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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tentang manajemen sekolah
dalam program Sekolah Adiwiyata Nasional; (2) mendeskripsikan program-program yang
dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri; (3)
mendeskripsikan program Adiwiyata dalam rangka penanaman karakter kewirausahaan
siswa berbasis lingkungan; (4) mendeskripsikan rencana pengembangan sekolah dalam
meningkatkan karakter kewirausahaan siswa SMA Negeri 1 Cangkringan. Penelitian ini
yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa secara umum Manajemen Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1
Cangkringan yang dilaksanakan dengan komponen Adiwiyata yaitu: Kebijakan
Berwawasan Lingkungan; Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;Kegiatan
Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
melalui fungsi manajemen Perencanaan, Pengorganisasian dan Pelaksanaan dan
Pengawasan berjalan dengan baik. Sehingga dalam program kelanjutan menuju Sekolah
Adiwiyata Mandiri, sekolah hanya perlu memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai
Sekolah Adiwiyata Mandiri tanpa mengalami hambatan yang berarti. Penanaman karakter
kewirausahaan siswa berbasis lingkungan dilaksanakan dengan program-program yang
terencana dan berhasil dengan baik dibuktikan dengan kerjasama dan pameran-pameran
yang diikuti oleh siswa SMA Negeri 1 Cangkringan. Program pengembangan dalam
penanaman karakter kewirausahaan siswa telah dirancang dan direncanakan oleh sekolah
secara matang. Hal ini menunjukkan bahwa program Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1
Cangkringan ini dikelola dengan baik dan merupakan program yang berkelanjutan.
Kata kunci: Manajemen, Sekolah Adiwiyata, Karakter Kewirausahaan
Abstract: This study aims to (1) describe school management in the National Adiwiyata
School program; (2) describe the programs implemented by the school towards the
Adiwiyata Mandiri School; (3) describe the Adiwiyata program in order to instill
environmental-based student entrepreneurial character; (4) describe the school
development plan in improving the entrepreneurial character of students of SMA Negeri 1
Cangkringan.This research is a descriptive qualitative research. The results of the study
revealed that in general the Adiwiyata School Management at SMA Negeri 1 Cangkringan
carried out with Adiwiyata components, namely: Environmental Policy; Implementation of
Environmental Based Curriculum; Participatory Based Environmental Activities; and
Management of Environmentally Friendly Supporting Facilities through the management
function of Planning, Organizing, Implementing and Monitoring is running well. So that in
the continuation program towards Adiwiyata Mandiri School, schools only need to meet
the requirements needed as an Adiwiyata Mandiri School without experiencing significant
obstacles. The inculcation of environmental-based student entrepreneurial character is
carried out with well-planned and successful programs as evidenced by the collaboration
and exhibitions attended by students of SMA Negeri 1 Cangkringan.The development
program in instilling students' entrepreneurial character has been carefully designed and
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planned by the school. This shows that the Adiwiyata School program at SMA Negeri 1
Cangkringan is well managed and it is a sustainable program.
Keywords: Management, Adiwiyata School, Entrepreneurial Character

Pendahuluan
Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan
untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan sarana yang
penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan hidup juga dilakukan sebagai usaha
untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam mencari pemecahan
dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan di sekitar. Pendidikan lingkungan hidup
tidak dapat merubah situasi dan kondisi lingkungan yang rusak menjadi baik dalam waktu
yang singkat, melainkan membutuhkan waktu, proses, dan sumber daya.
Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO (1997) merupakan suatu
proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki
kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya 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 masalah lingkungan hidup yang baru (Robingaenah, 2018). Menurut Pitman &
Daniels, 2016 dalam Mirza (2017) mengatakan bahwa “Ecoliteracy try to introduce and
renew people understanding about the importance of global ecology awareness, in order
to create the balance between people needs and earth capacity to sustain it.” Dari
pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa pendidikan lingkungan hidup sudah selayaknya
diterima oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memahami dengan baik
dan selanjutnya akan tumbuh kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di
sekitarnya. Banyak yang menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan, di
antaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang
lingkungan, sehingga mereka kurang respon untuk dapat menerima informasi yang
bermanfaat bagi dirinya.
Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran
warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata telah
berhasil mendorong adanya peningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di sekolah. Dalam kurun waktu tahun 2006 - 2019, Sekolah Adiwiyata
telah memberikan kontribusi berupa pengurangan timbunan sampah melalui pengelolaan
sampah dengan 3R (reduce, reuse dan recycle) sejumlah 38.745 ton per tahun. Mereka
juga berkontribusi dalam penanaman dan pemeliharaan 322.875 pohon/tanaman, dan
64.575 lubang biopori, serta 12.915 sumur resapan. Selain itu, mereka mampu
menghemat penggunaan listrik dan air antara 10-40% per sekolah.
Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata pasal 1, yang dimaksud Adiwiyata
adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan
dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya
kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
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Program Adiwiyata adalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola
oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pengembangan
pendidikan lingkungan hidup. Dengan adanya Program Adiwiyata ini sangat berpotensi
menumbuhkan kesadaran mengenai perlindungan lingkungan hidup.
Pendidikan lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu dari kegiatan
dalam penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan
hidup menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan
(kognitif), kesadaran atau kemauan (afektif), dan tindakan (psikomotor) untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut.
Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri tauladan, pendidikan
yang berorientasikan pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang didalamnya mencakup
nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang
memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh,
berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.
Pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari nilai
kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan
pembiasaan bertindak yang konsisten.
Pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar
dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan
sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada
lingkungan. Menurut Thomas Lickona dalam Dalmeri (2014) menyatakan bahwa
pendidikan karakter meliputi kebaikan (knowing the good), dan melakukan kebaikan
(doing the good). Pendidikan karakter diharapkan tidak melakukan hal yang baik dan
hanya diajarkan sebagai teori saja, namun lebih pada contoh perilaku yang mengandung
nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh guru sebagai tauladan terhadap peserta didik.
Entrepreneurship digunakan dalam istilah kewirausahaan. Menurut Savary dalam
Rusdiana (2018), entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti,
meskipun belum tahu harga guna ekonominya. Entrepreneur adalah (1) orang yang
menanggung risiko; (2) orang yang mengurus perusahaan; (3) orang yang memobilisasi
dan mengalokasikan modal; (4) orang yang mencipta barang baru, dan sebagainya. di
Amerika istilah entrepreneur digambarkan secara berbeda-beda. Di Amerika definisi
entrepreneur atau enterprising man adalah orang yang: (1) mengambil risiko; (2) berani
menghadapi ketidakpastian; (3) membuat rencana kegiatan sendiri; (4) dengan semangat
kebangsaan melakukan kebaktian dalam tugas; (5) menciptakan kegiatan usaha dan
kegiatan industri yang sebelumnya tidak ada. (Rusdiana, 2018).
Pendidikan kewirausahaan secara umum adalah proses pendidikan yang
menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (life
skill) pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di
sekolah. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh,
sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha.
Keahlian dan keterampilan wirausaha banyak didapatkan dari pendidikan kewirausahaan.
Berikanlah para siswa penanaman sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis kemudian
kita akan membuat mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat (Fikrianto, 2010).
Pada umumnya tampilan Sekolah Adiwiyata dapat dilihat pada kondisi fisik
lingkungan sekolah. Kondisi fisik lingkungan sekolah yang sudah menerapkan program
Adiwiyata terlihat lebih indah, bersih dan nyaman. Sekolah yang menjalankan progam
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Adiwiyata harus menerapkan program yang berbasis lingkungan, sehingga menciptakan
sumber daya manusia yang cinta lingkungan. Sekolah dapat menciptakan siswa-siswi
yang sadar akan lingkungan, sekolah dapat berperan dalam semua kegiatan dalam rangka
mengurangi global warming, dan sekolah juga dapat menjadi sarana penyalur pendidikan
lingkungan secara praktik langsung.
SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman merupakan sekolah yang
berpredikat Adiwiyata Nasional menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. Penghargaan
sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional diraih pada Tahun 2018 dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterlibatan seluruh warga sekolah menjadi kunci
keberhasilan SMA Negeri 1 Cangkringan dalam meraih piagam tersebut. Kegiatan utama
dari sekolah Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan. Adapun program dan kegiatan yang dikembangkan dalam sekolah
Adiwiyata berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan yang antara lain meliputi
kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam.
Berdasarkan komponen Adiwiyata yang telah dilakukan, SMA Negeri 1
Cangkringan juga berusaha menanamkan karakter pada siswa untuk
menumbuhkembangkan mental dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang
bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jiwa wirausaha dengan membekali
keterampilan hidup berbasis budaya dan alam. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses
pembelajaran pendidikan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi (Sugiyono, 2014: 9). Tehnik penelitian yang digunakan adalah in-dept
interview atau wawancara mendalam. Metode penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan pada kondisi yang alami
(natural setting). Penelitian ini melihat realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks,
dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sugiyono (2019: 5)
mengatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berbentuk
tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan.
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan Juli 2020 s.d.
September 2020 di SMA Negeri 1 Cangkringan, yang berada di Wukirsari, Cangkringan
Sleman. Penelitian dilaksanakan pada semester gasal Tahun Pelajaran 2020/2021
Subjek Penelitian
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Subyek dalam penelitian ini adalah merupakan sumber data utama yang relevan
dengan penelitian yang telah dilakukan. Pengertian sumber informasi atau sumber data
adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam hal ini orang yang menjawab pertanyaan
penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2013: 114).
Dalam penelitian ini, sumber informasi meliputi 7 pihak yaitu:
1. Kepala Sekolah, 2. Wakil Kepala Sekolah, 3. Koordinator Program Adiwiyata, 4. Guru
5. Tata Usaha, 6. Komite Sekolah, 7. Siswa
Penentuan pihak-pihak tersebut sebagai sumber informasi dan kepala sekolah
merupakan seorang manager yang sangat berperan dalam pembuatan kebijakan sekolah
berkenaan dengan Sekolah Adiwiyata dan program kewirausahaan di sekolah. Sedangkan
Koordinator Sekolah Adiwiyata adalah seorang yang menangani secara administrasi baik
langsung/ tidak langsung tentang pelaksanaan Sekolah Adiwiyata di sekolah. Begitu juga
dengan guru yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang
mengetahui secara langsung tentang kondisi siswa, baik kelebihan maupun
kekurangannya.
Informasi juga digali dari staf Tata Usaha dan Komite Sekolah. Hal ini
dikarenakan staf Tata Usaha merupakan bagian dari sekolah yang mengetahui dokumendokumen tentang kebijakan yang berkaitan dengan Sekolah Adiwiyata dan program
kewirausahaan. Demikian juga dengan siswa, karena merupakan pihak yang terlibat
dalam Sekolah Adiwiyata dan program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pihak
sekolah.
Prosedur
Penelitian ini dilaksanakan dalam tahap-tahap penelitian sebagai berikut: Tahap
pertama yaitu penelitian pra lapangan. Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun
proposal penelitian; memilih lapangan penelitian; mengurus perijinan; menelaah dan
menilai keadaan lapangan; memilih dan memanfaatkan informan penelitian, dengan cara
purposive sample. Informan penelitian berasal dari komponen-komponen pendidikan,
yaitu kepada para pendidik, siswa/i peserta didik dan warga sekolah; menyiapkan
kelengkapan penelitian, antara lain alat tulis, alat perekam, kamera, dan garis besar materi
wawancara.
Tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah memilih
latar penelitian dan persiapan diri, dengan persiapan yang matang, pelaksanaan penelitian
dapat dilakukan secara efektif dan efesien; memasuki lapangan; mengumpulkan data,
dengan secara langsung melakukan observasi, interview maupun dokumentasi, interview
dilaksanakan kepada peserta didik kelas semua jenjang kelas secara sampling, sesuai
dengan situasi, kondisi dan kebutuhan peneliti..
Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan pengambilan data
secara tak acak yaitu dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut
Sugiyono (2019: 400) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan oleh peneliti. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan
sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.
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Intrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah berbentuk wawancara
dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah urusan Humas, Wakil Kepala Sekolah
urusan Sarana dan Prasarana, guru koordinator Program Adiwiyata, dan Guru tim
Program Sekolah Adiwiyata, Guru Kewirausahaan, Guru Ekonomi, ketua OSIS, staf Tata
Usaha, komite sekolah dan siswa SMA Negeri 1 Cangkringan, lembar observasi, dan
dokumen sekolah.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain (Sugiyono, 2018: 235). Untuk menyajikan data tersebut agar lebih
bermakna dan mudah dipahami, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 9293). Adapun alur dari analisis tersebut seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Model Analisis Interaksi dari Miles dan Hubermen
Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang
dan terus menerus. Masalah reduksi data penyajian data dan penarikan data kesimpulan
menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis
yang saling susul menyusul.
Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi data yang sudah dikumpulkan, menentukan
fokus, menyederhanakan dan mentransformasikan data kasar yang muncul pada catatan
lapangan. Reduksi data yang dilakukan berupa penulisan ringkasan, penajaman,
pengkodean, pemfokusan, pembuangan dan penyusunan data sehingga kesimpulan dapat
ditarik dan dibuktikan.
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2. Penyajian data adalah kegiatan kategorisasi dengan menyusun sekumpulan data
berdasar pola pikir, pendapat dan kriteria tertentu untuk menarik kesimpulan. Penyajian
data membantu untuk memahami peristiwa dan apa yang harus dilakukan untuk analisa
lebih jauh, berdasarkan pemahaman terhadap peristiwa tersebut. Penyajian data dengan
memaknai data-data yang berbentuk matrik, grafik, jaringan bagan, dan tanda-tanda
lainnya. Penyajian data yang lebih baik merupakan usaha pokok untuk mensahihkan
analisis kualitatif.
3. Penyimpulan/pembuktian, yaitu penafsiran berdasarkan kategori yang ada dan
menggabungkan dengan melihat hubungan antara data sehingga dapat diketahui
manajemen Sekolah Adiwiyata Nasional dalam menanamkan karakter kewirausahaan
siswa di SMA Negeri 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman. Analisis data yang meliputi
reduksi, penyajian data, dan penyimpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara
bersamaan dan terus menerus selama proses pengumpulan data. Setiap data yang telah
diperoleh dianalisis sesuai dengan tahapan-tahapan analisa data guna memperoleh
kesimpulan sementara. Kemudian kesimpulan sementara itu diuji kembali nilai
validitasnya selama penelitian berlangsung dengan melihat rasionalitas.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cangkringan, yang terletak 12 km
di bawah puncak Gunung Merapi dan terletak di jalur pariwisata Kaliurang, Kali Adem
dan Lava Tour Merapi. Sekolah ini merupakan Sekolah Adiwiyata Nasional sejak Tahun
2018. Keterlibatan seluruh warga sekolah menjadi kunci keberhasilan SMA Negeri 1
Cangkringan dalam meraih piagam tersebut.
Menjadi Sekolah Adiwiyata merupakan sebuah proses panjang yang telah
ditempuh oleh SMA Negeri 1 Cangkringan ini. Dimulai dari menjadi sekolah Adiwiyata
tingkat Kabupaten pada Tahun 2015, kemudian menjadi sekolah Adiwiyata tingkat
propinsi dan akhirnya menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. Sekolah yang sejuk, damai,
berbudaya, dan berwawasan lingkungan ini sangat memperhatikan pemeliharaan dan
pelestarian lingkungan hidup di sekolah, sehingga kondisi sekolah menjadi bersih, hijau,
dan rindang sesuai salah satu visi sekolah yaitu “berwawasan lingkungan”. Program
Adiwiyata dilaksanakan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab
dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah
yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Priyantini
(2015:75) Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip edukatif, partisipatif dan
berkelanjutan. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan empat
komponen program Adiwiyata yang meliputi: (a). aspek kebijakan sekolah yang
berwawasan lingkungan; (b) aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan; (c) aspek
kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan (d) aspek pengelolaan sarana dan prasarana
pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Manajemen Sekolah Adiwiyata yang
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cangkringan terurai sebagai berikut:
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a. Perencanaan (Planning) Sekolah Adiwiyata
Pada tahap perencanaan sebelum menentukan untuk menjadi program sekolah
adiwiyata, SMA Negeri 1 Cangkringan melakukan kajian evaluasi diri sekolah untuk
mengetahui potensi sekolah dengan menggunakan analisis SWOT, Perencanaan
kebijakan sekolah berwawasan lingkungan terbagi atas:
1. Perencanaan visi, misi, dan tujuan sekolah.
2. Perencanaan RKAS.
3. Perencanaan kebijakan atau peraturan sekolah.
b. Pengorganisasian (Organizing) Sekolah Adiwiyata
Pengorganisasian Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan dengan cara
penginternalisasian visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah dibuat dan disepakati
dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam pembelajaran yang berlangsung.
Penyusunan RKAS di SMA Negeri Cangkringan telah menganggarkan dana
untuk program Sekolah Adiwiyata sebesar 20% dari Anggaran Belanja Sekolah.
Bendahara sekolah akan menyerahkan dana tersebut pada Bendahara Tim Adiwiyata dan
mendistribusikan kepada pokja-pokja Sekolah Adiwiyata.
Dalam hal kebijakan sekolah adiwiyata, sekolah juga membentuk Tim khusus
untuk menyukseskan program sekolah Adiwiyata yang dibagi menjadi beberapa Pokja
yaitu Pokja Kebijakan Berwawasan Lingkungan, Pokja Pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Lingkungan, Pokja Lingkungan Berbasis Partisipatif dan Pokja Pengelolaan Sarana
Peduli dan Ramah Lingkungan. Dan pada masing-masing pokja telah ditunjuk person
yang bertanggung jawab.
c. Pelaksanaan (Actuating) Sekolah Adiwiyata
Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan dilakukan
melalui pemberian materi tentang program pengembangan pembelajaran lingkungan
hidup. Program ini merupakan pengembangan materi tentang lingkungan hidup, dengan
metode pembelajaran yang berbasis lingkungan dan budaya, dan pengembangan kegiatan
ekstrakurikuler dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta didik
terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Pada pelaksanaan visi, misi dan tujuan sekolah disosialisasikan kepada siswa
ketika upacara maupun apel dan juga setiap saat baik saat pembelajaran di kelas, waktu
istirahat, maupun waktu-waktu lainnya. Selain itu sosialisasi program sekolah adiwiyata
kepada peserta didik SMA Negeri 1 Cangkringan diadakan melalui kegiatan kesiswaan
yang yang diadakan di sekolah seperti MPLS, kegiatan Jumat Bersih, Poster dan juga
pembiasaan guru di kelas pada waktu pembelajaran ataupun di luar kelas melalui
keteladanan. Menurut Manurung dalam Priyantini(2015) mengemukakan bahwa
partisipasi siswa terhadap pengelolaan sampah di sekolah dapat dikategorikan dalam
partisipasi langsung yaitu keikutsertaan dalam pengurangan pemakaian bahan yang sulit
terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat
penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti
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gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan sekolah. Kebijakan sekolah untuk
pengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan masalah
lingkungan hidup yang terdiri dari: Anggaran untuk pembuatan dan pemeliharaan Taman,
Hutan dan Apotek Hidup Sekolah; Anggaran pembelian tempat sampah dan sapu untuk
setiap kelas; Anggaran pembuatan dan pemrosesan kompos; Anggaran pembenahan kran
air; Anggaran penanaman pohon dan pemeliharaan pohon yang ada di lingkungan
sekolah; Anggaran untuk peringatan hari Lingkungan, kegiatan pembelajaran di alam dan
kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan; dan Pelaksanaan studi tiru.
d. Pengawasan
Program Sekolah Adiwiyata Nasional merupakan bukti keseriusan kepala sekolah
bersama warga dan pendukung lainnya terhadap tata kelola program sekolah Adiwiyata
SMA Negeri 1 Cangkringan. Namun demikian, program Adiwiyata memerlukan
pengawasan agar pelaksanaan program ini berjalan dengan lebih tertata.
Setiap program di dalam pelaksanaannya tidak lepas dari tahap pengawasan
ataupun evaluasi. Tahap ini bermanfaat untuk melihat tingkat ketercapaian program yang
direncanakan. SMA Negeri 1 Cangkringan melakukan evaluasi terhadap komponenkomponen Adiwiyata untuk mengetahui kualitas atau mutu Program Adiwiyata di SMA
Negeri 1 Cangkringan dilakukan oleh tim Adiwiyata Sekolah dan Kepala Sekolah selaku
penganggung jawab.
Karakter kewirausahaan ini berkaitan dengan kemampuan dengan kemandirian
untuk mampu bekerja atau membuka usaha atau lapangan kerja sendiri sehingga tujuan
Kurikulum 2013 akan lebih tercapai ketika peserta didik memiliki jiwa dan keterampilan
kewirausahaan sehingga dapat membentuk warga negara yang produktif, kreatif dan
inovatif yang dilandasi dengan nilai karakter bangsa yang nantinya dapat berkontribusi
pada kehidupan bermasyarakat.
Dalam proses penanaman karakter kewirausahaan ini, SMA Negeri 1
Cangkringan terpilih menjadi salah satu sekolah peserta penerima bantuan pemerintah
program pengelolaan Kewirausahaan SMA dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun
2019. Program ini merupakan strategi pembinaan kewirausahaan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar memiliki jiwa dan semangat
kewirausahaan yang kreatif dan inovatif.
Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di SMA Negeri Cangkringan melalui
mata pelajaran yang terkait yaitu PKWU ataupun ekstra kurikuler Batik diharapkan
mampu menghasilkan pribadi yang berpola pikir kewirausahaan.
Sekolah juga membimbing peserta didik untuk menciptakan produk kreatif
sebagai upaya untuk mengembangkan suatu barang/produk demi menarik perhatian
konsumen dan sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif (create new and different) yang
dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai
tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko.
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Berdasarkan data yang diperoleh dapat kita rangkum keberhasilan Manajemen Sekolah
Adiwiyata Nasional dalam menanamkan karakter kewirausahaan siswa.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Manajemen
Sekolah Adiwiyata Nasional Dalam Menanamkan Karakter Kewirausahaan pada Siswa
SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman” dan hasil analisis serta pembahasan
yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya mewujudkan tujuan
sekolah , SMA Negeri 1 Cangkringan melaksanakan strategi manajemen sekolah dengan
mengintegrasikan program-program kegiatan sekolah dengan program Adiwiyata. Dalam
pelaksanaan manajemen sekolah Adiwiyata tersebut dilaksanakan dengan tahapan
Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan dari masing-masing
komponen Adiwiyata yaitu: Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan yang baik
mendasari perencanaan untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1
Cangkringan; Kurikulum berbasis lingkungan merupakan acuan dalam pelaksanaan
pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Cangkringan; Kegiatan lingkungan
berbasis partisipatif dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
SMA Negeri 1 Cangkringan dengan strategi kemitraan yang dijalin dengan seluruh
komponen sekolah, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta; dan Pengelolaan sarana
pendukung ramah lingkungan sebagai upaya implementasi dari pembentukan karakter
siswa SMA Negeri 1 Cangkringan.
Manajemen sekolah berbasis Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan telah
dilaksanakan dengan baik sesuai standar dan perencanaan yang telah disusun.
Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan ini masih perlu
ditingkatkan dan merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk menjadi Sekolah
Adiwiyata Mandiri dan membentuk karakter kewirausahaan pada siswa. SMA Negeri 1
Cangkringan.
Keberhasilan Program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan antara lain
kondisi lingkungan sekitar, partisipasi dan dukungan warga sekolah, kemampuan guru,
mitra dan sumber dana. Hasil yang telah dicapai oleh SMA Negeri 1 Cangkringan dalam
pelaksanaan manajemen sekolah berbasis Adiwiyata dari lingkup pencapaian secara fisik
yaitu berupa pengakuan dari Pemerintah,Pusat dan Kementrian Lingkungan Hidup
dengan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional pada Tahun 2018. Pada di Tahun 2021
SMA Negeri 1 Cangkringan Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri.
Hasil lain yang diperoleh SMA Negeri 1 Cangkringan adalah terbentuknya
karakter kewirausahaan siswa dalam mengolah limbah dari sampah dan juga produk
kreatif yang ramah lingkungan yang sudah layak jual dan mengikuti beberapa pameran
baik intern di sekolah maupun ekstern di mall dan beberapa tempat lainnya.
Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi
penelitian adalah Program Sekolah Adiwiyata Nasional di SMA Negeri 1 Cangkringan
memberikan pengaruh yang sangat signifikan baik itu secara fisik maupun non fisik.
Bentuk fisik sekolah yang tadinya tidak tertata berubah menjadi sekolah yang
hijau,rindang dan rapi. Adapun secara non fisik implikasi program Adiwiyata
berpengaruh terhadap perubahan kultur sekolah yang dalam penanaman karakter. Hal
positif yang sudah terlihat pada siswa SMA Negeri 1 Cangkringan yaitu karakter peduli
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dan cinta lingkungan serta karakter kewirausahaan. Jika melihat keberhasilan di atas,
implikasi program Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1 Cangkringan sudah relevan
bahkan dapat dikatakan dapat berinovasi dengan tujuan dari program Adiwiyata itu
sendiri yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri
1 Cangkringan tidak sekedar menumbuhkan karakter peduli lingkungan saja akan tetapi
ternyata dapat menumbuhkan karakter kewirausahaan pada diri siswa. Hal ini merupakan
dampak lain dari program Adiwiyata yang mempengaruhi perilaku siswa untuk peduli,
berbudaya lingkungan dan kreatif dalam mengelola lingkungan hidup untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran terkait
dengan penanaman karakter kewirausahaan sebagai berikut ini: Sekolah seharusnya
menambah fasilitas gedung dan lemari untuk penyimpanan produk hasil karya peserta
didik sehingga produk-produk tersebut tidak cepat rusak. Gedung dan lemari tersebut bisa
sekaligus sebagai tempat pamer di dalam sekolah; Kepala Sekolah, Guru dan karyawan
perlu mengadakan pendampingan dan pembimbingan secara rutin dalam kegiatan
berbasis partisipatif peserta didik untuk mempertahankan partisipasi peserta didik
menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri; Sekolah melakukan inovasi dalam pelaksanaan
penanaman karakter kewirausahaan agar siswa memiliki pola sikap kewirausahaan yang
mendalam dan kegiatan usaha yang semakin berkembang; Guru harus lebih semangat
dalam melakukan pembelajaran dengan senantiasa mengintegrasikan isu-isu lingkungan
ke dalam tema-tema yang sedang dipelajari untuk lebih memotivasi peserta didik untuk
peduli terhadap lingkungan; Kontrol terhadap sarana dan prasarana sekolah sebaiknya
dilakukan secara rutin untuk mengetahui kualitas sarana dan prasarana sekolah dalam
rangka menunjang program Sekolah Adiwiyata Mandiri; Supaya dilakukan penelitian
lebih lanjut yang mampu mengungkap lebih dalam tentang penanaman karakter lain yang
dapat dikembangkan dalam program Sekolah Adiwiyata.
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