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MOTTO 
 

ِضٰفِيَسعَىٰ تََىلَّىٰ َوإِذَا َرأ ِسدَٰٱۡلأ ِلكَٰفِيَهاِليُفأ ثََٰويُهأ َحرأ َلٰ ٱلأ َُٰوٱلنَّسأ يُِحبٰ َلَٰوٱّللَّ

فََسادَٰ  ٱلأ

 

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di 

bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan.”  

(Q.S. Al-Baqarah: 205)
1
  

                                                           
1
 Al-Mumayyaz Al-Qur’an Tajwid warna Transliterasi per kata terjemahan perkata, (Bekasi: Cipta 

Bagus Segara, 2014), hlm. 32 
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ABSTRAK 

Ahmad Nasihun Amin, Manajemen Program Go Green School di MAN 1 

Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

 Seiring dengan semakin rumitnya permasalahan lingkungan hidup menjadi 

hal penting dan mendesak untuk semakin giat dalam menanamkan pendidikan 

karakter, khususnya karakter peduli lingkungan yang saat ini dirasa sudah mulai 

krisis. Sekolah dalam konteks kemasyarakatan merupakan wahana praktis bagi 

berlangsungnya pendidikan karakter.  

Dalam kenyataannya, sekolah dinilai belum mampu mewujudkan karakter 

seperti yang diharapkan semua pihak. Di lingkungan perkotaan yang sudah 

terdapat banyak gedung dan lahan bisa dikatakan sangat minim, Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Yogyakarta mencoba membuat suasana menjadi lebih asri dengan 

menerapkan program Go green School. Tidak hanya itu, program Go green 

School juga dapat memupuk kecintaan terhadap lingkungan.  

Hasil penelitian menunjukkan (1) Manajemen program go green school di 

MAN 1 Yogyakarta terdiri dari perencanaan, pendistribusian tugas, penggerak, 

dan pengawasan; (2) Faktor pendukung terlaksananya program ini terdiri dari 

internal dan eksternal. Internal berasal dari, kepala madrasah, guru, pegawai, 

siswa, dan anggota pecinta alam. Faktor eksternal terdiri dari Dinas Lingkungan 

Hidup dan tenaga ahli pertanan; (3) hasil dari pelaksanaan program go green 

school yang berupa tertanamnya budaya lingkungan berkelanjutan; situasi sekolah 

yang nyaman; siswa yang memiliki karakter cinta lingkungan, mandiri, 

bertanggungjawab, peka terhadap situasi; lingkungan sekolah menjadi asri; saat 

musim kemarau warga sekitar tidak kekurangan air; serta terwujudnya lingkungan 

yang nyaman untuk pembelajaran. 

Kata Kunci: Manajemen Program, Go green School. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepedulian lingkungan pada saat ini merupakan hal yang sering 

dibicarakan, isu kepedulian itu muncul sebagai dampak dari kerusakan 

lingkungan yang semakin meluas dan mengkhawatirkan masa depan umat 

manusia. Kerusakan lingkungan telah menyentuh aspek mendasar sebagai 

dampak dari kesalahan dalam memandang hubungan antar manusia dan 

lingkungan. Berbagai pandangan manusia telah menjadikan lingkungan 

sebagai objek yang perlu dieksploitasi sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan 

dampak yang akan ditimbulkan ketika hal-hal buruk tersebut terus dilakukan. 

Cara hidup yang salah dalam menilai lingkungan akan mengakibatkan 

terjadinya kerusakan lingkungan. Fenomena global warming dan perubahan 

iklim yang berakibat pada peningkatan suhu udara, curah hujan yang tidak 

pasti, banjir semakin meluas dan semakin besar, kemerosotan produksi 

pertanian dan ancaman penyakit mematikan merupakan masalah terbesar bagi 

umat manusia dimasa yang akan datang merupakan dampak perilaku manusia 

sekarang yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
2
 Apabila 

hal tersebut tidak benar-benar ditangani, maka masyarakat sendiri yang akan 

memperoleh dampak dari ulahnya. 

                                                           
2
 Mohammad Dendy F, “Pelaksanaan Program Adiwiyata Dalam Mendukung 

Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di SMA 4 Pandeglang”, Jurnal Pendidikan Geografi 17, 
no. 1 (2017): 26. 
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Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia merupakan 

Negara yang rawan akan terjadinya bencana alam. Sebagian dari bencana 

alam yang terjadi merupakan proses alami yang tidak ada kaitannya dengan 

ulah manusia seperti gempa bumi, gunung meletus, serta tsunami. Akan tetapi, 

beberapa bencana yang lainnya terjadi justru karena ulah manusia yang kurang 

peduli dengan lingkungan disekitarnya seperti banjir, tanah longsor, serta 

kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini jelas akan membawa dampak kepada 

kerugian material serta kerusakan ekosistem. 

Kurangnya pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup yang 

mendorong manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber 

daya alam menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan berupa pencemaran 

lingkungan, pengurangan sumber daya alam, serta terjadi banyak bencana 

seperti banjir, tanag longsor, dan sebagainya. Dengan meningkatnya masalah 

lingkungan berupa pencemaran lingkungan, berkurangnya sumber daya, serta 

terjadinya bencana slam dimana-mana, maka diperlukan pemahaman akan 

upaya pelestarian lingkungan.  

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada point ke empat dari pasal 65 menyebutkan bahwa 

“setiap orang berhak dan berperan dalam pegelolaan lingkungan”. Ini berarti 

bahwa siapapun dia baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai 

kewajiban untuk ikut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
3
 

                                                           
3
 Marsiana Lina, Hj. Masluyah Suib, dan Usman Radiana, “Pengelolaan Sekolah 

Adiwiyata Oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Ngabang”, … : 2.  
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Dalam hal ini, siapapun warga negara Indonesia sudah seharusnya untuk 

saling menjaga lingkungan dimana orang tersebut tinggal. 

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengubah pemahaman 

banyak orang adalah melalui dunia sekolah. Dimulai dengan dunia 

persekolahan maka nantinya akan menciptakan masyarakat dimasa mendatang 

yang lebh peduli terhadap lingkungan sekitar. Sejauh ini, program yang sering 

kita jumpai adalah program sekolah hijau atau sekolah adiwiyata. Dalam 

program ini tentunya memuat kegiatan-kegiatan yang mengajarkan tentang 

kepedulian terhadap lingkungan serta pembiasaan-pembiasaan penunjang 

untuk melastarikan lingkungan.  

Untuk menjadi sekolah adiwiyata tentu bukanlah suatu hal yang 

mudah, ada empat indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan sekolah 

adiwiyata, yaitu: aspek kebijakan berwawasan lingkungan, aspek kurikulum 

sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan partisipatif berbasis lingkungan 

hidup, serta aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ramah 

lingkungan.
4
 Untuk melaksanakan empat indikator tersebut dibutuhkan 

partisipasi dari semua belah pihak, baik dari tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, serta semua warga sekolah yang terdapat di 

lingkungan persekolahan tersebut. Tentunya dengan mensosialisasikan 

beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa sangat penting di 

lakukan guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan 

                                                           
4
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata Pasal 6 Ayat 1. 
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kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah 

berwawasan lingkungan. 

Seiring dengan bertambah rumitnya permasalahan lingkungan hidup 

menjadikan hal tersebut sangatlah penting dan mendesak untuk lebih 

menggencarkan pendidikan karakter, khusunya karakter peduli lingkungan 

yang saat ini dirasa sudah mulai terkikis. Sekolah dalam konteks 

kemasyarakatan merupakan wahana praktis bagi berlangsungnya pendidikan 

karakter. Tetapi dalam kenyataannya, sekolah dinilai belum mampu 

mewujudkan karakter seperti yang diharapkan semua pihak. Pendidikan 

berbasis karakter perlu dikembangkan baik sebagai mata pelajaran yang 

monolitik maupun terintegrasi dengan mata pelajaran lain.
5
 Sehingga untuk 

saai ini pendidikan karakter merupakan salah satu fokus yang harus 

digencarkan oleh pemerintah untuk mengatasi krisi tentang lingkungan hidup 

yang sedang kita alami bersama.  

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam pengembangan karakter 

warga sekolah, khusunya karakter peduli lingkungan dapat dilakukan dengan 

membuat kebijakan yang mengintegrasikan antara pendidikan lingkungan 

hidup dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Seperti halnya dengan 

Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta, terdapat sebuah program yang 

mencoba menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sekolah ini 

memiliki sebuah program yang bernama Go green School, program rintisan 

                                                           
5
 Mohammad Dendy F, “Pelaksanaan Program Adiwiyata Dalam Mendukung 

Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di SMA 4 Pandeglang”, Jurnal Pendidikan Geografi 17, 
no. 1 (2017): Hlm. 27. 
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bersama yang mencoba menghijaukan lingkungan sekolah perkotaan serta  

menumbuhkan kecintaan para siswa terhadap lingkungan sekitar.  

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta. 

Di lingkungan perkotaan yang sudah terdapat banyak gedung dan lahan bisa 

dikatakan sangat minim, sekolah ini mencoba membuat suasana menjadi lebih 

asri dengan menerapkan program Go green School. Tidak hanya itu, program 

Go green School juga dapat memupuk kecintaan terhadap lingkungan. Maka 

dari itu, penelitian ini perlu dilakukan karena sekolah ini mampu menjalankan 

program Go green School. Padahal kita sering menjumpai bahwasanya 

dilingkungan perkotaan adalah lingkungan yang acuh, mementingkan 

urusannya masing-masing serta memiliki polusi yang tanggi karena banyak 

kendaraan yang melintasi perkotaan. Akan tetapi bagaimana sekolah ini tetap 

bisa menjalankan program Go green School. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini 

adalah bagaimana pengelolaan program Go green School di MAN I 

Yogyakarta. Kemudian fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) 

subfokus, yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan dari program Go green School di MAN I 

Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari program Go green School 

di MAN I Yogyakarta? 



6 
 

 
 

3. Bagaimana hasil dari program Go green School di MAN I Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui pengelolaan yang diterapkan dalam program Go green 

School di MAN I Yogyakarta. 

b. Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

selama melaksanakan program Go green School di MAN I 

Yogyakarta. 

c. Mengetahui apa saja hasil setelah melaksanakan program Go green 

School di MAN I Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi bagi dunia pendidikan baik secara teoritis maupun secara 

praktis, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapakn mampu menambah wawasan 

serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi oleh para pembaca 

dalam pengembangan pengetahuan, khususnya tentang Manajemen 

Program go green School. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi 

pemikiran didalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 
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Yogyakarta dan sebagai gambaran bahwa Madrasah aliyah juga ikut 

berperan dalam bidang penyelamatan lingkungan secara bersama. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan eksplorasi 

terhadap beberapa sumber dari penelitian terdahulu mengenai program Go 

green School maupun program adiwiyata untuk membandingkan antara 

keduanya. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini sangat perlu untuk 

dilaksanakan karena untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, sehingga tidak terjadi penelitian dengan permasalahan yang sama 

dan memiliki ciri khusus. Beberapa kajian dari penelitian tersebut diantaranya: 

Pertama, Yanti Dwi rahmah dkk, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi pada SD Manukan Kulon 

III/540 Kota Surabaya” menjelaskan bahwa kebijakan tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah melalui 

pendidikan akan terlaksana dengan baik dan mencapai penghargaan adiwiyata. 

Dalam hal ini SDN Manukan Kulon III/540 memiliki keuntungan karena 

memiliki guru-guru dengan pendidikan tinggi, sehingga diharapkan bisa 

mendorong keberhasilan program Adiwiyata. Namun, dalam pelaksanaannya 

program sekolah adiwiyata mendapatkan hambatan yang mana kurang 

kompak antara guru dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan 
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lingkungan hidup serta adanya tahap renovasi yang merusak sebagian dari 

hasil pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. 
6
 

Kedua, dalam penelitian Victor Imaduddin Ahmad yang berjudul 

“Manajemen Sistem Lingkungan Sekolah Adiwiyata Mandiri (Studi Kasus di 

SMA Negeri I Lamongan)” disebutkan bahwa implementasi sistem 

lingkungan pendidikan  meliputi empat aspek, yaitu: kebijakan berwawasan 

lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung yang ramah 

lingkungan. Model Manajemen Pengembangan Sistem Lingkungan 

Pendidikan di SMA N 1 Lamongan mencakup empat dimensi keilmuan, 

diantaranya: Manajemen, Psikologi, Sosiologi dan Ekologi. Adapun dampak 

Manajemen pengembangan Sistem Lingkungan Pendidikan di SMA N 1 

Lamongan secara intern, yaitu: wawasan seluruh sivitas sekolah akan 

lingkungan meningkat, kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan 

meningkat, kesehatan dan Kenyamanan lingkungan meningkat, peningkatan 

prestasi dilihat dari tren peningkatan jumlah penerimaan siswa di PTN. Dan 

secara ekstern pada tahun 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tergolong 

sangat baik.
7
 

 Ketiga, dalam skripsi Ulfatur Rahmah yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Green School sebagai Strategi Pemasaran Pendidikan Terhadap 

Minat Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri Surabaya”, 

                                                           
6
 Yanti Dwi Rahmah, dkk. “Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi Pada SDN 

Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 4,  hlm. 753-757.  
7Victor Imadussin Ahmad, “Manajemen Sistem Lingkungan Sekolah Adiwiyata Mandiri 

(Studi Kasus di SMA Negeri I Lamongan)”, KUTTAB 1, no. 1 (2017): hlm. 86-97 
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dalam skripsi tersebut menjelaskan penerapan green school sebagai suatu 

strategi dalam pemasaran pendidikan. Yang mana dijelaskan penerapan-

penerapan green school di sekolah, seperti dari segi penataan lingkungan serta 

pembiasaan perilaku ramah lingkungan sebagai salah satu cara menarik minat 

siswa dalam proses pembelajaran.
8
  

Keempat, Tesis Yupiter L. Manurung mahasiswa Pasca sarjana 

Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro tahun 2011 

dengan judul “Program Adiwiyata dalam pengelolaan Lingkungan Sekolah 

(studi kasus SDN Panggung 04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi 

Jawa Tengah)”. Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa warga sekolah 

SD N Panggang 04 Jepara memiliki perilaku yang peduli dalam pengelolaan 

lingkungan seperti menanam dan merawat tanaman, memilah dan membuang 

sampah; menghemat pemakaian air, listrik dan kertas. Program Adiwiyata 

diimplementasikan di SDN Panggang 04 Jepara melalui pengembangan 

kebijakan sekolah, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, 

pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan dan atau 

pengembangan sarana pendukung sekolah dengan kerjasama antara guru, 

siswa, orangtua, komite sekolah, dinas/instansi terkait lingkungan hidup yang 

ada di pemerintah Kabupaten Jepara. Program Adiwiyata perlu diterapkan di 

                                                           
8
 Ulfatur Rahmah, Pengaruh Penerapan Green School sebagai Strategi Pemasaran 

Pendidikan Terhadap Minat Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri Surabaya, 
Skripsi, 2013. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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sekolah-sekolah untuk membentuk perilaku peduli terhadap lingkungan bagi 

warga sekolah.
9
 

Penelitian ini memang hampir sama dengan penelitian pada kajian 

pustaka di atas, semuanya membahas terkait program go green dan adiwiyata. 

Namun, yang membedakan jika dibandingkan dengan penelitian yang lain 

adalah kajian penulis lebih menekankan kepada penerapan go green school di 

lingkungan sekolah berbasis Agama Islam. 

E. Kajian Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran.
10

 

Oleh karena itu manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, baik 

organisasi pemerintahan maupun swasta. Karena semua usaha yang 

dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan keberhasilan organisasi akan 

sia-sia dan pencapaian tujuan organisasi tersebut akan lebih sulit dicapai 

tanpa manajemen yang baik.  

Ada tiga alasan mengapa manajemen sangat diperlukan, yang 

pertama adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam 

sebuah organisasi; kedua, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan 

yang saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang ada didalam 

                                                           
9
 Yupiter L. Manurung, “ Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan Sekolah (studi kasus 

SDN Panggung 04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)”, Tesis, 
(Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2011) 

10
 KBBI, Pengertian, Manajemen, https://kbbi.id/manajemen, diakses pada tanggal 10 

januari 2020. 

https://kbbi.id/manajemen
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sebuah organisasi; ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam 

kerja organisasi.
11

 

Sedangkan dalam buku Anton Athoillah dijelaskan bahwa 

manajemen berasar dari kata “to manage” yang memiliki arti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Dari kata tersebut, makna manajemen 

mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan 

demikan, muncul pertanyaan terkait apa yang dikelola, bagaimana 

pengelolaannya, untuk apa dikelola, serta siapa yang bertindak sebagai 

pengelola.
12

 

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti, manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Sedangkan menurut Gulic yang dikutip oleh Wijayanti 

mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan 

(science) yang berusaha ssecara sistematis untuk memahami mengapa dan 

bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan 

membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
13

 

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Oey Liang Lee 

bahwa manajemen diartikan sebagai seni perencanaan, pengorganisasian,  

                                                           
11

 Handoko T. Hani, Manajemen edisi 2, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995), hlm. 6. 
12

 Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 13. 
13

 Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya 
dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada, 2009), hlm. 5.   
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pengarahan, dan pengontrolan atas human and natural resources untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.
14

 

Malayu juga mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Dengan demikian hakekatnya manajemen merupakan suatu 

proses yang menggunakan metode imu dan seni untuk menerapkan fungsi-

fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang 

dilengkapi dengan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan lebih dulu.
15

 

Untuk mencapai tujuannya organisasi akan menghadapi persoalan 

terkait dengan keterbatasan berbagai sumber daya, manusia sebagai 

pekerja memiliki keterbatasan fisik, uang sebagai modal sering kali 

kurang, material sebagai bahan baku proses atau produksi bermasalah 

ketersediaannya, metode sebagai panduan untuk menyelesaikan pekerjaan 

masih bergantung pada pemahaman dan kemampuan pengelola, mesin 

sebagai alat produksi bergantung pada kemapuan kapasitas produksi, pasar 

sebagai tempat untuk menawarkan produk-produk perusahaan juga 

bergantung pada permintaan konsumen. Oleh karena itu organisasi harus 

                                                           
14

 Nur Zazin,  Gerakan Menata Mutu Pendidikan. Teori dan Aplikasi. ( Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011). hlm. 28. 

15
 Mesiono. Manajemen Organisasi. ( Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012). hlm. 

2. 
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mencari cara terbaik yang bisa dilakukan, seperti mengelola sumberdaya 

yang dimiliki, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengelolaan sumber 

daya tentu membutuhkan suatu proses, seperti kegiatan merencanakan, 

mempertimbangkan, memutuskan dan juga melaksanakan.
16

 

Adapun menurut James, dikatakan bahwa manajemen adalah 

kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam 

membentuk organisasi. manusia dalam mencapai sasarannya. Orang ini 

disebut manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi 

daripada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan 

besar organisasi akan gagal.
17

 

Dari beberapa pandangan mengenai manajemen di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

2. Fungsi Manajemen 

Penerapan tentang sebuah program tentunya tidak terlepas dengan 

adanya pengelolaan atau bisa dikatakan juga dengan manajemen. 

Manajemen yang baik akan menimbulkan sebuah penerapan program 

menjadi baik. Menurut GR. Tery, manajemen adalah suatu proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

                                                           
16

 Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen Teori Devisini dan Konsep (Yogyakarta: CV. Andi 
Offset, 2016), hlm.  2. 

17
 Endin Nasrudin. Psikologi Manajemen. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).  hlm. 21. 
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pengarahan dan pengendalian yang dilkukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.
18

 

Berdasarkan pemaparan G. R. Terry diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara 

efektif, manajemen harus difungsikan secara maksimal pada setiap 

organisasi. Adapun beberapa fungsi manajemen menurut GR. Terry adalah 

seperti dibawah ini; 

1) Planning 

Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling awal 

dalam fungsi manajemen sebagaimana disampaikan oleh kebanyakan 

ahli. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh 

dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam hal ini ditentukan tentang apa yang harus 

dilaksanakan, kapan dikerjakan dan dimulai, bagaimana 

melakukannya, dengan cara apa hal tersebut dilakukan, serta siapa 

yang akan melaksanakan. Akhir dari proses tersebut kemudian 

menghasilkan sebuah rencana.
19

 

Perencanaan pada dasarnya tidak bertujuan untuk 

mengendalikan waktu yang akan datang. Tetapi mereka dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam menangkap peluang serta tantangan yang 

akan dihadapi berdasarkan perhitungan dan analisis data dari berbagai 

                                                           
18

 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 58 
19

 Ibid. hlm. 58 
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macam faktor yang melengkapi gerak manajemen dan organisasi. 

Dengan demikian perencanaan bisa membantu manajemen untuk 

menyusun serangkaian kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi.
20

 

Menurut Inu Kencana Syafi’i aktivitas dari perencanaan adalah 

sebagai berikut:  

a) Meramalkan proyeksi yang akan datang; 

b) Menetapkan sasaran serta mengkondiskannya; 

c) Menyusun program dengan urutan kegiatan; 

d) Menyusun kronologis jadwal kegiatan; 

e) Menyusun anggaran dan alokasi sumber daya; 

f) Mengembangkan prosedur dalam standar; 

g) Mentapkan dan menginterpretasikan kebijaksanaan.
21

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa 

perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran 

apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka 

mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan 

melaksanakan tugas tersebut. Perencanaan yang baik akan memenuhi 

persyaratan dan langkah-langkah perencanaan dengan baik sehingga 

akan memberikan manfaat bagi pengguna perencanaan itu sendiri. 

Dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus 

                                                           
20

 Lilies Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar (Bandung: La Goods Publishing, 2012), 
hlm. 87.   

21
 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 18. 
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dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu 

dapat efektif dan efisien.
22 

2) Organizing 

Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan 

kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk 

menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam 

rencana, terutama  sumber daya manusia sehingga kegiatan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Pengorganisasian berarti menciptakan suatu struktur dengan 

bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang 

saling mempengaruhi satu sama lain.
23

 

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, 

pengelompokan, dan pengaturan dari berbagai aktivitas yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada 

aktivitas yang diperlukan, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang kepada setiap individu yang hendak 

menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian merupakan 

tindakan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang efektif antar 

individu, sehingga mampu bekerjasama secara efisien, dengan 

                                                           
22

 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management Teori dan 
Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenadamendia Group, 2016), hlm. 
1.   

23
 Imam Machali dan Ara Hidayat,  The Handbook Of Education Management ….., hlm. 1 
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demikan dapat memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas guna 

mencapai tujuan yang diharapkan.
24

 

Dari uraian diatas maka dapat dsimpulkan bahwa 

pengorganisasian merupakan proses pembagian wewenang secara 

terstruktur guna membentuk hubungan yang baik dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang sudah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik. 

Menurut John R. Schermerhorn, rencana yang baik akan gagal 

tanpa adanya implementasi yang baik, dimulai dengan 

mengorganisasikan proses, mengatur tugas-tugas, mengalokasikan 

sumberdaya, dan mengkoordinasikan aktivitas dari seluruh individu 

dan kelompok untuk dapat mengimplementasikan rencana. Melalui 

pengorganisasian, manajer menjalankan sebuah rencana ke dalam 

bentuk aksi atau pekerjaan dengan memilih pekerjaan. Menyusun 

personel dan mensupport mereka dengan teknologi dan sumber daya 

lainnya.
25

 

3) Actuating 

Dalam menjalankan organisasi para pemimpin atau manajer 

harus menggerakkan bawahannya (para karyawan) untuk mengerjakan 

pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi 

perintah, memberi petunjuk dan memberi motivasi. Pelaksanaan 

                                                           
24

 Syamsudin, “Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan”, Jurnal Idaarah, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2017), 67.   

25
 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu (Bandung: Alfabeta, 2015),  hlm. 24. 
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kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah 

disusun.
26

 

Pelaksanaan atau penggerakan adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan 

dan pengorganisasian. Pelaksanaan adalah upaya untuk menggerakkan 

atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilistas yang 

ada, yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. 

Actuating dalam organisasi juga biasa diartikan sebagai keseluruhan 

proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

sehingga mereka bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi 

tercapainya tujuan organisasi.
27

 

4) Controlling 

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi isi sangat penting dan sangat menentukan 

pelaksanaan proses manajemen, oleh karena itu harus dilakukan 

sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan 

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 

tidakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. 

Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu 

kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang ada dalam rencana. 

                                                           
26

 Kasmir, Kewirausahaan… hlm. 59 
27

  Imam Machali dan Ara Hidayat,  The Handbook Of Education Management Teori dan 
Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia…, hlm. 23. 
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Pengawasan berfungsi untuk mengukur tingkat efektivitas kerja 

personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu 

dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan 

sesungguhnya merupakan alat pengukuran terhadap efektivitas, 

efisiensi, dan produktivitas organisasi.
28

 

3. Pengertian Program 

Program merupakan pernyataaan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan salng terkait, 

untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program 

mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang 

sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling berkaitan, 

dan semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan.
29

  

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin menjelaskan 

bahwa “program” secara umum dapat dairtikan sebagai “rencana”.
30

   

Sedangkan menurut Joan L. Herman sebagaimana dikutip oleh Farida 

Yusuf, program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang 

dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.
31

  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu program mungkin saja 

berbentuk nyata seperti kurikulum, atau yang abstrak seperti prosedur, 

                                                           
28

  Imam Machali dan Ara Hidayat,  The Handbook Of Education Management Teori dan 
Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia…, hlm. 23-24 

29
 Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 349  
30

 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3 

31
 Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program 

Pendidikan dan Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 9. 
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atau sederet kegiatan dari lembaga untuk meningkatkan kualitas. 

Sedangkan menurut suharsimi, program merupakan kegiatan yang 

direncanakan. Maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian 

tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya 

dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap orang yang membuat program 

kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program itu dapat terlaksana. 

Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.
32

 Dalam 

pengertian tersebut terdapat empat unsur pokok untuk dapat diketegorikan 

sebagai program, yaitu: 

a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan 

asal rancangan, akan tetap rancangan kegiatan tersebut merupakan 

rancangan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat. 

b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan, dari kegiatan yang 

satu ke kegiatan lainnya. Dengan kata lain terdapat keterkatan antara 

kegiatan sebelum serta kegiatan setelahnya. 

c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik 

organisasi formal, nonformal, maupun organisasi individual. 

d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan 

banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa 

ada kaitannya dengan kegiatan orang lain. 

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa program merupakan suatu kumpulan proyek yang 

                                                           
32

 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), 
hlm. 1-2 
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saling berhubungan dan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu dan secara saling terkait untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. 

4. Pengertian Green School 

Secara bahasa, Green School berarti sekolah hijau. Namun, yang 

dimaksud hijau disini bukan hanya tampilan fisik sekolah saja yang hijau 

atau rindang, melainkan juga eksistensi sekolah yang memiliki program 

dan aktivitas pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kearifan 

terhadap lingkungan hidup. Green school dapat didefinisikan sebagai 

sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan 

program tertentu untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke 

dalam seluruh aktivitas sekolah. Tampilan fisik sekolah ditata secara 

ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh warga 

sekolah agar mampu bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan.
33

 

Green school atau disebut dengan adiwiyata adalah salah satu 

program kementrian Negara lingkungan hidup. Program ini dibuat dalam 

rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah 

dalam pelestarian lingkungan hidup. Green school atau adiwiyata 

mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal. 

Dimana dalam green school dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan 

berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju 
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terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita 

pembangunan berrkelanjutan. Dalam program ini diharapkan semua warga 

sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang 

sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.
34

 

Dalam penerapan kebijakan pendidikan lingkungan hidup, baik 

melalui penddikan formal, informal, maupun nonformal, semua pihak 

diharapkan dapat melaksanakan beberapa hal berikut: 

a. Mengembangkan kelembagaan pendidikan lingkungan hidup; 

b. Peningkatan  kualitas sumber daya manusia; 

c. Pengembangan sarana dan prasarana; 

d. Peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran; 

e. Pengembangan materi lingkungan hidup; 

f. Peningkatan komunikasi dan informasi; 

g. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan 

pengembangan; 

h. Pengembangan metode pendidikan lingkungan hidup.
35

 

Kedelapan aspek tersebut perlu ditumbuhkan dalam dunia 

persekolahan. Tujuannya adalah agar dapat menjadi alat penggerak yang 

efektif untuk menciptakan pendidikan lingkungan hidup yang baik. Selain 

itu, dalam mewujudkan program green school telah ditetapkan beberapa 

indikator sebagai berikut: 
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a. Pengembangan kebijakan sekolah pedulidan berbudaya lingkungan 

Dalam mewujudkan sekolah yang memiliki kebiasaan peduli 

serta berbudaya lngkungan maka perlu untuk membuat beberapa 

kebijakan yang mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan 

lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan dasar green 

school yaitu partisipatif serta berkelanjutan.kenijakan sekolah perlu 

mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena kebjakan memiliki 

peran yang penting dalam mendorong terlaksananya sebuah program. 

Melalui kebijakan ini, nantinya dapat menjadi dasar 

pengelolaan program dan kegatan sekolah berbasis lingkungan. 

Pengembangan kebijakan sekolah tersebut adalah sebagai berikut: Visi 

dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan; Kebijakan 

sekolah mampu mengintegrasikan pelajaran lingkungan hidup pada 

semua mata pelajaran; kebijakan peningkatan sumber daya manusia; 

kebijakan sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang bersih 

dan sehat; kebijakan sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan 

dana kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup; serta 

pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup.
36

 

b. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan 

Penyampaian materi lingkungan hidup kepada para siswa dapat 

dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi maupun monolitik. 

Pengembangan materi, model pembelajaran, serta metode belajar yang 

                                                           
36

 Kementerian Lingkungan Hidup, Panduan Adiwiyata (Wujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya 
Lingkungan), hlm. 3. 



24 
 

 
 

bervariasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. 

Pemahaman tersebut tentunya tentang lingkungan hidup yang 

dikaitkan dengan persoalan lingkungan sehari-hari. 

c. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif 

Untuk menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya 

lngkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas 

lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena 

memang warga madrasah adalah pemeran yang menjalankan fungsi 

madrasah sebagaimana mestinya. Pengertian partisipatif disini yaitu 

adanya keikutsertaan siswa secara sukarela atau pelibatan pihak lain 

dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini 

dimaksudkan utnuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat di 

sekoah untuk melaksanakan pembelajaran bagi lingkungan hidup 

disekitar serta mendorong utnutk memikirkan, merancang, dan 

melakukan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan hidup 

yang ada disekitar.
37

 

d. Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah 

Selain melalui pemanfaatan lingkungan untuk media 

pembelajaran, siswa juga didorong untuk mampu mengupayakan 

dalam proses memperbaiki pengelolaan serta kualitas lingkungan 

hidup. Jadi, kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar penggalian 

pengetahuan tetapi juga mencari media untuk upaya penyelamatan 
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lingkungan. Untuk itu sistem pendukung atau sarana prasarana sekolah 

yang ramah menjadi syarat tambahan bagi green school.
38

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kualitatif, hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai manajemen program 

go green school di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian 

kualitatif menurut Cresswell (1998) dalam penelitian kualitatif pertanyaan 

yang digunakan lebih memfokuskan tentang proses dan alasan. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian kualitatif ingin mencari keunikan masalah 

dan biasanya diawali dengan pertanyaan how dan why.
39

 

Sedangkan menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti suatu obyek dengan kondisi yang alamiah, atau dapat dikatakan 

sebagai lawan dari eksperimen, dimana peneliti bertindak sebagai 

intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

tau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih 

menekankan makna dari generalisasi.
40

 

Berdasarkan pemaparan diatas, Penelitian Kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan guna mendapatkan informasi lebih mendalam 
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tentang sebuah program. Penelitian kualitatif gigunakan untuk meneliti 

kondisi objek dengan kondisi seperti biasanya (alamiah) dan tidak dibuat-

buat (ditambah). 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Yogyakarta yang terletak di 

Jln. C. Simanjuntak No 60 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2020 sampai November. 

3. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini merupakan orang yang 

mengalami, mengetahui, dan memahami. Terkait dengan pengembilan 

sampel, dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling yaitu 

pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang 

bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan subjek dalam penelitian. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel 

melalui pertimbangan tertentu.
41

 Dalam hal ini peneliti memilih informan 

yang dianggap mengetahui, mengalami dan memahami tentang masalah 

penelitian. 

 Karena penelitian ini fokus kepada manajemen program go green 

school  di MAN 1 Yogyakarta, maka responden yang dipilih dinilai harus 

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait 
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permasalahan dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian disini 

sebagai berikut: 

a. Waka Kurikulum 

Waka kurikulum sebagai orang yang dekat dengan Kepala 

Madrasah dan menjadi informan  utusan untuk menggantikan Kepala 

Madrasah dalam wawancara, serta untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan yang diterapkan untuk menjalankan program go green 

school. 

 

b. Waka Sarana dan Prasarana 

Sebagai responden yang mengurusi hal-hal penunjang program 

go green school di MAN 1 Yogyakarta berupa pengadaan materi fisik. 

c. Pengelola 

Sebagai informan yang mendampingi siswa dalam pelaksanaan 

kegiatan, khususnya hidroponik yang ada didalam program go green 

school. 

d. Siswa 

Sebagai informan yang mengetahui dan mengalami dampak 

dari diadakannya program go green school, serta mengalami 

pelaksanaan program go green school secara langsung di MAN 1 

Yogyakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti saat mengumpulkan data penelitian serta digunakan sebagai alat 

untuk menganalisis data.
42

 Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapaun yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari 

gejala atau fenomena (kejadian dan peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dibuat sebelumnya 

dengan harapan peneliti dapat mengetahui keadaan dilapangan yang 

sebenatnya terjadi tanpa dibuat-buat.
43

 Dalam hal ini peneliti 

menemukan data terkait bentuk perawatan hidroponik di MAN I 

Yogyakarta. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang 

dilakukan menggunakan alat indera mulut atau lidah. Pelaksanaan 

wawancara dapat dlakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung (melalui alat komunkasi) seperti internet, telepon, dan yang 

lainnya.
44

 Data yang diperoleh melalui wawancara berupa dampak dari 

diadakannya program, proses manajemen, struktur organisasi, sarana 
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dan prasarana, visi dan misi, status tanah dan kepemilikannya, serta 

letak geografis. 

Dalam pelaksanaannya, wawancara yang digunakan oleh 

peneliti yaitu  wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah 

suatu proses memperoleh informasi dan keterangan sesuai tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden yang 

mengalami, mengetahui, serta memahami.
45

  

Dalam hal ini, peneliti mengambil 6 orang responden yang 

terdiri dari, 1 orang pengelola, 2 orang wakil kepala Madrasah, serta 3 

orang siswa. Adapun data dari para responden adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1  

Daftar Nama Responden 

No Nama Jabatan Tanggal Waktu 

1 
Taufiq 

Zamhari 
Waka Kurikulum 23 Oktober 2020 09.30 

2 Ervania Waka Sarpras 27 Oktober 2020 10.00 

3 Moh Zeni 
Pengelola 

Hidroponik 27 November 2020 13.00 

4 Ilham Fadhli 
Anggota Pecinta 

Alam 
23 November 2020 16.00 

5 Rashif 
Anggota Pecinta 

Alam 
23November 2020 16.31 

6 Aulia F Siswi kelas X A1 24 November 2020 10.00 

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang atau informan. Studi dokumen merupakan 
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pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
46

 

5. Metode Analisa dan Olah Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah 

dihasilkan ketika di lapangan penelitian. Reduksi adalah proses pemilihan, 

pemusatan pada hal-hal yang penting dan penyederhanaan data yang 

berasal dari lapangan.
47

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data 

yang dicantumkan dalam hasil pembahasan ini adalah data yang benar-

benar penting. 

a. Transkrip, merupakan proses olah data yang dilakukan dengan 

mengetik apa danya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan. Transkrip berisi tanya jawab anatar narasumber 

dengan wawancara.  

b. Coding, merupakan proses pemberian label pada jawaban responden. 

Label yang diberikan untuk menandai jawaban dari responden sesuai 

dengan variabel.  

c. Grouping, pengelompokkan atau mengklasifikasikan data dari hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti untuk 

disamakan antara label satu dengan label yang lain. Proses grouping 

ini mempermudah peneliti dalam menganalisis data.  
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d. Comparing dan Contrasting, setelah melakukan grouping proses 

selanjutnya mencari persamaan dan perbedaan dari jawaban 

responden. Dalam proses ini, peneliti memasukkan opini berdasarkan 

pada data yang diperoleh melalui wawancara dan menarasikan 

persamaan serta perbedaannya. Setelah itu peneliti membandingkan 

hasil dari narasi dengan mengacu pada telaah pustaka yang telah 

direview sebelumnya.
48

 

6. Validitas dan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang 

sangat penting, karena dinilai mampu memberikan verifikasi terkait data. 

Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan metode pemeriksaan 

keabsahan data untuk pengecekan atau pembanding atas data yang 

diperoleh selama penelitian dengan cara memanfaatkan sesuatu yang ada 

diluar data tersebut.
49

 

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

tersebut sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dalam 

penelitian ini.
50

  

Dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti 

akan membandingkan hasil wawancara yang didapatkan dari masing-
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masing sumber atau informan di  MAN 1 Yogyakarta. Hal ini dilakukan 

sebagai pembanding untuk pengecekan keabsahan informasi yang 

didapatkan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penelitian ini, 

maka diperlukan sistematika pembahasan yang berisikan rencana setiap bab 

dalam penulisan skripsi ini. Rencana bab tersebut terdiri dari empat bab, 

adapun penjelasan dari setiab bab tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, serta sistematika pembahasan, sehingga posisi penelitian 

ini dapat diketahui secara jelas. Serta memuat metode penelitian yang 

menjelaskan jenis penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, 

validitas dan reliabilitas data, serta analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bab II memuat gambaran umum yang terkait dengan deskripsi MAN I 

Yogyakarta seperti letak dan kondisi fisik madrasah, sejarah madrasah, 

struktur organisasi, deskripsi kepala madrasah, sarana dan prasarana, visi dan 

misi madrasah, serta strategi untuk mewujudkan visi dan misi MAN 1 

Yogyakarta. 

Bab III memuat pembahasan hasil penelitian tentang pengelolaan 

program Go green School di MAN I Yogyakarta, faktor pendukung dan 
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penghambat program Go green School, serta hasil dari peroleh selama 

melaksanakan program Go green School di MAN I Yogyakarta. 

Bab IV merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari uraian-

uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penulisan skripsi ini, sebagai 

jawaban atas masalah-masalah yang diajukan dalam pendahuluan. Kemudian 

memuat saran-saran, kata penutup, serta lampiran foto dan dokumentasi.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berkut: 

1. Manajemen dalam rangka pelaksanaan program go green school di MAN 

1 Yogyakarta: Pertama, perencanaan program go green school ini dimulai 

dengan membahas tentang persiapan fisiknya seperti peletakan tanaman, 

peletakan bak penampungan sampah, sumur resapan, anggaran, sumber 

dana, poster-poster, kegiatan apa saja yang akan diadakan dalam program, 

serta siapa saja yang akan memegang tanggungjawab terkait program ini; 

kedua, pembagian terkait tugas dari masing-masing pihak yang membantu 

melaksanakan program ini sesuai dengan tugas masing-masing; ketiga, 

Penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dengan memberikan 

motivasi, mengngatkan tugas yang kurang baik, serta memberikan 

masukan terkait tugas dari masing-masing pengelola; keempat, 

pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah, dalam hal ini Kepala 

Madrasah melihat sejauh mana perkembangan dari tiap pengelola yang 

diberikan tugas, dalam tahap ini biasanya disertai dengan evaluasi. 

2. Faktor pendukung dan penghambat terlaksananya program go green 

school. Faktor pendukung terlaksananya program ini terdiri dari internal 

dan eksternal; secara internal terdiri dari siswa, guru, pegawai, dan 



 
 

 
 

anggota Pecinta Alam. Secara eksternal terdiri dari Dinas Lingkungan 

Hidup dan Tenaga Ahli Pertanian.  

Sedangkan untuk faktor penghambat; pertama, banyaknya anggaran untuk 

menunjang program ini menyebabkan pengelola mengalami kesulitan; 

kedua, terkait dengan luas lahan yang dimiliki kurang memadahi untuk 

melaksanakan program igo green school; ketiga, kendala alam yang saat 

ini sedang menimpa seluruh masyarakat di dunia yaitu Covid-19, hal ini 

menyebabkan para siswa dan pengelola sulit bertemu; keempat, adalah 

terkait waktu, dimana waktu yang ada disekolah selama 2 tahun ini dirasa 

kurang untuk menanamkan budaya lingkungan berkelanjutan kepada 

siswa-siswi. 

3. Hasil dari proses pelaksanaan program go green school yang paling utama 

adalah tertanamnya budaya lingkungan berkelanjutan; situasi sekolah yang 

nyaman; siswa yang memiliki karakter cinta lingkungan, mandiri, 

bertanggungjawab, peka terhadap situasi; lingkungan sekolah menjadi asri; 

saat musim kemarau warga sekitar tidak kekurangan air; serta terwujudnya 

lingkungan yang nyaman untuk pembelajaran. Selain itu juga 

terepenuhinya (empat) indikator sepert yang sudah ditetapkan oleh 

Kementerian Lingkungan hidup. Dari beberapa hasil tersebut menjelaskan 

bahwa semua indikator sudah terlaksana, namun memeng masih ada yang 

belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya 

yang kurang. 



 
 

 
 

B. SARAN 

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian di MAN 1 

Yogyakarta dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak MAN 1 Yogyakarta untuk meningkatkan keahlian para 

pengelola agar program ini lebih banyak inovasi lagi. 

2. Kepada pihak MAN I Yogyakarta seharusnya membuat organisasi khusus 

(pengurus) yang fokus mengurusi terkait dengan program Go Green 

School ini agar lebih terkoordinir dengan baik. 

3. Kepada pihak pengelola dalam pembagian kerja agar lebih diperbaiki dan 

sesuai dengan jabatan yang dimiliki untuk keberlangsungan penanaman 

budaya lingkungan berkelanjutan. 

4. Kepada pihak MAN 1 Yogyakarta agar menjalin komunikasi lagi untuk 

membantu dalam pelaksanaan program go green school yang lebih baik 

5. Kepada Pihak Man 1 Yogyakarta alangkah lebih baik lagi jika membuat 

SOP agar program ini lebih terkoordinir lagi. 

C. KATA PENUTUP 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur tercurah kepada 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Namun, peneliti menyadari 

bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu sangat 



 
 

 
 

diharapkan kritik dan saran untuk peniliti melakukan perbaikan dikemudian 

hari. 

Peneliti menyampaikan peremohonan maaf apabila banyak 

merepotkan kepada beberapa pihak. Atas banyak kesalahan dan keterbatasan 

pemikiran peneliti, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. 

 

Akhir kata, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang sudah membantu baik secara tenaga, pikiran, waktu 

maupun materi untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca. 
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