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SARI 

Bangun Mulyani, Wiwid. 2019. Partisipasi Peserta Didik dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Rumah Kompos dalam Mendukung Program Adiwiyata di SMP Negeri 2 

Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Prof. Dr. Dewi Liesnoor S, M.Si, Drs. Suroso, M.Si. 

Kata Kunci: Partisipasi, Rumah Kompos, UNNES. 

Rumah kompos merupakan salah satu kegiatan di SMP Negeri 2 

Banjarnegara yang disahkan pada bulan juli 2016, rumah kompos dibuat untuk 

megurangi produk sampah organik di sekolah. SMP Negeri 2 Banjarnegara ingin 

mewujudkan rumah kompos yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle), yaitu prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap 

sampah sekolah, hasil produksi rumah kompos diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pupuk didalam sekolah. Pelaksanaan rumah kompos untuk mendukung 

program Adiwiyata di SMP Negeri 2 Banjarnegara berdasarkan empat komponen 

adiwiyata yaitu, kebijakan berwawasan lingkungan, rumah kompos menjadi salah 

satu kegiatan dalam memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Komponen kedua pelaksanaan rumah kompos dalam kurikulum 

dalam menyusun rancangan pembelajaran dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran lingkungan, praktik pengolahan sampah organik dengan pembuatan 

kompos berdasarkan silabus terdapat pada materi kelas VIII semester genap. 

Komponen ketiga yaitu kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, kegiatan ini 

dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. 

Pelaksanaan rumah kompos merupakan bentuk kaderisasi yang dibuat dalam 

kelompok Laskar Konservasi yang terdiri dari perwakilan setiap kelas VII dan VIII 

yang menangani kegiatan rumah kompos. Komponen keempat sarana rumah 

kompos pendukung ramah lingkungan mendukung pembelajaran lingkungan hidup 

selain sebagai tempat pengembangan ekstrakurikuler, rumah kompos juga 

digunakan sebagai tempat outdoor study, ruang terbuka hijau, digunkan sebagai 

hasil produk sekolah adiwiyata.Tujuan penelitian adalah mengetahui partisipasi 

peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan rumah kompos untuk mendukung 

program adiwiyata di SMP Negeri 2 Banjarnegara.Metode penelitian yang 

digunakan berupa metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara.Teknik analisis data menggunakan 

statistik deskriptif. 

Rumah kompos digunakan sebagai pendukung program adiwiyata dengan 

memperhatikan empat komponen adiwiyata., Komponen pertama kebijakan 
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berwawasan lingkungan, kebijakan rumah kompos menjadi salah satu kegiatan 

dalam memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

terdapat 3 misi sekolah yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan, 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Komponen kedua, 

pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, materi pengolahan sampah organik 

dengan pembuatan kompos berdasarkan silabus terdapat pada materi kelas VIII 

semester genap. tenaga pendidik melaksanakan pendidikan lingkungan dengan

menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, contohnya dengan 

praktek langsung membuat pupuk kompos sehingga diharapkan dapat lebih 

diterimah oleh peserta didik. Komponen ketiga, kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif, kegiatan rumah kompos pada kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. 

Pelaksana rumah kompos merupakan bentuk kaderisasi yang dibuat dalam 

kelompok Laskar Konservasi yang terdiri dari perwakilan setiap kelas VII dan VIII 

yang menangani kegiatan rumah kompos. Komponen keempat, sarana rumah 

kompos pendukung ramah lingkungan, selain sebagai tempat pengembangan 

ekstrakurikuler, rumah kompos juga digunakan sebagai tempat outdoor study, 

ruang terbuka hijau, digunkan sebagai hasil produk sekolah adiwiyata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan rumah kompos 

yang ada di SMP Negeri 2 Banjarnegara terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu, 

perencanaan, proses produksi dan pemasaran. Partisipasi peserta didik dilihat pada 

setiap kegiatan tersebut: 1) partisipasi dalam kegiatan perencanaan dikategorikan 

rendah, hal tersebut menunjukan bahwa siswa mengikuti kegiatan perencanaan 

namun tidak melaksanakan kegiatan tersebut dengan seksama, 2) partisipasi dalam 

kegiatan proses produksi tergolong sedang yaitu, hal tersebut menunjukan bahwa 

siswa melaksanakan kegiatan proses produksi namun tidak sesuai prosedur, 3) 

partisipasi dalam kegiatan pemasaran tergolong rendah, hal tersebut menunjukan 

bahwa siswa hanya melaksanakan promosi dan pendistribusian didalam sekolah 

saja.  



viii 

PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya 

sehingga skripsi dengan judul ” Partisipasi Peserta Didik dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Rumah Kompos untuk Mendukung Program Adiwiyata di SMP Negeri 2 

Banjarnegara” dapat terselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih 

gelar Sarjana Pendidikan. Berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES. 

2. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si, Ketua Jurusan Geografi FIS UNNES atas 

kemudahan dalam administrasi siding penelitian 

3. Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si sebagai dosen pembimbing yang 

telah mendukung saya dari awal,  memberikan bimbingan dan arahan yang 

sangat bermanfaat.  

4. Drs. Suroso, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah mendukung saya dari 

awal,  memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat. 

5. Dr. Eva Banowati, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dalam untuk skirpsi saya dan memberikan motivasi agar selalu 

semangat dan mengambil pelajaran pada setiap proses sebagai bekal yang akan 

datang 

6. Seluruh dosen di Jurusan Geografi yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

dan pengalaman sebagai bekal saya untuk masa depan. 



ix 

7. Bapak Haryono, S.Pd, M.Pd guru dari SMP Negeri 2 Banjarnegara yang 

menerima saya dengan baik untuk melakukan penelitian, saya belajar indahnya 

menghargai orang lain dari bapak. 

8. Ibu, Bapak yang telah memberikan kepercayaan dan motivasi baik secara 

materiil dan non materiil kepada penulis untuk meraih cita- cita. 

9. Mahasiswa geografi angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dalam 

proses penyusunan skripsi. 

10. Sahabat-sahabatku, Ambarwaskito, Mbak Reni, Mas Manda, dan anak- anak 

mantan kelas Bilingual Pendidikan Geografi 2013 yang senantiasa menemani 

dan tidak ada henti- hentinya menyalurkan energi positif dalam perjalanan 

meraih masa depan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan di Indonesia. 

Semarang, Januari 2019 

Penulis 



x 

DAFTAR ISI 

Halaman  

HALAMAN JUDUL .......................................................................................i 

PERSETUJUHAN PEMBIMBING ...............................................................ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................iii 

PERNYATAAN ............................................................................................iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................v 

SARI ..............................................................................................................vi 

PRAKATA ..................................................................................................viii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................x 

DAFTAR TABEL ........................................................................................xii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .....................................................................................1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................3 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................4 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................4 

E. Batasan Istilah .......................................................................................5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Pustaka ...................................................................................7 

1. Program Adiwiyata ........................................................................7 

2. Pengolahan Sampah .......................................................................9 

3. Pupuk Kompos .............................................................................12 

4. Rumah Kompos pada Program Adiwiyata ................................. 13 

5. Kegiatan Rumah Kompos SMP Negeri 2 Banjarnegara ..............17 

6. Partisipasi .....................................................................................21 

B. Hasil Penelitian Relevan .....................................................................24 

C. Kerangka Berfikir ...............................................................................25 



xi 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian .................................................................................27 

B. Populasi dan Sampel ...........................................................................27 

C. Variabel Penelitian ..............................................................................28 

D. Metode Pengumpulan Data .................................................................29 

E. Teknik Analisis Data ...........................................................................30 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................................35 

B. Hasil Penelitian  ..................................................................................39 

1. Kegiatan Rumah Kompos untuk Mendukung Program Adiwiyata40 

2. Partisipasi Peserta Didik dalam Rumah Kompos ...........................42 

C. Pembahasan .........................................................................................61 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan .............................................................................................67 

B. Saran ...................................................................................................68 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................70 



xii 

DAFTAR TABEL 

Table 2.1.  Hasil Penelitian Relevan ............................................. 24 

Tabel 3.1  Tabel Interval Kelas .................................................... 31 

Tabel 3.2 Klasifikasi Partisipasi Peserta Didik ........................... 32 

Tabel 4.1 Partisipasi Peserta Didik dalam Kegiatan 

Perencanaan................................................................. 44 

Tabel.4.2 Hasil Skor Observasi Partisipasi dalam Kegiatan 

Perencanaan.................................................................................... 45 

Tabel 4.3 Partisipasi Peserta Didik dalam Kegiatan Proses 

Produksi  53 

Tabel 4.4 Hasil Skor Observasi Partisipasi dalam Kegiatan Proses 

Produksi  55 

Tabel 4.5  Partisipasi Peserta Didik dalam Kegiatan Pemasaran... 59

Tabel.4.6 Hasil Skor Observasi Partisipasi dalam Kegiatan 

Pemasaran.................................................................... 60 



xiii 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman  

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir  .....................................................25 

Gambar 4.1. Lokasi SMP Negeri 2 Banjarnegara  .........................36 

Gambar 4.2. Denah SMP Negeri 2 Banjarnegara ...........................37 

Gambar 4.3. Kondisi Rumah Kompos ESPHERO .........................39 

Gambar 4.4. Pengambilan pupuk kompos lama .............................48 

Gambar 4.5. Memasukan Pupuk Kompos Lama kedalam Drum 

Komposter ..................................................................49 

Gambar 4.6. Proses Pembalikan Bahan ..........................................50 

Gambar 4.7. Proses Pengeringan ....................................................51 

Gambar 4.8. Proses Penyaringan ....................................................52 

Gambar 4.9. Kegiatan Siswa saat Proses Produksi ........................54 

Gambar 4.10. Pengemasan Pupuk Kompos .....................................59 



xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman  

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Rumah Kompos .............................73 

Lampiran 2     Instrumen Wawancara Kepala Sekolah dan Guru

....................... 75 Lampiran 3 Instrumen Wawancara Peserta Didik

...........................................................................................................77 

Lampiran 4 Kisi- kisi Instrumen Obervasi ...................................78 

Lampiran 5 Lembar Observasi ......................................................79 

Lampiran 6 Rubrik Observasi .......................................................81 

Lampiran 7 Daftar Nama Anggota Laskar Konservasi .................88 

Lampiran 8 Data Hasil Observasi Kegiatan Perencanaan .............90 

Lampiran 9 Data Hasil Observasi Kegiatan Proses Produksi .......92 

Lampiran 10 Data Hasil Observasi Kegiatan Pemasaran ................94 

Lampiran 11 Hasil Observasi Partisipasi Siswa pada Setiap Butir 

Pengamatan ................................................................96 

Lampiran 12 Matrik Hasil Wawancara Kepala Sekolah .................97 

Lampiran 13 Matrik Hasil Wawancara Guru Pendamping .............99 

Lampiran 14 Matrik Hasil Wawancara Peserta Didik ..................101 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 3 Juni 2005 Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Departemen Nasional menandatangani kesepakatan bersama Nomor: Kep.07/ 

MENLH. 06/ 2005 dan Nomor: 05/ VI/ KB2005 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2006 Kementerian 

Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup 

pada jenjang dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Tahun 2011 

SMP Negeri 2 Banjarnegara menjadi calon sekolah Adiwiyata, kemudian 

banyak prestasi diraih dalam bidang Lingkungan Hidup yaitu, menjadi juara 2 

Green School Award (GSA) tahun 2011, juara 2 Green School Award (GSA) 

tahun 2012, sekolah Konservasi tahun 2012, Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. 

Program Adiwiyata di SMP Negeri 2 Banjarnegara diimplementasikan 

sesuai komponen Adiwiyata yang ada pada pedoman Sekolah Adiwiyata. 

Sesuai komponen kebijakan berwawasan lingkungan, sekolah memasukan 

kegiatan peduli lingkungan hidup ke dalam Visi dan Misi SMP Negeri 2 

Banjarnegara. Sesuai komponen pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, 

menjalankan kurikulum terintegrasi, yaitu semua mata pelajaran yang ada 

memasukan unsur lingkungan hidup selain itu juga terdapat mata pelajaran 

mandiri Mulok Lingkungan Hidup yang ada pada mata pelajaran kelas VIII. 

Sesuai komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, siswa secara aktif 
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mengikuti kegiatan piket kebersihan kelas, jum’at bersih, pemeliharaan taman

yang dimiliki setiap kelas, aktif dalam kegiatan diluar sekolah dalam rangka 

hari lingkungan hidup, seperti bersih trotoar, bersih kali, bersih perumahan, 

daur ulang limbah, dsb. Sesuai komponen pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan, iswa aktif dalam merawat hutan sekolah,  green house, 

membuat lubang biopori, sumur resapan, dan rumah kompos. Sejak SMP 

Negeri 2 Banjarnegara menjadi calon sekolah Adiwiyata tahun 2011, kegiatan 

dan pengembangan terkait Adiwiyata terus dilakukan, telah dilakukan evaluasi 

pada program- program tersebut dan terus dilakukan pengembangan,  hingga 

muncul program baru yang terus menunjang adiwiyata. 

Rumah kompos merupakan salah satu program baru yang disahkan 

pada bulan juli 2016, rumah kompos dibuat untuk megurangi produk sampah 

organik di sekolah, sebelum dibuatnya rumah kompos, limbah organik yang 

ada disekolah dibakar dan berakibat menimbulkan polusi udara dan tidak 

ramah lingkungan. SMP Negeri 2 Banjarnegara ingin mewujudkan rumah 

kompos yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yaitu prinsip 

pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap sampah sekolah, 

hasil produksi rumah kompos diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk 

didalam sekolah dan memasarkannya di luar sekolah untuk melatih 

berwirausaha para peserta didik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan rumah 

kompos masih belum berjalan seperti yang ditargetkan. Pelaksanaan rumah 

kompos direncanakan seminggu sekali, namun hal tersebut belum 

dilaksanakan secara rutin. Pelaksanaan yang kurang tersebut mempengaruhi 
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hasil pupuk kompos dihasilkan. Target rumah kompos adalah dalam satu 

semester dapat menghasilkan minimal 150 kg pupuk kompos, namun dalam 

pelaksanaan rumah kompos pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

rumah kompos hanya mampu menghasilkan 90kg pupuk.  Menurut data yang 

diperoleh bahwa salah satu penghambat rumah kompos adalah partisipasi 

peserta didik. Partisipasi peserta didik dalam rumah kompos sudah dimulai dari 

tahap perencanaan kegiatan, proses produksi hingga pemasaran. Menurut Keith 

Davis dalam Rodliyah (2013) bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang 

didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 

(pikiran, tenaga, keahlian) kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. 

Partisipasi peserta didik dalam rumah kompos masih rendah, hal tersebut 

terlihat dari kartu kontrol rumah kompos yang menunjukan kurangnya 

kehadiran peserta didik yang akan menghambat pelaksanaan sehingga tidak 

sesuai dengan perencanaan, hanya 20% peserta didik yang rutin megikuti 

kegiatan rumah kompos.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tentang rendahnya keikutsertaan 

peserta didik dalam pelaksanaan rumah kompos untuk mendukung program 

Adiwiyata tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan rumah kompos dalam mendukung 

program adiwiyata di SMP Negeri 2 Banjarnegara? 
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2. Bagaimana partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan rumah 

kompos di SMP Negeri 2 Banjarnegara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah:  

1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan rumah kompos dalam mendukung 

program adiwiyata di SMP Negeri 2 Banjarnegara 

2. Mengetahui partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan rumah 

kompos di SMP Negeri 2 Banjarnegara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam mengurangi kerusakan lingkungan 

hidup dengan melakukan kegiatan- kegiatan pelestarian lingkungan hidup, 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak pendidikan dalam 

penumbuhan sikap kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengaplikasian pendidikan lingkungan hidup dalam sekolah adiwiyata 
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sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui program rumah kompos. 

b. Pihak Sekolah 

Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan rumah 

kompos di SMP Negeri 2 Banjarnegara, sehingga sekolah mampu 

memberikan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar 

program- program adiwiyata yang telah tersusun dapat berjalan lebih 

baik. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kemampuan dalam 

melaksanakan setiap tahapan kegiatan sehingga tujuan dari rumah 

kompos dapat tercapai. 

E. Batasan Istilah 

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran masalah yang 

sedang diteliti, berikut ini digunakan berbagai definisi operasional yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

1. Partisipasi 

 Menurut Pidarta (2004), dalam Dwiningrum (2015), partisipasi 

adalah perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. 

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi secara fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam 

semua kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan 

dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.  
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Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan 

siswa dalam kegiatan untuk mencapai tujuan rumah kompos disekolah 

adiwiyata.  

2. Kegiatan Rumah Kompos 

 Kegiatan siswa dalam program Adiwiyata berupa keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Kegiatan ini 

merupakan pengembangan dari komponen-komponen program 

Adiwiyata. Kegiatan rumah kompos terbagi menjadi beberapa tahap yaitu 

perencanaan, proses produksi dan pemasaran. Setiap tahapan tersebut 

memiliki kegiatan masing- masing yaitu, dalam perencanaan terdapat 

kegiatan menyusun tujuan kegiatan, membuat strategi dan menyusun 

jadwal kegiatan. Proses produksi memiliki kegiatan yaitu, pemilahan 

sampah, pengecilan ukuran sampah, penyusunan tumpukan, pembalikan, 

penyiraman, pematangan, pengeringan dan penyaringan. Pemasaran 

memiliki kegiatan yaitu, promosi dan pendistribusian produk. 

3. Peserta Didik 

  Peserta didik dalam penelitian ini merupakan peserta didik 

yang tergabung dalam kelompok kader, yang diberi nama Laskar 

Konservasi. Laskar Konservasi merupakan kelompok peserta didik yang 

berasal dari perwakilan setiap kelas, 4-5 siswa setiap kelas. Keikutsertaan 

laskar konservasi dilakukan secara sukarela, kemudian memiliki 

kewajiban dalam menjalankan kegiatan- kegiatan Adiwiyata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Program Adiwiyata 

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang 

baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai 

norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita- cita pembangunan 

berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah 

yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013) 

Berdasarkan Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berwawasan 

Lingkungan, sekolah Adiwiyata memiliki 2 prinsip, prinsip yang pertama 

partisipatif, komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang 

meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai 

tanggung jawab dan peran dan prinnnsip berkelanjutan yaitu, seluruh kegiatan 

harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif. 

Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka 

ditetapkan 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh 

dalam mencapai sekolah Adiwiya.
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Komponen dan standar Adiwiyata meliputi: 

a. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar; 

1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memuat upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

2) RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar; 

1) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran lingkungan 

2) Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlidungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar; 

1) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang terencana bagi warga sekolah 

2) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, 

swasta, media, sekolah lain). 

d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar; 

1) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan 

2) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah 

lingkungan di sekolah. 
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2. Pengolahan Sampah 

Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai upaya terpadu 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Kantor Menteri Negara LH, 

1998). 

Peningkatan aktivitas manusia masyarakat akan meningkatkan 

jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan tidak hanya sampah 

organik melainkan juga sampah anorganik. Banyaknya sampah yang 

dihasilkan harus diolah dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan efek 

negatif seperti mencemari lingkungan yang mana dapat bedampak pada 

kesehatan masyarakat, banjir, penyumbatan sistem drainase dan sebagainya. 

Kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik didalam masyarakat masih 

minim, hal ini dapat dilihat dari anggapan masyarakat mengenai sampah itu 

sendiri. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sampah merupakan 

barang sisa yang sudah tidak berguna lagi dan harus dibuang. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang 

karena tidak terpakai lagi. Menurut Istilah Lingkungan Untuk Manajemen 

(Ecolink 1996 dalam Subarna 2014), sampah adalah suatu bahan yang 

terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam 

yang belum memiliki nilai ekonomis. 



10 

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu 

organik dan anorganik. 

a. Sampah Organik 

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan, tumbuhan dan 

sebagainya. Sampah organik berupa limbah padat yang mudah terurai 

secara alami. Beberapa contoh kategori sampah ini adalah daun kering, 

rumput kering, serbuk gergaji, serutan kayu, sekam, jerami, kulit jagung, 

tangkai, sayuran, buah- buahan, rumput segar, daun segar, sampah dapur, 

ampas, teh atau kopi, kulit telur, sisa makanan, sisa organisme. 

b. Sampah anorganik 

Sampah anorganik yaitu sisa material sintesis misalnya plastik, 

kertas, logam, kaca, keramik, dan sebagainya. Sampah anorganik 

memiliki dua jenis 1) Sampah anorganik bahan plastik, dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan disertai berkembangnya industri, 

maka banyak barang- barang atau perkakas dibuat dari bahan plastik. Zat 

plastik pada sampah anorganik tidak dapat dihancurkan oleh mikroba, 

sampah ini memakan waktu 40 – 50 tahun untuk terurai. Jalan tercepat 

menghancurkan plastik adalah pendaur ulangan plastik agar dapat 

dimanfaatkan kembali. 2) Sampak anorganik nonplastik, sampah ini 

memiliki banyak sekali macamnya, misalnya: kayu, kertas, bekas 

pakaian, karet dan lain lain. Semua sampah tersebut dapat diuraikan oleh 

mikroba- mikroba hingga menjadi bahan mineral.  
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Metode meminimalisir sampah dapat dilakukan dengan cara mengolah 

sampah dengan melakukan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, 

mendaur ulang, dan mengganti barang- barang yang berpotensi menimbulkan 

sampah. 

a. Reduce /  Mengurangi 

Penghasilan sampah bisa dikurangi dengan menggunakan sampah 

yang berlebihan. Jadi produksi sampah bisa berkurang. 

b. Reuse / Digunakan kembali 

Menggunakan atau memanfaatkan kembali barang- barang yang 

dapat diolah kembali, penggunaan barang- barang yang dapat diolah 

kembali, penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan, tidak 

menggunakan kantong plastik. Karena kantong plastik sangat sulit 

diuraikan. 

c. Recycle / Daur ulang 

Daur ulang adalah pemanfaatan kembali sampah- sampah melalui 

proses tertentu guna merubah sampah menjadi barang- barang 

bermanfaat. Contohnya: pembuatan pupuk kompos, pembuatan tas 

sampah plastik dan lain- lain. 

d. Replace / Mengganti 

Perubahan penggunaan alat- alat yang digunakan dalam kehidupan 

sehari- hari dengan bahan- bahan ramah lingkungan. 
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Berbagai metode tersebut, metode Recycle atau daur ulang 

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengurangan jumlah 

sampah. Pemanfaatan sampah organik yang merupakan kuantitas sampah 

terbanyak dari komposisi rata- rata tempat pembuangan sampah di berbagai 

daerah menjadi salah satu dasar pemilahan penerapan metode pengolahan 

sampah untuk daur ulang menjadi kompos, pupuk cair, briket, dan biogas. 

Sehingga sampah yang merupakan barang yang tidak memiliki nilai guna 

menjadi barang yang bermanfaat serta memiliki nilai jual. 

3. Pupuk Kompos 

Menurut Suryati (2014) pupuk adalah material yang ditambahkan 

pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang 

diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.  Pupuk 

kompos adalah pupuk yang dibuat dari hasil penguraian aneka bahan sampah 

organik, proses terbentuknya kompos dari bahan- bahan organik yang terurai 

oleh berbagai jenis mikroba, binatang yang hidup ditanah, enzim, dan jamur. 

Kompos ibarat mutivitamin bagi tanah dan tanaman. Sutanto (2002) 

mengemukakan bahwa dengan pupuk organik sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah menjadi lebih baik. 

Selain itu menururt Sutanto (2002) kompos memiliki banyak 

manfaat yaitu, pada aspek lingkungan mengurangi polusi udara karena 

pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dan sampah organik yang 

membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah dan juga 

mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Manfaat pada aspek bagi 
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tanah/ tanaman yaitu, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur 

dan karakteristik tanah meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah 

meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Manfaat pada aspek ekonomi yaitu, 

menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi 

volume/ ukuran limbah memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan 

asalnya. 

4. Rumah Kompos pada Program Adiwiyata 

a. Perencanaan 

Menurut Kaufman (1972) sebagaimana dikutip Harjanto (2005), 

Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam 

rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Nawawi (2008) menjelaskan 

bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan 

yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa 

alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. 

Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. 

Berdasarkan pendapat tersebut menyiratkan bahwa perencanaan 

merupakan proses yang berisi kegiatan- kegiatan berupa pemikiran, 

perhitungan, penentuan dan sebagainya yang semuanya dilakukan dalam 

rangka mencapai sasaran tertentu. 

Tahap perencanaan adalah tahap penyusunan dokumen kerja. 

Kegiatan perencanaan menurut Nawawi terdapat 3 kegiatan, a) 

Menyusun tujuan suatu organisasi dan atau kegiatan, tujuan adalah apa 

yang akan diperoleh dan nila yang ingin dicapai, b) Membuat strategi, 
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strategi untuk mencapai tujuan tersebut, c) Menyusun jadwal kegiatan, 

jadwal merupakan rencana aktivitas kerja suatu kelompok yang 

berhubungan dengan waktu pelaksanaan, pelaku kegiatan, alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

b. Proses Produksi 

Menurut Purwendro (2009), dalam proses pengomposan, sampah 

organik secara alami akan diuraikan oleh berbagai jenis mikroba atau 

jasad renik seperti bakteri, jamur dan lain sebagainya. Proses peruraian 

ini membutuhkan kondisi yang optimal seperti kesediaan nutrisi yang 

memadai, udara yang cukup kelembaban yang tepat.  

Langkah- langkah pembuatan pupuk kompos, yaitu: 

1) Pemilahan sampah 

Pemilahan sampah dilakukan untuk memisahkan sampah organik dan 

anorganik. Pemilahan dilakukan untuk melihat standar bahan yang 

akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. 

2) Pengecilan ukuran sampah 

Pencacahan sampah dilakukan untuk mempercepat proses 

komposting. Pencacahan dilakukan mengunakan mesin. Ukuran 

sampah hasil pencacahan berkisah 2-10cm. Sampah yang telah 

dicacah kemudian ditimbang untuk mengetahui berat awal bahan 

baku. 
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3) Penyusunan tumpukan 

Sampah organik yang telah melewati tahap pencacahan ditimbang 

dengan masing- masing berat 15kg/drum komposting. Sampah yang 

telah ditimbang tersebut dimasukan kedalam drum komposting. 

Kemudian tambahkan satu bagian kompos lama atau lapisan tanah 

atas (top soil) dengan ukuran berat 10 kg dan dicampur. Tanah atau 

kompos ini mengandung banyak mikroba aktif yang bekerja 

mengolah sampah menjadi kompos. 

4) Pembalikan 

Pemantauan terhadap panas yang terjadi atau suhu selama 2- 4 hari 

pertama sangat penting. Pembalikan dilakukan untuk membuang 

panas yang berlebihan, meratakan proses pelapukan disetiap 

tumpukan, serta membantu penghancuran bahan menjadi partikel 

kecil-kecil. Kegiatan yanng dilakukan adalah melarutkan gula, EM4 

dan air dengan perbandingan 1:1:2 dalam ember, kemudian diamkan 

campuran larutan selama satu jam, masukan larutan kedalam botol 

semprotan. Penyemprotan dilakukan bersama dengan pembalikan 

bahan agar penyemprotan merata. 

5) Penyiraman 

Penyiraman air dapat dilihat secara manual, dengan cara memeras 

segenggam bahan komposting. Apabila saat digenggam kemudian 

diperas tidak keluar air, tumpukan harus ditambah air. Jika sebelum 

diperas sudah mengeluarkan air, tumpukan terlalu basah.  
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6) Pematangan 

Setelah pengomposan berjalan 20-40 hari, suhu tumpukan akan 

semakin menurun hingga mendekati suhu ruangan. Pada saat itu 

bahan telah lapuk, berwarna coklat tua atau kehitaman. Kompos 

masuk kedalam tahap pematangan selama 14 hari. 

7) Pengeringan dan penyaringan 

Pupuk yang telah jadi dimasukan kedalam bak secara merata agar 

terkena angin selama satu hari. Kompos berumur 20- 30 hari sudah 

dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanaman. Pupuk yang telah jadi 

dimasukan kedalam bak secara merata agar terkena angin selama satu 

hari. Kegiatan pengeringan perlu dilakukan dengan tujuan untuk 

menurunkan suhu pupuk dan agar kadar air didalam kompos dibawah 

50%. Kompos berumur 20- 30 hari sudah dapat diaplikasikan untuk 

semua jenis tanaman. Kompos yang sudah jadi ditandai dengan aroma 

yang tidak bau dan warnanya yang coklat hingga kehitaman. 

b. Pemasaran 

Kompos yang memiliki suhu normal telah siap diberikan kepada 

tanaman. Kompos padat dikemas dalam kemasan plastik dan diberi label 

yang menarik untuk kepentingan promosi. Varian yang biasanya dijual 5 

kg/ kemasan. Pemasaran dilakukan dengan mempromosikan dan 

mendistribusikan produk yang yang sudah jadi. 
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5. Kegiatan Rumah Kompos SMP Negeri 2 Banjarnegara 

a. Latar Belakang Rumah Kompos 

Setiap sekolah merupakan produsen sampah, baik sampah 

organik maupun sampah anorganik. Cara yang paling efektif untuk 

mengurangi sampah adalah setiap warga sekolah melakukan aktivitas 

mengurangi sampah taraf minimal. Pengurangan sampah organik di 

sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan pengomposan dengan 

membangun rumah kompos. Pengurangan sampah anorganik dapat 

dilakukan dengan mengumpulkan sampah anorganik yang masih dapat 

dijual kepada lapak untuk didaur ulang (recycle). Pengurangan juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan kembali sampah yang masih bisa 

digunakan (reuse) dan mengurangi penggunaan barang- barang yang 

sulit teruraikan seperti plastik (reduce). 

Aksi pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan oleh semua 

warga sekolah. Kegiatan pengelolaan sampah yang paling mendasar 

adalah pemisahan sampah antara sampah organik dan anorganik, sekolah 

menyediakan dua tempat sampah, tempat sampah berwarna hijau 

digunakan sebagai tempat sampah organik dan tempat sampah berwarna 

kuning digunakan untuk sampah anorganik. Aksi pengolahan sampah ini 

dilakukan bersama- sama seluruh warga sekolah, sebab aksi individu saja 

tidak akan mampu mengatasi masalah sampah yang ada di sekolah. 

Sampah dilingkungan SMP Negeri 2 Banjarnegara cenderung 

terbagi dalam sampah organik berupa daun-daun, rumput, atau sisa 
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tanaman dan sampah anorganik yang terbagi dalam sampah kertas dan 

sampah plastik pembungkus makanan atau minuman. 

Pengelolaan sampah memalui pemisahan sampah organik dan 

anorganik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah akan memudahkan 

proses pengolahan sampah baik menjual sampah anorganik secara 

kolektif ke lapak ataupun pengolahan sampah organik melalui kegiatan 

rumah kompos. Pengolahan sampah organik kemudian dilakukan 

melalui rumah kompos yang dapat mengubah sampah organik menjadi 

pupuk kompos. 

b. Tujuan Program Rumah Kompos 

Program ini meliputi kegiatan pemilahan sampah organik layak 

sebagai bahan dasar untuk menjadi pupuk kompos dengan drum sebagai 

media komposter. Secara umum program ini ditujukan untuk mengurangi 

volume sampah organik yang keluar dari sekolah, namun secara khusus 

tujuan dari rumah kompos di SMP Negeri 2 Banjarnegara ini adalah: 

1) Mewujudkan rumah kompos yang menerapkan prinsip 3R ( reduce, 

reuse, recycle), yaitu prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan 

daur ulang terhadap sampah sekolah 

2) Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (sisa 

tanaman, limbah ternak, sampah organik) 

3) Mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah organik yang 

ada di sekolah 
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4) Berkurangnya jumlah limbah berupa sampah organik domestik 

sebanyak 80% sehingga tercipta kenyamanan dan kebersihan di 

lingkungan sekolah 

5) Memenuhi kebutuhan pupuk organik di lingkungan SMP Negeri 2 

Banjarnegara, tanpa harus membeli diluar lingkungan sekolah 

6) Melatih siswa dalam kesempatan berusaha. 

Berdasarkan tujuan program tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa output dari program ini adalah terbentuknya siswa yang mandiri 

dalam mengelola sampah sehingga jumlah sampah yang dihasilkan 

berkurang. Partisipasi peserta didik sebagai sasaran program merupakan 

indikator keberhasilan dalam Program Rumah Kompos. 

c. Lokasi, Waktu, dan Sasaran Program 

Program rumah kompos merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan sebagai pendukung sekolah adiwiyata, khususnya 

implementasi dari salah satu komponen adiwiyata yaitu kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif. Rumah kompos sudah dilaksanakan 

sejak Juli 2016. 

Rumah Kompos merupakan salah satu sarana yang ada di SMP 

Negeri 2 Banjarnegara, berlokasi didalam wilayah sekolah, namun 

berada jauh dari ruang kelas. Memiliki luas lahan sebesar 35 m2 , di 

dalamnya terdapat bak komposting dua buah dengan masing- masing 

ukurannya 4,5 m2 yang digunakan untuk menyimpan sampah organik 

sebelum diolah dan bak yang lainnya digunakan untuk mengeringkan dan 
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menyimpan kompos sebelum dilakukan pengemasan dan memiliki drum 

sebagai media komposter sebanyak 12 drum. 

Waktu pelaksanaan rumah kompos dilaksanakan dalam kegiatan 

mingguan dan bulanan. Kegiatan mingguan dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan komposting yang telah ditentukan dalam. Kemudian target 

dalam kegiatan bulanan adalah melakukan proses pembuatan 

komposting baru. 

Program rumah kompos melibatkan peserta didik sebagai sasaran 

utamannya dan guru sebagai pendamping kegiatan yang dilakukan dalam 

rumah kompos. Adapun pihak yang terkait dengan program ini antara 

lain: 

1) Laskar Konservasi, merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 

perwakilan setiap kelas VII dan VIII yang menangani kegiatan rumah 

kompos. Laskar Konservasi beranggotakan 40 siswa yang berasal dari 

setiap kelas VII A - VII H dan kelas VIII A –VIII H. Keikutsertaan 

anggota konservasi diikuti secara sukarela dan memiliki tanggung 

jawab untuk menjamin berjalannya pelaksanaan kegiatan rumah 

kompos.  

2) Guru Pendamping, guru pendamping dalam rumah kompos memiliki 

tugas mendampingi dan mengawasi kegiatan rumah kompos dengan 

mengisi kartu kontrol rumah kompos pada setiap pertemuan. Kartu 

kontrol dalam rumah kompos berisi tentang waktu, bentuk kegiatan, 

dan jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan program rumah 
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kompos. Rumah Kompos Esphero memiliki guru pendamping yaitu 

Bapak Haryono S.Pd, M.Pd. 

d. Alat dan Bahan 

Pembuatan pupuk kompos membutuhkan berbagai alat supaya 

menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas. Alat dan Bahan yang 

butuhkan dalam pembuatan kompos adalah: 

Alat: 

1) Drum komposter 

2) Bak komposter 

3) Pisau cincang 

4) Tongkat pengaduk 

5) Karung  

6) Timbangan gantung 

Bahan: 

1) Sampah organik 

2) EM4 

3) Pupuk kompos jadi 

4) Air 

5) Plastik 

6. Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaiu “participation” yang

merupakan pengambilan atau pengikutsertaa. Menurut Mardikanto dalam 

Niken (2003) menyatakan bahwa partisipasi adalah masyarakat berperan aktif 

dalam proses atau alur terhadap program dan pengawasannya, mulai dari 

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan 

sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materil. Adisendjaja dalam 

Hidayat, dkk (2013) menyatakan bahwa partisipasi merupakan pemberian 

motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam 

pemecahan masalah lingkungan. 
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Pengertian partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang 

baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada 

proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan 

pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanngung jawab untuk 

melakukannya (Rodliyah 2013). Lebih jauh dijelaskan oleh Keith Davis 1998 

dalam Rodliyah (2013) bahwa partispasi adalah keterlibatan mental atau 

pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 

mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. Hal tersebut menjelaskan batasan dari partisipasi adalah 

keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan 

atau pelaksanaannya terhadap proyek- proyek pembangunan (Sastropoetro 

1990 dalam Rodliyah 2013). 

Prinsip- prinsip Program Adiwiyata dijelaskan bahwa partisipasi 

merupakan komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang 

meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai 

tanggung jawab peran (Kementriana Lingkungan Hidup. 2013). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok 

orang dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dan kegiatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah partisipasi peserta didik dalam kegiatan rumah kompos 

di sekolah adiwiyata. 
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Menurut Davis 1998 dalam Rodliyah (2003) menyatakan bahwa 

bentuk partisipasi ada tiga yaitu partisipasi berupa pikiran, partisipasi berupa 

tenaga, dan partisipasi berupa keahlian. Berikut penjelasannya: 

a. Partispasi berupa pikiran (psychological participation), merupakan jenis 

keikutsertaan secara aktif dngan mengerahkan pikiran dalam suatu 

rangkaian untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Partisipasi berupa tenaga (physical participation), merupaka jenis 

partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, 

melibatkan dri daam suuatu aktifitas dengan maksud tertentu. 

c. Partisipasi berupa keahlian (participation with skill), merupakan bentuk 

partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, 

yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun 

non formal yang menunjang keahliannya. 
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B. Hasil Penelitian Relevan   

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi 

dan Tahun 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

Onny 

Setyowati 

Pelaksanaan 

ProgramSekolah 

Adiwiyata dan 

Tingkat 

Partsipasi Siswa 

di SMK Negeri 

2 Semarang 

SMK 

Negeri 2 

Semarang, 

Tahun 

2015 

Mengetahui tingkat 

partisipasi siswa dalam 

pelaksanaan progam 

Sekolah Adiwiyata 

Partisipasi siswa 

termasuk sangat 

tinggi 

Hasil kemitraan 

yang diperoleh 

adalah kerjasama 

dengan 13 sekolah 

biaan dan 

keluarahan 

Karangturi sebagai 

kelurahan binaan 

Takarina 

Yusnidar 

Peran Serta 

Warga Sekolah 

dalam 

Mewujudkan 

Program 

Adiwiyata di 

SMP Wilayah 

Semarang Barat 

SMP 

Negeri 1 

Semarang 

dan SMP 

Negeri 30 

Semarang, 

Tahun 

2015 

Mengkaji upaya 

sekolah dalam 

mengimplementasukan 

program Adiwiyata 

Mengkaji peran serta 

warga sekolah dlam 

mewujudkan program 

Adiwiyata 

Mengkaji peran PLH 

bagi warga sekolah 

Hasil penelitian 

menunjukan Peran 

serta warga 

sekolah dalam 

mewujudkan 

program 

Adiwiyata 

dilaksanakan 

dalam pengelolaan 

sampah, kegiatan 

Jumat bersih dan 

penghijauan dan 

guru 

mengintegrasikan 

pendidikan 

lingkungan pada 

mata pelajaran 

tertentu 

Nanik 

Hidayati 

dkk 

Perilaku Warga 

Sekolah dalam 

Program 

Adiwiyata di 

SMK Negeri 2 

Semarang 

SMK 

Negeri 2 

Semarang, 

2013 

Mengetahui 

implementasi 

Adiwiyata Mandiri di 

SMK Negeri 2 

Semarang 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

melaksanakan 

berbagai cara 

untuk 

mensukseskan 

program 

Adiwiyata 

tersebut, dengan 

penugasan dan 

sanksi llinfkungan 

bagi pelanggar 

kebijakan.  
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C. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1.  Kerangka Berfikir 
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Rumah kompos di SMP Negeri 2 Banjarnegara dibentuk dengan 

tujuan untuk mengurangi produksi sampah disekolah. Selain itu, rumah 

kompos juga digunakan sebagai pendukung program adiwiyata dengan 

memperhatikan empat komponen adiwiyata. 4 komponen tersebut yaitu, 

kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, sarana rumah 

kompos pendukung ramah lingkungan. 

Program Adiwiyata memiliki beberapa kegiatan siswa, sesuai 

prinsip Adiwiyata yaitu partisipatif, bahwa komunitas sekolah terlibat 

dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan kegiatan. Kegiatan 

rumah kompos terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu, pertama Perencanaan, 

dalam tahap ini terdapat kegiatan menyusun tujuan, membuat strategi, 

menyusun jadwal kegiatan. Kedua Proses Produksi, dalam tahap ini peserta 

didik mengikuti proses pembuatan pupuk dimulai dari kegiatan pemilahan 

sampah, pengecilan ukuran sampah, penyusunan tumpukan, pembalikan, 

penyiraman, pematangan, pengeringan dan penyaringan. Bentuk capaian 

dalam kegiatan ini adalah melaksanakan proses yang menghasilkan pupuk 

kompos. Ketiga kegiatan Pemasaran, pada tahap ini peserta didik 

melakukan kegiatan pemasaran yaitu promosi produk kompos dan 

kemudian didistribusikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pelaksanaan rumah kompos untuk mendukung program Adiwiyata di 

SMP Negeri 2 Banjarnegara berdasarkan empat komponen adiwiyata yaitu, 

kebijakan berwawasan lingkungan, rumah kompos menjadi salah satu kegiatan 

dalam memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Komponen kedua pelaksanaan rumah kompos dalam kurikulum dalam 

menyusun rancangan pembelajaran dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran lingkungan, praktik pengolahan sampah organik dengan 

pembuatan kompos berdasarkan silabus terdapat pada materi kelas VIII 

semester genap. Komponen ketiga yaitu kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif, kegiatan ini dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang 

diikuti oleh peserta didik. Pelaksanaan rumah kompos merupakan bentuk 

kaderisasi yang dibuat dalam kelompok Laskar Konservasi yang terdiri dari 

perwakilan setiap kelas VII dan VIII yang menangani kegiatan rumah kompos. 

Komponen keempat sarana rumah kompos pendukung ramah lingkungan 

mendukung pembelajaran lingkungan hidup selain sebagai tempat 

pengembangan ekstrakurikuler, rumah kompos juga digunakan sebagai tempat 

outdoor study, ruang terbuka hijau, digunkan sebagai hasil produk sekolah 

adiwiyata. 

Pelaksanaan kegiatan rumah kompos mulai dari perencanaan, proses 

produksi dan pemasaran dilaksanakan oleh peserta didik yang diwakili oleh 
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Anggota Laskar Konservasi. Peserta didik melakukan seluruh kegiatan rumah 

kompos. Partisipasi peserta didik dalam rumah kompos di SMP Negeri 2 

Banjarnegara dilihat dalam tiga kegiatan, yaitu partisipasi dalam kegiatan 

perencanaan, proses produksi, dan pemasaran. Partisipasi siswa dalam 

perencanaan  terlihat bahwa peserta didik tidak melaksanakan perencanaan 

dengan seksama, peserta didik menganggap teori tidak terlalu penting dan tidak 

mempengaruhi pelaksanaan dalam lapangan sehingga mengurangi minat 

dalam mengikuti kegiatan. Partisipasi peserta didik dalam proses produksi 

meskipun kehadiran peserta didik lengkap namun belum melaksanakan 

langkah- langkah pembuatan kompos sesuai prosedur. Partisipasi peserta didik 

dalam kegiatan pemasaran yaitu peserta didik melaksanakan promosi didalam 

dan di luar sekolah, namun dalam kegiatan pendistribusian hanya dilaksanakan 

didalam sekolah. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran lingkungan hidup yang di lakukan SMP Negeri 2 

Banjarnegara melalui rumah kompos memiliki kegiatan yang melibatkan 

siswa dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemasaran,  namun partisipasi 

siswa dalam pelaksanaan program masih kurang, sebaiknya sekolah 

semakin mendetail lagi dalam penjelasan proses komposting dan juga 

dilakukan pengawasan saat pelaksanaan, sehingga peserta didik dalam 
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melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan pupuk 

kompos yang berkualitas. 

2. Untuk siswa hendaknya melaksanakan setiap kegiatan dengan seksama, 

sehingga pendidikan lingkungan hidup yang diberikan melalui rumah 

kompos dapat diperoleh dan menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam pengolahan sampah khususnya komposting. 
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