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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi yang dipaparkan pada bab IV, maka langkah berikutnya adalah 

menganalisis data berdasarkan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah  

analisis induktif. Analisis induktif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang 

diperoleh dari tempat penelitian kemudian dianalisis. 

A. Implementasi kebijakan dan konsep pendidikan di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari yang berkaitan dengan 

kepedulian lingkungan. 

KebijakanSD Muhammadiyah Alam Surya Mentari berupa visi dan 

misi sekolah. Visi SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari adalah 

“Lembaga pendidikan yang berbasis alam berwawasan lingkungan untuk 

menyiapkan generasi berkarakter kuat, berakhlak mulia,  berwawasan luas, 

dan unggul dalam prestasi.” Yang dimaksud berbasis alam disini adalah 

sekolah yang memanfaatkan yang ada di alam sebagai sumber belajar. 

Sekolah meneladani tindakan Rasulullah Saw. yang senantiasa belajar di 

alam dengan tujuan agar semakin mengenal dan mendekatkan diri 

terhadap alam ciptaan Allah Swt. 

Implementasi kebijakan pendidikan di SD Muhammadiyah Alam 

Surya Mentari satu diantaranya adalah keterlibatan orang tua dalam 
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mendidik anak. Pendidikan adalah kewajiban bersama antara sekolah, guru 

dan orang tua siswa. Sehingga sekolah sering melibatkan orang tua dalam 

kegiatan sekolah. Beberapa kegiatan yang melibatkan orang tua selain 

pertemuan rutin diantaranya outing class, home stay, field trip, market day 

danlain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan Bayu Susila selaku guru 

pendidikan lingkungan hidup, ketika siswa ditugaskan untuk menanam 

pohon. Dari rumah orang tua siswa ikut serta dalam mempersiapkan pohon 

yang akan ditanam. 

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di 

sekolah dapat dilakukan melalui keteladanan (modeling).Keteladanan 

berarti hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Keteladanan adalah cara 

membimbing yang efektif. Dalam bersikap dan bertingkah laku setiap 

anak memang banyak meniru pada lingkungannya, salah satunya meniru 

dari orang tua. Siswa, mudah sekali meniru apa yang dia lihat dan 

menjadikan lingkungan sebagai model kehidupan. Orang tua pada 

umumnya menjadi model utama bagi anak. Dengan adanya keterlibatan 

orang tua dalam kegiatan positif di sekolah dapat menjadikan keteladanan 

sendiri bagi siswa. 

Pertemuan rutin antara guru dan orang  tua dapat menjadi sarana 

untuk mengontrol perkembangan siswa. Baik itu perkembangan akademik 

maupun perkembangan karakter siswa. SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari melakukan pertemuan rutin satu bulan sekali sebagai bentuk 

pengawasan kepada siswa. Kerjasama antara guru dan orang tua dilakukan 
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untuk memperoleh pengetahuan tingkat keberhasilan siswa dalam 

mengikuti aktivitas disekolah. Disamping itu, orang tua juga mengetahui 

kesulitan apa yang sedang dihadapi anak, juga dapat memperoleh 

informasi tentang kondisi anak dalam menerima pelajaran atau bagaimana 

etika dalam pergaulannya. 

Selain kebijakan yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua, di 

SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari juga melakukan implementasi 

menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang dikatakan bapak Poerwadhie 

selaku wakil kepala sekolah bahwa setiap hari jumat pagi sekolah 

mengadakan operasi semut. Dimana guru, siswa dan semua warga sekolah 

melakukan kebersihan lingkungan sekolah maupun diluar sekitar sekolah. 

Menurut Kemendiknas, pada dasarnya pendidikan karakter 

menanamkan kebiasaan (habituation)tentang hal mana yang baik sehingga 

siswa menjadi paham mana yang benar dan salah. Mampu merasakan nilai 

yang baik dan biasa melakukannya. Menanamkan kebiasaan menjaga 

kebersihan lingkungan perlu diberikan kepada siswa. 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari memiliki 

konsep pelajaran pendidikan lingkungan hidup yang sudah terjadwalkan di 

kelas masing-masing. Tujuan dari adanya mata pelajaran ini adalah untuk 

mendorong rasa ingin tahu siswa untuk menjelajahi dunia sekitar mereka. 

Pendidikan lingkungan hidup dilakukan diluar ruangan. Pembelajaran 

diluar ruangan akan membawa siswa menyatu dengan alam. Alam 

membuka pandangan siswa lebih luas. Metode ini diharapkan dapat 
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menjalin keselarasan antara materi pelajaran dengan lingkungan sekitar. 

Siswa diharapkan dapat menimba ilmu secara langsung dari pengalaman 

nyata yang ada, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan 

diingat untuk jangka panjang. 

Konsep pembelajaran berbasis alam akan memberikan suasana atau 

kesempatan pada anak untuk mengembangkan kepekaan, kepedulian 

terhadap berbagai kondisi lingkungan. 

 

B. Pembelajaran berbasis alam di SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari 

SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari menggunakan 

pembelajaran berbasis alam dengan adanya pembelajaran outdoor berupa 

outing, berkebun dan outbond. 

Susapti mengungkapkan, bahwa sekolah berbasis alam merupakan 

sistem sekolah yang menawarkan bagaimana mengajak siswa untuk lebih 

akrab dengan alam, sekaligus menjadikannya spirit untuk melakukan 

kegiatan belajar mengajar. Surya Mentari 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. 

Lokasi yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran outdoor ini 
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misalnya: sawah, sungai, pantai, perkebunan, peternakan, taman dan juga 

lingkungan sekolah.  

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.  

Surya Mentari yang terletak di tengah perumahan dan jauh dari 

sawah, pantai, sungai. Memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar 

sebagai media pembelajaran. Dan sering melakukan kegiatan outing untuk 

menambah wawasan siswa. Kegiatan 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. 

Outbond, Surya Mentari tidak memiliki cukup lahan luas untuk 

melakukan kegiatan outbond. Tetapi memiliki program sekolah untuk 

outbond. Metode outbond sangat efektif karena memanfaatkan seluruh 

potensi dalam diri siswa melalui berbagai aktivitas permainan. Dengan 

demikian kegiatan outbond ini tidak hanya mengembangkan kemampuan 

kognitif siswa, tetapi juga melibatkan ranah afektif dan psikomotor. Selain 

itu outbond terdapat unsur kreativitas, komunikasi, mendengarkan afektif, 

kerjasama, motivasi diri, kompetisi, problem solving dan percaya diri. 
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C. Program Peduli Lingkungan 

Keberadaan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan akan 

dapat membangun pondasi pada diri siswa sebagai dasar dalam 

pembentukan etika lingkungan. Seperti yang diungkapkan Mulyana, 

menanamkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini di lingkungan 

sekolah akan menjadi bekal yang kuat bagi siswa dalam mewujudkan 

kesadaran dan kedisiplinan siswa, membuahkan budaya bersih sehat, serta 

memunculkan perilaku dan upaya pelestarian lingkungan penghijauan 

serta perilaku hemat energi. 

Surya Mentari memiliki kegiatan yang menjadi program dan 

agenda di luar jam belajar mengajar yang berhubungan dengan penanaman 

karakter peduli lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi : kerja bakti, 

memungut sampah, tanam pohon,  hari bumi. 

D. Sarana dan prasarana SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

untuk pendidikan karakter peduli lingkungan. 

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 kelas, ventilasi dan tata cahaya, fasilitas pembelajaran di luar 

kelas, pengelolaan air, pengelolaan sampah, kantin dan dapur, toilet dan 

poster yang berisi anjuran. 
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1. Lingkungan sekolah 

Secara umum suasana kelas dan lingkungan SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari sangat asri dengan 

banyaknya pohon yang berada di dalam sekolah. Meski berada 

di komplek perumahan tetapi tidak berdekatan dengan 

keramaian. 

2. Gedung kelas 

Gedung kelas di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari 

menggunakan desain semi rumah panggung. Belajar di kelas 

dengan model semi terbuka menjadikan siswa tidak mudah 

jenuh dan tidak bosan. Siswa akan merasa nyaman mengikuti 

pelajaran. 

3. Fasilitas pembelajaran di luar kelas 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari memiliki 

area pembelajaran oudoordi lingkungan sekolah sendiri, 

diantaranya halaman sekolah, gazebo, area bermain, kolam 

ikan, area berkebun, area outbond. Kelengkapan pembelajaran 

outdoor dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang 

mendekatkan siswa dengan lingkungan. 

4. Ventilasi dan tata cahaya 

Gedung dengan desain rumah panggung yang semi terbuka, 

cahaya dapat masuk ke ruangan sehingga siswa dapat melihat 

dengan jelas meskipun pembelajaran dilakukan secara indoor. 
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Kelas yang berbentuk rumah panggung dapat meminimalisir 

penggunaan lampu dan dapat berhemat dalam penggunaan 

listrik. 

5. Pengelolaan sampah 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari memiliki 

budaya  memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Ada 

dua tempat sampah yang terdapat disetiap depan kelas. Di SD 

Muhammadiyah Alam Surya sudah melakukan daur ulang 

sampah. Sampah organik diproses untuk pembuatan pupuk, 

sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan untuk pembuatan 

kerajinan tangan yang menarik serta memiliki daya jual. 

6. Kantin dan dapur 

Awalnya tidak ada kantin di sekolah, karena untuk makan siang 

sudah di sediakan dari sekolah. Dapur sekolah tampak terlihat 

bersih dan rapi. 

7. Toilet bersih dan sehat 

Kondisi toilet Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari terlihat bersih karena rutin dilakukan pembersihan. 

Selain itu tersedia pula alat kebersihan. Serta terdapat poster 

anjuran untuk hemat air serta listrik.  

 

 

 


