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MOTTO 

                   

      

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S.Al-A’raf:56)1 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur’an dan terjemahannya (Kudus: Menara Kudus, 2002) hlm. 157 
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ABSTRAK 

Mustova, “Madrasah Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di MIN 

Temanggung)”. Skripsi.Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

Madrasah berwawasan lingkungan adalah sebutan bagi madrasah  yang 

menjadikan pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu misi dalam mencapai 

tujuan madrasah. Latar belakang masalah penelitian ini adalah perbedaan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Temanggung dengan Madrasasah Ibtidaiyah 

(MI) yang lain, dimana MIN Temanggung mengintegrasikan pendidikakan 

lingkungan hidup kedalam kurikulumnya. Selain itu visi dan misi MIN 

Temanggung memuat upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.Visi 

MIN Temanggung yaitu “Terwujudnya Madrasah yang Islami, Kompetitif dan 

Berwawasan Lingkungan” dan salah satu misi madrasah yaitu ”Mengembangkan 

intelektual dengan mengedepankan potensi siswa dan profesional guru sehingga 

peka terhadap perkembangan jaman dan peduli lingkungan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh MIN 

Temanggung menuju madrasah yang berwawasan lingkungan 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

mengambil lokasi di MIN Temanggung Jawa Tengah. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengadakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis 

data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan, kemudian dari makna itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) kebijakan madrasah yang diambil terkait 

madrasah berwawasan lingkungan adalah visi, misi, dan tujuan madrasah memuat 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengalokasikan dana 

sebesar 15% sampai 20 % dari total anggaran setiap tahunnya yang digunakan 

untuk kegiatan kesiswaan, sarana dan pra sarana, kegiatan pembelajaran, (2) 

pelaksanaan kurikulum yang diterapkan berbasis lingkungan diwujudkan dengan 

adanya usaha tenaga pendidik dalam menyusun rancangan pembelajaran yang 

lengkap, menerapkan metode, strategi, mengembangkan isu lokal dan isu global 

dalam menyampaikan pendidikan lingkungan hidup, mengikutsertakan orang tua 

dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, 

tenaga pendidik dan peserta didik mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 

pembelajaran lingkungan hidup dalam bentuk mading, surat kabar, web site, (3) 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif melibatkan  warga madrasah seperti; 

pemeliharaan gedung, pemanfaatan lahan dan fasilitas, menjadi narasumber dalam 

rangka pembelajaran lingkungan hidup, (4) pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan diwujudkan dengan cara menyediakan sarana untuk mengatasi 

masalah lingkungan hidup di madrasah, menyediakan sarana dan pra sarana 

pendukung pembelajaran lingkungan hidup di madrasah, memelihara sarana dan 

pra sarana madrasah yang ramah lingkungan. 

 

Kata kunci: Wawasan Lingkungan, Kebijakan Madrasah, Kurikulum, Partisipatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Menurut UU No. 23 tahun 1997 dijelaskan bahwa, lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk 

hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Kegiatan pembangunan dan pesatnya kemajuan teknologi di berbagai 

bidang telah dan akan terus menimbulkan dampak positif maupun dampak 

negatif pada lingkungan, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan kualitas atau 

degradasi lingkungan. Kegiatan pembangunan terjadi pada berbagai sektor 

industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, kesehatan, 

pertambangan, perumahan, perdagangan dan transportasi. Kegiatan-kegiatan 

tersebut diperkirakan akan dan telah mempengaruhi kelestarian lingkungan 

hidup.  

Kegiatan pembangunan apabila tidak memperhatikan kualitas 

lingkungan tentunya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan 

ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan seperti tanah longsor, erosi, 

sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran 

tanah, air dan udara, abrasi pantai, instrusi air asin, serta penurunan debit air 

permukaan dan air tanah. 
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Terkait dengan masalah lingkungan yang semakin bertambah banyak 

dan beragam tersebut, sangat diperlukan adanya suatu pengelolaan agar 

lingkungan yang ada yang sudah mengalami penurunan kualitas tersebut tidak 

menjadi semakin parah namun terjadi pemulihan yang lebih baik. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, pembangunan nasional diarahkan untuk 

menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Salah satu unsur 

dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut adalah pendidikan 

lingkungan hidup (environmental education). 

 Secara formal pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu 

alternatif yang rasional untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam 

kurikulum. Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting 

keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi sarana 

yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat 

melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.1 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada tanggal 19 

Februari 2004 bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasionl, 

Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 

kebijakan pendidikan lingkungan hidup (PLH). Kebijakan Pendidikan 

Lingkungan Hidup ini merupakan kebijakan dasar sebagai sarana bagi semua 

                                                           
1Yustina. 2006. Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup dengan Persepsi, Sikap dan 

Minat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Guru Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru. 

Jurnal Biogenisis Vol. 2 (2) dalam (http://www.menlh.go.id/adiwiyata/). diunduh 25 

Oktober  

http://www.menlh.go.id/adiwiyata/
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pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan dan pengembangan 

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia.2 

Madrasah merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari siswa, 

guru, kepala madrasah, staf tata usaha dan karyawan yang di dalamnya 

merupakan salah satu medium efektif bagi pembelajaran dan penyadaran 

warga madrasah. Agar individu-individu, mulai dari guru, murid, dan pekerja 

terlibat dalam upaya menghentikan laju kerusakan lingkungan yang 

disebabkan tangan manusia.3 

Dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan 

Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga 

madrasah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup maka pada tanggal 21 

Februari 2006 telah dicanangkan program Adiwiyata oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Program Adiwiyata bertujuan mendorong dan 

membentuk madrasah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu 

berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun 

yang akan datang.4 

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian 

Lingkungan Hidup yang merupakan implementasi Permen Lingkungan Hidup 

                                                           
2Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 

(Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama Dengan Kementerian Pendidikan Nasional, 

2012) hlm. 4 
3Panduan Adiwiyata tentang Panduan Program Adiwiyata. (2011). Kementerian 

Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan. Jakarta dalam 

(http://www.menlh.go.id/adiwiyata/). diunduh  25 Oktober  
4Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata,….hlm. 4 

http://www.menlh.go.id/adiwiyata/
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No. 02 th 2009. Program ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai 

berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup.5 

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 

komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah 

Adiwiyata, keempat komponen tersebut adalah; (1) kebijakan berwawasan 

lingkungan, (2) pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, (3) kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif, (4) pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan.6 

Salah satu madrasah di kabupaten Temanggung yang berwawasan 

lingkungan (Adiwiyata) adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Temanggung, yang terletak di kota Temanggung, Jawa Tengah. MIN 

Temanggung disebut sebagai madrasah yang berwawasan lingkungan karena 

MIN Temanggung merupakan madrasah yang peduli terhadap lingkungan, 

kurikulumnya mengintegrasikan pendidikan lingkungan kedalam setiap mata 

pelajaran sehinga MIN Temanggung menjadi berbeda dari Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) yang lain. Ciri yang lain juga  dapat dilihat dari visi madrasah 

yaitu “Terwujudnya Madrasah yang Islami, Kompetitif dan Berwawasan 

Lingkungan” dan misi sekolah yaitu ”Mengembangkan intelektual dengan 

mengedepankan potensi siswa dan profesional guru sehingga peka terhadap 

perkembangan jaman dan peduli lingkungan, serta mampu menjaga 

kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan ikut serta 

                                                           
5Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2005). Pendidikan Lingkungan 

Hidup. dalam http://www.menlh.go.id/pendidikan lingkungan hidup/ . diunduh 25 Oktober  
6Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata,…hlm. 14 
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menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mewujudkan sekolah 

yang sehat dan berbudaya lingkungan sebagai tempat pendidikan yang 

nyaman dan menyenangkan,  mewujudkan kantin sehat tanpa 5P (Penyedap, 

Pengawet, Pewarna, Pengenyal, Pemanis), melaksanakan Jum’at bersih dan 

senam pagi” serta  salah satu dari tujuan sekolah yaitu “Terciptanya 

kelestarian budaya lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran” 

Prestasi MIN Temanggung diantaranya menjadi pelaksana terbaik III 

Madrasah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) tingkat Jawa 

Tengah pada tahun 2013. Pada hari Sabtu, 13 April 2013 Tim Penilai 

Madrasah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang 

telah mengadakan verifikasi dan tinjau  lokasi di MIN Temanggung. Pada 

kesempatan tersebut salah satu tim mengatakan bahwa MIN Temanggung 

menjadi nominasi dan akan langsung diajukan ke Jakarta. Penilaian  

madrasah Adiwiyata tingkat nasional SD/MI dilaksanakan pada tanggal 28 

November 2013. Dari penilaian tersebut MIN Temanggung mendapatkan 

penghargaan sebagai madrasah Adiwiyata Nasional Tahun 2013 (Madrasah 

Peduli dan Berbudaya Lingkungan).7 

Dari berbagai hal inilah, penulis tertarik untuk meneliti madrasah 

berwawasan lingkungan (Adiwiyata) di  MIN Temanggung sehingga dapat 

menjadi madrasah yang  peduli dan berbudaya lingkungan. Semua itu 

                                                           
7Hasil observasi di MIN Temanggung tanggal 7 Juni 2013 
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menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memberi informasi dan pengetahuan 

mengenai madrasah yang berwawasan lingkungan. 

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan mengkaji tentang “Madrasah Berwawasan Lingkungan 

(Studi Kasus di MIN Temanggung)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan madrasah terkait dengan madrasah berwawasan 

lingkungan? 

2. Bagaimanakah  pelaksanaan kurikulum di MIN Temanggung terkait 

dengan  madrasah berwawasan lingkungan? 

3. Bagaimanakah  pelaksanaan kegiatan di MIN Temanggung terkait 

dengan  madrasah berwawasan lingkungan? 

4. Bagaimanakah  keadaan sarana dan prasarana pendukung di MIN 

Temanggung terkait dengan  madrasah berwawasan lingkungan? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

a. Kebijakan madrasah terkait dengan program madrasah berwawasan 

lingkungan. 

b.  Pelaksanaan  kurikulum di MIN Temanggung terkait dengan 

madrasah berwawasan lingkungan. 
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c. Pelaksanaan kegiatan di MIN Temanggung terkait dengan madrasah 

berwawasan lingkungan. 

d.  Sarana  dan prasarana pendukung di MIN Temanggung terkait 

madrasah berwawasan lingkungan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

1) Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan 

menambah wawasan mengenai madrasah berwawsan 

lingkungan. 

2) Dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu 

pendidikan dan memperkuat wacana untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang mempunyai arah bagaimana peserta 

didik dapat melestarikan lingkungan hidup. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai rujukan dan sarana untuk menambah wawasan 

mengenai implementasi program madrasah berwawasan 

lingkungan, profil madrasah, kebijakan madrasah,  kurikulum, 

sarana dan prasarana pendukung , serta pengembangan kegiatan 

yang terkait dengan program madrasah berwawasan lingkungan 

yang dilaksanakan oleh MIN Temanggug Jawa Tengah. 

2) Bagi Madrasah 
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Sebagai bahan masukan bagi madrasah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup pada setiap mata pelajaran yang dilaksanakan di MIN 

Temanggung . 

3) Bagi Guru 

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam 

pengembangan proses kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup pada setiap 

mata pelajaran. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh saudara Ali Muis dari Jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pendidikan Islam 

Berwawasan Lingkungan”.8 Skipsi ini membahas tentang pendidikan Islam 

yang berwawasan lingkungan. Pendidikan Islam sebagai konstruksi yang 

diarahkan untuk menjawab beberapa problem kehidupan, khususnya yang 

menyangkut masalah lingkungan hidup yaitu dengan berpedoman pada Al-

Qur’an dan As-sunnah. Pendidikan Islam diarahkan kepada kontribusinya 

dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yang 

dititik beratkan pada interaksi manusia dengan lingkungan hidup. 

                                                           
8Ali Muis, Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan. Skipsi. (Yogyakarta. UIN Sunan 

Kalijaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2008) 
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Kedua, Penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh Dra. Emi 

Yulianti, M.Pd. kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandung yang berjudul 

“Mewujudkan Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan di SMA Negeri 1 

Bandung”.  Penelitian  ini membahas tentang usaha yang dilakukan sekolah 

untuk mewujudkan  sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan.9 

Persamaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pendidikan 

lingkungan, sedangkan perbedaanya adalah penelitian saudara Ali Muis 

membahas pendidikan lingkungan dari kaca mata Islam, penelitian Dra. Emi 

Yulianti, M.Pd. membahas usaha SMA Negeri 1 Bandung dalam 

mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis membahas pelaksanaan madrasah yang berwawasan 

lingkungan di MIN Temanggung. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas tidak ada kesamaan dengan judul 

yang dibahas oleh penulis yaitu “Madrasah Berwawasan Lingkungan (Studi 

kasus di MIN Temanggung). Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti 

tentang pelaksanaan madrasah yang berwawasan lingkungan yang 

dilaksanakan oleh MIN Teamanggung, kebijakan madrasah menyangkut 

lingkungan hidup, kurikulum, sarana dan pra sarana pendukung, keterlibatan 

berbagai pihak madrasah dengan kegiatan yang dilakukan madrasah yang 

berhubungan dengan program lingkungan hidup. 

 

                                                           
9Emi Yulianti, Mewujudkan Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan di SMA Negeri 

1 Bandung. 2012.  Diakses dari www.scribd.com. 30 juni 2013 

http://www.scribd.com/
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E. Landasan Teori 

1. Pengertian lingkungan 

Beberapa ahli merumuskan pengertian lingkungan adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Munajat Danusaputra, SH. lingkungan adalah semua 

benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia  dan tingkah laku 

perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan 

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan 

jasad  hidup lainnya.10 

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah jumlah semua benda 

dan kondisi yang ada dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan. 

Tingkah laku manusia juga merupakan bagian dari lingkungan, oleh 

karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja 

lingkungan  fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial 

dan budaya. 

 Emil Salim mengemukakan secara umum lingkungan hidup 

diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang 

terdapat dalam ruangan dan  mempengaruhi hal yang hidup termasuk 

kehidupan manusia.11 

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2009 lingkungan hidup 

adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

                                                           
10Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 

1992) hlm. 6 
11Ibid, hlm. 6 
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sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup yang lain.12 

Lingkungan hidup adalah ruang di mana baik makhluk hidup 

maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi 

baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. 

Jenis-jenis lingkungan 

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Lingkungan fisik , yaitu segala sesuatu yang ada disekitar kita yang 

berwujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi dan lain-lain. 

b. Lingkungan biologi, yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita  

yang berujud benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan dan 

lain-lain. 

c. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitar 

kita. 

Selain pembagian lingkungan seperti tersebut di atas, ada lagi yang 

membedakan lingkungan menjadi dua yaitu: 

a. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berwujud 

benda mati. 

b. Lingkungan biologi atau organis, yaitu segala sesuatu disekitar kita 

yang berujud benda hidup. 

                                                           
12 WWW.sanitasi.net diakses 25 Maret 2014   

 

http://www.sanitasi.net/
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Menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup 

dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan alam hayati dan lingkungan 

alam non hayati.13 

2. Pendidikan Lingkungan 

Masalah lingkungan hidup pada hakekatnya adalah masalah 

kemanusiaan yang erat hubungannya dengan sistem nilai, sistem sosial 

dan agama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pendidikan merupakan sarana untuk 

membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan terampil serta 

produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat kesejahteraan 

masyarakat. Manusia sangat berperan dalam melestarikan potensi 

lingkungan hidup. Oleh karena itu manusia perlu diberi bekal untuk 

melestarikan lingkungan melalui  pendidikan lingkungan, khususnya 

etika lingkungan. Manusia pada dasarnya berinteraksi dengan 

lingkungan. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan juga 

dipengaruhi oleh lingkungannya.  Dalam usaha menjaga kelangsungan 

hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

dengan disertai pengelolaan yang baik. Manusia sangat dominan dalam 

mengelola lingkungannya, sedangkan kelangsungan hidup manusia 

tergantung pula pada lingkungannya, jadi manusia tidak superior 

terhadap lingkungan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan 
                                                           

13WWW.sanitasi.net diakses 25 maret  2014   

 

http://www.sanitasi.net/
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diatas tidak semua orang tahu, sehingga perlu adanya pendidikan 

lingkungan di madrasah atau luar madrasah.14 

Rumusan pendidikan lingkungan yang diberikan pertama kali oleh 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) 1970 adalah suatu proses untuk mengenali nilai-nilai dan 

menjelaskan konsep dalam rangka mengembangkan keterampilan, sikap 

yang diperlukan untuk memahami serta menghargai hubungan  timbal 

balik antara manusia, budaya dan lingkungan biofisiknya. Pendidikan  

lingkungan juga membutuhkan praktik dalam hal pengambilan keputusan 

dan memformulasi sendiri suatu bentuk perilaku yang berkenaan dengan 

isu kualitas lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi 

UNESCO di Tbilisi, ibukota Georgia tahun 1977 menyatakan bahwa 

pendidikan lingkungan adalah suatu proses yang bertujuan utuk 

menciptakan suatu masyarakat dunia yang mempunyai kepedulian 

terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya serta 

memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk 

bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari alternatif  

atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada 

sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah lingkungan hidup 

yang baru.15 

Pendidikan lingkungan hidup yaitu suatu program pendidikan yang 

membina anak-anak atau peserta didik memiliki pengertian, kesadaran, 

                                                           
14Amos Noelaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hlm. 104 
15Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar,(Bandung: PT. 

Refika Aditama. 2013) hlm. 39 
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dan sikap peduli terhadap lingkungan sesuai norma-norma atau etika 

lingkugan. Pendidikan lingkungan dilakukan melalui pendidikan 

madrasah atau luar madrasah, untuk semua jalur pendidikan, jenjang 

pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. 

Setiap jenjang pendidikan diharapkan melaksanakan pendidikan 

lingkungan melalui pendekatan monolitik maupun integratif. Dalam 

pelaksanaan pendidikan lingkungan yang menjadi pokok bahasan utama 

yang perlu diajarkan adalah kesadaran lingkungan. 16 

Pada awalnya pendidikan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan 

oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta pada tahun 

1975. Pada tahun 1978 rintisan garis-garis besar program pengajaran 

lingkungan hidup diuji cobakan di 15 Sekolah Dasar (SD) di Jakarta. 

Pada tahun 1979 dibawah koordinasi kantor Menteri NegaraPengawasan 

Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) dibentuk Pusat 

Studi Lingkungan (PSL) diberbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, 

dimana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

mulai dikembangkan.17 

Untuk tingkat perguruan tinggi di Yogyakarta belum semua 

perguruan tinggi memiliki mata kuliah lingkungan hidup sebagai mata 

kuliah umum. Mata kuliah lingkungan hidup sebagai mata kuliah umum 

baru ditemui di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu pun telah 

berubah statusnya dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan. Di 

                                                           
16Amos Noelaka, Kesadaran Lingkungan,…. hlm. 105 
17 Ibid, hlm. 121 
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Universitas lainnya (Universitas Gajah Mada, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan) ditemui mata 

kuliah lingkungan hidup tapi pada jurusan tertentu, dan mayoritas 

bersifat integratif dengan spesialisasi jurusan.18 

Konsep pendidikan lingkungan hidup atau grenn education 

hendaknya dimaknai bukan hanya sebagai wacana kurikulum yang pada 

akhirnya akan terjebak menjadi kosep hafalan atau kognisi. Pendidikan 

lingkngan hidup seharusnya menjdi implementasi dari bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan sebagai manifestasi rasa syukur atas karunia yang 

diberikan Allah Swt melalui alam semesta  sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

Peserta didik akan diperkenalkan dengan konsep pendidikan yang 

yang menyatu dengan alam. Mereka bagian dari alam itu sendiri. 

Pendekatan pembelajaran lingkungan pada intinya adalah mendekatkan 

anak pada kekuasaan Sang Pencipta. Kesadaran bahwa segala sesuatu 

dialam menjadi objek pembelajaran. Wujud madrasah dengan konsep 

lingkungan hidup yang nyata akan tercermin dari beberapa hal, 

diantaranya madrasah mempunyai kurikulum yang bermuatan wawasan 

lingkungan, madrasah mempunyai rancang bangun dan penggunaan 

bahan atau pemeliharaan sarana serta prasarana berdasarkan prinsip-

prinsip ramah lingkungan. Madrasah mempunyai manajemen yang 

                                                           
18 Rhoma Dwi Yuliantri dan Yasin Yusuf, 2007, Transformasi Masyarakat Melalui 

Pendidikan Lingkungan Hidup (Kajian Perilaku Masyarakat Kampus dan Kurikulum Pendidikan 

Lingkungan di Perguruan Tinggi Yogyakarta), Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2: 

3-4 dalam www.jogjakota.go.id . diakses 23 Maret 2014 
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efektif dan efisien, sementara warga madrasah mempunyai kepedulian 

lingkungan sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah.19 

Pelaksanaan di pendidikan dasar dan menengah dengan pendekatan 

integratif yaitu menyatukan materi pendidikan lingkungan hidup kedalam 

materi satu mata pelajaran tertentu. Dengan demikian, maka yang terjadi 

di lapangan adalah materi lingkungan hidup terintegrasi kedalam mata 

pelajaran, sebagai contoh untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 

fisika, kimia, biologi, antropologi budaya, dan geografi.20 

Pendidikan lingkungan hidup perlu diselenggarakan untuk 

mempertinggi kesadaran masyarakat  tentang lingkungan. Pendidikan 

lingkungan memainkan peranan penting sebagai pembentuk dan 

penyebar nilai-nilai baru yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan-

tuntutan lingkungan, nilai-nilai yang menjadi landasan bergaya hidup, 

sehingga tercapai keselarasan dengan lingkungan. Hal ini berarti 

penduduk dapat berfungsi sekaligus menjadi subjek dan objek dalam 

mengelola lingkungan.  

Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup seperti yang telah 

dikemukakan diatas telah berjalan sebagaimana adanya mulai dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Menurut Soedijarto Direktur 

Jenderal Diklusepora (1996), dikatakan bahwa pada tahun 1975, dalam 

sistem pendidikan nasional telah diperkenalkan pendidikan lingkungan 

hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sikap dan tingkah 

                                                           
19Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm.211 
20Amos Noelaka, Kesadaran Lingkungan,…. hlm. 121 
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laku yang rasional dan bertanggung jawab dikalangan peserta didik 

tentang masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup serta 

berbagai akibat yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pendidikan lingkungan yang menyatu dengan pendidikan 

kependudukan ini telah diajarkan disemua jenjang, jenis, dan jalur 

pendidikan dan dilakukan melalui pendekatan integratif dalam berbagai 

studi yang relevan.21 

Khusus untuk pendidikan lingkungan perlu dilaksanakan 

pendidikan lingkungan untuk semua golongan. Pendidikan lingkungan 

ditujukan kepada semua golongan anak, pemuda, dewasa, laki-laki, 

perempuan, tanpa terkecuali pendidikan lingkungan diberikan kepada 

mereka, sehingga yang akan terjadi adalah secara bertahap akan timbul 

kepedulian terhadap lingkungan hidupnya. Pengetahuan dasar lingkungan 

yang diberikan adalah pengetahuan tentang manusia,  sebagai bagian dari 

lingkungan hidupnya, memberi keterampilan bagaimana mengelola 

lingkungan, memberikan nilai-nilai yang berarti bersama lingkungan, dan 

sikap manusia yang tidak superior terhadap lingkungan. Hal ini berarti 

materi-materi yang berkaitan dengan etika lingkungan akan menjadi 

pengetahuan dasar yang harus diberikan kepada setiap manusia pada 

awal pendidikan lingkungan. Supaya berhasil pendidikan lingkungan 

harus bersama-sama komitmen untuk belajar dengan tujuan agar sadar 

lingkungan atau peduli lingkungan. Di era global seperti sekarang ini 

                                                           
21Ibid, hlm.121 
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untuk menjadi berhasil dan survive, harus bekerja sama dengan orang 

lain. Karena itu agar ada keberhasilan dalam pendidikan lingkungan  

untuk menjadikan masyarakat sadar lingkungan, perlu bersama-sama 

sepakat untuk sadar dan peduli pada lingkungan.22 

Tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut konferensi Tbilisi 

1977 adalah  

a. Untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian 

tentang saling keterkaitan antar ekonomi, sosial, politik, dan ekologi 

di kota maupun pedesaan. 

b. Untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk 

mengembangkan pengatahuan, nilai, sikap, komitmen, dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki 

lingkungan. 

c. Untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, 

kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap 

lingkungan. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi beberapa 

aspek, antara lain adalah  

a. Pengetahuan, untuk membentuk peserta didik memperoleh 

pemahaman dasar tentang lingkungan hidup secara keseluruhan dan 

masalah-masalah yang berhubungan dengannya. 

                                                           
22Ibid, hlm. 122 
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b. Sikap, untuk membantu peserta didik memperoleh seperangkat nilai-

nilai dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup serta motivasi 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki dan melindungi 

lingkungan hidup. 

c.  Kepedulian, untuk membantu peserta didik mengembangkan 

kepedulian dan sensitifitas terhadap lingkungan hidup secara 

keseluruhan dan masalah-masalah didalamnya. 

d.  Keterampilan, untuk membantu peserta didik memperoleh 

keterampilan dan mengidentifikasi, menyelidiki dan memecahkan 

masalah-masalah lingkungan hidup. 

e.  Partisipasi, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

secara aktif memasuki semua jenjang pekerjaan pada masa datang 

yang berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan hidup.23 

Lingkup materi yang harus diajarkan dalam pendidikan lingkungan 

mencakup hal-hal yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan 

lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Peserta 

didik dibekali dengan kemampuan memecahkan permasalahan 

lingkungan, penelitian pengambilan keputusan, dan mengambil tindakan 

yang dibutuhkan. 

Hines dkk. (1993) dalam Syukri Hamzah mengatakan bahwa dalam 

pendidikan lingkungan  hidup harus ada empat elemen pokok, antara 

lain: 

                                                           
23Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan ,….hlm. 40-49 
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a. Pengetahuan tentang isu-isu lingkungan hidup. 

b. Pengetahuan tentang strategi tindakan yang khusus untuk diterapkan 

pada isu-isu lingkungan hidup. 

c. Kemampuan untuk bertindak terhadap isu-isu lingkungan hidup. 

d. Memiliki kepastian kualitas dalam menyikapi serta sikap 

personalitas yang baik.24 

Mengenai bahan ajar yang harus diberikan dalam pendidikan 

kependudukan dan lingkungan hidup menurut  Yusuf (2000) dalam 

Syukri Hamzah hendaknya: 

a. Berisikan masalah esensial dan aktual tentang kependudukan dan 

lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat. 

b. Dapat digunakan untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan 

kepribadian sebagai manusia Indonesia  yang berwawasan 

kependudukan dan lingkungan hidup. 

c. Mempunyai relevansi dengan tingkat perkembangan minat, 

kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. 

d. Mempunyai relevansi dengan program pendidikan yang dijabarkan 

dalam kurikulum yang berlaku. 

e. Berfungsi sebagai pengembangan dan pengayaan terhadap program 

pendidikan yang ada dalam rangka membekali anak didik 

                                                           
24Ibid, hlm. 50 
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menghadapi dan memecahkan masalah kependudukan dan 

lingkungan hidup.25 

Kurikulum pendidikan lingkungan hidup mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Unsur empirik, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung sehingga 

peserta didik dapat mengamati, memahami, menganalisis, dan 

menginterpretasi segenap fenomena dan sumber daya yang ditemukan 

di lingkungan itu. 

b. Unsur kepedulian, yaitu dengan memberikan sentuhan tertentu yang 

mampu membangkitkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan 

suatu hal yang kompleks. Peserta didik digiring agar memahami 

bahwa segenap unsur yang ada di lingkungan itu saling berinteraksi 

dan saling mempengaruhi. 

c. Unsur estetik, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik 

tentang keberadaan sumber daya amienities (kenikmatan). Peserta 

didik diberikan pemahaman bahwa adanya sumber daya yang mampu 

memenuhi kebutuhan non fisik yang dibutuhkan manusia, seperti 

pemandangan alam, lingkungan yang asri yang menyejukkan rasa 

serta memberikan ketentraman dan lain-lain. Hal ini sekaligus 

menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap sumber daya 

lingkungan tersebut. 

                                                           
25Ibid, hlm. 52 
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d. Unsur sosial, dalam hal ini materi yang diberikan mencakup 

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengamati kehidupan sosial suatu 

masyarakat.26 

Pelaksanan pendidikan lingkungan sama halnya dengan pendidikan 

dibidang ilmu yang lain, yakni hendaknya mampu membelajarkan siswa. 

Dalam pembelajarannya menurut Yusuf  (2000) dalam Syukri Hamzah 

hendaknya menggunakan pendekatan integratif. Materi pendidikan 

lingkungan yang tidak sedikit tersebut harus diintegrasikan kedalam 

beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Olah raga dan Kesehatan, serta Pendidikan Agama. Karenanya materi 

pendidikan lingkungan harus dipadukan dalam pelaksanaan kurikulum. 

Pembelajaran pendidikan lingkungan yang dilaksanakan di banyak 

negara juga dilaksanakan secara terintegrasi dengan beberapa disiplin 

ilmu lain yang relevan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat pendidikan 

lingkungan yang multi disiplin. Selain itu, karena sangat dimungkinkan 

untuk memberikannya melalui beberapa bidang studi tertentu lainya 

secara kontekstual. Penerapannya dalam masing-masing mata pelajaran 

yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, tentunya sangat bergantung 

pada konten materi yang akan diajarkan yang didalamnya terkait erat 

dengan permasalahan lingkungan. Pesan-pesan pendidikan lingkungan 

berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepedulian dapat 

                                                           
26Ibid, hlm. 57-58 
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disampaikan tanpa mengurangi makna kegiatan pembelajaran terhadap 

materi disiplin ilmu pokok yang bersangkutan.27 

Pelaksanaan pendidikan lingkungan, pada tingkat Sekolah Dasar 

(SD), muatan kompetensi yang terkait pengembangan kepribadian 

memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dua kompetensi 

lainnya. Pada jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada bagaimana 

konsep-konsep dasar dan permasalahan lingkungan hidup dapat diadopsi 

oleh peserta didik. Hal ini penting karena jenjang ini berada pada periode 

operasional konkret dimana berfikir logis yang dimiliki didasarkan pada 

manipulasi fisik dan obyek, sehingga penanaman konsep lingkungan 

hidup merupakan hal yang strategis. Selain itu, menurut Orams (1993) 

dengan memodifikasi teori piaget mengemukakan bahwa proses 

membangun struktur kognitif dapat terwujud melalui adanya informasi, 

transformasi, dan penggunaan. Interaksi antara individu dengan 

lingkungan hidup akan terus berlangsung sejalan dengan adanya 

pemahaman dan persepsi baru mengenai lingkungan tersebut.28 

Strategi implementasi pendidikan lingkungan dikembangkan dari 

yang berorientasi kepada pengembangan pribadi, menuju kepada yang 

berorientasi kepada kehidupan dan alam pekerjaan. Pendekatan 

humanistik dapat diberlakukan pada awal pendidikan dasar, dimana 

sejumlah kemampuan dasar untuk keperluan pengembangan pribadi 

seperti membaca, menulis, dan berpikir kritis, serta keberanian 

                                                           
27Ibid, hlm. 67 
28Ibid, hlm. 69 



24 
 

 

mengeluarkan ide, gagasan, dan bekerjasama perlu ditonjolkan. 

Selanjutnya pendidikan yang berorientasi pada  alam kehidupan dan alam 

pekerjaan  yaitu kurikulum rekonstruksi sosial dan teknologi dipadukan 

dengan kurikulum subjek akademik dapat digunakan pada tengah dan 

akhir pendidikan dasar. Pembelajaran berpikir ini dikembangkan dengan 

menekankan pada aktifitas siswa untuk mencari pemahaman  akan 

obyek, menganalisis, dan merekonstruksi  sehingga terbentuk 

pengetahuan baru dalam diri pesertadidik. Pendidikan dalam hal ini  

bukan hanya dimaksudkan mentransfer atau memberikan informasi, 

namun lebih bersifat menciptakan lingkungan yang memungkinkan  

peserta didik dapat berpikir membentuk pengetahuan.29 

Untuk jenjang pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) tindakan konkret dapat dilakukan adalah dengan jalan madrasah 

bekerja sama dengan pihak madrasah atau orang tua mungkin juga 

kepolisian dapat  melarang peserta didiknya yang belum mempunyai 

Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk memakai motor atau mobil ke 

madrasah. Bila peraturan itu ditegakkan maka jumlah motor atau mobil 

yang diparkir dihalaman madrasah akan berkurang jauh, akibat lebih 

lanjut pencemaran udara berkurang, gas yang berpotensi  memicu 

timbulnya pemanasan global akan berkurang. 

Kecintaan untuk menanam pohon juga dapat ditimbulkan melalui 

gerakan wajib menanam pohon di halaman rumah, di pinggir jalan yang 

                                                           
29R. Ibrahim dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Jakarta: P.T Imperial Bakti Utama, 2007) 

hlm. 410 
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masih kosong, dan ditempat lain yang memungkinkan. Peserta didik 

diminta paling tidak menanam tiga pohon, tempatnya terserah, setiap 

semester diminta melaporkan perkembangan tanamannya, dan hasil akhir 

menjelang selesai madrasah, laporan pada tugas akhir akan menambah 

nilai pada pelajaran tertentu. Dengan adanya pertanggungjawaban itu 

akan melatih anak mencintai lingkungan hidupnya. Apalagi kegiatan 

menanam itu mulai digiatkan sejak usia Sekolah Dasar (SD). 

Di madrasah- madrasah makanan kimia banyak dijual oleh 

pedagang di sekitar madrasah. Madrasah seharusnya berani 

mengeluarkan peraturan supaya siswanya jangan membeli makanan yang 

non organik tersebut. Kalau perlu disetiap madrasah harus ada kantin 

yang hanya menyajikan makanan organik. Tugas seperti ini sebetulnya 

tidak sulit kalau madrasah mau melakukannya. 

Bentuk lain dari pendidikan lingkungan hidup adalah penghematan 

pemakaian buku tulis dan buku teks pelajaran. Tenaga pendidik yang 

bijak bisa menyuruh peserta didiknya mencatat, mengerjakan soal, dan 

tugas di rumah dengan menggunakan kertas bekas, kertas yang salah satu 

halaman sudah dipakai, sehingg halaman belakangnya kosong. Halaman 

yang masih kosong itu dapat digunakan, paling tidak untuk coret-coretan. 

Demikian juga kalau foto copy diminta untuk memakai satu kertas untuk 

dua halaman. Kalau hal ini terlaksana maka akan terjadi penghematan 



26 
 

 

pemakaian kertas dengan demikian akan menguarangi pemakaian kayu 

yang ditebang untuk membuat kertas.30 

3. Madrasah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) 

Peningkatan kualitas madrasah memiliki pengertian sejajar dengan 

peningkatan kualitas seluruh komponen madrasah yang erat kaitannya 

dengan pembelajaran  yaitu  kualitas madrasah, kualitas masukan, 

kualitas kurikulum, kualitas tenaga pendidik dan kualitas proses 

pembelajarannya serta bagaimana lingkungan belajarnya. Pendidikan 

yang bermutu adalah pendidikan yang dapat mengembangkan semua 

kompetensi atau kecerdasan untuk memaknai semua pengalaman hidup 

secara kreatif. Merujuk dari pernyataan tersebut maka kompetensi siswa 

dapat terwujud dari proses pembelajaran yang baik. Lingkungan 

madrasah dapat memberikan pengalaman hidup yang bermakna bagi 

peserta didiknya. Di lingkungan itu pula peserta didik dapat 

menjadikannya tempat belajar  yang paling menyenangkan. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan madrasah sebagai  

wahana belajar yang efektif dan efisien. 

Pada pemahaman tentang lingkungan madrasah dalam arti yang 

sempit dan kaitnya dengan kegiatan belajar yang efektif dan efisien, 

maka lingkungan madrasah yang baik akan memberikan dampak yang 

positif terhadap kualitas pendidikan di madrasah sehingga diperlukan 

suatu penataan lingkungan madrasah yang baik dan berwawasan 

                                                           
30Ignas G Saksono,Tantangan Pendidikan Memecahkan Problem Bangsa (Yogyakarta: 

Forkoma PMKRI- Yogyakarta, 2010) hlm.132-133 
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lingkungan yaitu madrasah yang menciptakan lingkungan sebagai 

sumber dan tempat proses belajar mengajar siswa.31 

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen 

Pendidikan Nasional dengan Kementerian Lingkugan Hidup, yang 

diperbaharui pada tahun 2005 dan 2010. Sebagai tindak lanjut dari 

kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan 

Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. 

Program ini dilaksanakan di 10 madrasah di Pulau Jawa sebagai 

madrasah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pendidikan dan 

lingkungan hidup.32 

Madrasah berwawasan lingkungan adalah sebutan bagi madrasah 

yang menjadikan pendidikan lingkungan merupakan salah satu misi 

dalam mencapai tujuan madrasah. Program pendidikan lingkungan ini 

memberikan atmosfir di madrasah sehingga setiap saat ketika peserta 

didik berada dalam lingkungan madrasah, peserta didik selalu 

bersentuhan dengan program ini. Jadi pendidikan lingkungan hidup 

sudah terintegrasi ke dalam program madrasah.33 

                                                           
31WahyuSurakusumah.Konsep PendidikanLingkungan Hidup dalam http.upi.edu Direktori 

FPMIPAJUR._PEND._BIOLOGI. Diakses  3 Oktober  2013 

32Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata Tahun 2013,..hlm.2 
33Wahyu Surakusumah.Konsep PendidikanLingkungan Hidup dalam http.upi.edu Direktori 

FPMIPAJUR._PEND._BIOLOGI. Diakses  3 Oktober  2013 
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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 dan menuju kepada cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. 

Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga madrasah 

yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui tata kelola madrasah yang baik untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan.34 

Pelaksanaan program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar 

yaitu; 

a. Partisipatif artinya komunitas madrasah terlibat dalam manajemen 

madrasah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. 

b. Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan harus dilakukan secara 

terencana dan terus menerus secara komprehensif.35 

Untuk mencapai tujun Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) 

komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai 

madrasah berwawasan lingkungan, keempat komponen tersebut adalah; 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

                                                           
34Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata Tahun 2013,..hlm. 3-4 
35Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 

(Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama Dengan Kementerian Pendidikan Nasional, 

2011) hlm. 13 
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1)  Visi, misi dan tujuan madrasah yang tertuang dalam kurikulum 

memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2)  Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

3)  Mata pelajaran wajib  atau muatan lokal  terkait pendidikan 

lingkungan hidup 

4)  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi; kesiswaan, 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

1) Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran 

2) Mengembangkan isu lokal dan isu global sebagai materi pembelajaran 

lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan 

3)  Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran 

lingkungan hidup 

4)  Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

kegiatan didalam kelas, laboraturium, maupun diluar kelas 

5)  Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

program pembelajaran lingkungan hidup 
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6) Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam 

pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

7)  Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup 

8) Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari 

9) Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan 

berbagai cara dan media. 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

1) Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan madrasah oleh 

warga madrasah 

2) Memanfaatkan lahan dan fasilitas madrasah sesuai kaidah- kaidah 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

3) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

4) Adanya kreativitas dan inovasi warga madrasah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

5)  Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak 

luar 

6)  Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup 



31 
 

 

7)  Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan madrasah 

(orang tua, alumni, media, dunia usaha, pemerintah, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi, madrasah lain) untuk 

meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

8)  Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup 

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

1) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di madrasah 

2)  Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran 

lingkungan hidup madrasah 

3)  Memelihara sarana dan prasarana madrasah yang ramah lingkungan 

4)  Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas madrasah 

5) Memanfaatkan listrik, air dan Alat Tulis Kantor (ATK) secara efisien 

6)  Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan.36 

Manfaat mengikuti program Adiwiyata adalah; 

1. Mendukung percepatan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan 

(standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan pra sarana, pengelolaan pembiayaan, dan 

penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun 2006 tentang 

Standar Nasional Pendididkan. 

                                                           
36Tim Adiwiyata Nasional, Panduan Adiwiyata Tahun 2013,..hlm. 4 
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2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dan operasional madrasah melalui 

penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan 

energi. 

3. Menciptakan kebersamaan warga madrasah dan kondisi belajar mengajar 

yang lebih nyaman dan kondusif. 

4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga madrasah 

dan masyarakat sekitar. 

5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan 

pelestarian fungsi lingkungan di madrasah.37 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

membangun makna berdasarkan data-data lapangan. Penelitian ini 

disebut penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan  

data deskriptif. Penelitian deskriptif  merupakan penelitian yang benar-

benar hanya memaparkan  apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah 

kancah, lapangan, atau  wilayah tertentu. Data yang terkumpul 

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau 

kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian ditarik kesimpulan.38 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
37Ibid, hlm. 5 
38Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) hlm. 3. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

yang artinya suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti dan segala 

macam perilaku juga dapat diamati, Pendekatan kualitatif menekankan 

pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks 

tertentu), lebih banyak meneliti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini peneliti mengambil data di MIN Temanggung Jawa Tengah. 

G. Tempat Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN Temanggung Jawa Tengah. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan November sampai Desember  

2013. 

2. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi dalam penelitian ini instrumen 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi di MIN Temanggung Jawa Tengah 

b. Mencatat hasil temuan dari observasi yang telah dilakukan 

c. Mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 

secara lebih rinci mengenai madrasah berwawasan lingkungan, 

seperti; kepala madrasah, guru kelas I, guru kelas II, guru kelas VI, 
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guru Bahasa Inggris, guru penjasorkes, tim Adiwiyata (ibu Sri 

Rahayu, ibu Dewi Masithoh, bapak Eko Nuryanto) dan peserta didik 

kelas IV, V dan VI yang menjadi anggota kelompok kerja Adiwiyata 

MIN Temanggung. 

3. Subyek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, subyek penelitian ialah orang atau 

apa saja yang menjadi subyek penelitian.39 Subyek penelitian sebaiknya 

dianggap mampu memberikan informasi secara akurat dan memenuhi 

kriteria, seperti menguasai, memahami, serta terlibat langsung dalam 

kegiatan yang diteliti. 

Adapun yang diteliti adalah : 

1. Kepala madrasah MIN Temanggung Jawa Tengah 

2. Guru kelas I, II, dan VI MIN Temanggung Jawa Tengah 

3. Guru mata pelajaran Bahasa Inggris, Penjasorkes MIN 

Temanggung Jawa Tengah 

4. Peserta didik kelas IV, V, dan VI yang menjadi anggota kelompok 

kerja Adiwiyata MIN Temanggung Jawa Tengah. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

triangulasi.Triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.Triangulasi  diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

                                                           
39Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998). Hlm.4 
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bersifat menggabungkan dari berbagi teknik pengunpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.40 

 Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama.41 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik yaitu; 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan  triangulasi sumber yaitu; 

kepala madrasah, guru mata pelajaran, tim Adiwiyata, guru kelas I, II, dan VI 

serta peserta didik yang menjadi anggota kelompok kerja Adiwiyata MIN 

Temanggung.  

1. Metode Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, dengan adanya 

data yang dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat untuk 

                                                           
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2008) hlm. 241. 
41Sugiyono.Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2007). hlm. 241 
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mengumpulkan data penelitian, baik melalui pengamatan dan 

penginderaan.42 

Dalam pelaksanaannya digunakan teknik observasi secara 

langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang akan 

diteliti.43 

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data tentang 

situasi dan kondisi MIN Temanggung Jawa Tengah baik mengenai  

situasi, kondisi, sarana prasarana, keadaan pendidik dan peserta didik, 

juga implementasi madrasah  berwawasan lingkungan di madrasah 

tersebut. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah merupakan  pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.44 Pengumpulan 

dengan cara menanyakan langsung dengan sumber informasi, sehingga 

kebenarannya kongkrit dan jelas. 

Akurasi dari sebuah penelitian sangat ditentukan oleh kualitas 

narasumber. Oleh karena itu subyek penelitian adalah kepala madrasah, 

guru  kelas (I, II, dan VI), tim Adiwiyata MIN Temanggung Jawa 

Tengah, guru mata pelajaran (Bahasa Inggris dan Penjasorkes), dan 

                                                           
42Sugiyono.Metode penelitian pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2007). hlm. 310 
43Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek … hlm 136 
44Sugiyono.Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D… hlm. 231 
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peserta didik  kelas IV, V, dan VI yang menjadi anggota kelompok kerja 

Adiwiyata MIN Temanggung Jawa Tengah. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.45 Metode penulisan ini penulis gunakan 

untuk menghimpun data yang bersifat dokumentatif, seperti keadaan 

tenaga pendidik, siswa, karyawan, sejarah berdiri, sarana dan prasarana, 

bukti kegiatan-kegiatan yang dilakukan madrasah terkait madrasah 

berwawasan lingkungan yang ada di MIN Temanggung Jawa Tengah. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses  mencari dan menyusun  secara sistematis  

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,  dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.46 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian atau data 

yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat yang akhirnya ditarik 

suatu kesimpulan untuk menunjukkan fakta di lapangan. 

                                                           
45Ibid. hlm. 240 

46Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabete, 2009) hlm.. 89 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisa 

data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan informasi melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, dan 

penyederhanaan data mentah dalam catatan-catatan lapangan tertulis. 

Data yang sudah didapatkan kemudian direduksi dengan cara 

mengelompokkan atau memilih dan meramu data yang sesuai dengan 

penelitian, sesudah data itu terangkum kemudian disusun supaya lebih 

teratur. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai 

tersusunnya laporan akhir penelitian.47 Dalam tahap ini semua data yang 

didapat dilapangan penulis kumpulkan kemudian dipilih mana data yang 

penting dan tidak  penting untuk selanjutnya data disusun supaya lebih 

teratur. 

3. Penyajian Data 

Deskripsi penemuan dari apa yang diperoleh di lapangan. 

Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

suatu tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

                                                           
47Ibid, hlm. 275. 
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dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya.48 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan 

masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Dari hasil pengolahan dan 

penganalisisan data ini kemudian diberi interpretasi terhadap masalah 

yang akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk menarik 

kesimpulan.49 

Pengambilan kesimpulan sangat penting untuk menegaskan 

pokok-pokok pemahaman dan pembahasan yang tertulis serta 

memaparkan ini dengan lebih komprehensif. Kesimpulan diambil setelah 

data-data itu tersusun secara sistematis dan rapi. 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam proses penyusunan skripsi ini, maka 

penulis memberikan sistematika pembahasan menjadi empat bab sebagai 

berikut : 

Bab I, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang gambaran umum MIN Temanggung Jawa 

Tengah meliputi letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, tujuan, struktur 

                                                           
48Sugiyono, Memahami Penelitian,…hlm. 95. 
49Sugiyono, Metode Penelitian,…hlm.252 
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organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa serta sarana dan prasarana 

yang menunjang jalannya proses pembelajaran. 

Bab III, berisi implementasi madrasah berwawasan lingkungan di 

MIN Temanggung Jawa Tengah meliputi profil madrasah, kebijakan 

madrasah,  kurikulum, sarana dan pra sarana pendukung, serta pengembangan 

kegiatan yang terkait dengan program madrasah berwawasan lingkungan. 

Bab IV, berisikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari seluruh 

rangkaian penelitian yang dilakukan, saran-saran, serta penutup. Pada akhir 

skripsi juga akan dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 

riwayat hidup penulis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan MIN Temanggung  terkait dengan madrasah berwawasan 

lingkungan; 

a. Visi, misi, dan tujuan  madrasah memuat upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup (pendidikan 

Adiwiyata) kedalam semua mata pelajaran dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75.  

c. Madrasah mengalokasikan anggaran sebesar 15% sampai  20% dari 

total anggaran pertahun untuk pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup. 

2. Pelaksanaan kurikulum di MIN Temanggung yang mengintegrasikan 

pendidikan Adiwiyata kedalam semua mata pelajaran dilakukan dengan 

cara;   

a. Tenaga pendidik menerapkan strategi, metode, dan teknik yang 

melibatkan peserta didik secara aktif. 

b. Tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global dalam 

pembelajaran lingkungan hidup .  

c. Tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan 

instrumen penilaian yang terkait dengan pembelajaran lingkungan 

hidup.  
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d. Tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik 

untuk kegiatan di dalam  kelas, laboratorium, maupun di luar kelas. 

e. Tenaga pendidik mengikutsertakan orang tua peserta didik  dan  

masyarakat dalam  kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

f. Tenaga pendidik mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural 

dalam memecahkan masalah lingkungan hidup serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

g. Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan 

pelestarian fungsi  lingkunga hidup, mencegah terjadinya kerusakan 

dan pencemaran lingkungan hidup. 

h. Peserta didik menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang 

diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari. 

i. Tenaga  pendidik dan perserta didik mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media 

(madding, surat kabar, web site). 

3. Kegiatan lingkungan  berbasis partisipatif   di MIN Temanggung 

dilakukan dengan cara; 

a. Pemeliharaan  dan perawatan gedung  dan lingkungan madrasah 

dilakukan oleh warga madrasah. 
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b. Pemanfaatan lahan dan fasilitas madrasah sesuai kaidah-kaidah  

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

c. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

d. Adanya kreativitas dan inovasi warga madrasah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

e. Pihak madrasah mengikuti  kegiatan aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Temanggung, 

SMAN 2 Temanggung, SMKN 1 Temanggung. 

f. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup. 

g. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan madrasah 

(orang tua, alumni,dunia usaha, pemerintah, Lembaga Sosial 

Masyarakat, perguruan tinggi, madrasah lain) untuk meningkatkan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

h. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup. 

4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan yang dilakukan  MIN 

Temanggung diwujudkan dengan  cara; 

a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di madrasah. 

b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

lingkungan hidup di madrasah.   

c. Memelihara sarana dan prasarana madrasah yang ramah lingkungan. 
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d. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi 

madrasah. 

e. Memanfaatkan listrik, air dan Alat Tulis Kantor (ATK) secara 

efisien. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan. 

B. Saran 

Penulis menyadari bahwa  penelitian yang penulis lakukan masih 

banyak  kekurangan dan  jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis 

sarankan  kiranya ada penelitian lagi untuk menyempurnakan penelitian yang 

telah penulis lakukan. 
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Pedoman wawancara penelitian untuk kepala madrasah dan guru 

 

A. Bagaimana Kebijakan sekolah  di MIN Temanggung? 

1. Apakah  visi, misi, dan tujuan madrasah memuat upaya perlindungan 

dan pengelolaaan lingkungan hidup? 

2.  Bagaimana struktur kurikulum  mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup? 

3. Apakah  mata pelajaran wajib  atau muatan lokal  terkait pendidikan 

lingkungan hidup sudah dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar? 

4.  Apakah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi; 

kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan 

kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan? 

B. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di MIN Temanggung? 

1. Apakah  tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan  isu global 

sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang 

pendidikan? 

2. Apakah pihak madrasah mengikutsertakan orang tua peserta didik dan 

masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup? 

3. Apa saja hasil karya nyata yang sudah diperoleh yang berkaitan 

dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? 

4. Apakah  peserta didik menerapkan pengetahuan lingkungan hidup 

yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari? 

C. Bagaimana pelaksanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

1. Bagaimana pemeliharaan dan merawatan gedung dan lingkungan 

madrasah oleh warga madrasah? 

2. Bagaimana pemanfaatan lahan dan fasilitas  madrasah sesuai kaidah- 

kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 



3. Bagaimana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai 

dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 

4. Bagaimana  kreativitas dan inovasi warga madrasah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 

5. Sudah pernahkah madrasah  mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup 

yang dilakukan oleh pihak luar? 

6. Apakah madrasah  memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan 

pembelajaran lingkungan hidup? 

7.  Apakah sekolah mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait 

dengan madrasah (orang tua, alumni, media, dunia usaha, pemerintah, 

LSM, Perguruan tinggi, madrasah lain) untuk meningkatkan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di madrasah? 

8. Sudah  pernahkah menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran 

lingkungan hidup? 

D. Bagaimana pengelolaan  sarana dan prasarana pendukung ? 

1. Apakah madrasah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan hidup di madrasah? 

2.  Apakah madrasah menyediakan sarana dan prasarana untuk 

mendukung pembelajaran lingkungan hidup di madrasah? 

3. Bagaimana cara madrasah  memelihara sarana dan prasarana 

madrasah yang ramah lingkungan? 

4. Bagaimana cara  meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas 

madrasah? 

5. Bagaimana cara memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien? 

6. Apakah makanan yang dijual di kantin madrasah berbahan alami? 

7. Bagaimna cara meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan 

ramah lingkungan? 

E. Bagaimana implementasi penddikan lingkungan dalam pembelajaran? 

1. Apakah tenaga pendidikan lingkungan diberikan secara integrasi ? 

2. Apakah tenaga pendidik memanfaatkan lingkungan sekitar madrasah 

sebagai sumber belajar? 



3. Apakah RPP terintegrasi dengan lingkungan? 

4. Bagaimana penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran? 

5. Apakah tenaga pendidik mengembangkan indikator dan instrument 

penilaian pembelajaran lingkungan hidup? 

6. apakah tenaga pendidik  mengaitkan pengetahuan konseptual dan 

prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman wawancara untuk peserta didik 

 

1. Apakah peserta didik mengkomunikasikan pendidikan lingkungan 

hidup dengan berbagai cara dan media? Media apa yang 

digunakan? 

2. Apa saja hasil karya yang sudah dihasilkan oleh peserta didik? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja komposter? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja biopori? 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja hidroponik? 

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja 3R? 

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja bank sampah? 

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja green house? 

9.  Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja kehati? 

10. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja kehutanan? 

11. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja perikanan? 

12. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pokja toga dan  warung 

hidup? 

 



Catatan Lapangan  

Hasil wawancara  di MIN Temanggung  diambil tanggal 15  November 2013 

A. Kebijakan Madrasah Berwawasan Lingkungan 

Nara Sumber: Bp. M. Farokhi, S.Ag. dan Bp. Eko Nuryanto, S. Pd. I 

1. Visi, misi, dan tujuan madrasah yang tertuang dalam kurikulum 

memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Materi lingkungan hidup di integrasikan kedalam mata pelajaran 

seperti: IPA,IPS, Bahasa Indonesia , PKN, Olahraga, KTK. 

3. Adanya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran 

wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi 

lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan 

lingkungan. Nilai KKM untuk pendidikan lingkungan hidup adalah 75 

4. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memiliki anggaran 

untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 15% 

sampai 20 % dari total anggaran madrasah. Jika dinominalkan sebesar 

8-9 juta pertahun. Anggaran sekolah sebesar 8-9 juta pertahun 

dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan seperti: 

a. Kesiswaan 

b. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

c. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan 

d. Sarana dan pra sarana 

e. Budaya dan lingkungan madrasah 

f. Peran masyarakat dan kemitraan 

g. Peningkatan dan pengembangan mutu 

B. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Nara Sumber: Ibu Dewi Masithoh 

1. Lebih dari 70 % tenaga pendidik menerapkan strategi,  metode yang 

melibatkan peserta didik secara aktif 



2. Lebih dari 70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal (daerah) 

dan isu global yang terkait dengan  perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Isu lokal contohnya ketika terjadi tanah longsor di 

Kecamatan Gemawang dan isu global seperti pemanasan global 

3. Lebih dari 70 % tenaga pendidik mengembangkan  indikator 

pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari 

RPP yang dibuat oleh tenaga pendidik. 

4. Lebih dari 70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran 

yang lengkap yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

5. Mengikutsertakan orang tua  dan  masyarakat dalam  kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa contohnya 

seperti pemberian bantuan dana berupa uang,  pot bunga serta alat-alat 

kebersihan (sapu ,tempat sampah ,pot bunga)  oleh wali murid.  

6. Tenaga pendidik dan peserta ddik mengkomunikasikan hasil-hasil 

inovasi pembelajaran lingkungan hidup dengan karya nyata . hasil 

inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui: 

majalah dinding, Web-site, surat kabar. 

7. Menghasilkan karya nyata yang terkait dengan pelestarian fungsi  

lingkunga hidup, mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup. 50% peserta didik menghasilkan karya nyata yang 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara 

lain: puisi, sajak, artikel, lagu, gambar, seni tari, kolase, produk daur 

ulang. 

8. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta  didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah 

lingkungan hidup seperti memilah sampah organik dan non organik,  

C. Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Nara Sumber: Ibu Sri Rahayu, S.Pd. 



1. Memelihara dan merawat gedung  dan lingkungan madrasah dilakukan  

oleh warga madrasah. Lebih dari 80% warga madrasah terlibat dalam 

pemeliharaan gedung dan lingkungan madrasah. Dibuat jadwal petugas 

(daftar piket) pemeliharaan dan perawatan oleh madrasah. 

2. Pemanfaatan lahan dan fasilitas madrasah sesuai kaidah-kaidah  

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 80% warga madrasah 

memanfatkan lahan dan fasilitas madrasah sesuai kaidah-aidah 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di wujudkan 

dengan cara: pemeliharaan taman, toga, green house, hutan madrasah, 

pembibitan, kolam, pengelolaan sampah. 

3. Mengembangkan kegiatan eksra kurikuler yang sesuai dengan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ekstra 

kurikuler (pramuka, karya ilmiah remaja, dokter kecil, palang merah 

remaja, pencinta alam) dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: 

pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang, pertanian organik, 

biogas) 

4. Adanya kreativitas dan inovasi warga madrasah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingakungan hidup. Kegiatan  kreativitas 

dan inovasi  dari warga madrasah dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut 

a. Daur ulang sampah 

b. Pemanfaatan dan pengelolaan air 

c. Karya seni 

d. Hemat energi 

5. Mengikuti  kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak 

luar 

a. Tenaga pendidik: mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan leh pihak luar yaitu dari Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Temanggung, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan 



b. Peserta didik: bina anak adiwiyata dari SMA N 2 Temanggung, 

pembinaan pembibitan sengon dari dinas kehutanan kabupaten 

Temanggung dan dari SMK N 1Temanggung. 

6. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup. Lembaga  yang menjadi  sebagai narasumber untuk 

meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup antara lain: Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, SMK N 1 Temanggung, 

SMA N 2 Temanggung, Dinas Pertanian kabupaten Temanggung, 

Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Temanggung, Dinas Kesehatan 

kabupaten. Temanggung. 

7. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan madrasah 

(orang tua , alumni,dunia usaha, pemerintah, LSM, peruruan tinggi, 

madrasah lain) untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup  antar lain: wali murid, alumni, komite 

madrasah, Badan Lingkungan Hidup kabupaten Temanggung, SMK N 

1 Temanggung, SMA N 2 Temanggung, Dinas Pertanian kabupaten 

Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Temanggung, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

8. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, 

antara lain: 

a. Pelatihan higienis dan sanitasi untuk guru di kabupaten 

Temanggung tahun 2008 

b. Pelatihan higienis dan sanitasi untuk guru di kabupaten 

Temanggung tahun 2009 

c. Pelatihan higienis dan sanitasi untuk guru di kabupaten 

Temanggung tahun 2010 

d. Menjadi narasumber dalam sosialisasi tentang kebersihan, 

kesehatan, dan kepedulian lingkungan untuk guru dan siswa RA 

Masyithoh Jurang Temanggung tahun 2013 



e. Menjadi narasumber dalam sosialisasi tentang kebersihan, 

kesehatan, dan kepedulian lingkungan untuk guru dan siswa PAUD 

Masyithoh Jurang Temanggung tahun 2013 

D. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Nara Sumber: Ibu Sri Rahayu, S.Pd. 

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di madrasah. Tersedianya sarana prasarana untuk 

mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah seperti: air 

bersih, sampah (menyediakan tempat sampah terpisah, komposter) 

tinja, air limbah atau drainase, ruang terbuka hijau,  

2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

lingkungan hidup di madrasah. Tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran lingkungan hidup antara lain: pengomposan, 

pemanfaatan dan pengolahan air, hutan, taman, kebun madrasah, gren 

house, toga, kolam ikan, biopori, sumur resapan. 

3. Memelihara sarana dan prasarana madrasah yang ramah lingkungan.. 

terpeliharanya sarana dan prasarana  yang ramah lingkungan sesuai 

fungsinya, seperti:  

a. Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara 

alami 

b. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan 

c. Menggunakan pavling blok rumput kecuali halaman yang 

digunakan untuk upacara. 

4. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi 

madrasah. Tersedianya unsur mekanisme pengelolaan dan 

pemeliharaan sarana meliputi: penanggung jawab, tata tertib, pelaksana 

(daftar piket), pengawas terkait dalam kegiatan penyediakan dan 

pemakaian sarana fasilitas sanitasi madrasah 

5. Memanfaatkan listrik, air dan Alat Tulis Kantor (ATK) secara efisien. 

Lebih dari 20 % efisiensi pemanfaatan listrik, air, dan ATK dilakukan 

dengan menghemat air dan listrik, pada dinding madrasah dipasang 



poster untuk menghemat air dan listrik, menggunakan air dan listrik 

seperlunya saja. 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan. 

Kantin melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayana kantin sehat dan ramah lingkngan, meliputi: 

a. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar atau terkontaminasi, 

kadaluarsa. 

b. Kantin tidak menjual makan atau minuman yang mengandung 

bahan pengawet, pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai 

dengan standar kesehatan. 

c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah 

lingkungan, seperti: plastik, Styrofoam, aluminiumfoil. makanan 

yang dijual di kantin madrasah di bungkus dengan daun pisang 

d. Makanan yang dijual di kantin sudah diuji oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan provinsi Jawa Tengah. 

  



Hasil wawancara yang diambil tanggal 23 November 2013 

A. Hasil wawancara dengan BP. Eko Nuryanto, S. Pd.I (guru kelas VI) 

1. Pendidikan lingkungan hidup diberikan dengan cara diintegrasikan 

dengan mata pelajaran yang lain. Pengintegrasian pembelajaran 

lingkungan hidup misalnya ketika pelajaran IPA peserta didik 

diajak keluar untuk belajar dengan alat peraga berupa tanaman 

yang ada di halaman madrasah. 

2. Praktek penerapan pendidikan lingkungan hidup ketika dilapangan 

dilakukan dengan cara seperti pencakokan dan penyambungan 

tanaman. 

3. Penilaian pendidikan lingkungan hidup masih teritegrasi. 

4. Tenaga pendidik memberikan materi  lingkungan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya botol bekas air mineral dibawa ke 

madrasah untuk kemudian dijadikan hasil karya peserta didik. 

5. Peserta didik dan  tenaga pendidik mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran lingkungan hidup melalui majalah dinding, surat 

kabar, web site. 

B. Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Masithoh, S, Sos, I (guru kelas I) 

1. Materi pendidikan lingkungan diintegrasikan dengan cara 

pembelajaran tematik misalnya mata pelajaran IPA tema diri 

sendiri peserta didik diajarkan tentang kebersihan pribadi, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema lingkungan peserta didik 

diajak jalan-jalan di sekitar madrasah dan juga diminta membuat 

puisi bertema lingkungan, mata pelajaran Qur’an Hadits peserta 

didik diajarkan hadits tentang kebersihan, mata pelajaran fiqih 

peserta didik diajarkan materi pelajaran thaharah. 

2. Memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran dilakukan dengan 

cara anak-anak diajak ke taman madrasah untuk belajar 

menggambar, memanfaatkan tanaman di depan kelas untuk 

pembelajaran. 

3. RPP terintegrasi dengan pendidikan lingkunngan. 



4. Metode yang digunakan tenaga pendidik adalah menggambar, 

bercerita,  

5. Tenaga pendidik belum menerapkan pengetahuan konseptual dan 

prosedural karena masih kelas I. 

C. Hasil wawancara dengan Bp. M. Hanifuddin (guru Bahasa Inggris) 

1. Pendidikan lingkungan hidup masih diintegrasikan dengan mata 

pelajaran Bahasa Inggris sambil menunggu kurikulum yang baru 

(kurikulum 2013). 

2. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dilakukan dengan cara seperti 

mengenal kosa kata tentang lingkungan dalam Bahasa Inggris, kata 

kerja tentanng lingkungan hidup dalam Bahasa Inggris. 

3. Di dalam kelas pembelajaran ingkungan hidup di berikan sacara 

integrasi tetapi untuk di luar kelas dilakukan dengan studi banding  

yang dilakukan ssecara berkala misalnya studi banding ke SMK N 

1 Temanggung. 

4. Penerapan pengatahuan konseptual dan prosedural dilakukan 

dengan cara problem solving untuk kelas IV-VI, contohnya peserta 

didik diminta membuat laporan.    

D. Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, S. Pd. (guru Penjasorkes) 

1. Pendidikan lingkungan hidup masih diberikan dengan cara 

diintegrasikan dengan mata pelajaran penjasorkes. Sebagai 

contohya adalah ketika pelajaran penjasorkes peserta didik diminta 

untuk menanam pohon. 

2. RPP dan penilaian juga masih terintegrasi 

  



Hasil wawancara dengan peserta didik tanggal 28 November 2013 

 

1. Peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan 

hidup dengan berbagai cara dan media seperti: mading madrasah 

berupa puisi, cerpen,kolase, lirik lagu dan lain-lain. 

2. Hasil karya yang sudah dihasilkan oleh peserta didik seperti; produk 

kerajinan dari botol air mineral,  bunga dari plastik bekas, bunga dari 

bungkus buah apel, fas bunga dari tempurung kelapa. 

3.  Kegiatan yang dilakukan pada pokja komposter adalah membuat 

pupuk organik dari sampah organik seperti daun yang jatuh dari 

tanaman yang ada di madrasah dan daun pembungkus makanan. 

4. Kegiatan yang dilakukan pada pokja biopori adalah membuat lubang 

biopori dengan kedalaman kurang lebih 130 cm dan diameter 20 cm.  

5. Kegiatan yang dilakukan pada pokja hidroponik adalah membuat 

media tanam selain dari tanah. Media yang digunakan adalah pasir, 

sabut kelapa. 

6. Kegiatan yang dilakukan pada pokja 3R adalah membuat produk 

kerajinan dari bahan seperti kardus bekas, botol air mineral, bungkus 

buah apel. 

7. Kegiatan yang dilakukan pada pokja bank sampah adalah memilih 

sampah yang nantinya dapat digunakan untuk membuat kerajinan 

seperti kardus bekas, botol air mineral dan lain-lain. 

8. Kegiatan yang dilakukan pada pokja green house adalah membuat 

bibit tanaman seperti terong, tomat, cabe dan lain-lain 

9. Kegiatan yang dilakukan pada pokja  kehati adalah menanam dan 

memelihara tanaman yang disebut dengan keaneka ragaman hayati 

yang ada di taman madrasah. 

10. Kegiatan yang dilakukan pada pokja kehutanan adalah melakukan 

pembibitan tanaman perkayuan sepeerti albasia atau sengon, trembesi. 



11. Kegiatan yang dilakukan pada pokja perikanan adalah 

membudidayakan ikan yang dipelihara di kolam yang ada di 

lingkungan MIN Temanggung. 

12. Kegiatan yang dilakukan pada pokja toga dan warung hidup adalah 

menanam tanaman obat seperti kunyit, jahe, sirih merah, terong 

seledri, cabe, bayam, ketela pohon dan lain-lain 
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