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ABSTRAK 

 

Yudistira, Cecep. 2014. Implementasi Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan di Sekolah Alam Ungaran Kabupaten Semarang.Skripsi, 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: 

Dr Lisdiana M.Si dan Dr. Sri Ngabekti M.S.  

Karakter peduli lingkungan dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam dan mengembangkan 

upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sekolah Alam 

Ungaran (SAUNG)dapat menawarkan sebuah model implementasi pendidikan 

karakter peduli lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SAUNG. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi partisipatif dan 

dokumentasi. Validitas data penelitian menggunakan metode triangulasi. Analisis 

data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Kecukupan data dalam penelitian ini meliputi: kepala sekolah, guru, orang tua 

peserta didik dan peserta didik. 

Hasil penelitian meliputi: (1) Keterlibatan orang tua dan guru dalam 

kegiatan SAUNG dapat memberi teladan yang baik kepada siswa dan kebijakan 

program kebersihan akan menanam rasa cinta lingkungan; (2) Konsep alam 

sebagai sumber dan tempat belajar mengembangkan kepekaan dan kepedulian 

siswa terhadap berbagai kondisi lingkungan alam; (3)Pembelajaran outdoor dapat 

memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter siswa, seperti: tanggung 

jawab, bekerja sama, tenggang rasa, menghormati orang lain, belajar bersosialisasi 

dan peduli terhadap lingkungannya (4) Sarana dan prasarana yang lengkap di 

SAUNG mendukung dalam mendidik dan mengajarkan siswa untuk peduli 

lingkungan. 

Kesimpulanpenelitian bahwa SAUNG telahmengimplementasikan 

pendidikan karakter peduli lingkungan dengan adanya kebijakan, konsep dan 

pelaksanaan pembelajaran yang berbasis alam, adanya program peduli lingkungan 

dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk implementasi peduli 

lingkungan bagi siswa. 

Kata Kunci:Pendidikan karakter, peduli lingkungan, Sekolah Alam  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 

20 Tahun 2003). Pendidikan memiliki dua tujuan besar yaitu membantu 

peserta didik menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik. Menjadikan 

mereka baik merupakan bentuk dari pembangunan karakter bangsa.  

Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat pendidikan yang baik bagi 

pertumbuhan karakter peserta didik. Segala peristiwa yang terjadi di dalam 

sekolah dapat diintegrasikan dalam program pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter merupakan usaha bersama dari seluruh warga sekolah untuk 

menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan karakter 

(Koesoema 2010). Implementasi pendidikan karakter di sekolah 

dikembangkan melalui pengalaman belajar yang bermuara pada pembentukan 

karakter dalam diri peserta didik. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-

mengajar di kelas, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian, pendidikan yang sangat 

dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan 



2 
 

 
 

pendidikan karakter dengan pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan 

perkembangan seluruh dimensi anak, yaitu; kognitif, fisik, sosial, emosi, 

kreativitas dan spiritual (Sulistyowati 2012). 

Kondisi lingkungan global dewasa ini semakin memprihatinkan. Hal 

ini dipicu oleh ulah manusia yang mengekploitasi sumberdaya alam dan 

lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi 

sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka 

mengubah perilaku menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis 

lingkungan (Mulyana 2009). Pendidikan karakter peduli lingkungan perlu 

diimplementasikan di lingkungan sekolah. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan salah satu dari 

delapan belas karakter yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum Kementerian 

Pendidikan Nasional. Karakter peduli lingkungan dideskripsikan sebagai sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi.  

Sekolah Alam merupakan sekolah yang menggunakan pembelajaran 

berbasis alam atau sekolah yang melakukan pendekatan pada alam sebagai 

metode pembelajarannya. Alam digunakan sebagai laboratorium dan tempat 

belajar para peserta didik. Alam juga digunakan sebagai media pembelajaran 

oleh guru. Belajar berbasis alam adalah proses belajar yang mengintegrasikan 

antara materi ajar dan lingkungan sekitar (Susapti 2010). Menurut Anshori 

(2008) dalam Susapti (2010), Secara substansi sekolah berbasis alam  

merupakan  sistem  sekolah  yang  menawarkan bagaimana mengajak peserta 
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didik untuk lebih akrab dengan alam, sekaligus menjadikannya spirit untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Peserta didik memiliki sikap mental 

yang kuat, ia menjadi penyayang terhadap tumbuhan, binatang dan juga alam  

sekitar,  peserta didik  memiliki  sikap  yang  baik  dan  ramah  terhadap  alam.  

Siswa  menjadi terbiasa dan terampil berinteraksi dengan alam di  sekitarnya  

dengan  baik (Susapti 2010). Dengan pembelajaran berbasis alam harapannya 

juga dapat mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia yang 

memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dan membentuk karakter 

peserta didik yang peduli lingkungan. 

Sekolah Alam Ungaran (SAUNG) merupakan sekolah yang berbasis 

alam, dimana guru mengambil sumber dari alam dan lingkungan sekitar 

sebagai bahan belajar peserta didiknya. Pembelajaran dilakukan tidak hanya di 

dalam ruangan saja tetapi juga banyak menggunakan alam atau lingkungan 

sebagai kelasnya. pembelajaran diluar ruangan dilakukan secara kondisional 

ketika anak dirasa jenuh berada di kelas, pembelajaran terkadang dilakukan di 

sawah, rumah pohon yang dibuat di dalam lokasi sekolah, di sungai, di 

lingkungan masyarakat, atau dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung 

kepada praktek. SAUNG menggunakan perpaduan antara kurikulum dari 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan kurikulum khas 

sekolah alam yang diorganisir secara terpadu (terintegrasi). Diharapkan 

dengan sekolah yang berbasis alam dapat melahirkan pribadi unggul dan 

memiliki karakter peduli lingkungan.  

Karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang wajib 

diimplementasikan bagi sekolah di setiap jenjang pendidikan. Di sisi lain, 
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sekolah alam merupakan sekolah yang menggunakan pembelajaran berbasis 

alam atau sekolah yang melakukan pendekatan pada alam. Sekolah alam 

harapannya lebih menonjol dalam membentuk karakter peserta didik yang 

peduli lingkungan.  

Dewasa ini banyak sekolah umum yang ingin mengimplementasikan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolahnya. SAUNG sendiri dapat 

menawarkan sebuah model pendidikan karakter peduli lingkungan. Berangkat 

dari latar belakang tersebut, ingin diketahui bagaimana implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SAUNG dan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai model sekolah lain dalam mengimplementasikan karakter 

peduli lingkungan.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, fokus kajian penelitian yang diteliti adalah 

bagaimana implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah 

Alam Ungaran (SAUNG)? 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Alam Ungaran (SAUNG). 
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D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

memberikan informasi model sekolah dalam menciptakan pendidikan karakter 

peduli lingkungan di sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) Karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang 

terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara 

koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta 

olahraga seseorang atau sekelompok orang (Kemendiknas 2010). Karakter 

merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral. 

Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku 

yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter 

mulia lainnya (Wibowo 2012). 

Pengertian pendidikan karakter secara umum merupakan pendidikan 

yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta 

didik, sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang 

religius, produktif dan kreatif. Secara programik diartikan sebagai usaha 

bersama semua guru dan pimpinan sekolah, melalui mata pelajaran dan 

budaya sekolah dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa pada peserta didik melalui proses aktif peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Secara teknis memiliki makna sebagai proses 

internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 
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dilakukan peserta didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah 

dan tenaga kependidikan dalam kehidupannya di kelas, sekolah dan 

masyarakat (Sulistyowati 2012).  

Menurut Salirawati (2012) Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang 

berkualitas akhlaknya. Semua komponen (Stakeholders) harus dilibatkan 

dalam pendidikan karakter di sekolah, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan 

sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga di lingkungan 

sekolah. Meskipun guru merupakan ujung tombak pembelajaran di kelas, 

bukan berarti hanya guru yang berkewajiban menanamkan karakter dalam diri 

peserta didik. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari di masyarakat (Salirawati 2012). 
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Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat pendidikan yang baik bagi 

pertumbuhan karakter peserta didik. Segala peristiwa yang terjadi di dalam 

sekolah semestinya dapat diintegrasikan dalam program pendidikan karakter. 

Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan usaha bersama dari seluruh 

warga sekolah untuk menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur 

pendidikan karakter. Untuk itu, ada beberapa lingkungan pendidikan di 

sekolah yang dapat menjadi lahan tempat pendidikan karakter itu dapat 

diterapkan secara langsung maupun tidak langsung (Koesoema 2010). Sekolah 

dapat memainkan peran utama dalam proses pembentukan karakter, karena di 

dalam dunia sosial modern, sekolah adalah penyeimbang yang menjadi tulang 

punggung dalam pendidikan karakter (Lee 2001). 

Menurut Wibowo (2012) Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam 

pengembangan pendidikan karakter di sekolah adalah mengusahakan agar 

peserta didik itu mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik 

mereka, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui 

tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian dan 

selanjutnya menjadi suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Adanya prinsip 

tersebut, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat.  

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah 

dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: pembelajaran (teaching), 

keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), dan pembiasaan 

(habituating). Efektivitas pendidikan karakter sangat ditentukan oleh adanya 

empat cara tersebut yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. 

Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibakan tiga komponen 
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yang saling terkait satu sama lain, yaitu: sekolah, keluarga, dan masyarakat 

(Sudrajat 2011). 

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan 

mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi 

paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan 

(afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata 

lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek 

pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga merasakan dengan 

baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). 

Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-

menerus dipraktikkan dan dilakukan (Kemendiknas 2011). 

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi 

keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan 

itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, 

dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu 

nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah; 

oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan 

pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari budaya sekolah (Kemendiknas 2010). 

Lingkungan diartikan sebagai sebuah keadaan sekitar yang 

mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia (KBBI 2008). 

Kondisi lingkungan global dewasa ini semakin memprihatinkan. Hal ini 

karena ulah manusia yang mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan 
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dengan cara yang tidak baik. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap 

kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, hal ini 

sesuai dengan Al Qur‟an. 

 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. 

Ar-Rum, 30:41). 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” 

(Q.S. Al-A‟raf,7:56).  

Tertulis jelas dalam ayat di atas bahwa kerusakan yang ada di muka 

bumi merupakan ulah dari tangan manusia dan suatu kewajiban bagi manusia 

agar kembali ke jalan yang benar untuk mencintai dan peduli terhadap bumi 

serta isinya. Tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup 

diulang berkali-kali, larangan merusak lingkungan dinyatakan dengan jelas. 

Peranan dan pentingnya air dalam lingkungan hidup juga ditekankan. 

Peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena 

pengelolaan bumi dengan mengabaikan lingkungan sekitar juga tidak kalah 

penting (Purwanto 2007). 

Burhanudin (2000) dalam Setiyawan (2009). Kepedulian terhadap 

lingkungan adalah keadaan psikologis seseorang berupa perhatian, kesadaran 

dan tanggung jawab terhadap kondisi pengelolaan lingkungan, baik 

lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial Hakekat 

pengelolaan lingkungan bukan hanya mengatur lingkungannya, tetapi 

termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan manusia agar 
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berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan 

lingkungan untuk mendukungnya. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya potensial dalam mengatasi 

krisis lingkungan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. Pendidikan 

yang disampaikan di lingkungan sekolah akan lebih efektif menyentuh dan 

melekat pada diri peserta didik. Penanaman kepedulian terhadap kelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan di lingkungan sekolah dapat dilakukan 

melalui proses belajar mengajar yang bermuatan pendidikan lingkungan 

hidup, penyediaan lingkungan sekolah yang asri, dan ditunjang dengan 

fasilitas sekolah. Pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah 

merupakan modal dasar bagi pembentukan etika lingkungan pada lintas 

generasi (Mulyana 2009). 

Pendidikan lingkungan hidup diperlukan untuk dapat mengelola secara 

bijaksana sumber daya alam untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab 

terhadap kepentingan generasi yang akan datang, diperlukan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan atau perilaku yang membuat sumber daya alam tetap 

dapat dimanfaatkan secara lestari atau dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. Pengetahuan, sikap dan perilaku dapat diperoleh melalui 

pendidikan baik formal, non formal maupun informal (Anonim 2010). 

Bakshi dan Naveh (1978) dalam Sudarwati (2012) mengatakan 

environmental education is a new philosophy of teaching. Menurut Bakshi dan 

Naveh Pendidikan Lingkungan Hidup bisa dirangkum menjadi sebuah 

gambaran tentang keadaan pengetahuan dan sikap dari siswa untuk 

menghargai dan mengerti konsep kata ekosistem. Kekurangan pengetahuan 
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akan konsep ekologi dalam pendidikan lingkungan hidup akan berdampak 

pada kesalahan perilaku manusia terhadap lingkungan. 

Pendidikan Lingkungan akan menjamin terjadinya suasana yang 

harmonis antara manusia dengan alamnya, sehingga di alam tidak akan 

muncul kekhawatiran terhadap bencana yang akan melanda. Sangatlah 

strategis pembekalan pengetahuan dasar tentang lingkungan hidup dilakukan 

sejak dini melalui anak-anak sekolah secara terprogram dan berkelanjutan, 

hingga pada saatnya akan tercipta insan-insan pribadi bangsa yang utuh, yang 

memiliki kepribadian menghargai dan melestarikan alam (Mulyana 2009). 

diperlukan pendidikan lingkungan yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

lingkungan. 

Penyelesaian masalah dan krisis lingkungan yang terjadi saat ini dan 

masa yang akan datang tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan teknis, 

tetapi justru yang terpenting adalah melalui pendekatan pendidikan moral. 

Membangun moral yang baik akan menjadi modal utama bagi manusia untuk 

berperilaku etis dalam mengatur hubungan antara dirinya dengan alam 

semesta (Mulyana 2009). Adapun karakter peduli lingkungan biasa 

ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita. Karakter peduli 

lingkungan ini sudah tentu juga ditunjukkan dengan sikap dan tindakan untuk 

mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi 

(Azzet 2011). 

Berdasarkan kurikulum 2013, Standar kompetensi lulusan (SKL) 

sekolah dasar dan menengah dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun Indikator 
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keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa tertuang dalam Tabel 2. 

Tabel 1 Rincian Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) domain sikap di 

Sekolah Dasar dan Menengah 

Dikdas: SD Dikdas: SMP Dikmen: SMA/K 

Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, 

percaya diri, dan 

bertanggung jawab 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam di sekitar rumah, 

sekolah, dan tempat 

bermain 

Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, 

percaya diri, dan 

bertanggung jawab 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap 

orang beriman, berakhlak 

mulia, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan dirinya 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

*Sumber: Puskur Kemendikbud. Pengembangan Kurikulum 2013. 

Tabel 2. Indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa 

No Indikator Sekolah Indikator Kelas 

1. Pembiasaan memelihara kebersihan dan 

kelestarian lingkungan sekolah. 

Memelihara 

lingkungan kelas. 

2. Tersedia tempat pembuangan sampah dan 

tempat cuci tangan. 

Tersedia tempat 

pembuangan sampah 

di dalam kelas. 

3. Menyediakan kamar mandi dan air bersih. Pembiasaan hemat 

energi. 
4. Pembiasaan hemat energi. 

5. Membuat biopori di area sekolah  

6. Membangun saluran pembuangan air limbah 

dengan baik 

7. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis 

sampah organik dan anorganik 

8. Penugasan pembuatan kompos dari sampah 

organik. 

9. Menyediakan peralatan kebersihan. 

10. Membuat tandon penyimpanan air. 

11. Memrogramkan peduli bersih lingkungan. 
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SAUNG memiliki indikator tersendiri dalam mengimlementasikan 

pendidikan karakter peduli lingkungan. SAUNG dapat menjadi model sekolah 

dalam mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia yang memiliki 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dan membentuk karakter peserta didik 

yang peduli lingkungan. 

Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SAUNG  

digali dari empat hal yaitu: (1) Implemetasi kebijakan dan konsep pendidikan 

di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan; (2) Pembelajaran 

berbasis alam di SAUNG; (3) Program-program peduli lingkungan yang 

diselenggarakan SAUNG; dan (4) Sarana dan prasarana pendukung SAUNG 

untuk pendidikan karakter peduli lingkungan. 

 

B. Sekolah Alam Ungaran (SAUNG) 

Sekolah alam adalah sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam 

semesta. Bangunan sekolah alam bukan berupa gedung bertingkat dan megah 

sebagai ruang kelas seperti sekolah umum, melainkan rumah panggung 

(disebut juga„saung‟) yang dikelilingi oleh berbagai kebun, buah, sayur, 

bunga, atau areal peternakan. Semua proses pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah alam dalam suasana fun learning. Belajar di alam terbuka, secara 

naluriah akan menimbulkan suasana tersebut, tanpa tekanan dan jauh dari 

kebosanan. Konsep fun learning telah mengubah sekolah menjadi sebuah 

miniatur kehidupan yang tidak saja natural dan riil, tetapi juga indah dan 

nyaman. Proses belajar berubah menjadi aktivitas kehidupan riil yang dihayati 

dengan penuh kegembiraan, dengan begitu akan tumbuh kesadaran pada anak-
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anak bahwa belajar adalah asyik dan sekolah menjadi identik dengan 

kegembiraan. (Maryati 2007). Hal itu sangat membantu anak-anak menikmati 

masa-masa awal pertumbuhan, dan membangun imajinasi-imajinasi positif 

tentang kehidupan dan bumi yang mereka huni (Farikhah 2010). 

Sekolah Alam merupakan sekolah yang menggunakan pembelajaran 

berbasis alam atau sekolah yang melakukan pendekatan pada alam sebagai 

metode pembelajarannya. Alam digunakan sebagai laboratorium dan tempat 

belajar para siswa. Alam juga digunakan sebagai media pembelajaran oleh 

guru. Belajar berbasis alam adalah proses belajar yang mengintegrasikan 

antara materi ajar dan lingkungan sekitar (Susapti 2010). Menurut Anshori 

(2008) dalam Susapti (2010) Secara substansi sekolah berbasis alam 

merupakan sistem sekolah yang menawarkan bagaimana mengajak peserta 

didik untuk lebih akrab dengan alam, sekaligus menjadikannya spirit untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Belajar di alam (outdoor dan semi outdoor) menggunakan sepasang 

perspektif, yaitu fokus pada individu pembelajar (keturunan, pengalaman, 

perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas, dan kebutuhan) dan fokus 

pada pembelajaran (pengetahuan yang paling baik tentang pembelajaran dan 

bagaimana hal itu timbul serta tentang praktek pengajaran yang paling efektif 

dalam meningkatkan tingkat motivasi, pembelajaran, dan prestasi bagi semua 

pembelajar. Fokus ganda ini selanjutnya memberikan informasi dan dorongan 

pengambilan keputusan pendidikan (Maslikhah 2010). 

Metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode spider web 

(tematik), dimana suatu tema diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. 
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Dengan demikian, pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran 

bersifat integrative, komprehensif dan aplikatif, sekaligus juga lebih 

membumi. Kemampuan dasar yang ditumbuhkan pada anak-anak di sekolah 

alam adalah kemampuan membangun jiwa keingintahuan, melakukan 

observasi, membuat hipotesis serta berfikir ilmiah. Dengan metode “spider 

web”, mereka tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, tetapi juga 

dengan melihat, menyentuh, merasakan dan mengikuti keseluruhan proses dari 

setiap pembelajaran. Sekolah alam berusaha membangun kemampuan-

kemampuan dasar anak yang membuatnya proaktif dan adaptif terhadap 

perubahan-perubahan lingkungan. Kemampuan berpikir logis misalnya. 

Seorang anak yang mampu berpikir logis, lebih penting daripada sekedar 

mendapat nilai tinggi dalam matematika. Sebab kemampuan itu yang 

memberikan kekuatan “mencerna” masalah-masalah hidupnya. Begitu juga 

latihan outbound, yang melatih keberanian, keuletan, kerjasama tim dan 

kepemimpinan. Latihan ini membangun struktur mentalitas mereka secara 

kuat yang membuat mereka tahan terhadap goncangan-goncangan hidup 

(Maryati 2007). 

Sekolah alam adalah sekolah formal yang konsep pendidikan, 

lingkungan belajar, dan metode pembelajarannya menggunakan alam. Di 

sekolah alam, anak dikenalkan dan didekatkan dengan alam melalui kegiatan 

pembelajaran yang bernuansa alam. Salah satu sekolah alam di Indonesia 

adalah Sekolah Alam Ungaran (SAUNG). SAUNG terletak di Desa Lerep, 

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.  
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Pelaksanaan atau proses pembelajaran SAUNG berbasis alam, dimana 

guru mengambil sumber dari alam dan lingkungan sekitar sebagai bahan 

belajar peserta didiknya, kegiatan belajar lebih banyak dilakukan di luar kelas 

dan menggunakan konsep spider web yaitu konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

dengan melibatkan beberapa program pembelajaran pendukung seperti: 

keagamaan, outbound, dan kewirausahaan. Pelaksanaan model pembelajaran 

berbasis alam di SAUNG dilakukan dengan menggunakan perencanaan 

pembelajaran berupa weekly plan dan daily plan, metode pembelajaran spider 

web dan konsep belajar fun learning, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis alam, antara lain: kurangnya pengawasan guru terhadap 

setiap peserta didik saat pembelajaran, kondisi cuaca yang tidak baik dan tema 

alam hanya untuk mata pelajaran dan materi tertentu (Rahmatin 2011). 

SAUNG menggunakan perpaduan antara kurikulum dari Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan kurikulum khas sekolah alam yang 

diorganisir secara terpadu (terintegrasi) berdasarkan multiplle intellegences 

(kecerdasan majemuk). Strategi pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual, pendekatan ini mengajak guru dan siswa mengaitkan mata 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan metode pembelajarannya 

dengan proyek dan percobaan untuk membangun tradisi ilmiah. Untuk 

mendukung pembelajaran juga menggunakan metode spider web, dimana 

suatu tema di integrasikan dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian, 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bersikap integratif, 

komprehensif, dan aplikatif (Nafisah 2010). 
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SAUNG merupakan sekolah berbasis Islam, oleh karena itu 

penanaman nilai-nilai agama dilakukan sejak dini, diantaranya pembiasaan 

siswa untuk melakukan sholat dluha, jadi setelah bermuroja‟ah siswa 

melakukan sholat dluha secara mandiri, kemudian dihari Jum‟at dilakukan 

sholat dluha secara berjama‟ah. Barulah pembelajaran secara umum dimulai. 

Sebelum pulang siswa juga melaksanakan sholat dhuhur berjama‟ah. Setiap 

kegiatan belajar di SAUNG dilakukan dalam kondisi menyenangkan, dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan beragama sebagai pembentukan 

karakter. Sehingga siswa memiliki bekal agama sejak dini dan juga memiliki 

akhlak yang baik (Nafisah 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Alam Ungaran (SAUNG), 

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Waktu pelaksanaannya 

pada bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2014.  

B. Kecukupan Data 

Untuk mendukung penelitian ini membutuhkan data-data dari 

berbagai sumber. Sumber data yang diambil mempunyai batasan atau 

kecukupan data. Kecukupan data dalam penelitian ini meliputi: kepala 

sekolah, guru semua mata pelajaran, orang tua peserta didik, dan peserta 

didik. Subyek penelitian mencakup Sekolah Dasar SAUNG. 

C. Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Peneliti hanya mendeskripsikan gejala, hubungan atau variabel-

variabel penelitian saja, dan tanpa memberikan perlakuan. Peneliti 

menjelaskan apa dan bagaimana gejala, hubungan dan variabel tersebut 

(Setyosari 2012). Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi 

partisipatif dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berupa kasus atau suatu 

fenomena yang mengkaji dan mendeskripsikan implementasi pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SAUNG. 
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Penelitian kualitatif yang akan dilakukan dibagi ke dalam tiga tahap, 

yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan 

penulisan laporan  

1. Tahap sebelum lapangan (pra-lapangan) 

Ada enam tahap kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut. 

a. menyusun rancangan penelitian, 

b. memilih lapangan penelitian, 

c. mengurus perizinan, 

d. menjajaki dan menilai lapangan, 

e. memilih dan memanfaatkan informan, dan 

f. menyiapkan perlengkapan penelitian, yang meliputi panduan 

wawancara dan observasi partisipatif. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

a. memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

b. memasuki lapangan, dengan mengakrabkan hubungan dan 

c. berperanserta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data dan penulisan laporan 

D. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara, 

observasi partisipatif dan dokumentasi. Pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Pengumpulan data yang pertama menggunakan metode wawancara. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada: kepala sekolah, guru, 

siswa, dan orang tua siswa. 

Wawancara kepada kepala sekolah dan guru dilakukan secara 

semiterstruktur. Dalam pelaksanaannya, dilakukan secara terbuka, bebas 

tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. 

Wawancara dilakukan bertempat di sekolah pada jam istirahat atau pada 

saat jam kosong di ruang kelas atau ruang tamu sekolah.  

Wawancara kepada siswa dilakukan pada saat peneliti ikut serta 

dalam kegiatan observasi. Terkadang juga dilakukan saat jam istirahat dan 

pulang sekolah. Secara umum, tempat dan waktu pelaksanaan wawancara 

merupakan hasil kesepakatan antara peneliti dan siswa.  

Wawancara dengan orang tua dilakukan sewaktu jam pulang 

sekolah, wawancara dilakukan di sekolah ataupun di rumah orang tua 

siswa tersebut. Peneliti mengunjungi rumah siswa dan bertemu dengan 

orang tua siswa. 

2. Observasi partisipatif 

Selain wawancara, pengumpulan data diperoleh dengan observasi 

partisipatif. peneliti berperan serta dalam mengikuti kegiatan sekolah. 

Ketika proses pembelajaran, peneliti ikut serta mengikuti kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di kelas maupun luar kelas. Peneliti juga ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan di luar KBM, misalnya program-program kerja sekolah 

yang mengikutsertakan siswa dan orang tua siswa. Peneliti melakukan 
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observasi partisipatif dalam setiap interaksi antar komponen sekolah 

maupun dengan orang tua siswa. Fokus dalam observasi partisipatif adalah 

implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SAUNG. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini selain dari wawancara dan observasi 

partisipatif, juga dengan dokumentasi. Dokumen yang diambil dalam 

penelitian ini berbentuk dokumen yang dimiliki sekolah maupun guru. 

Dokumen sekolah berupa data siswa, data guru, tata tertib, web blog 

SAUNG dan profil sekolah. Dokumen guru berupa perangkat 

pembelajaran.  

E. Metode Analisis dan Validitas Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi partisipatif 

dan dokumnetasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman 

yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap 

akhir dari analisis data ini ialah mengadakan keabsahan data (Moleong 

2012). Teknik mencari keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

metode triangulasi.  

Validitas data penelitian menggunakan metode triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
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lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong 2012). Ada empat macam triangulasi dalam 

penelitian, yaitu (1) triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 

1987); (2) triangulasi dengan metode; (3) triangulasi dengan memanfaatkan 

pengamat lain untuk keperluan pengecekan; dan (4) triangulasi dengan teori. 

(Moleong 2012). 

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber dan 

metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987). Triangulasi ini 

mengambil beberapa narasumber, yaitu; kepala sekolah, guru, orang tua siswa 

dan siswa. Dari data yang ada kemudian dibandingkan dan mengecek 

keabsahannya. Proses triangulasi dengan sumber disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Proses triangulasi sumber 

Selain triangulasi dengan sumber, triangulasi lain yang dipakai yaitu 

triangulasi dengan metode. Pengecekan derajat  kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, juga 

membandingkan dan mengecek tiga teknik/ metode pengumpulan data, dari 

Guru 

Kepala Sekolah 

Orang tua siswa 

Siswa 

Wawancara 



25 
 

 

wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Setelah itu memeriksa 

keabsahan data yang didapat. Proses triangulasi dengan metode disajikan 

dalam Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Proses triangulasi metode 

Sewaktu menggunakan metode wawancara, akan diambil tiga 

narasumber. Begitu pula dengan metode observasi partisipatif dan 

dokumentasi. Pada metode observasi akan dilihat apa yang terjadi di 

lapangan. Dapat berupa interaksi antara guru dengan siswa, kepala sekolah 

dengan siswa. Kemudian sumber-sumber tersebut akan dibandingkan dan 

dicek keabsahannya. Pada metode dokumentasi juga demikian. 

Pengolahan data tersebut menggunakan triangulasi dengan media 

tabel triangulasi data. Adapun contoh tabel triangulasi data adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Tabel triangulasi data 

Sumber data Informasi 

W
aw

an
ca

ra
 

Kepala sekolah  

Guru  

Orang tua  

Siswa  

Observasi  

Dokumentasi  

Interpretasi data:  

 

Wawancara 

Observasi Partisipatif 

Dokumentasi 

Sumber data: 

Kepala sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

Siswa 
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Setelah data tersebut dimasukkan ke dalam tabel triangulasi, 

kemudian dianalisis dengan interpretasi/ penafsiran data. Tabel ini digunakan 

untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. 



 

27 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Alam 

Ungaran (SAUNG) digali dari empat hal yaitu: (1) Implemetasi kebijakan dan 

konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan; (2) 

Pembelajaran berbasis alam di SAUNG; (3) Program-program peduli lingkungan 

yang diselenggarakan SAUNG; dan (4) Sarana dan prasarana pendukung SAUNG 

untuk pendidikan karakter peduli lingkungan. 

A. Implemetasi kebijakan dan konsep pendidikan di SAUNG yang 

berkaitan dengan kepedulian lingkungan 

Kebijakan SAUNG berupa visi dan misi sekolah. Visi SAUNG 

“Menjadi lembaga pendidikan Islam berbasis alam yang melahirkan pribadi 

unggul, berkarakter dan berjiwa pemimpin”. Yang dimaksud berbasis alam 

disini adalah sekolah yang memanfaatkan semua yang ada di alam sebagai 

sumber belajar. Sekolah meneladani tindakan Rosulullah SAW yang 

senantiasa belajar di alam dengan tujuan agar semakin mengenal dan 

mendekatkan diri terhadap alam ciptaan Allah SWT. 

Implementasi kebijakan pendidikan di SAUNG satu diantaranya 

adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Penjabarannya terlihat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak 

Sumber data Informasi 

W
aw

an
ca

ra
 

Kepsek 
Pendidikan adalah kewajiban bersama. Jadi orang tua 

diikutkan juga dalam pembelajaran. 

Guru 

SAUNG sering melibatkan orang tua dihampir semua 

kegiatan. Minimal dua bulan sekali ada pertemuan rutin 

membahas tentang anak dan sharing-sharing tentang 

perkembangan anak 

Orang 

tua 

Banyak kegiatan yang melibatkan orang tua. ketika 

pembelajaran keluar/ outing ataupun ada kegiatan sekolah, 

orang tua diikut sertakan untuk mendampingi siswa 

Siswa 

Orang tua siswa sering diajak berkumpul untuk membahas 

sesuatu. Orang tua sering ikut kegiatan-kegiatan sekolah 

seperti penanaman pohon dan kerja bakti. 

Observasi 

 

Ada beberapa kegiatan yang melibatkan orang tua siswa 

dan komite sekolah. Kegiatan tersebut meliputi: jalan 

sehat, kerja bakti, penanaman pohon dan memungut 

sampah 

Dokumentasi 
Terlihat keikutsertaan orang tua dalam berbagai kegiatan 

di SAUNG dalam dokumentasi SAUNG 

Interpretasi data: Implementasi kebijakan pendidikan dimana SAUNG 

melibatkan orang tua dalam mendampingi dan membentuk karakter siswa 

melalui kegiatan sekolah 

Pendidikan adalah kewajiban bersama antara sekolah, guru dan orang 

tua siswa. SAUNG melibatkan orang tua dalam mendampingi siswa dalam 

kegiatan sekolah. Hal ini sangat berkaitan dengan aspek keteladanan. 

Menurut Sudrajat (2011), Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang 

diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui keteladanan (modeling). 

Keteladanan sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal 

dari kata teladan yang bermakna sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk 

dicontoh. Dengan demikian, keteladanan berarti hal yg dapat ditiru atau 

dicontoh. Keteladanan adalah cara membimbing yang paling efektif. Dalam 

bersikap dan bertingkah laku setiap anak memang banyak meniru pada 

lingkungannya, salah satunya meniru dari orangtua. Anak, mudah sekali 

meniru apa yang dia lihat dan menjadikan lingkungan sebagai model 
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kehidupan. Mulai dari ucapan, misalnya kata-kata yang mudah untuk diikuti. 

Atau, tingkah laku yang dilihatnya. Orangtua pada umumnya menjadi model 

utama bagi anak. Dengan adanya keterlibatan orang tua dalam kegiatan 

positif di sekolah dapat menjadikan keteladanan tersendiri bagi anak. 

Pertemuan rutin antara guru dan orang tua dapat menjadi sarana untuk 

mengontrol perkembangan anak. Baik itu perkembangan akademik maupun 

perkembangan karakter anak. Seperti yang dilakukan di SAUNG yang rutin 

melakukan pertemuan wali murid selama dua bulan sekali. Hal ini sebagai 

bentuk pengawasan kepada siswa. Kerjasama pengawasan antara guru dan 

orangtua murid tersebut dimaksudkan agar orangtua akan memperoleh 

pengetahuan tentang tingkat keberhasilan anaknya dalam mengikuti aktivitas 

disekolah. Disamping itu, orangtua juga akan mengetahui kesulitan-kesulitan 

apa yang sering dihadapi anak-anaknya disekolah, juga dapat memperoleh 

informasi tentang kondisi anak-anaknya dalam menerima pelajaranatau 

bagaimana etika dalam pergaulannya. Sebaliknya, guru dapat pula 

mendapatkan informasi tentang kondisi kejiwaan muridnya yang dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarganya, dan keadaan murid dalam kehidupannya 

ditengah-tengah masyarakat. 

Selain kebijakan yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua, di 

SAUNG juga melakukan implementasi kebijakan menjaga kebersihan yang 

disajikan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Kebijakan menjaga kebersihan di SAUNG 

Sumber data Informasi 

W
aw

an
ca

ra
  

Kepsek  
Program peduli lingkungan yang diselenggarakan SAUNG 

yang rutin dilakukan seperti kerja bakti. 

Guru 

Adanya tata tertib untuk siswa agar menjaga kebersihan 

lingkungan dan membiasakan diri membuang sampah pada 

tempatnya 

Orang 

tua 

Sekolah rutin melakukan kerja bakti kebersihan dan sering 

melibatkan orang tua dalam kerja bakti tersebut 

Siswa 

Bapak ibu guru banyak memberikan nasehat untuk disiplin 

dalam menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan. 

Sudah ada daftar piket kebersihan di tiap kelas 

Observasi 
pada tanggal 16 Februari 2014 SAUNG mengadakan kerja 

bakti kebersihan dan piket harian. 

Dokumentasi 

Dalam dokumentasi SAUNG terdapat tata tertib kebersihan 

dan foto dokumentasi memunculkan kegiatan kebersihan 

siswa. 

Interpretasi data: SAUNG memiliki kebijakan berupa tata tertib dan 

program kebersihan lingkungan yang dilaksanakan dengan kerja bakti dan 

piket kebersihan yang dilakukan oleh siswa, guru dan orang tua. 

Pada dasarnya pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi 

paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai yang baik 

dan biasa melakukannya (Kemendiknas 2011). Menanamkan kebiasaan 

menjaga kebersihan  lingkungan perlu diberikan kepada siswa 

Penanaman rasa cinta kebersihan sejak dini sebagai upaya 

pembentukan karakter bangsa perlu mendapat perhatian. Penanaman rasa 

cinta kebersihan secara sederhana dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi 

piket kelas. Melalui piket kelas, siswa akan belajar mengenali tanggung 

jawab, disiplin dan peduli. Keterlibatan siswa dalam kegiatan kebersihan 

bertujuan untuk membiasakan mereka bertanggung jawab membuang sampah 

pada tempatnya. Kebiasan yang dilakukan di dalam kelas sangat mungkin 

pula dilakukan di luar kelas. Seperti di lingkungan rumah atau keluarga. 
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Tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya akan membekas 

dan mendarah daging setelah mengalami proses internalisasi secara intensif 

melalui piket kelas yang dilaksanakan setiap minggu. Hal tersebut juga akan 

berlaku pada sikap disiplin untuk membersihkan tempat tinggal mereka yang 

kotor, dan pada sikap peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan secara 

kontinyu.  

SAUNG memiliki kebijakan berupa tata tertib dan program 

kebersihan lingkungan yang dilaksanakan dengan kerja bakti dan piket 

kebersihan yang dilakukan oleh siswa, guru dan orang tua. Dengan adanya 

kerja bakti kebersihan maka siswa akan tertanam dalam dirinya untuk 

mencintai lingkungannya sekaligus mendidik mereka bekerja sama. Ada 

sebagian siswa yang mungkin karena kebiasaan di rumah serba dilayani baik 

oleh orang tua maupun pembantu maka dengan kegiatan ini siswa akan 

dipaksa untuk mandiri. Untuk lebih mengakrabkan guru dengan siswa  

pendidik bisa berbaur dengan siswa. Lebih baik lagi jika orang tua 

diikutsertakan dalam kegiatan. Unsur keteladanan dapat termunculkan disini. 

Manfaat lainnya dari kerja bakti kebersihan ini adalah lingkungan menjadi 

bersih dan lebih terawat dibandingkan dengan tidak ada kerja bakti tersebut.  

SAUNG mempunyai mata pelajaran SBK (Seni, budaya dan 

ketrampilan) Berkebun, dan itu terjadwalkan oleh masing-masing kelas. 

Tujuan dari adanya mata pelajaran ini adalah untuk memberi keterampilan 

bagaimana bercocok tanam dan melatih siswa agar mengenal dan dekat 

dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Adanya mata pelajaran berkebun 

merupakan salah satu realisasi dari konsep pendidikan di SAUNG (Tabel 6). 
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Tabel 6. Konsep pendidikan di SAUNG 

Sumber data Informasi 

W
aw

an
ca

ra
 

Kepsek 

KBM yang dilakukan disesuaikan dengan fitrah manusia 

yang menyatu dengan alam. Alam sebagai tempat hidup 

dan sebagai tempat belajar 

Guru 

Konsepnya adalah mengajak anak mengeksplor 

pengetahuan dari lingkungan alam sekitar dan mengajak 

anak lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga 

kelestariannya 

Orang 

tua 

SAUNG itu intinya menginginkan anak menjadi mandiri, 

mampu membaur dengan lingkungan alam maupun 

sosialnya. 

Siswa 
Sekolah banyak melakukan kegiatan ke alam karena 

memang sekolah yang berbasis alam 

Observasi 
kegiatan pembelajaran ke alam yang terlihat seperti: 

berkebun dan outing 

Dokumentasi 

dari RPP/ weekly plan dan dokumentasi foto sekolah 

terlihat adanya kegiatan siswa mengeksplor pengetahuan 

dari lingkungan alam sekitar 

Interpretasi data: Konsep pendidikan SAUNG adalah alam sebagai 

sumber dan tempat belajar untuk mengajak siswa lebih peduli kepada 

lingkungan dan menjaga kelestariannya 

Pembelajaran di luar ruang akan membawa peserta didik dapat 

berintegrasi dengan alam. Alam akan membuka cakrawala pandang siswa 

lebih luas. Metode ini juga diharapkan dapat menjalin keselarasan antara 

materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Para siswa diharapkan dapat 

menimba ilmu secara langsung dari pengalaman nyata yang ada, sehingga 

materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan diingat untuk jangka panjang. 

(Susapti 2010). Pembelajaran di alam terbuka dapat membebaskan siswa 

dalam mengeksplorasi kreativitas dan daya pikir anak dimana anak merasa 

selalu fun tanpa merasa anak sedang belajar materipelajaran. Dengan 

pemandangan alam sekitar yang masih asri, memberikan lingkungan belajar 

yangfresh. Sehingga anakbisa belajar sambil menikmati keindahan alam. 
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Konsep pembelajaran berbasis alam akan memberikan suasana atau 

kesempatan pada anak untuk mengembangkan kepekaan, kepedulian atau 

sensitivitas terhadap berbagai kondisi lingkungan alam. Kepekaan yang 

berkembangan pada anak terhadap lingkungan alam secara konseptual disebut 

sebagai perhatian spontan. Perhatian spontan anak akan muncul ketika anak-

anak berinteraksi dengan berbagai objek dan kondisi lingkungan alam. 

SAUNG merupakan sekolah yang memanfaatkan semua yang ada di 

alam sebagai sumber belajar. Siswa bisa mengeksplor ilmu pengetahuan 

langsung dengan sumbernya atau kenyataan di lapangan.  

 

B. Pembelajaran berbasis alam di SAUNG 

Pembelajaran berbasis alam di SAUNG disajikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Pembelajaran berbasis alam di SAUNG 

Sumber data Informasi 

W
aw

an
ca

ra
 

Kepsek Alam sebagai tempat hidup dan sebagai tempat belajar. 

Guru 

SAUNG menggunakan pembelajaran berbasis alam, yaitu 

senantiasa menjadikan alam sebagai sarana belajar serta 

sarana tadabur alam 

Orang 

tua 

Seringkali pembelajaran dilakukan secara outdoor / di luar 

ruangan. Di SAUNG menyebutnya dengan outing, dimana 

siswa diajak keluar ke tempat sumber belajar. Bukan 

hanya teori tapi juga melihat faktanya di lapangan. 

Siswa 

Pembelajaran sering dilakukan di luar ruangan. Seperti ke 

sawah, hutan, sungai, pabrik roti, pabrik teh dan kebun 

binatang. 

Observasi 

Kegiatan belajar mengajar di luar kelas seperti kelas V 

yang belajar tentang pesawat sederhana di taman. Juga ada 

kegiatan berkebun yang dilakukan siswa kelas V dan III, 

ada juga kegiatan outbound kelas III. 

Dokumentasi 

Weekly plan dan dokumentasi foto sekolah terlihat adanya 

kegiatan pembelajaran ke alam seperti: berkebun dan 

outing 

Interpretasi data:SAUNG menggunakan pembelajaran berbasis alam 

dengan adanya pembelajaranoutdoor berupaouting, berkebun dan outbound 
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Sekolah berbasis alam merupakan sistem sekolah yang menawarkan 

bagaimana mengajak siswa untuk lebih akrab dengan alam, sekaligus 

menjadikannya spirit untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (Anshori 

(2008) dalam Susapti (2010)). SAUNG menggunakan pembelajaran berbasis 

alam dengan adanya pembelajaran-pembelajaran outdoor. 

Pembelajaran Outdoor adalah suatu  proses pembelajaran yang 

kegiatannya dilakukan di luar ruangan. Dengan pembelajaran Outdoor 

diharapkan pembelajaran lebih bersifat kontekstual dan penuh makna. 

Banyak lokasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran 

outdoor ini, misalnya: studi wisata ke sawah, sungai, pantai, perkebunan, 

peternakan, taman dan juga kebun di lingkungan sekolah. Dengan belajar di 

luar ruangan dapat memberikan berbagai manfaat bagi siswa, antara lain: 

meningkatkan belajar  siswa melalui suatu kegiatan, mengembangkan 

kreativitas siswa dalam  pemecahan masalah, memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mengalami tantangan baru, memberikan kesempatan yang besar 

untuk berimajinasi, memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk kontak 

langsung dengan alam, dan menawarkan pengalaman yang unik dan 

kontekstual.  

Pembelajaran outdoor dapat memberikan dampak positif dalam 

pembentukan karakter siswa, misalnya: rasa tanggung jawab, dapat bekerja 

sama, tenggang rasa, menghormati orang lain, belajar bersosialisasi dan 

peduli terhadap lingkungannya. Sehingga pembelajaran outdoor sebenarnya 

dapat membangun dan menumbuhkan karakter siswa di sekolah. SAUNG 
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menggunakan pembelajaran berbasis alam dengan adanya pembelajaran 

outdoor berupa outing, berkebun dan outbound.  

Outing merupakan suatu kegiatan yang dapat mengimplementasikan 

teori yang sudah didapatkan dalam proses belajar di  kelas. Siswa tidak hanya 

menerima teori yang bersifat abstrak tetapi yang diperlukan adalah ilmu 

pengetahuan yang diamati secara langsung; semua materi ajar akan dirasakan 

secara langsung oleh siswa. Kegiatan outing terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Outing ke home industry kerajinan tempe dan ke hutan karet 

Kegiatan lainnya adalah berkebun. Secara tidak langsung berkebun 

membuat siswa belajar mengenai keajaiban ilmu pengetahuan seperti siklus 

hidup tanaman dan bagaimana intervensi manusia dalam membantu atau 

merusak kehidupan makhluk hidup. Dengan program berkebun ini, anak-anak 

mendapatkan pelajaran berharga tentang sebuah proses kehidupan. Mereka 

belajar bahwa sukses tidak bisa didapat secara instan, tetapi membutuhkan 

proses, usaha, dan kerja keras. Berkebun mendorong pengembangan 

kebiasaan dan sikap mencintai lingkungan seumur hidup yang dapat 

menyebabkan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dengan 

menghabiskan waktu di taman, anak-anak akan mendapatkan pengalaman 
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untuk belajar tentang dari mana makanan berasal dan belajar tentang siklus 

alam. Kegiatan berkebun memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman 

penuh dengan dunia di sekitar, serta belajar tentang bagaimana tanaman 

tumbuh dan berkembang. Kegiatan berkebun terlihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Kegiatan berkebun 

SAUNG juga memasukkan outbound di salah satu pembelajarannya. 

Metode outbound sangat efektif karena memanfaatkan seluruh potensi dalam 

diri siswa melalui berbagai aktivitas permainan. Dengan demikian kegiatan 

outbound ini tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi 

juga melibatkan ranah afektif dan psikomotor. selain itu outbound terdapat 

unsur-unsur pengembangan kreativitas, komunikasi, mendengarkan efektif, 

kerjasama, motivasi diri, kompetisi, problem solving dan percaya diri.  
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C. Program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan SAUNG 

Program peduli lingkungandi SAUNG disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Program peduli lingkungan di SAUNG.  

Sumber data Informasi 
W

aw
an

ca
ra

 

Kepsek  

Jalan sehat yang disertai pencabutan paku di pohon dan 

memungut sampah yang ada di jalan. Kegiatan ini sering 

dilakukan sebagai kampanye lingkungan. 

Guru 

Jalan sehat dan kampanye cinta bumi dengan menggunakan 

poster-poster. 

Aksi mengambil/ mengumpulkan sampah dan mencabut 

paku di pohon dan aksi tanam pohon 

Orang 

tua 

Kegiatan mencabut paku, memungut sampah di jalan dan 

menanam sebagai bentuk kepedulian lingkungan sering 

dilakukan di SAUNG, orang tua diikutkan dalam kegiatan. 

Siswa 

Acara SAUNG yang peduli lingkungan seperti: Kerja bakti, 

go green/ kampanye peduli lingkungan, tanam pohon, 

pernah ada acara muncak ke gunung dan berkemah. 

Observasi 

2 Februari 2014 sekolah bersama siswa dan orang tua 

melakukan jalan sehat, memungut sampah di jalan dan 

mencabut paku yang menancap di pohon 

Dokumentasi 

Dokumentasi kegiatan milad SAUNG, rangkaian acara 

meliputi Jalan sehat, kampanye cinta bumi dengan 

menggunakan poster-poster, aksi mengambil/ 

mengumpulkan sampah dan mencabut paku di pohon. 

Interpretasi data:Program peduli lingkungan di SAUNGmeliputi: Kerja 

bakti, memungut sampah, kampanye peduli lingkungan,mencabut paku di 

pohon dan tanam pohon 

Keberadaan sekolah yang peduli danberwawasan lingkungan akan 

dapat membangun pondasi pada dirisiswa-siswi sebagai dasar dalam 

pembentukan etika lingkungan.Menanamkan Pendidikan Lingkungan Hidup 

sejak dini dilingkungansekolah akan menjadi bekal yang kuat bagi siswa 

dalam mewujudkankesadaran dan kedisiplinan siswa, membuahkan budaya 

bersih dansehat, serta munculnya perilaku-perilaku dan upaya-upaya 

pelestarian lingkungan penghijauan serta perilaku hemat energi (Mulyana 

2009). 
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SAUNG memiliki kegiatan yang menjadi program kerja dan agenda di 

luar jam kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan penanaman 

karakter peduli lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi: kerja bakti, 

memungut sampah, kampanye peduli lingkungan (Gambar 5), mencabut paku 

di pohon dan tanam pohon (Gambar 6). 

 

Gambar 5. Kegiatan jalan sehat dan kampanye peduli lingkungan 

 

Gambar 6. Kegiatan menanam pohon di tepi sungai 

Kerja bakti kebersihan di sekolah sangat bagus dalam menanamkan 

dalam diri siswa untuk mencintai sekolah dan lingkungannya, sekaligus 

mendidik mereka bekerja mandiri. Kerja bakti kebersihan, sesungguhnya 

menjadi tanggungjawab bersama. Guru dan karyawan di sekolah memberi 

teladan dengan menjaga kebersihan di sekolah. Orang tua di rumah, juga 
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memberi teladan yang sama. Selanjutnya, siswa segera berbenah dengan 

mengikuti teladan yang diberikan, tumbuh dan memiliki kesadaran tentang 

pentingnya kelas, serta lingkungan sekolah yang bersih. 

Kegiatan kepedulian lingkungan yang dilakukan dalam bentuk aksi 

sangatlah bagus dalam menanamkan dalam diri siswa untuk mencintai 

lingkungannya. Seperti kampanye peduli lingkungan, mencabut paku di 

pohon, menanam pohon dan memungut sampah. Siswa dapat secara langsung 

mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan melalui kampanye 

lingkungan. Karakter sosial dapat dimunculkan disini. Kegiatan mencabut 

paku di pohon, menanam pohon dan memungut sampah merupakan kegiatan 

yang mengajak siswa terjun langsung melakukan aksi nyata peduli 

lingkungan. Aksi nyata ini harapannya dapat menjadi suatu kegiatan yang 

membudaya bagi siswa. Siswa akan lebih mencintai tanaman dan membuang 

sampah pada tempatnya. 

Lingkungan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan karakter siswa. Dengan lingkungan sebagai media belajar, 

akan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif bagi guru dan siswa itu sendiri. 

Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan akan memberikan pengalaman 

tersendiri bagi siswa dan guru, dengan begitu siswa lebih memahami materi 

yang diberikan karena siswa dapat terjun langsung ke lapangan secara 

nyata. Siswa juga dapat memahami pentingnya kepedulian lingkungan 

dengan pendekatan langsung ke alam. 

. 

D. Sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan 
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Sarana dan prasarana pendukunguntuk pendidikan karakter peduli 

lingkungan siswa disajikan dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Sarana dan prasarana pendukungSAUNG. 

Sumber data Informasi 
W

aw
an

ca
ra

  

Kepsek 

SAUNG memiliki kebun untuk kegiatan berkebun. 

SAUNG sudah memiliki tempat sampah yang terpisah. 

Tempat yang asri juga sangat mendukung dalam 

pendidikan karakter peduli lingkungan. 

Guru 

Area “mini kebun” sayur dan bunga 

Peralatan berkebun 

Pohon-pohon besar dan berbuah (untuk eksperimen) 

Area tadabur alam 

Orang 

tua 

Sarana outbound sangat lengkap dan sangat menunjang 

pembelajaran keluar. Sarananya juga ramah lingkungan 

seperti adanya sampah terpisah antara organik dan 

anorganik. Terkadang sampah-sampah tersebut dibuat 

suatu kerajinan/ karya siswa. Gedung SAUNG seperti 

rumah panggung, tidak ada tempat duduk/ hanya lesehan 

saja. 

Siswa 

Sekolah memiliki kebun sekolah, taman sekolah, makanan 

catering yang sehat dan tempat sampah yang terpisah. 

SAUNG tempatnya sejuk, nyaman untuk belajar dan 

bermain. Sejuk karena banyak pohon dan nyaman karena 

gurunya baik-baik. Kelasnya bersih, airnya bersih, tempat 

sampahnya banyak, dan ada kebun buat belajar menanam 

pohon. 

Observasi 

Sarana sekolah meliputi: air bersih, tempat sampah 

(penyediaan tempat sampah terpisah), air limbah/ drainase 

yang terkontrol, pencahayaan dan ventilasi baik, memiliki 

ruang terbuka hijau, jauh dari kebisingan, suasana kelas 

yang nyaman menyatu dengan alam, dan tersedianya 

kebun sekolah. 

Dokumentasi 

Dari dokumentasi sekolah terlihat sarana dan prasarana 

yang meliputi : kebun sekolah, tempat sampah terpisah, 

pencahayaan dan ventilasi baik, memiliki ruang terbuka 

hijau, suasana kelas yang menyatu dengan alam 

Interpretasi data: SAUNG memiliki kebun sekolah untuk berkebun, 

tempat sampah yang terpisah, ruang terbuka hijau dan kelas yang menyatu 

dengan alam. 

Sarana dan prasarana yang lengkap sangat mendukung dalam 

mendidik dan mengajarkan siswa untuk peduli lingkungan. Secara khusus 

sarana prasarana pendukung tersebut meliputi: lingkungan sekolah, gedung 
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kelas, ventilasi dan tata cahaya, fasilitas pembelajaran di luar kelas, 

pengelolaan air, pengolahan sampah, kantin dan dapur, toilet dan poster yang 

berisi anjuran. 

a. Lingkungan sekolah 

Secara umum suasana kelas dan lingkungan SAUNG sangat asri 

dengan dikelilingi berbagai macam pepohonan dan jauh dari keramaian. 

Keheningan akan muncul dan konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar 

juga akan tinggi. 

b. Gedung kelas  

Gedung kelas di SAUNG menggunakan desain seperti rumah 

panggung (Gambar 7). Belajar di kelas dengan model semi terbuka 

menjadikan siswa tidak jenuh dan tidah mudah bosan. Siswa akan merasa 

nyaman dalam mengikuti pelajaran, karena seakan-akan gedung sekolah 

menyatu dengan alam.  

 

Gambar 7. Gedung kelas semi terbuka di SAUNG 

c. Fasilitas pembelajaran di luar kelas 

SAUNG memiliki area pembelajaran outdoor di lingkungan 

sekolah sendiri (Gambar 8), diantaranya: lingkungan alami, area bermain, 
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area berkebun, area outbound. Kelengkapan pembelajaran outdoor dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran yang mendekatkan siswa ke alam. 

 

Gambar 8. Area bermain dan outbound di SAUNG 

d. Ventilasi dan tata cahaya 

Lingkungan yang ada di SAUNG bebas dari polusi baik udara 

ataupun suara karena terletak jauh dari keramaian jalan raya dan 

banyaknya pepohonan juga menjadikan sirkulasi udara sehat. Gedung 

dengan desainrumah panggungyang semi terbuka, Cahaya dapat dengan 

mudah masuk ke ruangan sehingga siswa tetap dapat melihat dengan jelas 

meskipun pembelajaran secara indoor. Kelas yang berbentuk rumah 

panggung dapat meminimalisir penggunaan lampu dan tentunya dapat 

berhemat dalam penggunaan listrik. 

e. Fasilitas pembelajaran di luar kelas 

SAUNG memiliki area pembelajaran outdoor, diantaranya: 

lingkungan alami, area bermain, area berkebun, area outbound, dan alat-

alat permainan edukatif. Tempat belajar yang rindang membuat siswa 

lebih nyaman belajar di luar ruangan. Pembelajaran berbasis alam pun 

dapat dilakukan. 
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f. Pengelolaan air 

SAUNG memiliki keran air yang digunakan untuk berwudhu, 

mencuci tangan, menyiram tanaman dan memasak. Sumber air bersih 

sangat penting karena sangat mendukung bagi kegiatan di sekolah. 

g. Pengolahan sampah 

SAUNG memiliki kebudayaan untuk memisahkan jenis sampah 

organik dan anorganik. Ada dua tempat sampah yang tertata rapi di depan 

semua kelas (Gambar 9). Menurut kepala SAUNG pengolahan sampah 

baru sebatas pemisahan sampah. Di SAUNG Belum ada tindakan lebih 

lanjut seperti recycle atau reuse sampah. Sampah yang sudah terkumpul 

lalu dibuang di satu tempat pembuangan akhir sampah. Sangat baik 

apabila setelah pemilahan sampah, sampah dapat didaur ulang kembali. 

 

Gambar 9. Tempat sampah terpisah 

h. Kantin dan dapur 

Kantin sehat belum ada tapi ada program market day yang 

menjadwalkan tiap kelas agar membawa dagangan makanan sehat dari 

rumah yang mereka jajakan kepada teman-teman yang lain. dapur sekolah 

terlihat bersih dan rapi . 
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i. Toilet bersih dan sehat 

Kondisi toilet SAUNG bersih karena rutin untuk dilakukan 

pembersihan. Selain itu tersedia pula sabun dan alat kebersihan yang 

disediakan di dalam toilet. Toilet bersih dan sehat dapat menjadikan siswa 

dan guru merasa nyaman berada di sekolah. 

j. Poster yang berisi anjuran 

Di tempat-tempat tertentu seperti dinding yang strategis di sekolah 

terdapat tulisan-tulisan yang digunakan sebagai pengingat dan nasehat 

kepada seluruh siswa (Gambar 10). Seperti anjuran untuk menjaga 

kebersihan, go green dan bagaimana menjadi pelajar islam yang baik. 

Poster dapat menjadi pengingat bagi orang yang melihatnya.  

 

Gambar 10. Poster nasehat go green, kebersihan dan pelajar islam yang 

baik 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

simpulan bahwa Implementasi Pendidikan Karakter Peduli lingkungan di 

SAUNG meliputi: 

1. Pelibatan orang tua untuk mendampingi siswa dalam kegiatan sekolah. 

Keterlibatan orang tua dan guru dapat memberi teladan yang baik kepada 

siswa. SAUNG juga memiliki kebijakan berupa tata tertib dan program 

kebersihan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka siswa 

akan tertanam dalam dirinya untuk mencintai lingkungannya. 

2. Pemanfaatan alam sebagai sumber dan tempat belajar. Konsep ini akan 

memberikan suasana atau kesempatan pada anak untuk mengembangkan 

kepekaan, kepedulian atau sensitivitas terhadap berbagai kondisi 

lingkungan alam. 

3. Penerapan pembelajaran berbasis alam.Kegiatan pembelajaranoutdoor 

berupaouting, berkebun dan outbound. Pembelajaran outdoor dapat 

memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter siswa, misalnya: 

rasa tanggung jawab, dapat bekerja sama, tenggang rasa, menghormati 

orang lain, belajar bersosialisasi dan peduli terhadap lingkungannya. 

4. Penerapan programpenanaman karakterkepedulian lingkungan. Kegiatan 

kepedulian lingkungan yang dilakukan sangatlah bagus dalam 

menanamkan dalam diri siswa untuk mencintai lingkungannya. Aksi nyata 
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5. ini dapat menjadi suatu kegiatan yang membudaya bagi siswa. Siswa akan 

lebih mencintai alam dan membuang sampah pada tempatnya. 

6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk implementasi peduli 

lingkungan bagi siswa. Sarana dan prasarana yang lengkap sangat 

mendukung dalam mendidik dan mengajarkan siswa untuk peduli 

lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkanhasil penelitian dan pembahasan tersebut, saran yang 

dapat dikemukakan antara lain. 

1. Saran untuk SAUNG  

Pengolahan sampah sekolah yang tidak hanya berupa pemilahan 

sampah organik dan anorganik, tetapi sebaiknya juga recycle dan reuse 

sampah itu sendiri.  

2. Saran untuk instansi pendidikan lain 

SAUNG dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter peduli lingkungan. 
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SPIDER WEB MATA PELAJARAN 

“Kegiatan Ekonomi Indonesia” 
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SPIDER WEB TEMATIK 

“Kegiatan Ekonomi Indonesia” 
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Daily Plan Tema “Kegiatan ekonomi Indonesia”  (Kelas V Semester 2 TA 2013/2014) 

PEKAN III 

Hari/ 

Tanggal 

Kegiatan/ Uraian Kegiatan Tujuan 

 

Indikator Sumber belajar Penilaian 

Senin  

17 

Februari 

2014 

BTA 

REVIEW materi tentang Idghom, idhar dan iqlab 

Praktek membaca bacaan ikhfa‟ 

Mencari contoh bacaan ikhfa‟ 

 

Memahami bacaan ikhfa‟ 

dan mempraktekkan cara 

membacanya 

Siswa hafal huruf ikhfa‟ dan bisa 

mempraktekkan cara membacanya 

dengan benar 

Al Quran 

Pedoman Dauroh 

Al Quran 

Praktek 

membaca 

BAHASA INDONESIA 

Siswa menulis diary writing pengalaman saat Outing di 

Blanten dan Tanam Pohon Milad Saung ke 7 

Guru mengecek tata tulisan, jika ada yang tidak tepat maka 

siswa harus mengulangi 

Guru menjelaskan dan memberi contoh penggunaan 

awalan ter- yang tepat 

Menulis dengan EYD 

yang benar 

Menulis dengan rapi 

Penggunaan awalan ter- 

yang tepat 

 

Siswa terbiasa menulis cerita sesuai 

dengan EYD yang benar 

Siswa terbiasa menulis dengan rapi 

Siswa bisa menngunakan awalan ter- 

yang tepat pada penulisan 

 

 

Buku Saya Senang 

Berbahasa 

Indonesia V 

Portofolio 

 

PAI 

Guru mengecek penugasan siswa sebelumnya untuk 

membaca kisah Umar bin Khattab 

Beberapa siswa maju menceritakan kisah beliau 

Siswa dan guru berdiskusi tentang sifat-sifat beliau yang 

patut diteladani 

 

Menceritlkan kisah Umar 

bin Khattab 

Meneladan kisah Umar 

bin Khattab 

 

Siswa mampu menceritakan secara 

singkat kisah Umar bin Khattab 

Siswa mampu menyebutkan sifat-

sifat positif yang bisa diteladani dari 

sosok Umar bin Khattab 

Buku PAI kelas 5 Tes lisan 

Selasa 

18 

Februari 

MATEMATIKA (mengubah pecahan menjadi desimal) 

Guru memberi contoh cara mengubah pecahan menjadi 

decimal 

Siswa berlatih soal 

Penugasan rumah 

 

Mengubah pecahan 

menjadi pecahan desimal 

 

 

Siswa bisa mengubah pecahan 

menjadi decimal dengan mandiri 

Matematika kelas 

5 

Mandiri 

matematika kelas 

5 

Tes tulis 

Rabu 

19 

Februari 

2014 

IPA (Karya berteknologi sederhana) 

Siswa dibagi menjadi 5 kelompok 

Masing-masing kelompok diberi tugas membuat karya 

berteknologi sederhana misal lup, cakram warna dll 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

karyanya 

Membuat karya 

berteknologi sederhana 

Siswa bisa membuat suatu alat yang 

menerapkan teknologi sederhana 

Sains V portofolio 

 

BAHASA INGGRIS 

mereview tentang food and drink 

menulis beberapa kosakata tentang Toys and Games 

Membuat pertanyaan 

menggunakan “lend 

me…” 

Siswa bisa membuat pertanyaan 

dengan menggunakan “Lend me….” 

Buku Start with 

English 2 

Tes lisan 
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membuat kalimat meminjam dengan kata “lend me…” 

mempraktekkan kalimat tersebut pada teman 

Mengenal kosakata 

tentang toys and games 

BAHASA JAWA 

Membuat pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan 

ekonomi misal “ jenis usaha apa wae kang ana ing sekitar 

omahmu?) 

Wawancara terhadap kakak kelas (kelas 6) 

Membuat pertanyaan 

dalam basa JAwa  

Siswa bisa membuat pertanyaan 

dalam basa Jawa dan 

mempraktekkannya 

 

Remen Basa Jawi 

5 

 

Kamis 

20 

Februari 

2014 

OUTING KE RUMAH HUSEIN DAN KEBUN TEMU 

KENCONO 

Mendata jenis-jenis tanaman yang ada disana 

Menulis manfaat dari tanaman tersebut 

Mendata Manfaat tanaman dari segi ekonomi 

Mengenal 

keanekaragaman tanaman 

Mengoptimalkan fungsi 

tanaman dari segi ekonomi 

Siswa bisa menyebutkan minimal 15 

jenis tanaman 

Siswa  bisa membuat ide usaha yang 

memanfaatkan tanaman 

  

IPS  (Kegiatan Ekonomi di Indonesia) 

Siswa dan guru berdiskusi tentang jenis-jenis usaha 

perekonomian di Indonesia 

Siswa bermain pesan berantai  

Mengenal jenis-jenis 

perekonomian di 3 

kegiatan ekonomi yaitu 

produksi, distribusi dan 

konsumsi 

Siswa bisa menyebutkan contoh-

contoh kegiatan produksi, distribusi 

dan konsumsi 

Buku  IPS kelas 5   

lisan 

MATEMATIKA (mengubah decimal ke pecahan biasa) 

guru memberikan contoh cara mengerjakan soal cara 

mengubah decimal menjadi pecahan biasa) 

siswa mengerjakan latihan dari buku Mandiri matematika 

smengubah decimal 

menjadi pecahan biasa 

siswa bisa mengubah decimal 

menjadi pecahan biasa secara 

mandiri 

Buku Mandiri 

matematika 

Tes tertulis 

Jumat 

21 

Februari 

2014 

MARKET DAY 

BERKEBUN (merawat tanaman dan menanam kacang 

panjang) 

OLAH RAGA 

    

 

    Fasilitator  Kelas 5        Mengetahui 

              Kepala SD Alam Ungaran 

    Isni Murdiyani, M.Pd        Dahlan Murdani, A.Md 
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Daily Plan Tema “Kegiatan ekonomi Indonesia”  (Kelas V Semester 2 TA 2013/2014) 

PEKAN IV 

Hari/ 

Tanggal 

Kegiatan/ Uraian Kegiatan Tujuan 

 

Indikator Sumber belajar Penilaian 

Senin  

24 

Februari 

2014 

KERJA KELOMPOK MEMBUAT KARYA 

BERTEKNOLOGI SEDERHANA 

Siswa membawa alat dan bahan dari rumah 

Secara berkelompok mereka mengerjakan proyek 

masing-masing sesuai tugasnya. 

 

Membuat karya 

berteknologi sederhana 

Siswa bisa membuat karya 

berteknologi sederhana dan tahu 

manfaatnya 

 

Sains kelas 5 

Penilaian 

produk 

dan kerja 

BAHASA INDONESIA 

Siswa menulis diary writing pengalaman saat 

Outing di PAkintelan Gunung Pati yaitu ke kebun 

temu kencono dan rumah Husein 

Siswa membuat kalimat berawalan ber- dan ter- 

 

Menulis dengan EYD 

yang benar 

Menulis dengan rapi 

Review materi membuat 

kalimat berawalan ber- 

dan ter- 

 

Siswa terbiasa menulis cerita 

sesuai dengan EYD yang benar 

Siswa terbiasa menulis dengan 

rapi 

Siswa bisa menngunakan awalan 

ber- dan ter- yang tepat pada 

penulisan 

 

 

Buku Saya 

Senang 

Berbahasa 

Indonesia V 

Portofolio 

 

PAI (BAB SHOLAT) 

Anak anak mendengarkan penjelasan mengenai syarat 

sahnya sholat dan waktu-waktu  sholat 

Syarat sah sholat 

Waktu-waktu sholat 

Memotivasi siswa untuk 

bersegera sholat 

Siswa bisa menyebutkan syarat 

sah sholat 

Siswa mengetahui batas waktu 

masing-masing sholat 

Siswa terbiasa melaksanakan 

sholat di awal waktu 

 Tes lisan 

Selasa 

25 

Februari 

MATEMATIKA  

Mengerjakan soal pengubahan berbagai bentuk 

pecahan 

Guru menjelaskan cara mengerjakan penjumlahan 

dan pengurangan pecahan 

Penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

 

Siswa bisa menjumlah dan 

mengurangkan angka pecahan 

Matematika 

kelas 5 

Mandiri 

matematika 

kelas 5 

Tes tulis 

Rabu 

26 

Februari 

OUTING BERSAMA KE BMKG SEMARANG 

Mendengarkan penjelasan 

Melakukan wawancara 

Mengenalkan fungsi 

dan tugas BMKG 

Menjelaskan cara 

Siswa bisa menyebutkan fungsi 

BMKG 

Siswa tahu cara meramalkan 
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2014 Membuat laopran meramalkan cuaca 

Memperkenalkan alat-

alat untuk meramalkan 

cuaca 

Memperkenalkan 

konsep hujan buatan 

cuaca 

Siswa tahu alat-alat yang 

digunakan untuk meramalkan 

cuaca 

Sswa tahu apa itu hujan buatan 

dan cara membuatnya 

Kamis 

20 

Februari 

2014 

OUTING KE RUMAH HUSEIN DAN KEBUN 

TEMU KENCONO 

Mendata jenis-jenis tanaman yang ada disana 

Menulis manfaat dari tanaman tersebut 

Mendata Manfaat tanaman dari segi ekonomi 

Mengenal 

keanekaragaman 

tanaman 

Mengoptimalkan fungsi 

tanaman dari segi 

ekonomi 

Siswa bisa menyebutkan minimal 

15 jenis tanaman 

Siswa  bisa membuat ide usaha 

yang memanfaatkan tanaman 

  

IPS  (Kegiatan Ekonomi di Indonesia) 

Siswa dan guru berdiskusi tentang jenis-jenis usaha 

perekonomian di Indonesia 

Siswa bermain pesan berantai  

Mengenal jenis-jenis 

perekonomian di 3 

kegiatan ekonomi yaitu 

produksi, distribusi dan 

konsumsi 

Siswa bisa menyebutkan contoh-

contoh kegiatan produksi, 

distribusi dan konsumsi 

Buku  IPS kelas 

5  

 

lisan 

MATEMATIKA (mengubah decimal ke pecahan 

biasa) 

guru memberikan contoh cara mengerjakan soal cara 

mengubah decimal menjadi pecahan biasa) 

siswa mengerjakan latihan dari buku Mandiri 

matematika 

smengubah decimal 

menjadi pecahan biasa 

siswa bisa mengubah decimal 

menjadi pecahan biasa secara 

mandiri 

Buku Mandiri 

matematika 

Tes 

tertulis 

Jumat 

21 

Februari 

2014 

MARKET DAY 

BERKEBUN (merawat tanaman dan menanam 

kacang panjang) 

OLAH RAGA 

    

 

    Fasilitator  Kelas 5        Mengetahui 

              Kepala SD Alam Ungaran 

    Isni Murdiyani, M.Pd        Dahlan Murdani, A.Md 
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SPIDER WEB “KOLAM IKAN MINI” 

Kelas 2 semester 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolam Ikan Mini 

Matematika 

Memecahkan masalah yang melibatkan uang 

(jual beli ikan, makanan ikan) 

Memilih dan menggunakan alat ukur 

(panjang: mengukur panjang kolam ikan 

mini) 

Perkalian pembagian 

 

SBK 

Membuat kolam ikan mini 

 

Agama 

Membaca dzikir setelah solat 

Meneladani ketekunan pemilik ruko 

aquarium 

Kisah teladan 

 

PKn 

Mengetahui sikap demokratis 

Mengidentifikasi pentingnya 

kerjasama dengan teman 

 

IPA 

Eksperimen membuat kolam ikan mini 

Mengumpulkan informasi tentang 

pembuatan kolam ikan mini 

Eksperimen mengidentifikasi kebutuhan 

membuat kolam ikan mini 

Sumber2 energi 

 

Bahasa Indonesia 

Mengumpulkan informasi tentang kolam ikan 

mini 

Membaca teks nyaring teks tentang kolam 

ikan mini yang dibaca 

Menjelaskan urutan langkah dalam 

melaksanakan eksperimen 

Menceritakan pengalaman ketika melakukan 

eksperimen membuat kolam ikan mini 

Melakukan wawancara di tempat outing ke 

ruko aquarium 

 

IPS 

Mengumpulkan informasi tentang pemanfaatan kolam 

ikan mini 

Membuat silsilah keluarga 

Mengetahui kedudukan dan peran anggota keluarga 

Outing ke ruko aquarium 

Menjelaskan pengalaman outing 
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WEEKLY PLAN TEMA “KOLAM IKAN MINI” 

Tahun ajaran 2013-2014 Semester 2 

Pekan pertama 6-10 Januari 2014 

Waktu  Senin Selasa  Rabu  Kamis  Jumat 

07.00-08.15 Apel senin Dhuha, doa, muroja‟ah, tahfidz Dhuha, 

doa 

09.00-09.30 Doa dan al qur‟an Alquran  Renang 

09.30-10.30 Istirahat  

10.30-11.30 Sikap demokratis Berkebun 

Merawat singkong 

Merawat tanaman 

Mengumpulkan baarang 

bekas tuk membuat 

kolam mini 

Perkalian dan pembagian 

Merawat tanaman 

Kedudukan dan peran 

anggita keluarga 

Jumat 

bersih 

11.30-11.50 Mengerjakan LK Membuat kalimat 

Membaca nyaring “singa 

raja hutan” 

Mengerjakan LK Mengerjakan LK  

11.50-12.15 Makan siang 

12.15-12.55 Sholat dhuhur berjamaah 

12.55-13.00  Quiz membuat kalimat  

TIK (mulai jam 13.00-

14.00) 

Quiz matematika 

Perkalian pembagian  

 

Membaca nyaring 

kisah teladan 

13.00 Doa, pulang 
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Pekan ke dua 13-17 Januari 2014 

 Senin selasa Rabu  Kamis  Jumat 

07.00-08.15 Apel senin Dhuha, doa, muroja‟ah, tahfidz Dhuha, doa 

09.00-09.30 Doa dan al qur‟an Alquran  outbound 

09.30-10.30 Istirahat  

10.30-11.30 Outing ke ruko 

aquarium 

Libur maulid nabi Kerja keras petani 

Mengerjakan LK  
Merawat tanaman 

Perkalian dan 

pembagian 

Jumat 

bersih 

kebun 

11.30-11.50 Mengerjakan LK  Merawat tanaman Mengerjakan LK 

11.50-12.15 Makan siang 

12.15-12.55 Sholat dhuhur berjamaah 

12.55-13.00 Siswa dapat 

menceritakan 

pengalaman outing 

libur Siswa bertanggung 

jawab mengembalikan 

alat berkebun 

Membaca dan 

berhitung 

13.00 Doa, pulang 
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Pekan ke tiga 20-24 Januari 2014 

 Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat 

07.00-08.15 Apel senin Dhuha, doa, muroja‟ah, tahfidz Dhuha, doa 

09.00-09.30 Doa dan al qur‟an Alquran  Gelar karya 

dan muhadoroh 

09.30-10.30 Istirahat 

10.30-11.30 Membuat kolam ikan 

mini 

Membawa barang 

bekas seperti derigen 

bekas minyak goreng 5 

l. pena bekas yang 

sudah gosong 

Merawat tanaman 

Market day: membawa 

dagang marketday 

 

Cooking ikan goreng Merawat tanaman  

Lanjut cooking tela 

rambat 

Jumat bersih 

11.30-11.50 Mengerjakan lk Mengerjakan lk Mengerjakan lk Mengerjakan tes tema 

kolam mini 

11.50-12.15 Makan siang 

12.15-12.55 Sholat dhuhur berjamaah 

12.55-13.00 Quiz matematika Quiz membuat kalimat Perkalian pembagian Quiz membuat 

kalimat 

13.00 Doa, pulang 

 

 

Kepala SD Alam Ungaran        Fasilitator kelas 2  

 

 

Dahlan Murdani, A,Md        Rizky Muliana, S, Pd, M.Si 

NIY.            NIY.06.290107.10 
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SPIDER WEB 

Tema “Buah-buahan” 
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WEEKLY PLAN 

KELAS III SEMESTER 1 SD ALAM UNGARAN 2011-2012 

 

Tema : Buah-buahan          Fasilitator : Yuningsih Anggraini S, S.Pd. 

Pekan : I (2 s.d. 6 Januari 2012) 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

 Cerita liburan 

(sharing) 

 Stressing tema buah-

buahan 

 Menggambar dan 

mewarnai buah-buahan 

 Presentasi dan diskusi hasil 

tugas rumah  

 Mendata tanaman buah yang 

ada di sekolah dalam bentuk 

tabel dan diagram 

 

 Mempresentasikan tugas rumah 

 Membaca teks tentang khasiat jenis 

buah tertentu 

 Menjawab dan atau mengajukan 

pertanyaan tentang isi teks 

 Senam bersama 

 Olahraga/Renang/Outbound 

 TIK 

 

 Tugas rumah: 

Mendata tanaman buah yang 

dapat tumbuh di Indonesia 

Tugas rumah: 

Mencari informasi tentang 

khasiat dari jenis buah tertentu 

Tugas rumah: 

Membaca kembali teks tentang khasiat 

beberapa jenis buah 

Tugas rumah: 

Membaca teks tentang gerak 

benda 
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Pekan : II (9 s.d. 13 Januari 2012) 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

 Presentasi dan diskusi hasil 

tugas rumah 

 Eksperimen tentang macam-

macam gerak benda 

 

 Presentasi dan diskusi hasil 

tugas rumah 

 Mempelajari bilangan 

pecahan dengan media 

buah apel 

 

 Presentasi dan diskusi hasil tugas 

rumah 

 Membaca teks tentang pengaruh 

musim terhadap tumbuhnya buah-

buahan 

 Menceritakan kembali isi teks 

secara lisan dan tertulis 

 Presentasi dan diskusi 

hasil tugas rumah 

 Membaca, menulis 

dan menghafal Q.S. 

Ar-rahman: 10-11 

 Senam bersama 

 Olahraga/Renang/ 

Outbound 

 TIK 

 

Tugas rumah: 

- Bertanya pada orang tua 

tentang maksud angka ½ 

(missal: ½ halaman, ½ 

potong kue, ½ buah apel) 

- Membawa pisau  

Tugas rumah: 

Mencari informasi tentang 

pengaruh musim terhadap 

tumbuhnya buah-buahan 

Tugas rumah: 

 Mencari informasi tentang jenis 

buah yang sudah langka dan 

upaya untuk melestarikannya 

Tugas rumah: 

Mengulang hafalan 

Q.S. Ar-rahman: 10-11  

Tugas rumah: 

Membaca teks tentang 

faktor yang 

mempengaruhi gerak 

benda 

 

Pekan : III (16 s.d. 20 Januari 2012)  

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

 Presentasi dan diskusi hasil 

tugas rumah 

 Eksperimen tentang faktor 

yang mempengaruhi  gerak 

benda 

 Presentasi dan diskusi 

hasil tugas rumah 

 Menulis dan membaca 

puisi 

 Membuat juz buah 

 Menuliskan urutan langkah 

dalam membuat juz buah 

 Mengidentifikasi sumber 

energi dan perubahan 

energi saat membuat  juz 

buah 

 Presentasi dan 

diskusi hasil tugas 

rumah 

 Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

pecahan sederhana 

 Senam bersama 

 Olahraga/Renang/Outboun

d 

 TIK 

 

Tugas rumah: 

Mencari informasi tentang 

pemanfaatan buah dalam 

Tugas rumah: 

Membawa buah yang akan 

Tugas rumah: 

 Membaca teks tentang 

sumber energi dan 

Tugas rumah: 

Latihan soal 

Tugas rumah: 

Mencari informasi tentang 

jenis-jenis pekerjaan yang 
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membuat minuman dan 

makanan 

dibuat juz kegunaannya dapat dilakukan dengan adanya 

buah-buahan 

 

Pekan : IV (23 s.d. 27Januari 2012)  

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

 Presentasi dan diskusi hasil 

tugas rumah 

 Membuat kolase dari kulit 

buah 

 

 Outing ke tempat penjualan 

buah (pasar dan Luwes) 

- Melakukan wawancara 

- Mengamati kegiatan jual beli 

buah-buahan 

- Membedakan pasar tradisional 

dan modern 

- Meneladani semangat kerja 

dan harga diri para penjual 

buah di pasar 

 Menceritakan 

pengalaman saat 

outing secara lisan dan 

tertulis 

 Membahas LK outing 

 Membuat selai buah  Senam bersama 

 Olahraga/Renang/Outboun

d 

 TIK 

 

Tugas rumah: 

Menyiapkan pertanyaan untuk 

mewawancarai pedagang buah 

di pasar dan pelayan di luwes 

Tugas rumah: 

Menyelesaikan LK outing 

Tugas rumah: 

Menyiapkan 

perlengkapan membuat 

selai buah 

Tugas rumah: 

Latihan soal 

Tugas rumah: 

Latihan soal 

 

Mengetahui,             WaliKelas III, 

Kepala SD AlamUngaran 

RiniSusanti, S.Pd.            YuningsihAnggraini S, S.Pd. 

 



62 
 

 

Kesepakatan kelas IV SAUNG 

1. Selalu berkata jujur 

2. Saling menghormati 

3. Saling berbagi 

4. Saling menolong 

5. Meletakkan tas, sandal dan sessepatu dengan rapi 

6. Membuang sampah pada tempat sampah 

7. Menjaga kebersihan  

8. Bertanggung jawab pada tugas 
 

Hal-hal yang mendapat poin merah 

1. Tidak jujur 

2. Mengejek  

3. Berkata tidak sopan 

4. Berperilaku tidak sopan 

5. Memukul, mencubit, menginjak 

6. Tidak menyelesaikan tugas 

7. Memakai barang orang lain tanpa ijin 

8. Menginjak meja/ berdiri/ duduk di meja 
 

Iqob pelanggaran 

poin 

1-10   = istighfar, minta maaf 

> 10   = pidato di kelas 

> 10 berikutnya = pidato di kelas lain 

> 10 yang ke-3 = peringatan orang tua 

> 10 yang ke-4 = belajar di luar kelas 
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Tata Tertib Siswa-siswi SAUNG 

Tahun ajaran 2013/ 2014 

 

1. Jam Sekolah 

Hari Masuk Pulang 

Senin 07.00 WIB Kelas 123 13.00 WIB 456 13.30 WIB 

Selasa 07.00 WIB Kelas 12   13.00 WIB 3456 14.00 WIB 

Rabu 07.00 WIB Kelas 123 13.00 WIB 456 13.30 WIB 

Kamis 07.00 WIB Kelas 123 13.00 WIB 456 13.30 WIB 

Jum‟at 07.00 WIB Kelas 1-6 11.00 WIB 

 

2. Ketentuan seragam siswa 

 Senin = memakai seragam merah putih lengkap (sepatu hitam, kaos 

kaki putih, ikat pinggang hitam) 

 Selasa = memakai seragam pramuka lengkap (sepatu hitam, kaus kaki 

hitam, ikat pinggang hitam) 

 Rabu dan Kamis = baju/ kaso berkerah 

 Jum‟at = memakai seragam olahraga dan seragam ganti 

 

3. Setiap hari membawa: 

 Sepatu = dipakai ketika berangkat dan pulang sekolah 

 Sandal = dipakai di lingkungan sekolah 

 Tempat air minum 

 

4. Siswa membawa perlengkapan yang ditinggal di sekolah, diantaranya: 

 Cangkir, sikat dan pasta gigi 

 Perlengkapan solat 

 

5. Membawa bekal snack dan bekal makan siang bagi yang tidak ikut 

catering sekolah 

6. Siswa tidak diperbolehkan jajan di luar sekolah selama jam sekolah 

7. Siswa membawa uang saku maksimal 3000 dan tukarkan dengan uang 

market day kepada ibu/ bapak guru wali kelas masing-masing. Bagi siswa 

yang membawa unag lebih dari 3000 maka uang kelebihannya wajib 

dititipkan kepada guru kelasnua dan akan dikembalikan setelah jam 

sekolah selesai. 

8. Siswa tidak diperkenankan untuk membawa HP, leptop, dan alat 

elektronik lainnya di sekolah kecuali diperintahkan oleh guru. 

9. Siswa wajib menjaga 5K : kebersihan, keamanan, ketertiban, 

keindahan dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan yang ada di 

sekolah. 
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Kalender akademik SAUNG Kelas III 

 

Januari 2014 
 

Februari 

Senin   6 13 20 27   
 

Senin   3 10 17 24   

Selasa   7 14 21 28   
 

Selasa   4 11 18 25   

Rabu 1 8 15 22 29   
 

Rabu   5 12 19 26   

Kamis 2 9 16 23 30   
 

Kamis   6 13 20 27   

Jum'at 3 10 17 24 31   
 

Jum'at   7 14 21 28   

Sabtu 4 11 18 25     
 

Sabtu 1 8 15 22     

Ahad 5 12 19 26     
 

Ahad 2 9 16 23     

Maret 
 

April 

Senin   3 10 17 24 31 
 

Senin   7 14 21 28   

Selasa   4 11 18 25   
 

Selasa 1 8 15 22 29   

Rabu   5 12 19 26   
 

Rabu 2 9 16 23 30   

Kamis   6 13 20 27   
 

Kamis 3 10 17 24     

Jum'at   7 14 21 28   
 

Jum'at 4 11 18 25     

Sabtu 1 8 15 22 29   
 

Sabtu 5 12 19 26     

Ahad 2 9 16 23 30   
 

Ahad 6 13 20 27     

Mei 
 

Juni 

Senin   5 12 19 26   
 

Senin   2 9 16 23 30 

Selasa   6 13 20 27   
 

Selasa   3 10 17 24   

Rabu   7 14 21 28   
 

Rabu   4 11 18 25   

Kamis 1 8 15 22 29   
 

Kamis   5 12 19 26   

Jum'at 2 9 16 23 30   
 

Jum'at   6 13 20 27   

Sabtu 3 10 17 24 31   
 

Sabtu   7 14 21 28   

Ahad 4 11 18 25     
 

Ahad 1 8 15 22 29   

 

Senin Bahasa Indonesia, IPS, PKn 

Selasa TIK, Matematika, Pramuka 

Rabu Marketday, IPA/ Outing, Ketrampilan (SBK) 

Kamis PAI, Bahasa Arab, Akhlaq 

Jum'at 
Olah raga/Outbond/Renang, Gelar Karya, Kebersihan, 

Bahasa Jawa 

Sabtu Ekstra 

Ahad 
 

 Kegiatan KBM di kelas 

 Outbound/ berkebun 

 Outing 

 Renang 

 Gelar Karya 

 Ujian tengah Semester 
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 Ujian kenaikan kelas 

 UN Kelas VI 

 Libur sekolah 

 

tanggal Agenda 

29/Jan Milad SAUNG 

5/Feb Outing Maryokaco 

2/Feb Jalan sehat 

16/Feb Penanaman pohon dan keja bakti 

26/Feb Outing BMKG 

16/Apr Outing ke pembuatan nata de coco 

9/Mei Outbound semarang visit 

21/Mei Outing ke hutan bakau 
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Pedoman Wawancara 

“Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Alam 

Ungaran (SAUNG) Kabupaten Semarang” 

Nama  : ________________ 

Profesi  : ________________  Tanggal : ______________ 

1. Kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan  

2. Konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan 

3. Pembelajaran berbasis alam di SAUNG 

4. Program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan SAUNG 

5. Karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa dan bagaimana 

implementasinya 

6. Sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter peduli 

lingkungan 
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HASIL WAWANCARA 

 “Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Alam 

Ungaran (SAUNG) Kabupaten Semarang” 

 

Nama  : Kepala SAUNG 

Profesi  : Kepala SAUNG  Tanggal : 17 Januari 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

Sekolah alam umumnya melakukan pembelajaran outdoor dan indoor 

persentasinya sebanyak 70:30. Akan tetapi SAUNG masih 50:50 untuk 

persentasi pembelajaran outdoor dan indoor-nya. Karena memang SAUNG 

berumur masih muda dan masih belajar. Kegiatan outdoor yang sering 

dilakukan berupa outing, yaitu pergi ke suatu tempat keluar SAUNG untuk 

mendukung anak belajar di objek yang sebenarnya. Minimal satu tema ada 

satu outing tergantung situasi dan kondisi. 

Di SAUNG ada mata pelajaran SBK berkebun, dan itu terjadwalkan oleh 

masing-masing kelas. Mata pelajaran ini dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran SBK (Seni, Budaya dan Keterampilan). Tujuan dari adanya mata 

pelajaran ini adalah untuk memberi keterampilan bagaimana bercocok tanam 

dan melatih siswa agar mengenal dan dekat dengan dunia tumbuh-tumbuhan 

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

 

Pendidikan yang diterapkan SAUNG berlandaskan pada Al Qur‟an dan 

Sunnah, hal tersebut sesuai dengan visi dan misi SAUNG. SAUNG berusaha 

memadukan kurikulum Kemendiknas dengan kurikulum yang dibuat 

SAUNG yang berlandasan nilai islam. Lagipula kurikulum 2013 sejalan 

dengan konsep sekolah alam yaitu menanamkan karakter akhlak mulia. KBM 

yang dilakukan disesuaikan dengan fitrah manusia yang menyatu dengan 

alam. Alam sebagai tempat hidup dan sebagai tempat belajar juga. Belajar itu 

tidak harus di ruangan, belajar itu bisa dimana saja dapat dijadikan tempat 

belajar. Di lingkungan sekolah, di rumah, di sawah, di kebun dan di 

masyarakat.  
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3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG?  

 

Alam sebagai tempat hidup dan sebagai tempat belajar juga. Belajar itu tidak 

harus di ruangan, belajar itu bisa dimana saja dapat dijadikan tempat belajar. 

Di lingkungan sekolah, di rumah, di sawah, di kebun dan di masyarakat. 

Sekolah alam menggunakan metode spider web, dimana satu tema dipakai 

untuk semua mata pelajaran yang terintegrasikan satu sama lain. Dengan 

demikian, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bersikap 

integratif, komprehensif, dan aplikatif. Dengan model seperti ini, siswa 

diharapkan mampu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata dan 

sekaligus dapat mengaitkan hubungan antar pelajaran yang mereka terima 

dengan terintegrasi. Perencanaan pembelajaran menggunakan weekly plan 

tidak dengan RPP. Pembuatan weekly plan sangat sederhana dibandingkan 

dengan RPP di sekolah umum. 

Pendidikan adalah kewajiban bersama. Jadi orang tua diikutkan juga dalam 

pembelajaran. Sekolah selalu memberi informasi selama 1 bulan tentang 

tema yang akan diberikan, saran dan kritik orang tua murid sangat besar. 

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Kegiatan terdekat ada jalan sehat yang disertai pencabutan paku di pohon dan 

memungut sampah yang ada di jalan-jalan. Kegiatan ini sering dilakukan 

sebagai kampanye lingkungan. Kegiatan lain ada penanaman pohon di 

tanggal 16 Februari 2014. Kegiatan-kegiatan tersebut juga mengikutsertakan 

orang tua siswa untuk memeriahkan acara. 

SAUNG sering megadakan pelatihan tentang pembuatan kompos. 

Ada juga kegiatan yang rutin seperti kerja bakti dan camping 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Kegiatan rutin siswa ditiap harinya disisipkan pengembangan akhlak muslim. 

Menjadikan siswa mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, baik dalam hal 

sosialnya dan mencintai lingkungannya. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

SAUNG masih belum memiliki kebun yang luas untuk berkebun, jadi lahan 

yang dipakai hanya beberapa petak seadanya di tengah halaman sekolah.  

SAUNG sudah memiliki tempat sampah yang terpisah. Tempat yang asri juga 

sangat mendukung dalam pendidikan karakter peduli lingkungan. 
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7. Bagaimana sejarah terbentuknya SAUNG?  

 

latar belakang terbentuknya SAUNG berawal dari adanya rasa tidak puas dari 

pendiri SAUNG dengan pendidikan yang telah ada. Sekolah umum hanya 

melahirkan anak yang bisa menjawab soal saja misalnya ujian nasional. 

Selain itu, pendidikan yang ada masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. 

Sehingga didirikanlah SAUNG dengan pembelajaran yang tidak lagi 

berorientasi pada nilai kognitif saja tapi juga akhlak mulia dan lebih kepada 

penerapan langsung di lapangan. 

 

Nama  : Guru 1 

Profesi  : Guru Kelas V   Tanggal : 23 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

Adanya tata tertib untuk siswa agar menjaga kebersihan lingkungan dan 

membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategori 

organik dan anorganik. 

Program berkebun tiap kelas untuk menanamkan kecintaan anak terhadap 

tanaman. 

Program tanam pohon di lingkungan sekitar sekolah. 

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

Konsepnya adalah mengajak anak mengeksplor pengetahuan dari lingkungan 

alam sekitar dan mengajak anak lebih peduli terhadap lingkungan dan 

menjaga kelestariannya. 

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Sering dilakukan pertemuan 

guru dengan orang tua siswa. Setiap dua bulan sekali diadakan pertemuan 

antara guru dengan orang tua siswa. Pertemuan itu membicarakan tentang 

kemajuan anak, masalah yang muncul serta mendiskusikan solusi untuk 

pendidikan yang lebih baik. Pertemuan ini dipakai sebagai ajang evaluasi 

bersama 

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Pembelajarannya terintegrasi dengan mapel-mapel yang ada. Biasanya lebih 

dominan dengan mapel IPA, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan 

mapel yang lain seperti IPS terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan 

di lingkungan sekitar. 

Pembelajaran ke alam biasanya disesuaikan dengan tema-tema di tiap kelas, 

dan untuk lebih mendekatkan anak dengan alam bebas. 

Ada program tahunan yang biasanya diadakan setiap akhir tahun 

pembelajaran seperti mendaki gunung, kemah di tepi pantai, susur sungai dan 

tracking. 
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4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Tanam pohon saat milad SAUNG yang ke-7. 

Jalan sehat dan kampanye cinta bumi dengan menggunakan poster-poster. 

Aksi mengambil/ mengumpulkan sampah dan mencabut paku di pohon. 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Kesadaran membuang sampah pada tempatnya. 

Cinta kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. 

Hemat air dan energi. 

Memilih makanan dan jajanan yang sehat dan bergizi. 

Mencintai alam sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Memanfaatkan lahan yang sempit untuk berkebun dengan memanfaatkan 

barang-barang bekas misalnya botol-botol, plastik bekas dan toples untuk 

pot/ media tanaman. 

Kantin sehat belum ada tapi kami ada program market day. Yang 

menjadwalkan tiap kelas agar membawa dagangan makanan sehat dari rumah 

yang mereka jajakan kepada teman-teman yang lain. 

Tempat sampah organik dan anorganik. 

Konsep green building, yangberupa bangunan semi terbuka sehingga 

menghema energy lampu dan kipas maupun AC. 

 

7. 

Tanggal : 22 Januari 2014 

Bagaimana bentuk perencanaan pembelajaran di SAUNG? 

 

Perencanaan pembelajaran menggunakan weekly plan. Weekly plan 

disampaikan per-tema kepada orang tua kemudian didiskusikan apakah 

rencana pembelajaran tersebut sudah baik, orang tua dapat memberi 

masukkan kepada guru 

 

Nama  : Guru 2 

Profesi  : Guru Kelas VI   Tanggal : 23 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

Ada kurikulum tematik, setiap tema harus ada pokok materi/ praktek 

berkebun. Selain itu ada pula Program kerja bakti. Diterapkannya aturan: (1) 

menjaga kebersihan; (2) berhemat dalam menggunakan air; (3) membuang 

sampah pada tempatnya.  
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2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

 

Visi SAUNG adalah “Membentuk kepribadian sadar lingkungan sejak dini”. 

Sedangkan misi untuk menopang misi tersebut meliputi: memasukkan materi/ 

praktek berkebun dalam pembelajaran dan mengawal/ mengontrol akhlak 

terkait kebiasaan menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman 

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Bentuk pembelajaran yaitu: anak dikondisikan dan diajak keluar untuk 

tadabur alam. Tadabur alam dilakukan setiap/ sepanjang perjalanan dengan 

mengamati dan mentadaburi dengan ayat Al Qur‟an. 

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Jalan sehat peduli lingkungan, aksi tanam pohon dan cabut paku di pohon. 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Cinta tumbuhan: dengan merawat tanaman yang ada di sekolah (menyiram 

dan memupuk) 

Cinta kebersihan: dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah 

sampah organik dan anorganik. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Area “mini kebun” sayur dan bunga 

Peralatan berkebun 

Pohon-pohon besar dan berbuah (untuk eksperimen) 

Area tadabur alam 

 

7. 

Tanggal : 27 Januari 2014 

Bagaimana sejarah terbentuknya SAUNG?  

 

dulu para wali murid mempunyai pemikiran agar pembelajaran tidak hanya 

berada di kelas. Akan sangat membosankan apabila demikian. Maka dari itu 

terbentuklah kelas yang semi permanen terbuka dengan alam yang dikenal 

dengan sekolah alam, sekolah yang membebaskan siswa belajar di alam. 

Alam adalah sumber belajar, dengan berhubungan dengan alam, muncul pula 

kedekatan dan kecintaan siswa terhadap alam karena alam ciptaan Allah dan 

menjadi tugas manusia untuk menjaganya. 
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8. Bagaimana konsep pembelajaran berbasis alam di SAUNG? 

 

SAUNG merupakan sekolah yang memanfaatkan semua yang ada di alam 

sebagai sumber belajar. Siswa bisa mengeksplor ilmu pengetahuan langsung 

dengan sumbernya atau kenyataan di lapangan. Pembelajaran seperti ini 

pernah juga dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Rosul belajar langsung ke 

alam agar bisa mengenal dan mengetahui bahwasanya manusia tidak hanya 

hidup sendiri di alam dan juga agar memiliki kesadaran untuk menjaga alam 

ini 

9. Apakah ada kegiatan outdoor di SAUNG? 

 

Outing disesuaikan dengan tema yang diberikan, misalnya tema weekly plan 

tema „ikan‟ maka siswa diajak outing ke UPTD Bibit Ikan Siwarak, tema 

„hewan‟ siswa diajak ke kebun binatang. Selain yang disebutkan juga outing 

pabrik pembuatan tempe, Trubus, kebun karet, pembuatan kerajinan tulang 

daun di Laboratorium Biologi Unnes, Pabrik Roti Basah dan Kering dan lain-

lain 

 

Nama  : Guru 3 

Profesi  : Guru Kelas I   Tanggal : 23 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

Ada kegiatan berkebun dalam setiap jenjang kelas. 

Ada program kerja bakti. 

Adanya tata tertib: membuang sampah pada tempat sampah, menjaga 

kebersihan lingkungan dan menghemat penggunaan air. 

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

  

Konsep : menjadikan lingkungan sebagai tempat dan sarana belajar 

Visi : membentuk kepribadian cinta lingkungan 

Misi : menerapkan hadits “kebersihan sebagian dari iman”, adanya praktek 

berkebun dalam pembelajaran.  

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Senantiasa menjadikan alam sebagai sarana belajar serta sarana tadabur alam 

dengan ayat-ayat Al-Qur‟an. sekolah meneladani tindakan Rosulullah SAW 

yang senantiasa belajar di alam dengan tujuan agar semakin mengenal dan 

mendekatkan diri terhadap alam ciptaan Allah SWT 
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4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Kampanye peduli lingkungan, jalan sehat peduli lingkungan, cabut paku di 

pohon-pohon dan tanam pohon  

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Karakter yang dibangun : karakter cinta kebersihan cinta lingkungan, hemat 

listrik dan air, kebiasaan hidup sehat 

Implementasinya, masih butuh untuk senantiasa dievaluasi,dikontrol dan 

dimotivasi terus menerus. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Sarana dan prasarana : kebun sekolah, alat-alat berkebun, market day (jajanan 

sehat), tempat sampah dan gedung yang menyatu dengan alam. 

 

Nama  : orang tua siswa 1 

Profesi  : Orang tua siswa   Tanggal : 21 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

SAUNG mempunyai kebijakan dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Seperti kerja bakti kebersihan, sekolah sering membaur dengan masyarakat 

untuk bersama membersihkan lingkungan sekitar. Orang tua selalu diajak 

untuk ikut berpartisipasi. 

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan? Apakah visi misi dan tujuan SAUNG mendukung kepedulian 

lingkungan? 

 

Kurikulumnya sama dengan sekolah umum, tapi cara mendidiknya yang 

berbeda.  

Konsep pendidikan SAUNG itu intinya menginginkan anak menjadi mandiri, 

mampu membaur dengan lingkungan alam maupun sosialnya. Misalnya saja 

market day, anak disuruh untuk berdagang secara mandiri. 
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3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Sering sekali pembelajaran dilakukan secara outdoor/ di luar ruangan. Di 

SAUNG menyebutnya dengan outing. Outing itu siswa diajak keluar ke 

tempat sumber belajar yang sebenarnya. Bukan hanya teori tapi juga melihat 

faktanya di lapangan. Satu bulan tiga s.d. empat kali dilakukan outing. Akan 

tetapi untuk kelas VI lebih berkurang karena sibuk persiapan Ujian Nasional. 

Selain itu, satu tahun sekali sebelum libur semester ada kegiatan naik gunung.  

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Di SAUNG ada program kerja bakti yang rutin dilakukan. Ada aksi tanam 

pohon juga. Selain itu ada juga program peduli sosial, siswa dan orang tua 

diajak untuk menyumbangkan uang untuk korban bencana. 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya? (Misalnya: karakter cinta kebersihan/ cinta lingkungan/ 

hemat listrik dan air/ kebiasaan hidup sehat dll) 

 

Sebenarnya di SAUNG mengedepankan tujuan menjadikan anak berkarakter 

dan beriman. Menurut saya 90 % pendidikan karakter dari guru berhasil 

tercapai pada siswa. Kalau di rumah saya jarang memberi nasehat anak tapi 

anak saya mulai mandiri dan lebih berkarakter berkat didikan guru-guru di 

SAUNG.  

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Sarana outbound sangat lengkap dan sangat menunjang pembelajaran keluar. 

Sarananya juga ramah lingkungan seperti adanya sampah yang terpisah 

antara organik dan anorganik. Terkadang juga sampah-sampah tersebut 

dibuat suatu kerajinan/ karya siswa. Gedung SAUNG benar-benar seperti 

Saung, tidak ada tempat duduk/ hanya lesehan saja. Konsep gedung itu malah 

membuat siswa lebih dekat dengan alam. 

 

Nama  : orang tua siswa 2 

Profesi  : Orang tua siswa   Tanggal : 21 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

SAUNG punya tata tertib yang disampaikan ke siswa dan orang tua. Ada tata 

tertib dalam menjaga kebersihan. Selain itu tidak begitu tahu, tapi di rumah 

sering saya terapkan ke anak untuk disiplin menjaga kebersihan, hemat 

listrik, hemat air dan menjaga lingkungan. 
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2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan? Apakah visi misi dan tujuan SAUNG mendukung kepedulian 

lingkungan? 

 

Konsep pendidikannya bagus. Apa yang diterapkan itu dijalani anak dengan 

baik. SAUNG tidak hanya mengedepankan pendidikan yang bersifat formal 

saja, tapi juga yang besifat non formal. Seperti berkebun, memasak, 

berdagang dan ketrampilan lainnya yang justru penting. 

Kegiatan keagamaannya sangat bagus, berbasis islamnya benar-benar 

diterapkan.  

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

SAUNG sering mengadakan outbound dan outing, orang tua sering diikutkan 

kegiatan tersebut. Outing yang sudah-sudah seperti susur sungai, ke 

candrabirawa, penggaron dan lain-lain. Ada juga Camping yang dilakukan 

rutin tiap semester sekali. 

Evaluasi hasil pendidikan akademik maupun perkembangan karakter selalu 

disampaikan guru kepada orang tua siswa. 

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Kegiatan mencabut paku, memungut sampah di jalan sebagai bentuk 

kepedulian lingkungan sering dilakukan di SAUNG. Program-program 

tersebut selalu disampaikan kepada orang tua sebelum dilaksanakan. Orang 

tua juga sering diajak dalam kegiatan peduli lingkungan tersebut.  

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Pendidikan karakter islami itu yang menjadi utama. Selain itu jiwa 

kepemimpinan dibangun pada diri siswa. Anak jadi membiasakan diri untuk 

dapat bersosialisasi dengan orang lain. Anak juga dibiasakan hidup mandiri, 

rajin dan tentunya cinta kebersihan dan melestarikan lingkungan. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

SAUNG memenuhi standar kelas yang ada. Bangunan kelasnya bagus, 

seperti saung terbuka dan menyatu dengan alam. Sekolah juga memiliki 

kebun dan halaman yang rindang. Sangat bagus dalam pembelajaran yang 

berkaitan dengan lingkungan. Sekolah memiliki catering sendiri dan dijamin 

kebersihan dan kesehatannya. 
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Nama  : orang tua siswa 3 

Profesi  : Siswa     Tanggal : 21 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

SAUNG sering melibatkan orang tua dihampir semua kegiatan termasuk 

acara penanaman hari ini. Minimal dua bulan sekali ada pertemuan rutin 

membahas tentang anak-anak, sharing-sharing tentang perkembangan anak. 

Hal tersebut memang perlu dilakukan agar guru mengetahui karakter anak 

dan orang tua mengetahui pendidikan anak di sekolah. Diskusi itu dapat 

memberi masukkan bersama bagi guru dan orang tua. 

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

 

Parameter keberhasilan yang ada di SAUNG berbeda dengan yang di sekolah 

umum, karena pendidikan akhlak bagi SAUNG adalah yang paling utama. 

Karakter peduli lingkungan juga sering diberikan, seperti kegiatan menanam 

pohon dan bersih-bersih sekolah hari ini. 

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Pembelajaran di SAUNG sangat bagus terutama pembelajaran tematiknya 

dan berkunjung ke tempat sumber belajarnya. Anak lebih merasa asik dengan 

pembelajaran yang demikian daripada di kelas yang membosankan.  

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Kerja bakti, menanam pohon, mendaki gunung dan kegiatan outing lainnya. 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Anak saya dulu pendiam dan agak malu untuk bersosialisasi, tapi sekarang 

sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar. Pendidikan di SAUNG membuat 

siswa mandiri dan disiplin. Anak saya makin rajin dengan kegiatan sekolah, 

seperti acara kerja bakti dan penanaman hari ini. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

SAUNG tempatnya asri sehingga nyaman untuk siswa belajar.  

Banyak poster-poster nasehat yang ditempel di dinding-dinding kelas.  

Belajar di saung kelas dengan model semi terbuka menjadikan siswa tidak 

jenuh dan tidah mudah bosan, karena suasananya kental dengan alam 
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Nama  : siswa 1 dan 2 

Profesi  : Siswa     Tanggal : 21 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

Sekolah punya tata tertib perintah menjaga kebersihan. Tiap kelas memiliki 

tata tertibnya sendiri yang disepakati bersama. Kelas memiliki jadwal piket 

kebersihan sendiri. Semua siswa wajib mematuhinya. Ada pelajaran 

berkebun yang mana siswa mendapat tugas piket menyiram tanaman, akan 

tetapi terkadang malas untuk menyiram. Guru juga sering memberikan 

nasehat untuk hemat pemakaian air.  

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

 

Sekolah banyak melakukan kegiatan ke alam karena memang sekolah yang 

berbasis alam. Orang tua siswa sering diajak berkumpul satu bulan sekali 

untuk membahas sesuatu. Orang tua sering ikut kegiatan-kegiatan sekolah 

seperti, yang sudah-sudah ada penanaman pohon dan kerja bakti. 

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Pembelajaran sering dilakukan di luar ruangan. akan tetapi berbeda dengan 

kelas VI yang lebih sibuk belajar di dalam kelas. Banyak kegiatan 

pembelajaran yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Seperti ke 

sawah, hutan, sungai, pabrik roti, pabrik teh dan kebun binatang. Kegiatan 

tersebut disebut dengan outing. Kalau outing itu besar, orang tua diikutkan 

juga untuk mendampingi siswa. 

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Acara SAUNG yang peduli lingkungan seperti: Kerja bakti, go green/ 

kampanye peduli lingkungan, tanam pohon, pernah ada acara muncak ke 

gunung dan berkemah. 

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Kalau di rumah sering membantu ibu bersih-bersih, di sekolah ada piket 

menyiram tanaman, guru sering menegur agar hemat listrik. Membuang 

sampah di tempat sampah tapi terkadang masih sembarangan dan belum 

membiasakan diri memilah-milah ketika membuang sampah. 

6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Sekolah memiliki kebun sekolah, taman sekolah, makanan catering yang 

sehat dan tempat sampah yang terpisah  
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Nama  : Siswa 3 dan 4 

Profesi  : Siswa     Tanggal : 21 Mei 2014 

1. Apa saja kebijakan SAUNG yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli lingkungan?  

 

Bapak ibu guru banyak memberikan nasehat untuk disiplin menjaga 

kebersihan sekolah dan melestarikan lingkungan. Sudah ada daftar piket di 

tiap kelas, piket kebersihan dilakukan sebelum masuk dan setelah pulang. 

Jika ada yang tidak disiplin hukuman yang didapat berupa membaca istighfar 

dan membersihkan semua sampah yang ada di kelas.  

2. Seperti apa konsep pendidikan di SAUNG yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan?  

 

Pembelajaran agama sangat banyak, seperti menghafal Al Qur‟an, tajwid dan 

lain-lain. Kegiatan belajar sering dilakukan di luar kelas. Di SAUNG ada 

mata pelajaran berkebun yang mengajarkan siswa bagaimana menanam 

tanaman.  

3. Bagaimana bentuk pembelajaran berbasis alam di SAUNG? Apakah ada 

pembelajaran ke alam/ tadabur alam? 

 

Banyak kegiatan keluarnya, sering jalan-jalan kemana-mana. Kegiatan keluar 

biasanya dilakukan di alam bebas dana tempat/ sumber belajar lainnya. 

Terkadang ada keterampilan membuat kerajinan dari barang bekas. Kalau 

menanam pohon biasanya menanam pohon untuk pelajaran berkebun. 

4. Apa saja program-program peduli lingkungan yang diselenggarakan 

SAUNG?  

 

Ada program yang sering dilakukan, sepeti: jalan sehat, penanaman pohon, 

mencabut paku di pohon, karnaval go green dan lain-lain.  

5. Apa saja karakter yang dibangun SAUNG pada diri siswa? Bagaimana 

implementasinya?  

 

Suka bersih-bersih jika di sekolah tapi terkadang malas kalau di rumah. 

Kalau di sekolah harus selalu menjaga kebersihan, guru selalu menegur jika 

tidak demikian. Namun kalau membuang sampah terkadang masih 

sembarangan dan belum membiasakan diri memilah-milah ketika membuang 

sampah. 
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6. Apa saja sarana dan prasarana pendukung SAUNG untuk pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

SAUNG tempatnya sejuk, nyaman untuk belajar dan bermain. Sejuk karena 

banyak pohon dan nyaman karena gurunya baik-baik. Kelasnya bersih, airnya 

bersih, tempat sampahnya banyak, dan ada kebun buat belajar menanam 

pohon. 
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Catatan Harian Observasi Partisipatif 

 

Agenda : Kontrak penelitian  

Tanggal : Kamis, 16 Januari 2014  

Tempat : Gedung SAUNG 

Hari ini bertemu dengan Kepala SAUNG untuk kontrak penelitian dan 

memberikan proposal penelitian. Ada beberapa hal yang disepakati: 

1. Sekolah menyetujui dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan rincian penelitian meliputi: wawancara, observasi 

partisipatif dan dokumentasi. 

2. Telah ditentukan waktu untuk wawancara yaitu jam istirahat dan jam pulang 

sekolah. Yaitu jam 09.00–09.30 dan pulang sekolah jam 13.30 WIB. 

Wawancara boleh dilakukan secara serta merta dan dengan kesepakatan guru.  

3. Untuk observasi dimulai pada rabu 22 januari s.d. selesainya penelitian. 

Observasi dilakukan dengan masuk kelas atau mengikuti kegiatan diluar kelas 

tapi perlu izin terlebih dahulu dengan guru dihari sebelumnya. 

Agenda : wawancara dengan Kepala SAUNG dan observasi kegiatan 

belajar mengajar 

Tanggal : Jum‟at, 18 januari 2014 

Tempat : SAUNG 

Pada hari ini saya mewawancarai bapak kepala Saung. Sebelum mewawancarai, 

saya diizinkan untuk melakukan observasi melihat kegiatan belajar mengajar 

Saung juga melihat keadaan sekolah. Saya mendapat beberapa informasi dari 

observasi pagi ini. 

1. Kesan pertama Saung itu sekolahnya asri, sejuk, rindang banyak pepohonan, 

bersih dan rapi. Peneliti merasa nyaman. Selain itu kepala sekolah dan guru 

ramah. 

2. Kelas berbentuk saung, semi terbuka, akan tetapi ada beberapa kelas seperti 

kelas V dan VI yang tertutup. 
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3. Di kelas, udara dapat keluar masuk dengan bebas. Kebutuhan udara bersih 

sangat terpenuhi. 

4. SAUNG jauh dari keramaian karena bertempat di pedesaan yang dikelilingi 

oleh sawah-sawah dan pepohonan. Selain itu SAUNG jauh dari jalan besar 

yang tentu saja jauh dari kebisingan. 

5. Kelas-kelas bersih dan rapi, ditiap kelas terdapat tempat sampah. Tempat 

sampah terbagi menjadi dua, yaitu tempat sampah organik dan anorganik.  

6. Jumlah kelas semua ada tujuh kelas, yang meliputi satu kelas PAUD dan enam 

kelas SD. 

7. Ruangan lain selain ruangan kelas adalah kantor sekolah, aula sekolah, kantin, 

dan ruang komputer. Semua ruangan terlihat bersih. 

8. Saat melakukan observasi, peneliti memasuki beberapa kelas yang sedang 

pembelajaran. Terlihat kelas PAUD sedang melakukan senam di dalam kelas 

bersama guru-gurunya. Setelah itu ada video yang diperlihatkan ke siswa 

terkait berita bencana banjir di manado. Siswa terlihat antusias dalam 

mengikuti KBM di kelas. Selain itu ada juga kelas I dan II yang sedang 

melakukan outbound di halaman sekolah. Ada permainan yang digunakan 

guru dalam pembelajaran. Kelas yang lain seperti kelas III dan IV sedang 

olahraga renang di pemandian bersama guru olahraga Pak Eko. Selanjutnya 

ada juga siswa kelas V bersama gurunya bu Isni sedang berkebun di kebun 

sekolah. Kata bu isni kegiatan berkebun ini sudah rutin dilakukan di hari 

jum‟at. Siswa antusias mencangkul untuk menggemburkan tanah dan 

menanam benih kacang panjang.  

 

Agenda : observasi kegiatan belajar mengajar kelas II, wali kelas Bu Rizky 

Muliana  

Tanggal : Rabu, 22 Januari 2014 

Tempat : Kebun SAUNG 

Hari ini kelas II mendapat giliran untuk mendapatkan mata pelajaran berkebun. 

siswa sedang memindahkan polybag yang berisi tanaman dan memindahkan dari 

media tanam polybag ke tanah kebun. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti 

kegiatan berkebun. Bu Rizky ikut serta membantu siswa dalam kegiatan ini. 
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Agenda : wawancara dengan Guru 1 (wali kelas V) dan observasi kegiatan 

belajar mengajar kelas V 

Tanggal : Rabu, 22 Januari 2014 

Tempat : Rumah Dyah (salah satu siswa kelas V) 

Agenda hari ini adalah saya ikut outing bersama Bu Isni Murdiyani bersama ke-9 

siswanya. Kegiatan outing ini rutin dilakukan meskipun jadwalnya insidental di 

kelas V. Minimal satu kali outing di tiap bulannya. Kelas V pernah outing ke 

tempat kebun teh dan pabrik teh, sedangkan kali ini kelas V berkegiatan di rumah 

salah satu siswa yang bernama dek Dyah Apria. 

1. Bertempat jerambah rumah, semua siswa berkumpul membentuk lingkaran 

untuk mengikuti KBM. Hari ini belajar IPA Fisika dengan materi pesawat 

sederhana.  

2. Sebelum pembelajaran dimulai, Dyah memberikan sambutan dan 

memperkenalkan keluarganya kepada teman-temannya.  

3. Sebelum masuk ke materi pesawat sederhana, terlebih dahulu bu Isni 

mengajak untuk mengingat kembali akan materi di pertemuan selanjutnya dan 

mengaitkan dengan materi sekarang. Setelah itu tujuan pembelajaran juga 

disampaikan kepada siswa. 

4. Bu Isni menyampaikan materi pesawat sederhana dan kemudian memberikan 

tugas kepada siswa untuk mencari benda-benda di rumah dan di luar rumah 

yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Siswa diberi waktu untuk 

mencari dan menggambarkannya di lembar kerja yang diberikan. Siswa 

mencari benda yang memiliki prinsip pesawat sederhana dari dapur, loteng 

hingga halaman luar rumah dicari. Dengan panduan buku paket SD. Siswa 

diberbantukan untuk menjalankan tugasnya.  

5. Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi dari hasil pekerjaan siswa. Guru 

memandu memperlihatkan benda-benda yang berprinsip pada pesawat 

sederhana. Menjelaskan juga kinerja dari alat itu. 

6. Suasananya sungguh nyaman karena di rumah siswa sendiri. Rumah yang asri 

dan bersih juga membuat siswa betah untuk belajar. 

7. Istirahat dengan makan kue bersama. 

8. Setelah itu saya melakukan wawancara dengan bu Isni. 
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Agenda : wawancara dengan Guru 2 (wali kelas VI) dan observasi kegiatan 

belajar mengajar kelas VI 

Tanggal : Kamis, 23 Januari 2014 

Tempat : SAUNG 

Hari ini saya observasi di kelas VI dengan wali kelasnya Bu Febriana Yuyun. Kali 

ini saya ikut belajar di ruangan kelas VI SD SAUNG. 

1. Suasana hujan lebat dan becek, banyak tempat yang licin untuk dilalui, 

misalnya tangga menuju kelas VI. Karena sekolah alam kelasnya berbentuk 

saung jadi apabila ada hujan lebat dan bercampur dengan air, maka kelas akan 

terkena tempias air hujan. 

2. Masuk jam 09.30 saya masuk dan memperkenalkan diri. Ada 12 siswa di 

dalam kelas.  

3. Mata pelajaran yang sedang berlangsung adalah matematika dengan materi 

bangun datar dan bangun ruang.  

4. Awalnya siswa diajak untuk menghafal rumus bangun datar, baik itu keliling 

ataupun luas bangun datarnya. Kemudian satu per satu siswa maju ke depan 

untuk dievaluasi sudah sampai mana rumus telah dihafalkan. Ada banyak 

siswa yang belum hafal tapi ada juga yang sudah hafal. 

5. Setelah itu siswa disuruh untuk mengerjakan soal latihan di buku LKS. 

6. Ada anak yang malah bertanya kepada saya untuk diajari mengerjakan 

matematika. Karena posisi saya sebagai siswa juga disitu jadi saya ikut serta 

menjadi siswa dan mengajari mereka mengerjakan soal. 

7. Hujan membuat beberapa titik di kelas mengalami kebocoran. Meskipun kelas 

VI ini berbeda dengan kelas yang lain Karena bentuk kelas yang tertutup. Tapi 

masih ada titik kebocoran. 

8. Hujan membuat sekolah menjadi becek, banyak kubangan dan licin. 

 

 

 

Agenda : observasi kegiatan belajar mengajar kelas VI 



84 
 

 

Tanggal : Sabtu, 27 Januari 2014 

Tempat : SAUNG 

Siang ini saya kembali melakukan observasi di kelas VI. Berbeda dengan kelas 

lainnya, kelas VI merupakan kelas yang tertutup, alasannya agar siswa lebih fokus 

pada pelajaran, mengingat sebentar lagi akan ujian nasional. Fasilitas di kelas 

sudah baik. Papan tulis menggunakan white board, meja kursi, tempat sandal dan 

sepatu, meja dan lemari guru, alat tulis. Bangunan di kelas VI dan kelas lainnya 

menggunakan kayu di lantai dan temboknya. Terasa sejuk apabila berada di dalam 

kelas. 

Saya mengetahui ternyata ada lagu mars SAUNG, yang saya dapatkan dari salah 

seorang siswa: 

Mars SAUNG 

Kamilah anak sekolah alam ungaran  

Sekolah indah impian kita 

Sekolah alamku yang tercinta 

Hai kawan mari belajar bersama 

Kamilah anak sekolah alam ungaran 

Belajar bermain dengan alam 

Mengambil pelajaran tuk bekal 

Ilmu dunia serta ilmu akhirat 

Terima kasihku padamu ya Allah  

Engkau telah berikan guru yang terbaik 

Terimakasih bapak ibu guru 

Jasamu takkan pernah kulupa 

Siang ini pelajaran tajwid, lebih tepatnya mad badal. Setelah itu ada Pelajaran IPS 

tentang bencana alam. Bahasa Indonesia baca puisi tentang cita-citaku. Ada yang 

menarik ketika siswa ribut dan mengacau di ruangan. Siswa tersebut kemudian 

mendapat hukuman dari gurunya. Hukuman anak nakal itu cukup ruku dan 

membaca istighfar sebanyak jumlah yang ditentukan.  
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Sebelum pulang sekolah, siswa mendapatkan tugas rumah, selain itu juga ada 

hukuman bagi yang tidak mengumpulkan tugas nantinya yaitu membersihkan dan 

membuang sampah yang ada di kelas. 

 

Agenda : Observasi partisipatif jalan sehat, memungut sampah dan 

pencabutan paku di pohon dalam memperingati milad SAUNG. 

Tanggal : Minggu, 2 Februari 2014 

Tempat : Alun-alun mini Ungaran dan jalan Asmara 

Hari ini minggu, 2 Februari 2014,SAUNG menyelenggarakan serangkaian acara 

untuk memeriahkan MILAD Saung yang ke-7. Tepatnya Saung genap berusia 5 

tahun pada tanggal 29 Januari 2014 yang lalu. salah satu acaranya adalah jalan 

sehat, memungut sampah dan pencabutan paku di pohon di sepanjang jalan. Acara 

jalan sehat ini dilaksanakan di jalan Asmara dengan mengambil start di Alun-alun 

Mini Ungaran. Rangkaian acaranya meliputi pembukaan, jalan sehat disertai aksi 

pemungutan sampah dan pencabutan paku dan door prize. Peserta jalan sehat 

meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, seluruh siswa dan orang tua wali siswa. 

Partisipasi dari orang tua sangat besar untuk kegiatan ini.  

Sebelum pemberangkatan terjadi hujan yang sangat lebat. Tapi meskipun 

demikian semua peserta semangat meramaikan kegiatan. Dengan memakai jas 

hujan peserta berjalan dengan membawa kantung plastik sebagai tempat 

menampung sampah, kemudian sampah yang ditemui di jalan diambil dan 

dimasukkan ke kantung. tidak hanya siswa yang melakukan hal demikian tetapi 

guru dan orang tua juga memberikan contoh. Ada peserta yang mendapat tugas 

mencabut paku yang menancap di pohon. Paku yang telah menancap yang 

mungkin sebelumnya pernah dipakai untuk memasang reklame dicabut 

menggunakan perkakas yang khusus digunakan untuk mencabut paku. 

Selain untuk memperingati milad SAUNG ke-7, acara ini bertujuan untuk 

mengkampanyekan gerakan Peduli Lingkungan dan Hidup Sehat kepada 

masyarakat.  
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Agenda : Observasi partisipatif Penanaman pohon dan kerja bakti 

Tanggal : Minggu, 16 Februari 2014 

Tempat : Lingkungan SAUNG dan Dusun Lorog 

Sebagai puncak dalam acara milad SAUNG yang ke-7, SAUNG mengadakan 

penanaman pohon dan kerja bakti. Acara penanaman ini dirangkai dengan kerja 

bakti sekolah dan penutupan kegiatan milad. Peserta penanaman dan kerja bakti 

adalah siswa dari TK, SD kelas I sampai kelas VI, orang tua siswa, guru, kepala 

sekolah dan komite sekolah.  

Acara dimulai dengan pembukaan yang berisi pembacaan ayat suci Al Qur‟an, 

sambutan dari ketua panitia dan komite sekolah. Dilanjutkan dengan arahan dari 

masing-masing korlap dan acara inti Aksi tanam pohon dan bersih-bersih sekolah. 

Peserta dibagi menjadi dua kelompok besar, kelompok tanam pohon dan bersih-

bersih. Penanaman dilakukan di tepi-tepi jalan Dusun Lorog dan di tepi-tepi 

sungai yang letaknya dekat dengan SAUNG. Peserta dibagi berdasarkan tugasnya 

masing-masing, ada yang bertugas untuk mencangkul, menanam pohon, 

memupuk dengan kompos dan membawa bekal minum. Di kelompok bersih-

bersih ada yang bertugas memangkas rumput, menyapu, dan mencangkul tempat 

pembuangan akhir sampah. 

Ketika berada di lapangan kepala sekolah dan Ketua Komite Sekolah Pak Afif 

memberikan contoh bagaimana menanam pohon yang baik, kemudian diikuti oleh 

siswa dan orang tua. Orang tua senantiasa diikutsertakan dalam setiap agenda 

kegiatan SAUNG. Dalam kegiatan penanaman dan kerja bakti pun orang tua ikut 

berpartisipasi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter kepada siswa. 

Menurut salah seorang wali siswa bapak Sudaryono bahwa SAUNG sering 

melibatkan orang tua dihampir semua kegiatan termasuk acara penanaman dan 

kerja bakti hari ini. Selain itu, minimal dua bulan sekali ada pertemuan rutin 

membahas tentang anak-anak, sharing-sharing tentang perkembangan anak. 
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Rundown acara “aksi tanam pohon dan bersih-bersih sekolah” 

waktu Kegiatan Konten acara 

08.00-08.15 Registrasi peserta 
Menunggu peserta kumpul dan mengisi form 

kehadiran 

08.15-08.30 Pembukaan 

 Tilawah oleh fikri 

 Sambutan ketua panitia  

 Sambutan ketua komite sekolah 

08.30-08.40 

Arahan dari 

masing-masing 

korlap 

Masing-masing korlap membuat kelompok 

dengan tiap kelas beserta wali murid 

sekaligus berkoordinasi. Peserta aksi 

diarahkan untuk kembali ke sekolah lagi 

setelah aksi   

08.40-10.30 

Aksi tanam pohon 

dan bersih-bersih 

sekolah 

 Kelompok tanam pohon di luar sekolah 

segera beraksi keluar dengan membagi 

manjadi 3 titik tempat 

 Kelompok bersih-bersih sekolah segera 

beraksi sesuai tugas yang telah dibagikan 

10.30-10.50 Istirahat 
Masing-masing wali murid dan anak 

beristirahat dan makan bekal masing-masing 

10.50-11.00 penutupan Acara ditutup dengan do‟a 
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FOTO DOKUMENTASI 

 
Gambar 1. Gedung kantor dan kelas SAUNG 

 
Gambar 2. Kebun mini SAUNG 
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Gambar 3. Ruang kelas SAUNG 

 
Gambar 4. Fasilitas kebersihan di kelas 
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Gambar 5. Kegiatan Kerja bakti di SAUNG 

 

 
Gambar 6. Poster di dinding-dinding kelas 
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Gaambar 7. Kegiatan outing (outdoor learning) 

 
Gambar 9. Kegiatan Penanaman Pohon 
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Gambar 10. Kegiatan Jalan sehat 

 
Gambar 11. Pengolahan sampah di SAUNG 
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JADWAL PENELITIAN 

 

No Tanggal  Kegiatan penelitian Tempat 

 1 16 Januari 

2014  

kontrak penelitian dengan kepala SAUNG kantor 

SAUNG 

 2 17 Januari 

2014  

  

wawancara dengan kepala SAUNG kantor 

SAUNG 

 3 observasi kegiatan belajar mengajar SD 

SAUNG 

SAUNG 

 4 22 Januari 

2014 

  

  

observasi kegiatan belajar mengajar di kelas 

Bu Rizky Muliana dan siswa kelas II 

kebun 

SAUNG 

 5 observasi/ outing bersama Guru 1 dan kelas 

V 

rumah dek 

Dhiya Afiyah 

Iskandar 

 6 wawancara dengan Bu Isni    

 7 23 Januari 

2014 

observasi kegiatan belajar mengajar di kelas 

Guru 2 dan kelas VI 

kelas VI 

 8 27 Januari 

2014 

  

observasi di kelas Guru 2 dan kelas VI kantor 

SAUNG 

 9 wawancara dengan Guru 2   

 10 30 Januari 

2014 

meminta data terkait struktur organisasi 

sekolah, data siswa dan weekly plan guru 

kantor 

SAUNG 

 11 wawancara dengan siswa (Siswa 1 dan 2) Taman 

 12 2 Februari 

2014 

observasi partisipatif jalan sehat, memungut 

sampah dan pencabutan paku di pohon 

dalam memperingati milad SAUNG 

alun-alun 

mini 

Ungaran dan 

jalan Asmara  

 13 4 Februari 

2014 

  

wawancara dengan Guru 3 wali kelas IV kantor 

SAUNG 

 14 wawancara dengan Orang tua siswa 1 kantin 

SAUNG 

15 16 Februari 

2014 

Observasi partisipatif Penanaman pohon dan 

kerja bakti 

Sekolah dan 

dusun lorog 

16  wawancara dengan Orang tua siswa 2 SAUNG 

17 21 Mei 

2014 

Wawancara dengan orang tua siswa 1,2 dan 

3 

Rumah siswa 

18 Wawancara dengan siswa 1,2,3 dan 4 SAUNG 

19 23 Mei 

2014 

Wawancara dengan guru 1,2 dan 3  SAUNG 
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STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH ALAM UNGARAN (SAUNG) 

 

 

 

 

Waka Bid. 

Kurikulum 

Tata Usaha 

SISWA 

GURU KELAS 1 

Munirul 

Chasanah, S. KM. 

Kepala Sekolah 

Dahlan Murdani, A,Md 

GURU KELAS 4 

Rini Susanti, S. Pd. 

GURU KELAS 3 

Isnadi 

GURU KELAS 2A 

Chuldin Rusydiana, 

S. Ag. 

GURU KELAS 6 

Febriana Yuyun A, 

S.Pd. 

GURU KELAS 5 

Isni Murdiyani, S. 

Pd. 

 

YAYASAN 

GURU KELAS 2B 

Rizky Muliana, 

S.Pd, M.Si 

KOMITE 

SEKOLAH 

Waka Bid. 

Kesiswaan 

Waka Bid. 

Kepegawaian 

SISWA SISWA SISWA SISWA SISWA SISWA 

  Garis komando 

  Garis 

koordinasi 
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DATA SISWA SAUNG tahun ajaran 2012/2013 

kelas 1 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0099 bintang akbar pradana 1 

2 0100 cairo al ghifary martasasmita 1 

3 0101 farros abdul wahhab 1 

4 0102 faza dhiya maulida 1 

5 0103 ghina aiman indradaffa 1 

6 0104 hilda hurriana hazima 1 

7 0105 m malik ibrahim yustisia 1 

8 0106 muhammad farros abdurrahman 1 

9 0107 muhammad zaki abdillah 1 

10 0108 najwa qamira jamal 1 

11 0092 satria eka prayoga 1 

12 0109 ziyad al banna 1 

 

Kelas 2 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0078 ahmad abbad hidayat 2 

2 0080 ariq aqwa idzihar 2 

3 0081 daffaudin zaki  2 

4 0098 diyo muhammad jamal 2 

5 0082 fauzi hadisana yuono 2 

6 0083 husni mujahid 2 

7 0084 ibrahim murdani 2 

8 0085 lussy primatiwi 2 

9 0087 mazaya ahmad al afifi 2 

10 0088 muhammad azzam al haq 2 

11 0089 muhammad machroos 2 

12 0090 naziha dzurifa 2 

13 0091 prima fajriya khonsa 2 

14 0093 satria sastrawijaya 2 

15 0094 shova amani syahida 2 

16 0095 tanding enggal sadewa 2 

17 0096 yusuf raditya rizky 2 
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kelas 3 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0054 ilyas rizki darmawan 3 

2 0065 khoirunnisa abidah 3 

3 0068 m. malikushaleh yustisia 3 

4 0067 muhammad arif ali amin  3 

5 0069 rizka lutviana 3 

6 0076 salma chawariyun 3 

 

kelas 4 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0051 amira anindita  4 

2 0073 arrizal kamaluddin syats 4 

3 0074 dihya khoirun nuha 4 

4 0052 mila hafidhiyatus salamah 4 

5 0075 muhammad ridho ramadhan 4 

6 0053 rika ananda 4 

7 0054 rurun rahmawati  4 

8 0055 syahida ahsan firmansyah 4 

9 0056 zaid muhammad al kayis 4 

 

kelas 5 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0057 isy karimah qurota a'yun 5 

2 0036 abdusysyakur al mufid 5 

3 0037 annisa azzahra 5 

4 0038 dhiya afiyah iskandar 5 

5 0039 estu abdillah 5 

6 0062 hafizur rahman 5 

7 0040 husen abdullah anas 5 

8 0042 lailatul chusniyah 5 

9 0044 muhammad farhan al afifi 5 

10 0045 muhammad jody mahendra 5 

11 0046 ranya fatima azzahra soelistyo 5 
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kelas 6 

  

    no NIS NAMA KELAS 

1 0035 aditya tri aziz 6 

2 0025 afra hanif imti ramadhan 6 

3 0026 alamsyah srimadana gunawan 6 

4 0027 anton isma'il 6 

5 0028 dhante alif supriyadi 6 

6 0059 evelya ramadhani mutia azmi 6 

7 0061 m fikri muhtarom 6 

8 0048 mizat fahru azkia 6 

9 0076 naadiyah syifaul ummah  6 

10 0029 oftiyani lestiy aningrum 6 

11 0030 sari agnesti 6 

12 0031 vina anggraini 6 

13 0057 zalfa nida ulya 6 
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