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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampumemberikan pengalaman 

terbaik bagi siswa sehingga membuat siswa-siswanya merasa sejahtera (well-

being) karena kesejahteraan siswa (student well-being) mempengaruhi hampir 

seluruh aspek bagi optimalisasi fungsi siswa di sekolah (frost, 2010).Dalam 

konteks Indonesia, kesejahteraan siswa belum dijelaskan secara eksplisitdan 

terinci seperti yang tertuang dalam kebijakan pendidikan. Namun istilah tentang 

kesejahteraan yang ada adalah kesejahteraan anak yang terdapat dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan dan 

perlindungan anak di Indonesia pasal 2 nomor 1 yaitu “anak berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik 

dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”, dan pasal 2 nomor 4 

bahwa “anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar”. 

Karyani,Prihatanti, Prastiti, Lestari, Hertinjung, Prasetyaningrum, 

Yuwono, Partini (2015) menyatakan bahwa sebagian besar siswa merasa sejahtera 

ketika merasa aman, nyaman, tenteram, tercapainya tujuan hidup, bahagia, rukun, 

dan tolongmenolong. Konu & Rimpela (2002) menyimpulkan terdapat empat hal 
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terkait dengan kesejahteraan siswa di sekolah yakni kondisi sekolah (fisik dan 

organisasi, layanan dan keamanan), relasi sosial (murid, guru, staf sekolah), 

pemenuhan diri (kesempatan belajar sesuai dengan kapabilitas, mendapatkan 

umpan balik, semangat), serta status kesehatan. Banyak sekolah yang kurang 

memperhatikan lingkungan fisik, organisasi, layanan dan keamanan sekolah, 

sehingga siswa merasa panas didalam kelas, siswa merasa tidaknyaman didalam 

kelas dan siswa kurang mendapatkan gizi yang baik, sepertifenomena ketidak 

disiplinan pedidikan lingkungan disekolah, seperti kasus yang terjadi di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Falah Meulaboh salah satu siswa dikeluarkan dari sekolah 

swasta tersebut dikarenakan ayahnya mengirim surat protes kepada sekolah terkait 

kebersihan makanan siswa dan fasilitas asrama (Kompas,2016).Seharusnya 

sekolah memberikan pelayanan yang baik bagi siswanya agar merasa nyaman dan 

aman disekolah, namun sebaliknyaperistiwa tersebut membuat siswa merasa tidak 

nyaman disekolahnya karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari 

sekolah sehingga mengganggu dalam proses belajarnya.Fenomena diatas, dapat 

diambil garis besar bahwa lingkungan sekolah yang baikatau kurang baik akan 

mempengaruhi keadaan siswa maupun sikap guru. 

Sebagai suatu institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal sekolah 

harus memiliki program pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional 

dasar dan menengah yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu saja namun  termasuk 

di dalamnya juga memberikan pendidikan lingkungan yang baik bagi siswa yang 

bertujuan untuk membangun kepribadian dan perilaku yang bersifat positif 

melalui lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa untuk 
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melakukan aktifitas sosial. Pendidikan lingkungan tersebut dapat diupayakan 

dengan mengimplementasikan program pendidikan sekolah adiwiyata 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Sekolah Berwawasan 

Lingkungan (SBL) merupakan subsistem pendidikan yang khusus 

mengintegrasikan materi lingkungan hidup dalam penerapan kurikulum disekolah. 

Sekolah berwawasan lingkungan dimulai dengan dikeluarkannya SK Proyek 

PKLH Nomor: 169/PKLH/SK/V/2001 tentang kegiatan program sekolah 

berbudaya lingkungan yang diperbaharui pada tahun 2005 dantahun 2010. 

Sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan 

Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional, pada tahun 2006 Kementrian 

Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Sekolah 

Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui jalur sekolah yang menggunakan 

prinsip belajar dengan bantuan guru dan semua komponen sekolah. Kegiatan 

sekolah berwawasan lingkungan bukan hanya dilihat dari tampilan fisik sekolah 

yang hijau dan rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas 

pendidikan mengarah kepadakesadaran dan kearifan terhadaplingkungan hidup. 

Yang membedakan sekolah Adiwiyata dan Belum Adiwiyata adalah visi misi 

sekolah, program sekolah dan lingkungan fisik, meliputi beberapa program seperti 

program intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pengembangan sekolah yang berbasis 

ramah lingkungan.  

Berdasarkan hasil observasi penelitian di SMPyang mengimplementasikan 

program pendidikan adiwiyata visi misi sekolah terkandung upaya untuk 
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melestarikanlingkungan hidup dankondisi di lingkungan sekolah yaitu bersih dan 

rapi, baik di dalam kelas maupun diluar kelas, kamar mandi, kantin, ruang guru, 

dan juga diluar ruangan lantai satu dan duaterdapat banyak tanaman disepanjang 

jalan menuju kelas dan pohon-pohon yang rindang, dibagian belakang terdapat 

mini zoo dan didepan setiap kelas terdapat satu washtafel dan tiga tempat sampah 

yaitu organic,unorganic, dan beracun, kemudian disekolah juga terdapat biopori. 

Didalam kelasnya pun fasilitas sudah lengkap untuk proses pembelajaran. Siswa 

tidak perlu diingatkan ketika ruangan kotor langsung dibersihkan. Didinding 

sekolah banyak tertempel slogan-slogan tentang lingkungan hidup dan tertempel 

sebuah persetujuan untuk menjaga lingkungan hidup sekolah yang ditandatangani 

oleh kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, perwakilan orang tua murid, 

perwakilan osis, perwakilan PMR, perwakilan pramuka, perwakilan kelas 7,8, dan 

kelas 9. Penerapan program  kegiatan Adiwiyata menimbulkan atmosfer yang 

lebih positif misalnya siswa sangat aktif dikelas, beberapa guru juga sudah 

mengajar menggunakan laptop. Pada saat waktu istirahat sekolah tetap dalam 

situasi yang kondusif terlihat dari siswa yang keluar kelas dengan tenang 

kemudian beberapa siswa membuat lingkaran diluar kelas untuk berdiskusi sambil 

menikmati makanan ringan.  

Berdasarkan hasil observasi penelitian di SMP yang belum 

mengimplementasikan program pendidikan sekolah adiwiyata peneliti mengamati 

lingkungan sekolah yang tidak mengimplementasikan program adiwiyata,kondisi 

lingkungan sekolahnya rapi namun kebersihan dikelas kurang, tanamannya masih 

sangat terbatas, disekolah juga mempunyai green housedan pemisahan tempat 
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sampahnamun tidak digunakan dengan baik, kemudian disetiapkelas 

adawashtafelnamun hanya dilantai satu saja. Kesadaran siswa akan kebersihan 

lingkungan masih kurang harus diingatkan bahkan ada yang tidak peduli dengan 

adanya sampah. Pada saat kegiatan intrakurikuler terlihat monoton, siswa ada 

yang tertidur didalam kelas. Pada saat waktu istirahat suasana sangat ramai ada 

siswa yang kejar-kejaran kemudian beberapa siswa di depan kelas menggerombol 

tidak melakukan hal apa-apa sehingga terlihat pasif.  

Untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan fisik sekolah yang nyaman, 

bersih, rindang, sejuk, sehat dan aman maka sangat perlu program lingkungan 

yang diterapkan pada sekolah. Lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan 

akan membuat penghuni sekolah merasa nyaman.Program adiwiyata merupakan 

salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan siswa di sekolah yang di dalamnya 

mencakup kegiatan yang melibatkan semua warga sekolah untuk ikut serta dalam 

pengelolahan lingkungandankegiatan harus disusun secara terencana dan 

dilakukan terus menerus secara rutin berkelanjutan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah “Apakah ada perbedaan kesejahteraan siswa di SMP Negeri 

Surakarta yang telah mengimplementasikan program pendidikan sekolah 

adiwiyatadan yang belummengimplementasikan program pendidikan sekolah 

adiwiyata?”. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “ Studi komparasi 

kesejahteraan siswa disekolah pada sekolah yang mengimplementasikan program 

pendidikan sekolah adiwiyata dan belum mengimplementasikan program 

pendidikan sekolah adiwiyata”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaankesejahteraan siswa di SMP yang 

mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyatadan SMP yang 

belum mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyata. 

2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan siswa di SMP yang 

mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyatadan SMP yang 

belum mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyata. 

3. Untuk mendiskripsikan penerapan program sekolah di SMP yang 

mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyata dan SMP  yang 

belum mengimplementasikan program pendidikan sekolah Adiwiyata. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk 

menjelaskan kesejahteraan siswa disekolah SMP.  

2. Manfaat praktis 

1) Bagi sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bahwa 

program pendidikan sekolah adiwiyata dapat mempengaruhi kesejahteraan 

siswa disekolah sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang 

membangun untuk meningkatkan kualitas sekolah, termasuk para pendidik 

(guru) 

2) Dinas Pendidikan  

Sebagai bahan pengembangan kebijakan untuk mendukung 

kesejahteraan pada siswa. 




