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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Teori 

1. Program Adiwiyata 

Menurut Buku Panduan Adiwiyata kata Adiwiyata berasal dari 2 kata 

Sansekerta: “Adi” dan “Wiyata”. Adi mempunyai makna besar, agung, baik, 

ideal, atau sempurna. Wiyata mempunyai makna tempat dimana seseorang 

mendapat ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. 

Bila kedua kata tersebut digabungkan secara keseluruhan “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 manusia menuju terciptanya kesejahteraan 

hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.
10

 

Berdasarkan Undang-undang yang mengatur program Adiwiyata adalah 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang 

pedoman pelaksanaan program Adiwiyata pasal 1 ayat 1 dan 2, yang 

dimaksud Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat 

memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang 

dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan 

cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata adalah salah satu 

program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara 
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Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan 

lingkungan hidup
11

. 

Program Adiwiyata adalah salah satu program kerja berlingkup 

nasional yang dikelola oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam 

rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup 

Permendiknas
12

. Dalam program ini diharapakan setiap warga sekolah ikut 

terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta 

menghindari dampak lingkungan yang negatif. 

Menurut Buku Panduan Adiwiyata upaya mepercepat pengembangan 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) khususnya jalur pendidikan formal 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka pada tanggal 21 Februari 

2006 telah dicanangkan program Adiwiyata, dengan tujuan mendorong dan 

membentuk sekolah peduli lingkungan dan berbudaya lingkungan yang 

mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun 

yang akan datang.
13

 

Menurut Widiyaningrum program sekolah Adiwiyata bertujuan untuk 

menanamkan kecintaan warga sekolah pada lingkungan hidupnya, termasuk 

menanamkan sikap dan perilaku yang peduli dan berbudaya lingkungan. 

Wujud kepedulian sekolah tercermin dari upaya warga sekolah mewujudkan 
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pengelolaan lingkungan sekolah dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. 

Warga sekolah adalah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, seluruh siswa-siswi, 

petugas kebersihan, petugas keamanan dan Komite Sekolah.
14

 

Adiwiyata diterapkan dalam dunia pendidikan disebabkan dalam 

dunia pendidikan lebih mudah mempelajari dan menerapkan segala ilmu 

pengetahuan dan berbagai norma serta etika untuk mencapai cita-cita 

pembangunaan berkelanjutan
15

. Menurut  Buku Panduan Adiwiyata 

pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut 

ini: 

a) Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah 

yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. 

b) Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan 

terus menerus secara komprehensif
16

. 

Keuntungan mengikuti program Adiwiyata menurut Buku Panduan 

Adiwiyata sebagai berikut:  

a) Mendukung pencapaian standar kompetensi/kompertensi dasar dan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah. 
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b) Meningkatkan efesiensi 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. 

2. Sikap peduli Lingkungan 

Sebelum sampai pada uraian mengenai sikap peduli lingkungan, 

kiranya perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sikap 

peduli lingkungan dari definisi kata-kata penyusunnya. Adapun definisi kata-

kata penyusun yang akan diuraikan pada bagian ini adalah sikap, peduli, dan 

lingkungan. 

Istilah sikap peduli lingkungan terdapat tiga kata kunci, yaitu sikap, 

peduli, dan lingkungan. Oleh karena itu, hakikat sikap peduli lingkungan 

dapat ditinjau dari asumsi dasar pengertian sikap, Peduli dan lingkungan serta 

keterkaitan di antara ketiganya. Kata pertama yaitu sikap (attitude). Berbagai 

ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai hakikat sikap. Akan tetapi, 
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para ahli Psikologi Sosial mutakhir mengklasifikasikan sikap dalam dua 

pendekatan seperti berikut: 

Pendekatan pertama adalah pendekatan tricomponent. Pendekatan 

tricomponent memandang sikap sebagai kombinasi reaksi afektif, perilaku, 

dan kognitif terhadap suatu objek yang mengorganisasikan sikap individu. 

Pendekatan kedua merupakan bentuk afeksi, serta respon perilaku atau 

konatif (respoon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Dengan 

melihat salah satu saja di antara ketiga bentuk respon tersebut, sikap 

seseorang sudah dapat diketahui
17

. 

Nilai menjadi acuan dalam menetukan,dan sikap menjadi acuan dalam 

bertingkah laku. menurut Ambroise dalam Adisusilo mencoba menjelaskan 

hubungan antara nilai,sikap, tingkah laku,dan kepribadian seseorang sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan gambar. Hubungan antara Nilai, Sikap, Tingkah Laku dan 

Kepribadian.
18

 

Kata selanjutnya yang menjadi penyusun dalam istilah sikap peduli 

lingkungan adalah peduli dan lingkungan. Istilah peduli dapat diartikan 

dengan memberikan perhatian, memelihara, menjaga. Sementara untuk istilah 
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lingkungan, menurut Sarinah lingkungan dapat diartikan ke dalam sesuatu 

yang ada disekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan 

manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. 

Komponen abiotik adalah semua benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, 

kelembaban, cahaya, suara. Sementara komponen biotik adalah segala sesuatu 

yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme (virus dan 

bakteri).
19

 

Menurut Wahyuni peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. Lingkungan merupakan tempat kita berada. Lingkungan harus 

dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lingkungan dibiarkan rusak 

begitu saja tanpa adanya pemeliharaan dan pembaruan. Peduli lingkungan 

adalah solusi untuk mengatasi krisis kepedulian lingkungan saat ini.
20

  

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan 

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

memulihkan serta menjaga lingkungan. Lingkungan hidup yang bersih dan 

sehat adalah dambaan semua makhluk di dunia ini, baik untuk manusia dan 

juga untuk makhluk hidup lainnya. Tanpa terciptanya kondisi lingkungan 

tersebut, efek yang akan dirasakan pastinya tidak baik untuk semua, seperti 

akan timbulnya berbagai macam penyakit dan juga bisa menyebabkan 
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bencana-bencana lainnya seperti lingkungan menjadi rusak dan ekosistem 

tidak seimbang
.21

 

Jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh semua orang maka 

akan di dapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan terjadi penghematan pada 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan berarti sikap yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan, memperbaiki 

dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sikap-sikap itu dapat 

dilihat dari respon perilaku atau konatif (respon berupa tindakan dan 

pernyataan mengenai perilaku).
22

 

3. Indikator Sikap Peduli Lingkungan 

Menurut Nenggala, bahwa indikator sikap peduli lingkungan yaitu: 

a. Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. 

b. Tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang 

terdapat disepanjang perjalanan. 

c. Tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada pohon, batu-batu, 

jalan atau dinding. 

d. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 

e. Tidak membakar sampah di sekitar perumahan. 

f. Melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan. 

g. Menimbun barang-barang bekas. 

h. Membersihkan sampah-sampah yang menyumbat saluran air.
23
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Melalui pendidikan lingkungan hidup diharapkan dapat mampu 

membangkitkan dan mewujudkan kepedulian lingkungan. Caranya ialah 

dengan mengenalkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. 

Pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajarkan anak untuk membuang 

sampah pada tempatnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan, dan selalu menjaga 

kebersihan di tempat mana pun berada. Berdasarkan paparan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan, memperbaiki 

dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut Emil Salim 

dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Berwawasan Lingkungan, 

menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan 

hidup dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 

a. Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut usaha kebersihan 

selokan, tempat mandi-cuci-kakus, terpeliharanya sumur air minum. 

b. Kebersihan dalam rumah, termasuk jendela yang bisa memasukkan 

sinar matahari, kebersihan dapur. 

c. Usaha hemat energi, seperti Menghemat pemakaian aliran listrik 

dengan memadamkan lampu-lampu yang tidak diperlukan pada waktu 

tidur, serta segera memadamkan lampu, Mengehmat pemakaian air, 

jangan sampai ada kran ataupun tempat air (bak) yang bocor, ataupun 

dibiarkan mengalir/menetes terus. 

d. Pemanfaatan kebun atau perkarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang 

berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan, 
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rumah dan halaman diusahakan sebersih dan seindah mungkin 

sehingga merupakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan bagi 

keluarga. 

e. Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organis, dan 

mendaur ulang (recycling) sampah anorganis (botol, kaleng, plastik, 

dan lain-lainnya) melalui tukang loak atau yang serupa. 

f. Mengembangkan teknik biogas, memanfaatkan sampah hewan, 

manusia dan kotoran dapur, untuk dibiogaskan sebagai sumber energi 

untuk dimasak. 

g. Meningkatkan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan bahan 

tersedia, sisa bahan, atau bahan bekas, lalu turut mendaur-ulang 

berbagai bahan berkali-kali, seperti merangkai bunga dari bahan sisa, 

dan sebagainya.
24

 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarlin (2013) di 

simpulkan bahwa penelitian yang berjudul, Presepsi Dan Kepedulian Siswa 

Terhadap Pengelolaan Lingkungan Sekolah Melalui Program Adiwiyata, dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepdulian siswa terhadap 

pengelolaan lingkungan seklah melalui program Adiwiyata di sekolah yang 

terletak di kota lama (SMPN 17 Kendari) tergolong tinggi, adanya perbedaan 

kepeduliaan ini di pengaruh presepsi siswa terhadap program Adiwiyata, ini 

arti nya semakin tinggi prepsepsi siswa terhadap pengelolaan lingkungan 
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sekolah maka kepedulian siswa terhadap pengelolaan lingkungan sekolah 

terhadap program Adiwiyata semakin tinggi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aini (2014) yang berjudul 

Penguasaan Konsep Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Sma 

Adiwiyata Mandiri Di Kabupaten Mojokerto, di simpulkan bahwa 

penguasaan konsep lingkungan siswa SMA adiwiyata mandiri di Kabupaten 

Mojokerto sudah baik dan sikap peduli lingkungan siswa SMA adiwiyata 

mandiri di Kabupaten Mojokerto masih kurang karena siswa kurang 

menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah lingkungan hidup 

dalam kehidupan sehari-hari, kurang memelihara dan merawat gedung dan 

lingkungan sekolah, kurang memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai 

kaidah‐kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kurang 

mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
25

. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hanifah Amalia 

(2015) yang berjudul “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program 

Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta Didik studi kasus SMPN 2 

Depok” Menyimpulkan bahwa Upaya pelestarian lingkungan hidup melalui 

program Adiwiyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Depok sangat efektif 

dimanfaatkan untuk sumber belajar bagi peserta didik. Sumber belajar yang 

digunakan dengan metode praktik lapangan. Jadi peserta didik langsung 

praktik ke lapangan sesuai dengan materi yang berkaitan dengan lingkungan. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyuning tiyas, dkk., 

(2013) yang berjudul Evaluasi Program Adiwiyata Di SMAN 11 Semarang, 

dapat di ambil kesimpulan bahwa Program Adiwiyata yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan visi dan misi SMAN 11 Semarang, yaitu untuk 

mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dari visi dan 

misi tersebut diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung 

dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua 

warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Program Adiwiyata yaitu 

partisipatif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah sudah 

mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup dengan baik dimana warga 

sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan 

hidup. Kegiatankegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan 

kegiatan ekstrakurikuler/ kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis 

partisipatif sekolah serta mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh pihak luar
26

. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Angga yang berjudul 

Implementasi Program Adiwiyata Di SMA Negeri 2 Klaten (2015), di 

simpulkan bahwa Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA N 2 Klaten sudah 

sesuai dengan buku Panduan Adiwiyata. Hal tersebut ditandai pada 

komponen kebijakan berwawasan lingkungan, sekolah merubah visi misi 

yang memuat nilai lingkungan hidup dan sudah mengalokasikan dana sebesar 
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18% dari total anggaran untuk program Adiwiyata dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional 

dari semua variabel yang dapat diolah dari konseptual. Disini variabel akan 

diteliti didefinisikan secara operasional yang digambarkan cara mengukur 

variabel tersebut, dengan begitu mudah diidentifikasikan dan mudah 

dikumpulkan datanya, karna sudah operasional dan dapat diukur atau 

diobservasi.
27

 

Adapun operasional dari variabel X untuk program Adiwiyata di ukur 

dengan indikator sebagai berikut: 

1) Sosialisasi Berkelanjutan tentang program Adiwiyata 

2) Usaha hemat energi, seperti peringatan menghemat pemakaian aliran 

listrik dengan segera memadamkan lampu, kipas angin, air 

conditioner, proyektor, jika telah tidak di gunakan, mengehmat 

pemakaian air, jangan sampai ada kran ataupun tempat air (bak) yang 

bocor, ataupun dibiarkan mengalir/menetes terus. 

3) Kegiatan gotong royong masal bersama dengan warga sekolah 

4) Penanaman pohon bersama warga sekolah 

5) Pengelolaan sampah ( mendaur ulang sampah dan pemupukan ) 

6) Pemanfaatan lahan sebagai tanaman hias dan apotik hidup 
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Dan variable Y untuk sikap kepeduliaan lingkungan 

1) Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekolah. 

2) Tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuh-tumbuhan. 

3) Tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada pohon, batu-batu, jalan 

atau dinding. 

4) Selalu membuang sampah pada tempatnya. 

5) Melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan. 

6) Membersihkan sampah-sampah yang menyumbat saluran air. 

7) Memanfaatkan barang bekas menjadi kerajinan tangan 

D. Asumsi dan Hipotesis 

 1. Asusmsi 

a) Pemahaman siswa tentang adiwiyata berbeda beda 

b) Sikap peduli lingkungan siswa berbeda beda 

c) Ada kemungkinan sikap peduli lingkungan siswa di pengaruhi oleh 

program adiwiyata 

2. Hipotesis 

a) Ha : Ada pengaruh yang signifikan program adiwiyata terhadap 

sikap peduli lingkungan siswa SMA Negeri 9 pekanbaru 

b) H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan program adiwiyata 

terhadap sikap peduli lingkungan siswa SMA Negeri 9 pekanbaru 

 




