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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk kegiatan OSIM 

dalam implementasi kepedulian lingkungan menuju sekolah adiwiyata di MAN 

Lima Puluh T.A 2015-2016 (2) Implementasi kepedulian lingkungan melalui 

kegiatan OSIM menuju sekolah adiwiyata di MAN Lima Puluh T.A 2015/2016. 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN Lima Puluh yang berlokasi di jalan 

Printis Kemerdekaan No.76 Kec.Lima Puluh, Kab.Batu Bara. Populasi pada 

penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 454 orang. 

Penentuan sampel diambil 10 % dari jumlah siswa pada setiap kelas dengan 

teknik proposional random  sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 

45 orang siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

aldalah teknik analisis deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk kegiatan OSIM dalam 

implementasi kepedulian lingkungan menuju sekolah adiwiyata di MAN Lima 

Puluh meliputi 4 kegiatan yaitu Jum’at Bersih, Pramuka, UKS (Usaha Kegiatan 

Siswa), dan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang pada dasarnya semua 

kegiatan tersebut merupakan kebijakan langsung dari sekolah seperti kebijakan 

yang berupa visi dan misi yang berisi adanya kepedulian lingkungan, kegiatan 

lingkungan berbasis partisipasif, dan pengelolaan sarana dan prasarana. 

(2)Implementasi kepedulian lingkungan melalui kegiatan OSIM menuju sekolah 

adiwiyata di MAN Lima Puluh adalah pada kegiatan Jumat bersih dan PHBS 

meliputi kegiatan rutin seperti kegiatan piket, pembiasaan membuang sampah, 

pemanfaatan wastapel, pemanfaatan toilet, dan hemat energi. Pada kegiatan 

Pramuka meliputi kegiatan spontan, keteladanan ,Kegiatan UKS (Usaha Kegiatan 

Siswa) meliputi kegiatan lingkungan berbasis partisipasif dan pengkondisian dan 

hasil angket menunjukkan bahwa siswa/i di MAN Lima Puluh memiliki 

kepedulian yang tinggi dalam implementasi kepedulian lingkungan melalui 

kegiatan OSIM di MAN Lima Puluh, dengan hasil nilai tertinggi adalah 57 dan 

terdapat 2 orang menjadi 4,4% , dan untuk rentang nilai 48-60 terdapat 38 sisawa 

dengan hasil 84,4 % dengan kategori baik, dan nilai terendah adalah 36 terdapat 5 

orang siswa dengan hasil 11,1 % terletak pada rentang nilai 34 - 47 dengan 

kategori cukup. Artinya lebih banyak siswa yang memiliki kepedulian lingkungan 

di MAN Lima Puluh. 
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