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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

 

A. Gambaran Umum SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

1. Profil SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

Salah satu sekolah alam di Indonesia adalah SD Muhammadiyah 

Alam Surya Mentari. Beralamat di jalan Mangga VI Jajar, Laweyan, 

Surakarta. Telepon. 0271-2421307. Website: 

www.sekolahalamsolo.sch.id. Status SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari adalah sekolah swasta. Dengan NPSN: 20362398. Milik 

yayasan Muhammadiyah. SK izin operasional: 425.1/785/SD-

AUD/2011. Luas tanah 2890m
2

.
1

 

a. Visi 

Lembaga pendidikan yang berbasis alam berwawasan 

lingkungan untuk menyiapkan generasi berkarakter kuat, 

berakhlak mulia, berwawasan luas, dan unggul dalam prestasi. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan bermutu yang berbasis alam 

dalam mengembangkan daya nalar melalui interaksi yang 

optimal dengan alam untuk mensyukuri ciptaan Allah. 

                                                           
1
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2) Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan 

alam sekitar. 

3) Menyiapkan peserta didik menjadi manusia berkarakter kuat 

yang memiliki sikap jujur, santun, berani dan peduli. 

4) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-

nilai islam agar mampu menjadi khalifatu fil ardli. 

5) Menjadikan generasi yang memiliki jiwa enterprenuer yang 

siap berkompetisi di era global. 

6) Mengoptimalkan upaya pembimbingan untuk menuju output 

yang unggul dan kompetitif.
2
 

2. Sejarah SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari adalah 

sekolah yang berbasis alam berwawasan limgkungan. Pada tahun 2008 

sekolah ini didirikan atas gagasan Ibu Muslimah Sri Sularni dengan 

semangat empat pilar yaitu religion, art, sains, outbond. 

Telah meluluskan siswa dua angkatan. Dan pada tahun 2017 ini 

merupakan angkatan yang ketiga. Meski tergolong sekolah baru tetapi 

minat masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terlihat dari 

jumlah pendaftar di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari.
3
 

 

3. Aspek pengembangan kurikulum 

                                                           
2
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Aspek pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari mencakup 4 pilar utama, yaitu: 

a. Religion 

Menyadari akan luhurnya ajaran islam bagi martabat kemanusiaan, 

dan demi ikut serta dalam mewujudkan manusia Indonesia yang 

berakhlak mulia maka didirikan SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari yang bertujuan untuk menuntun terbinanya iman yang 

berakhlak mulia, berguna bagi nusa dan bangsa, dan bagi martabat 

kemanusiaan sesuai dengan zamannya. Dalam pilar religion 

meliputi mata pelajaran: Aqidah, Al-Qur’an, Ibadah, Hijaiyah, 

Verbal-bahasa Arab, Tarikh, Kemuhammadiyahan. 

b. Sains 

Anak kecil secara alami memiliki rasa ingin tahu yang sangat 

tinggi, selalu berkeinginan menjelajahi dunia sekitar mereka. 

Tujuan dari kurikulum sains ini adalah untuk mensuport atau 

mendorong rasa keingintahuan itu. Dalam pilar sains meliputi mata 

pelajaran: sosial, pkn,verbal-bahasa indonesia, numerik, sains-ilmu 

pengetahuan alam, sosial-ilmu pengetehauan sosial, verbal-bahasa 

jawa, verbal-bahasa inggris,  pendidikan lingkungan hidup. 

 

 

c. Outbond 
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Dalam pilar outbond meliputi kegiatan aktivitas fisik baik 

kemampuan motorik kasar (berlari, melompat, memanjat, maupun 

motorik halus (menyusun puzzle, permainan keseimbangan). 

Mereka belajar mengenai beberapa aspek pertumbuhan dan 

perkembangan. Pilar ini juga berhubungan dengan kesehatan. 

d. ART 

Ekspresi pribadi adalah alami bagi anak dan harus didukung dan 

dikembangkan. Sangatlah penting bagi guru dan orangtua baik 

untuk menerima ekspresi unik anak tanpa mengkritiknya. Dalam 

pilar ini meliputi: musik, menari, menyanyi, drama, dan lain-lain.
4
 

4. Sarana dan fasilitas pendukung 

a. Ruang belajar 

b. Taman dan gazebo yang asri 

c. Kebun dan green lab 

d. Lapangan olahraga 

e. Laboratorium komputer 

f. Peralatan musik (alat band, jimbe, gamelan) 

g. Alat peraga pendidikan 

h. Pendopo serbaguna 

i. Sarana outbond 

j. Kolam ikan 

k. Mushola 

                                                           
4
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l. UKS 

m. Antar jemput 

n. katering sekolah 

o. kantin sekolah.
5
 

B. Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

1. Kebijakan Sekolah 

Kebijakan sekolah terkait  implementasi pendidikan karakter di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari diketahui melalui kurikulum yang 

digunakan. Sesuai wawancara dengan bapak Poerwadhie, selaku wakil 

kepala sekolah mengatakan: 

“Surya Mentari tahun ajaran 2016/2017  menggunakan kurikulum 

nasional, KTSP. Sebenarnya sekolah alam cocok menggunakan 

tematik. Tapi di surakarta sendiri baru dua sekolah yang dapat jatah 

menggunakan K13 dan SM belum. Meski pakai KTSP, SM 

menambahkankurikulum  sekolah alam.”
6
 

 

Tabel 4. Struktur Materi Pelajaran.
7
 

 

Kelas Tematik 
Mata Pelajaran 

Semester 1 Semester 2 

1  Baiti Janati 

 Kegemaranku 

 Kegiatanku 

 Keluargaku 

 Pengalamanku 

 Lingkungan 

bersih dan 

sehat 

 Benda, 

binatang dan 

tanaman 

 Peristiwa alam 

 

1. Religion 

2. Sosial Pkn 

3. Verbal-

Bahasa 

Indonesia 

4. Numerik 

5. Sains-Ipa 

6. Sosial-IPS 

7. Art-SBK 

                                                           
5
Observasi di Sekolah SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, 30 Maret 2017 

6
Wawancara dengan Poerwadhie Selaku Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 

Surya Mentari, 4 April 2017 
7
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2  Dokumen 

keluarga 

 Hidup hemat 

 Public place 

 Allah Maha 

Pencipta 

 

 Go green 

 My big family 

 Allah Maha 

Kuasa 

 

8. Outbond 

9. Verbal-

Bahasa 

Jawa 

10. Seni suar 

daerah 

11. Verbal-

Bahasa 

Inggris 

12. PLH 

3  Aku Anak 

Sholeh 

 Home sweet 

home 

 Ukhuwah 

islamiyah 

 Garuda di 

dadaku 

 

 Aku anak 

Indonesia 

 Allah Maha 

Kuasa 

 I’m 

Enterpreneur 

 

4 

Pelaksanaan Tiap Mata Pelajaran 5 

6 

 

 

Kebijakan SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari melibatkan 

guru serta orang tua siswa. Kebijakan karakter peduli lingkungan yang 

dibangun SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari seperti yang di 

ungkapkan bapak Poerwadhie yaitu: 

“Melalui sikap keteladan dan pembiasaan karakter itu dibangun 

mbak. Guru  menyampaikan pelajaran dengan sopan dan halus. 

Pelajaran disusun sistematis. Kalo usaha peduli lingkungannya ya 

bisa terlihat ada poster-poster yang bisa memotivasi siswa biar 

peduli dengan lingkungannya. Seperti kemarin juga ketika hujan 

lebat dan banjir, termasuk samping sekolah itu kena dampak banjir. 

Siswa  diajak untuk peka terhadap fenomena yang sedang terjadi. 

Kita juga ada pelajaran pendidikan lingkungan hidup untuk lebih 

rincinya”
8
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Wawancara dengan Poerwadhie Selaku Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 

Surya Mentari, 4 April 2017 



28 
 

 
 

2. Pembelajaran Berbasis Alam 

Sebagaimana yang telah diungkapkan bapak Poerwadhie, SD 

Muhammadiyah Alam Surya  Mentari memiliki mata pelajaran 

pendidikan lingkungan hidup. Usaha untuk membentuk karakter peduli 

lingkungan dan menjadi ciri khas sekolah alam. Pembiasaan yang 

dilakukan terkait kepedulian lingkungan seperti yang diungkapan 

bapak Bayu Susila selaku guru:  

“Setiap hari jumat sebelum masuk kelas diadakan operasi semut di 

dalam lingkungan maupun luar sekolah. Kemudian siswa diajarkan 

bagaimana cara pemanfaatan sampah baik organik maupun 

anorganik. Ada nilai kewirausahaan juga mbak, dari pemanfaatan 

sampah itu lalu dijual diacara market day. SM juga pernah ikut serta 

pada kegiatan hari bumi di car free day  slamet riyadi. Selain itu 

masih ada kegiatan besar lain seperti OTFA(Out Tracking Fun 

Adventure), field trip, home stay. ”
9
 

 

Selain itu kebijakan yang dilakukan sekolah terkait implementasi 

pendidikan karakter yaitu keterlibatan orang tua dalam mendidik anak. 

Bapak Bayu Susila mengatakan: 

“Siswa diberikan transparant bag. Yang berisi laporan hasil 

pembelajaran selama satu minggu, dan weekly plan (kisi-kisi materi) 

untuk satu minggu yang akan datang. Communication book untuk 

penghubung antara guru dengan wali murid. Dan dear parent yang 

berisi catatan kecil untuk wali murid. Setiap tugas yang diberikan 

kepada siswa selalu melibatkan orang  tua. Contoh kecilnya, tugas 

membawa pohon untuk ditanam disekolah. Secara otomatis orang 

tua di rumah juga turut menyiapkan.” 

 

Banyak kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Ketika 

pembelajaran keluar/outing ataupun kegiatan sekolah, orang tua diikut 

                                                           
9
Wawancara dengan Bayu Susila Selaku Guru Pendidikan Lingkungan Hidup SD 

Muhammadiyah Surya Mentari, 5April 2017 
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sertakan untuk mendampingi siswa. sekolah juga mengadakan pertemuan 

rutin dengan komite dan orang tua.  

Ruang belajar yang semi terbuka serta lingkungan yang asri, banyak 

pepohonan dimanfaatkan guru untuk kegiatan belajar yang dapat menarik 

perhatian siswa untuk lebih fokus terhadap apa yang diajarkan guru. 

Affif Arundina mengatakan: 

“Bentuk pembelajaran berbasis alam ya kayak gini  mbak, siswa 

tidak diharuskan memakai seragam sekolah. Hanya hari tertentu saja 

menggunakan seragam seperti sekolah fromal lainnya. Biasanya 

hanya memakai kaos SM. Karena kegiatannya juga banyak diluar 

ruangan.”
10

 

 

Terlihat siswa  di  SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

mengenakan kaos dalam kegiatan belajar. Siswa lebih menyatu dengan 

lingkungan tanpa ada rasa takut akan kotor.
11

 Apa yang disampaikan Affif 

didukung oleh pendapat siswa, Rona selaku siswa kelas lima mengatakan: 

“Sering belajar diluar ruangan bu. Kalau di dalam kelas ngantuk, 

bosan.”
12

 

 

Kegiatan belajar mengajar di luar disesuaikan dengan kondisi 

siswa. apabila siswa mulai jenuh berada di dalam kelas maka guru 

mengambil alternatif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar 

di luar kelas. 

 

                                                           
10

Wawancara dengan Affif Arundina Selaku Guru Pendidikan Agama Islam SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari, 6 April 2017 
11

Observasi SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, 6 April 2017 
12

Wawancara dengan Rona Selaku siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari, 7 April 2017 
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3. Konsep pembelajaran 

 

Pada pelajaran lingkungan hidup, siswa kelas satu diberikan 

worksheet yang berisi beberapa soal terkait tumbuhan. Kemudian keluar 

kelas mengamati tumbuhan apa saja yang ada dilingkungan sekolah, 

mengetahui bagaimana kondisinya dan bagaimana perawatannya. Kareem, 

siswa kelas satu mengatakan: 

“Mengenal nama pohon. Melihat bagaimana kondisinya. Pohon yang 

daunnya banyak yang jatuh, butuh pupuk untuk makan. Dan air buat 

minum. Biar tetap hidup.”
13

 

 

Siswa diajak mengenal langsung terhadap lingkungannya. 

Memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah sebagai media belajar. 

Siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. Dan tumbuh rasa ingin 

tahu yang tinggi. 

4. Program-Program Peduli Lingkungan 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari memiliki 

program peduli lingkungan di dalam kegiatan sekolah maupun di luar 

sekolah. Diantaranya adalah kerja bakti, daur ulang sampah, tanam 

pohon, pembuatan biopori. Sedangkan kegiatan besarnya adalah 

market day, field trip. 

Market day adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua 

dan siswa. Dimana siswa memperjual belikan barang hasil daur ulang 

sampah. Sedangkan field tripmerupakan kegiatan di luar sekolah, 

mengunjungi suatu tempat dimana tempat tersebut masih bernuansa 
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Wawancara dengan Kareem Selaku Siswa Kelas I SD Muhammadiyah Surya Mentari, 5 

April 2017  
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alam dan jauh dari perkotaan. Untuk menambah wawasan lingkungan 

siswa agar lebih mengenal serta mengajarkan bagaimana menjaga 

lingkungan dengan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

lingkungan melalui kegiatan field trip tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


