang 
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mendukung program adiwiyata, melibatkan peran orang tua sebagai 

narasumber pembelajaran PLH.  

d. sekolah adiwiyata kota harus memprioritaskan strategi perencanaan, 

hal ini dikarenakan sekolah adiwiyata kota masih bertumpu pada 

kebijakan kepala sekolah sehingga diperlukan kepala sekolah yang 

memiliki komitmen yang kuat pada program adiwiyata. Strategi 

perencanaan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi program 

adiwiyata, pembentukan tim adiwiyata sekolah, kunjungan oleh tim 

adiwiyata kota, pendampingan dalam penyusunan dokumen 

administrasi, internalisasi program adiwiyata kepada seluruh warga 

sekolah.
47

 

E. Penelitian Yang Relevan 

1. Yeni Isnaeni dengan judul Implementasi Kebijakan Program Adiwiyata di 

SMP Negeri 3 Gresik yang mengemukakan bahwa ada dampak positif 

dari program adiwiyata terhadap kesadaran siswa dalam menjaga 

lingkunganya.
48

  

2. Reka Budi Ramdhani dengan judul Implementasi Program Adiwiyata 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah Di SMPN 3 Sukabumi yang 

memaparkan hasil penelitian bahwa Program Adiwiyata yang 

diimplementasikan di SMPN 3 Sukabumi telah menumbuh kembangkan 

karakter peduli lingkungan dari warga sekolah SMPN 3 Sukabumi, hal ini 
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dapat dilihat melalui kegiatan seperti menanam dan merawat tanaman, 

memilah dan membuang sampah, menghemat pemakaian air, listrik dan 

kertas.
49

  

Dua penelitian diatas menegaskan keefektifan sekolah berpredikat 

adiwiyata dalam membentuk karakter peduli lingkungan hidup siswa, 

akan tetapi belum ada penelitian yang mendeskripsikan bagaimana 

manajemen pengelolaan lingkungan di sekolah-sekolah yang memperoleh 

predikat adiwiyata dalam membentuk karakter peduli lingkungan tersebut.  

3. Jumardin La Fua dengan judul Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya 

Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 

Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau mendapatkan hasil bahwa 

Pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan faktor 

lingkungan dan ekosistem kedalam paradigma pemikiran di bidang 

ekonomi perlu dikembangkan, khususnya dalam rangka mempengaruhi 

kebijakan ekonomi pemerintah yang terintegrasi dengan pelestarian alam. 

Pendekatan ini merupakan suatu upaya untuk meninggalkan praktik-

praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang 

telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak yang perlu segera 

ditangani.
50
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4. Perbedaan penelitian yang saat ini peneliti lakukan yaitu berfokus pada 

proses manajemen lingkungan meliputi fungsi perencanaan pengelolaan 

lingkungan, fungsi pengorganisasian pengelolaan lingkungan, fungsi 

pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan fungsi pengawasan pengelolaan 

lingkungan. 

F. Kerangka Berfikir 

Mengacu pada peraturan Kementrian Lingkungan Hidup no. 3 

mengenai pengelolaan lingkungan maka dapat peneliti gambarkan kerangka 

berfikir sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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