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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya 

tantara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi yang 

dimaksud adalah memimpin tantara. Lalu muncul kata strategos yang artinya 

pemimpin tantara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa 

diartikan seni perang para jendral (the art of general), atau suatu rencana yang terbaik 

untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, 

yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan 

dikerjakan oleh musuh, sebelum mengerjakannya”.1 

  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakan 

tertentu. Strategi merupakan suatu perencanaan serta suatu proses yang berjalan secara 

evolusioner yang mengacu pada masa depan. Dalam suatu organisasi terkadang 

terdapat permasalahan mengenai strategi maupun perbedaan strategi dengan tujuan 

oganisasi, tingkatan-tingkaan dalam strategi, hubungan antara strategi dan kinerja 

organisasi, efektifitas perusahaaan, dan peranan administrasi dalam suatu perencanaan 

yang bersifat strategis.2 

                                                            
1 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013) h. 61 
2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, h. 

1376 
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1. Manajemen Strategik 

  Terkait dengan strategi, manajemen strategik adalah cara yang tepat untuk 

digunakan dalam menyusun strategi, terutama dalam dunia pendidikan.  

  manajemen strategik adalah serangkaian tindakan dan keputusan manajerial 

yang menentukan kinerja perusahaan dan jangka panjang.3 

  Manajemen strategik juga merupakan proses formulasi dan implementasi 

rencana dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, dapat 

menembus (pervasive), dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara 

keseluruhan. Strategi yang digunakan dalam manajemen sekolah diatur sedemikian 

rupa, yaitu perencanaan strategi sekolah berkaitan dengan operasi sekolah dalam 

menyelenggarakan programnya,4 

2. Penerapan Manajemen Strategi dalam Pendidikan   

  Penerapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan system pendidikan 

memungkinkan suatu organisasi penyelenggara pendidikan (termasuk di dalamnya 

sekolah dan departemen pendidikan) untuk lebih proaktif dari pada reaktif dalam 

membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. lembaga 

pendidikan harus dapat berusaha keras merencanakan kegiatan-kegiatan strategik, 

                                                            
3 Maweddeh, Skripsi: “Penerapan Manajemen Strategik Pendidikan Dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Guru Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 
2017), h. 14. 

4 Tri Atmadji Sutikno, “Manajemen Strategik Pendidikan Kejuruan Dalam Menghadapi 
Persaingan Mutu.”  Jurnal Teknologi Dan Kejuruan. 36, NO. 1, Februari 2013, h. 89 



9 
 

 

mengimplementasikan dan mengendalikan segenap operasional kelembagaan untuk 

mencapai tujuan strategik yang telah dirumuskan.5 

B. Pengertian Sekolah Berbudya Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Sekolah 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 20 (2003) Pasal 18, tentang 

Pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi.6 

Pengertian sekolah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bangunan atau 

lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran; 

waktu atau perte-muan ketika murid-murid di beri pelajaran; usaha menuntut 

kepandaian; belajar di sekolah.7 Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar yang menjadi tumpuan harapan orang 

tua, masyarakat dan pemerintah karena sekolah memberikan pelayanan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan afektif 

(nilai dan sikap) bagi peserta didik. 

Sekolah merupakan suatu lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang 

                                                            
5 Ibid, h. 14 
6 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. UU RI No.20 tentang pendidikan Nasional. 

(2003). Pasal 18 
7 Op.Cit. Kamus Bahasa Indonesia 
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diharapkan serta merupakan tempat yang ampuh dalam membangun kecerdasan, sikap 

dan ketrampilan peserta didik dalam menghadapi realita kehidupannya. Untuk itu 

secara terus menerus perlu dibangun dan dikembangkan peran sekolah agar dapat 

menghasilkan generasi yang bertanggung jawab pada kemaslahatan dan kemajuan 

bangsa dan negara sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Peserta didik 

dalam mengadakan interaksi dengan seluruh warga sekolah yang memiliki latar 

belakang berbeda seperti: etnik, budaya, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis 

kelamin, agama. Keragaman tersebut berimplikasi pada perlakuan dan kebijakan dari 

multikultural yang dihadapi sekolah kepada para peserta didik dan warga sekolah 

lainnya.8 

Efektivitas sekolah merujuk pada perberdayaan semua komponen sekolah 

sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil 

yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Menurut Supardi (2013:2) “sekolah 

efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen 

penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem 

pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi-misi-

tujuan sekolah secara efektif dan efesiensi”.9 

                                                            
8 Agus Munadlir, "Strategi Sekolah dalam Pendidikan Multikultural". Jurnal Pendidikan 

Sekolah Dasar. 2, No. 2, Agustus 2016, h. 114 
9 Muhammad Nur, Cut Zahri Harun dan Sukdiah Ibrahim, “Manajemen Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie”. Jurnal Administrasi 
Pendidikan. 4, No. 1. Februari 2016, h. 94 
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Sekolah adalah tempat untuk belajar. Belajar mengenai berbagai mata 

pelajaran, belajar mengenai kehidupan sosial, dan belajar mengenai hidup. Sekolah 

adalah tempat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan baru. Sekolah harus mampu 

mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan tenaga kependidikan 

yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan 

anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk 

memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.10 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah organisasi kerja sebagai wadah 

kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain 

sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah suatu bentuk ikatan kerja sama 

sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan pendidikan yang disepakati 

bersama. Sekolah merupakan perwujudan dari relasi antar personal yang didasari 

dengan berbagai motif, yang menjadi intensif kearah lain. Kesamaan motif dalam 

membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing, mendorong 

terbentuknya kelompok yang disebut sekolah 

2. Pengertian Lingkungan Hidup 

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan 

                                                            
10 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Cet.11, h.54. 
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perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya.11 

Erwin mengatakan lingkungan hidup adalah sebagai kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan 

mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan 

sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup 

berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi 

oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.12 

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto dalam buku Akib tentang 

lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan 

benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik 

menempati ruang tertentu.13 

Lingkungan hidup dengan segala komponen yang ada di dalamnya sangat 

dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Allah SWT telah 

menciptakan lingkungan dengan berbagai macam komponen yang dapat dipergunakan 

manusia dalam rangka menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah SWT, baik 

pelaksanaan tugas itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan amanat sebagai 

                                                            
11 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet II, h. 1 
12 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 7.   
13 Muhamad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 1. 
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khalifah di muka bumi ini, maupun dalam rangka membangun dan memakmurkan 

bumi.14 

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam pasal 1 

ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan Dan 

Pengelolahan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.15 

Dari beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan 

tadi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau 

suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan 

kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap 

benda mati lainnya. 

C. Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya L ingkungan Hidup) 

1. Pengertian Adiwiyata 

Istilah Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik 

dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta 

                                                            
14 Dalam rangka ibadah lihat Surah Adz-Dzariyat: 56, sebagai khalifah di muka bumi Surah al-

Baqarah: 30, dan memakmurkan bumi Surah Hud: 61 
15 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2010), Cet.I, h. 130 
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etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan 

menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.16 

Sekolah adiwiyata adalah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau makna 

sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan 

dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadikan dasar manusia menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan 

berkelanjutan.17 

Kegiatan utama program Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah 

yang peduli dan berbudaya lingkungan. Adapun program dan kegiatan yang 

dikembang-kan harus berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan yang antara 

lain meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Salah satu indikator dan kriteria program ini 

adalah pengembangan kurikulum berbasis lingkungan baik secara terintegrasi maupun 

monolitik. Adapun materi PLH yang dikembangkan tidak semata-mata berisi muatan 

substansi lingkungan hi-dup saja, tetapi menekankan pemahaman peserta didik 

terhadap konsep Education for Sustainable Development (ESD).18 

                                                            
16 Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kemendikbud. Pedoman pelaksanaan Adiwiyata. 

(Jakarta: Permen LH RI, 2013) 
17 Tim Adiwiyata, Panduan Adiwiyata, (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud, 

2011) 
18 Trikinasih Handayani, Wuryadi, Zamroni, “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 
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ESD merupakan upaya dalam menyikapi secara menyeluruh berbagai aspek ke-

hidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pemahaman dalam 

menghadapi tantangan kehidupan mendatang, baik secara individual, institusi, maupun 

kelompok masyarakat. Hasil yang diharapkan dari ESD adalah perubahan nilai, sikap, 

dan tingkah laku berikut gaya hidup semua lapisan masyarakat ke arah yang positif 

untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, PLH merupakan 

program yang memandang manusia bukan sebagai individu tetapi sebagai makhluk 

sosial.19 

Hal ini berarti bahwa sekolah adiwiyata diupayakan menjadi sekolah yang 

merupakan sebuah tempat bagi warga sekolah untuk memperoleh pengetahuan, norma, 

dan etika sebagai dasar menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Tujuan Adiwiyata 

Latar belakang program Adiwiyata sebagai upaya dalam mempercepat 

pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup mengindikasikan bahwa program 

Adiwiyata dicanangkan dengan tujuan tertentu. Harapan pemerintah melalui kedua 

kementerian penggagas program, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kementerian Pendidikan Nasional atas program Adiwiyata ini sangatlah visioner. 

Secara spesifik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud menyatakan tujuan 

                                                            
19 Ibid, h. 97 
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program Adiwiyata dalam Buku Panduan Adiwiyata. Adapun tujuan yang dimaksud 

adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan.20 

Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang 

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Dengan tujuan tersebut diharapkan warga sekolah, khususnya siswa, mampu memiliki 

sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Namun untuk membuat warga 

sekolah agar bertanggung jawab dalam hal pengelolaan lingkungan tidak mudah.21 

3. Komponen Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup 

Pembinaan Adiwiyata merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

organisasi/ lembaga atau pihak lainnya melakukan pembinaan dalam meningkatkan 

pencapaian kinerja program adiwiyata yang berdampak positif terhadap perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan 

kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata, meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program Adiwiyata, serta 

                                                            
20 Op.Cit, Tim Adiwiyata, h. 3 
21 Dita Deas Syah Putri, Atik Catur Budiarti, Slamet Subagyo, Strategi Sekolah Dalam 

Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan Terhadap Siswa Melalui Program Adiwiyata Di SMA 5 
Surakarta. (Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2016) h. 4. 
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meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan Adiwiyata baik di propinsi maupun di 

kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.22 

Komponen dan standar Adiwiyata meliputi : 

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan, memiliki standar; 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, memiliki standar; 

a. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran lingkungan hidup. 

b. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.23 

4. Indikator dan Kriteria Program Adiwiyata 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan24 

                                                            
22 Ika Maryani, “Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata Ditinjau Dari Aspek 

Kegiatan Partisipatif di SDN Ungaran I Yogyakarta”. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD, 1, 
Nomor 3, April 2014, h. 174 

23 Ibid. h. 175 
24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adiwiyata, Lampiran III 
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D. Penelitian yang Relevan 

 

1. Dita Deas Syah Putri dengan judul Strategi Sekolah Dalam Membentuk 

Perilaku Peduli Lingkungan Terhadap Siswa Melalui Program Adiwiyata Di 

SMA 5 Surakarta.  

2. Ellen Landriany dengan judul Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya 

Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang.  


