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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

Instrument 
 
Pertanyaan 

 

 
Wawancara 

 
Observasi 

 
Dokumentasi 

1. Bagaimana tahapan 
atau proses etika 
peduli lingkungan 
yang dilakukan  di 
sekolah dasar negeri 1 
baruga kota kendari 

1. Apakah pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa 
tentang pentingnya penanaman etika lingkungan ? 

2. Bagaimana cara guru dan siswa menerapkan bentuk pendidikan 
etika lingkungan di   sekolah ? 

3. Apa saja program-program peduli lingkungan yang 
diselenggarakan di sekolah ? 

4. Apakah pihak sekolah khususnya guru mengintegrasikan peduli 
lingkungan di sekolah ? 

5. Bagaimana langkah-langkah  dalam mengintegrasikan penanaman 
etika lingkungan ? 

6. Apakah pihak sekolah sering menyelenggarakan atau mengikuti 
kegiatan diluar sekolah atau ekstra dalam penanaman etika 
lingkungan ? 

7. Program apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam 
membentuk sikap peduli lingkungan ? 

8. Apakah ada program sekolah ekstrakulikuler yang berkaitan 
dengan PLH ? 

9. Kalau ada kegiatan yang mereka lakukan terkait dengan 
penanaman etika lingkungan ? 
 
 

1. Kegitan sekolah 
maupun kegiatan 
ekstrakulikuler  
 
 

1.  Kegiatan sekolah 
baikintra 
maupun ekstra    

2. Bagaimana cara guru 
dan siswa 
menerapkan bentuk 
pendidikan etika 

1. Bagaimana tahapan atau proses etika peduli lingkungan di 
sekolah ? 

2. Bagaimana cara guru dan siswa menerapkan bentuk pendidikan 
etika lingkungan di sekolah ? 

1. Kegiatan peduli 
lingkungan 

1. Foto kegiatan 
siswa  

2. Foto kegiatan 
peduli 
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lingkungan di   
sekolah dasar negeri 1 
baruga kota kendari  
 

3. Strategi apa yang di terapkan pihak sekolah dalam penanaman 
etika lingkungan  ? 

4. Apakah pihak sekolah membentuk karakter dalam penanaman 
etika lingkungan ? 

5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah 
dalam penanaman etika lingkungan ? 

6. Selain sosialisasi apakah ada cara lain yang dilakukan pihak 
sekolah dalam penanaman etika lingkungan ? 

7. Apakah semua guru turut berperan dalam penanaman etika 
lingkungan di sekolah ? 

8. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam penanaman etika 
lingkungan ? 

9. Apakah di sekolah selalu diadakan kegiatana penanaman etika 
lingkungan ? 

 
 
1. Apakah adik selalu menanamkan etika lingkungan di sekolah ? 
2. Apakah adik selalu membuang sampah di tempatnya ? 
3. Apakah adik selalu membersihkan tempat sampah ? 
4. Apakah adik selalu ikut memelihara tanaman di halaman sekolah ?  
 

lingkungan  

3. Niai-nilai karakter 
yang diharapkan 
terbentuk melalui 
pendidikan etika 
lingkungan di 
sekssolah dasar negeri 
1 baruga kota kendari 

1. Bagaimana peran kepala sekolah/guru dalam bembentuk karakter 
siswa untuk  penanaman etika lingkungan ? 

2. Apakah ada program khusus yang di peroleh guru dalam  
memepertahankan karakter siswa dalam penanamkan etika 
lingkungan ? 

3. Apakah guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus 
mengembangkan kreatifitasnya dalam menanamkan etika 
lingkungan ? 

4. Apakah guru ikut berpartisipasi dalam membentuk karakter siswa 
yang peduli lingkungan ?  

5. Niai-nilai karakter yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan 
etika lingkungan di sekolah ?  

1. Kegiatan peduli 
lingkungan  

2. Absensi dalam 
kegiatan sekolah 
perilaku siswa 
selama berada di 
lingkungan 
sekolah  

1. Foto-foto 
kegiatan peduli 
lingkungan 
foto-foto 
kehadiran di 
kegiatan 
sekolah 
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6. Apakah terdapat hukuman yang sifatnya berbasis PLH ? 
7. Sejauh mana efek hukuman yang diberikan tersebut ? 
8. Bagaimana peran kepala sekolah/ guru dalam membentuk karakter 

siswa yang peduli lingkungan ? 
9. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam 

mengembangkan peduli lingkungan siswa ?  
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   LAMPIRAN 2  

DAFTAR TRANSKIP WAWANCARA 

NO INFORMAN DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 
1. Suparti, S.Pd, MM 

(Kepalah sekolah) 
1. Bagaimana peran kepala 

sekolah/guru dalam bembentuk 
karakter siswa untuk  
penanaman etika lingkungan ? 
 

- Mengadakan tempat sampah yang terpilah dan 
- Budaya kerja bakti/kamis bersih 
- Membagi wilayah kerja per kelas 

2. Apakah pihak sekolah 
memberikan pemahaman 
kepada siswa tentang 
pentingnya penanaman etika 
lingkungan ? 

 

Ya  selalu mengingatkan kepada siswa bahwa pentingnya kita 
menjaga kebersiha bukan hanya di rumah kita menjaga 
kebersihan akan tetapi di sekolah juga, dan memelihara 
tanaman tentunya. 

3. Apa saja program-program 
peduli lingkungan yang 
diselenggarakan di sekolah ? 

 

Membersihkan kelas, Kamis bersih,operasi semut. 

4. Apakah pihak sekolah 
khususnya guru 
mengintegrasikan peduli 
lingkungan di sekolah ? 

 

Ya kami mengintegrasikannya kedalam pembelajaran 

5. Bagaimana langkah-langkah  
dalam mengintegrasikan 
penanaman etika lingkungan ? 

 

Pembelajaran luar kelas yang ada keterkaitan materi dengan 
lingkungan 

6. Apakah pihak sekolah sering 
menyelenggarakan atau 
mengikuti kegiatan diluar 
sekolah atau ekstra dalam 

 Iya , melakukan penanaman pohon disekitaran sekolah dan 
juga pernah melakukan penanam pohon di kali wanggu. 
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penanaman etika lingkungan ? 
 
7. Program apa saja yang 

dilakukan pihak sekolah dalam 
membentuk sikap peduli 
lingkungan ? 

 

- Memungut sampah 
- Membuat komposter 
- Daur ulang sampah menjadi kegiatan tangan 

8. Apakah ada program sekolah 
ekstrakulikuler yang berkaitan 
dengan PLH ? 

 

Ada, membuat daur ulang sampah misalnya membuat bunga 
yang terbuat dari botol bekas 

9. Kalau ada kegiatan yang 
mereka lakukan terkait dengan 
penanaman etika lingkungan, 
apa saja kah kegiatan tersebut ? 

 

Mengadakan lomba kebersihan kelas, membersihkan 
halaman-halaman sekolah. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahdalena, S.Pd  
(Wakil Kepala Sekolah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bagaimana tahapan atau proses 
etika peduli lingkungan di 
sekolah ? 
 

Penanamannya sudah lama, setelah itu dilanjutkan dengan 
Penanaman karakter seperti kedisiplinan, sopan santun, 
kejujuran, religi, semuanya di kontrak artinya kita kontrak 
secara bertahap kita tekankan kepada siswa agar 
melaksanakan seperti ini dan merasa sudah membudaya 
maka kita pindah ke tahap selanjutnya. karna yang kita 
jalankan ini akan di pantau dari pusat dan mengadakan 
kunjungan ke sekolah  imbas dan sepulangnya, kita akan lihat 
apakah sudah berhasil kalau berhasil dan membudaya maka 
kita akan lanjukan ke tahap selanjutnya sampai selesai. Dan 
setelah itu muncullah istilah baru OPERASI SEMUT 
sebelum apel pagi siswa berekeliling untuk memungut 
sampah, sepuluh menit sudah siswa di harapkan masuk 
ruangan untuk belajar, dan selanjutnya muncul istilah Lihat 
Sampah Ambil (LISA) yang masih berkaitan denga tahap 
pembentukan karakter. Dan untuk sekarang ini guru tinggal 
memukul bell dua kali maka semua siswa  mebersihkan 
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  pekarangan atau lingkungan sekolah setelah itu dilanjutkan 
dengan apel pagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bagaimana cara guru dan siswa 
menerapkan bentuk pendidikan 
etika lingkungan di sekolah ? 

 

kepedulian lingkungan telah di terapkan oleh guru dan siswa 
melalui pesan teks yang di tempelkan di setiap tempat yang 
ada di SDN 1 Baruga. Bukan hanya dengan menempelkan 
pesan teks di sekolah akan tetapi guru juga membuat piket 
harian, hari bersih dan setiap hari sebelum apel pagi semua 
siswa membersihkan lingkungan sekolah 

3. Strategi apa yang di terapkan 
pihak sekolah dalam 
penanaman etika lingkungan  ? 

 

Melakukan pembiasaan kepada anak untuk peduli lingkungan 
dan harapan kita itu supaya anak-anak menyadari kebersihan 
lingkungan itu seperti yang kita terapkan di kelas-kelas 
melalui sosialisasi kepada anak-anak dan kepada warga 
lainnya. 

4. Apakah pihak sekolah 
membentuk karakter dalam 
penanaman etika lingkungan ? 

 
 
 
 

Ya tentunya,  artinya penanaman lingkungan itu terintegrasi 
di mata pelajaran jadi pada saat kita mengajar juga kita 
terapkan juga kepada anak-anak bisa untuk semua mata 
pelajaran. Karna begini sebelum kita memulai pelajaran inti 
nah kita membentuk karakternya dulu karna sekarang bukan 
pengetahuan saja yang dinilai tapi yang utama itu sikapnya 
dulu jadi kita bentuk karakternya dulu  baru pengetahuannya. 

5. Niai-nilai karakter yang 
diharapkan terbentuk melalui 
pendidikan etika lingkungan ? 

Karakter yang di harapkan Sopan dalam berbicara, disiplin 
waktu, disiplin dalam berpakaian, kerja sama, tanggung 
jawab dan peduli lingkungan. 

6. Bagaimana bentuk sosialisasi 
yang dilakukan pihak sekolah 
dalam penanaman etika 
lingkungan ? 

Bentuk sosialisasi itu pada saat upacara bendera, apel pagi, di 
kelas-kelas bahkan kalau pada saat jam istirahat ada anak-
anak kita ingatkan juga tentang peduli lingkungan tentang 
bagaimana cara bicara yang baik. 

7. Selain sosialisasi apakah ada 
cara lain yang dilakukan pihak 
sekolah dalam penanaman 
etika lingkungan ? 

 

Selain sosialisasi guru-guru juga ada pembinaan semacam 
pelatihan, kita juga ada komunikasi dengan orang tua siswa 
juga jadi biasanya pada saat awal tahun pelajaran di kelas 1 
itu kelas1baru ada orientasi jadi bukan siswa yang di orintasi 
tetapi orang tuanya jadi begitu di sampaikan bahwa di SDN1 
Baruga itu seperti itu . jadi kita sampaikan tentang 
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pendidikan karakter melalui orang tuanya itu supaya di 
rumah sama dengan di sekolah juga itu untuk membentuk 
karakter siswa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Apakah semua guru turut 
berperan dalam penanaman 
etika lingkungan di sekolah ? 

 

Iya tentu semua guru ikut terlibat di dalam bahkan semu 
warga sekolah.  

9. Apakah ada kendala atau 
kesulitan dalam penanaman 
etika lingkungan ? 

 

Ya, pasti dalam kegiatan kegiatan itu ada kendala misalnya 
kalau kita sampaikan kan kadang-kadang ada anak-anak 
sebagian yang tidak mau peduli tetapi sebagian besar sudah 
memahami tantang kepedulian tentang lingkungan, jadi 
disitulah peran kita sebagai guru  bagaimana supaya anak-
anak bisa mencintai lingkungan, supaya anak-anak bisa 
terbentuk karakternya yang di harapkan. 

10. Apakah di sekolah selalu 
diadakan kegiatana penanaman 
etika lingkungan ? 

Setiap saat bahkan ada di dalam pembelajaran terpadu. 
Bahkan juga persemester dikasih hadiah untuk anak-anak 
yang cinta lingkungan tanpa disuruh meperhatikan 
kebersihan lingkungan. 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pery pairi, A.Md 
(Guru agama kristen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bagaimana tahapan atau proses 
etika peduli lingkungan di 
sekolah ? 

Salah satu pendidikan karakter cinta lingkungan atau peduli 
lingkungan dari awal itu kita kontrak sejak di titipkannya 
pendidikan karakter dan kemudian kami terapkan kepada 
siswa sekaligus kami kembangkan 

2. Apakah pihak sekolah 
memberikan pemahaman 
kepada siswa tentang 
pentingnya penanaman etika 
lingkungan ? 

Iya, karena itu sudah di masukan dalam karakter, salah satu 
pendidikan karakter cinta lingkungan atau peduli lingkungan 
jadi dari awal itu kita kontrak itu sejak di titipkannya 
pendidikan karakter. kemudian sekarang  sudah di terapkan 
K13 

3. Apa saja program-program 
peduli lingkungan yang 
diselengggarakan di sekolah ? 

Pengadaan pemilahan sampah, kebun sekolah, pembuatan 
komposter, rumah hijau tempat siswa untuk praktek 
menanaman, pengolahan pupuk. 

4. Bagaimana langkah-langkah 
dalam mengintegrasikan 

Seperti di masukan dalam pembelajaran, di cantumkan dalam 
RPP. Ada yang terintegrasi ada juga yang memang sudah 
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  penanaman etika lingkungan ? menjadi tema. Dan kemudia juga yang piket harian yang 
harus membersihkan kelas dan halaman. kemudian ada juga 
pembagian wilayah kerja di setiap lingungan sekolah. 

5. Apakah pihak sekolah sering 
menyelenggarakan atau 
 mengikuti kegiatan di luar 
sekolah atau ekstra dalam 
penanaman etika lingkungan ? 

Iya, misalnya  menanaman pohon, perna mengikuti 
penanaman pohon di kali wanggu, kunjungan bencana banjir 
di kali wanggu 
 kami melibatkan siwa untuk ketempat masyarakat untuk 
membantu membersihkan sampah-sampah di kali menanam 
pohon di pinggir kali dan juga membantu dengan berupa 
menyumbang seperti bahan pokok., dan dalam kegiatan 
pramuka juga kita membawah langsung siswa di lapangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Program apa saja yang 
dilakukan pihak sekolah dalam 
membentuk sikap peduli 
likungan ? 

Sekolah itu Program adiwiyata, program hari bersih seperti 
setiap hari kamis kita kerja bakti sebelum belajar, termasuk 
di pendidikan ekstrakulikuler ada program sekolah seperti 
PLH  setiap 1 semester 1 tahun.  

  7. Apakah ada program sekolah 
ekstrakulikuler yang berkaitan 
dengan PLH ? 

Iya, termasuk kegiatan pramuka itu program UKS, yang 
pertama itu adiwiyata, dan kita sudah adiwiyata mandiri. 

8. Kalau ada kegiatan yang 
mereka lakukan terkait dengan 
penanaman etika lingkungan, 
apa saja kah kegiatan tersebut ? 

Contohnya pemilahan sampah, lomba kebersihan kelas, 
membersihkan halaman-halaman sekolah, menyiapkan bak  
sampah karna tiap hariakan membuang sampah. 

9. Strategi apa yang diterapkan 
pihak sekolah dalam 
penanaman etika lingkungan ? 

Yaitu harus berkelanjutan misalnya adiwiyata sudah lewat, 
itu karana sudah sejalan dengan kurikulum jadi otomatis 
berkelanjutan sampai ke pembelajaran inti jadi bukan lagi 
integrasi di masukan ke dalam tetapi sudah tagihan 
kurikulum itu untuk lingkungan jadi sudah pasti setiap guru 
pelajaran ada materinya  tentang lingkungan, sudah menjadi 
pelajaran pokok, tidak sama dengan yang dulu yaitu 
pendidikan karakter dia di masukkan karna belum ada kuri 
kulum. dan sekarang sudah ada di kurikulum dan skarang 
sistem tematik ada satu tema yang membahas lingkungan. 

10. Bagaimana bentuk sosialisasi Sosialisasi itu seperti melalui apel pagi, upara, bisa juga 
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yang dilakukan pihak sekolah 
dalam penanaman etika 
lingkungan ? 

bekerja sama dengan badan penyuluh yang memberikan 
penyuluhan kepada siswa yang memberikan bantuan-bantuan 
pohon pelindung. 

11.  Selain sosialisasi apakah ada 
cara lain yang dilakukan pihak 
sekolah dalam penanaman 
etika lingkungan ? 

Lomba-lomba pada saat pameran, lomba kecamatan yang 
maing-masing mewakili sekolah seperti membawa hasil 
olahan daur ulang dari sampah yang di pamerkan. 
 
 

4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indar wati  
( guru kelas VI ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bagaimana tahapan atau proses 
etika peduli lingkungan di 
sekolah ? 

kami telah mengotrak 5 nilai karakter utama yang telah di 
bicarakan bersama bapak jokowi, kemudian di terapkan dan 
kami mengembangkan karakter tersebut. dasar kami dalam 
mengontrak 5 karakter peduli lingkungan yang pertama 
mudah kita lakukan, harus disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi sekolah, sederhana 

2. Apakah pihak sekolah 
khususnya guru 
mengintegrasikan peduli 
lingkungan di sekolah ? 

 

Ya, karna dalam  pembelajaran sudah terintegrasi setiap 
tema, jadi setiap guru memilih satu pokok bahasan materi 
yang kemudian di kaitkan dengan pendidikan lingkungan 
hidup. 

3. Apakah ada program khusus 
yang di peroleh guru dalam  
memepertahankan karakter 
siswa dalam penanamkan etika 
lingkungan ? 

 

Ya, setiap kegiatan proses pembelajaran itu sudah kita 
masukkan di dalam nilai-nilai karakter  

  4. Apakah guru memberikan 
motivasi kepada siswa untuk 
terus mengembangkan 
kreatifitasnya dalam 
menanamkan etika lingkungan 
? 

 

Iya betul sudah, begini dalam setiap tema itu kan ada muatan 
pelajarannya SPDP juga nah disitu mereka ada materi yang 
memang harus mereka membuat sesuatu jadi nanti dia pada 
akhir finalnya itu prodak jadi ada sesuatu yang di hasilkan 
karna itu salah satu motivasi mereka untuk berbuat karna 
prodak yang mereka buat itu nanti kita akan nilai jadi itu 
salah satu mitivasinya  
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5. Apakah guru ikut berpartisipasi 
dalam membentuk karakter 
siswa yang peduli lingkungan ? 

 
 

Ya pasti semua elemen semua warga sekolah  

6. Apakah terdapat hukuman 
yang sifatnya berbasis PLH ? 

 

Ya, jadi misalnya contoh kecilnya kalau terlambat datang itu 
sangsi yang kita berikan bukan sangsi yang menyakiti tubuh 
mereka atau fisik mereka tetapi kita memberikan sangsi 
misalnya memungut sampah itukan masuk dalam kebersihan 
lingkungan  

7. Sejauh mana efek hukuman 
yang diberikan tersebut ? 

 

Efeknya, untuk dampaknya itu fositif ada perubahan, itukan 
bisa membudaya juga buat mereka bahwa kebersihan itu 
memang harus di tanamkan bukan hanya pada saat-saat 
tertentu lewat itu juga kan bisa  

8. Bagaimana upaya yang 
dilakukan pihak sekolah dalam 
mengembangkan peduli 
lingkungan siswa ? 

Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengembangkan 
yang pertama yang paling dekat dengan guru itu di dalam 
kelas ada memang materi yang PKLH itu kan disitu mereka 
di ajarkan untuk peduli lingkungan terus secara luas 
diberikan pengarahan melalui apel pagi, upara bahkan dalam 
situasi tidak resmi juga kadang-kadang kita menyuruh 
mereka seperti sosialisasi itu juga termasuk kepedulian 
lingkungan artinya memberikan sangsi bukan fisiknya yang 
di sakiti tetapi bagaimana mengajarka mereka untuk tetap 
peduli lingkungan.  

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasmawati, S.Pd  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bagaimana tahapan atau proses 
etika peduli lingkungan di 
sekolah ? 

kita sudah melakukan 5 niali karakter yang telah di kontrak 
untuk sekolah tapi pada kenyataan pelaksanaan sebenarnya 
18 niali karakter itu kita lakukan semua. Cuman yang pokok 
atau perioritas yang di kontrak itu cuma lima saja 

2. Apakah pihak sekolah 
memberikan pemahaman 
kepada siswa tentang 
pentingnya penanaman etika 
lingkungan ? 

Iya itu di sampaikan kepada siswa sebelum masuk belajar. 
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3. Apa saja program-program 
peduli lingkungan yang 
diselengggarakan di sekolah ? 

Kalau dari awal itu sudah pasti yang pertama membersihkan 
kelas, dan sebelum masuk ,operasi semut dulu dan setiap hari 
kamis itu membersihkan secara keseluruhan kemudian  
pemilahan sampah, pembuatan green house. 

4. Bagaimana langkah-langkah 
dalam mengintegrasikan 
penanaman etika lingkungan ? 

Langkah-langkahnya itu seperti mulai  belajar PKLH 
disitukan sudah masalah lingkungan kemudian ada waktu 
luang sedikit di masukkan ke dalam pembelajaran dan 
disinggung masalah kebersihan, masalah bagaimana merawat 
tanaman itu terkait dengan pembelajaran, masuk dalam 
pembelajaran contohnya seperti pembelajaran IPA itu kan 
terkait semua selain itu juga di piket rutin diberikan terus. 

5. Apakah pihak sekolah sering 
menyelenggarakan atau 
mengikuti kegiatan di luar 
sekolah atau ekstra dalam 

Itu kalau untuk 1 tahun ini belum ada, yang lalu itu kita 
bekerja sama dengan BLH memang langsung. pembinaan 
BLH memang waktu itu kegiatan di luar seperti kitakan 
sudah adiwiyata mandiri sehingga untuk ke sekolah imbas itu 
 

6.  penanaman etika lingkungan ?  programnya pemberian imbas kesekolah imbas  untuk 
informasi bagaimana supaya menjadi sekolah adiwiyata itu 
program sekolah imbas itu memang dijalankan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Program apa saja yang 
dilakukan pihak sekolah dalam 
membentuk sikap peduli 
likungan ? 

Proramnya itu seperti operasi semut, kemudian kerja bakti 
setiap hari kamis, merawat tanaman minimal di sekitaran 
kelasnya saja. 

8. Apakah ada program sekolah 
ekstrakulikuler yang berkaitan 
dengan PLH ? 

Ya paling itu green haose. 

9. Kalau ada kegiatan yang 
mereka lakukan terkait dengan 
penanaman etika lingkungan, 
apa saja kah kegiatan tersebut ? 

Yang lalu itu ada sampai penanaman pohon di sekitaran 
sungai wanggu, kemudian di jalan 40 waktu itu juga ada 
.intinya waktu kita masih kerja sama dengan PLH memang 
kita lakukan penanaman pohon di sungai wanggu dan jalan 
40. Tapi sekarang tidak ada paling penanaman pohon di 
sekitaran sekolah saja. 

10. Niai-nilai karakter yang Nilai-nilai karakter yang di harapkan sejak awal itu religius, 
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diharapkan terbentuk melalui 
pendidikan etika lingkungan ? 

disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan itu di kotrak 
sebelum ada fegeta, setelah ada fegeta itu sebelum jauh hari 
kita sudah melakukan 5 niali karakter di kontrak untuk 
sekolah tapi pada kenyataan pelaksanaan sebenarnya 18 niali 
karakter itu kita lakukan semua. Cuman yang pokok atau 
perioritas yang di kontrak itu cuma lima saja. kemudian 
masuk  kekita yang sekarang itu religius, inpensitas, mandiri, 
gotong royong. 

  11. Strategi apa yang 
diterapkan pihak sekolah 
dalam penanaman etika 
lingkungan ? 

Lomba antar kelas di adakan lomba kebersihan dan penataan 
lingkungan di dalam dan di halaman. Sehingga bersaing antar 
kelas. 

12. Bagaimana bentuk 
sosialisasi yang dilakukan 
pihak sekolah dalam 
penanaman etika lingkungan ? 

Bentuk sosialisasinya seperti pengarahan pada saat apel pagi, 
di dalam kelas anak-anak sering di ingatkan. 

13. Selain sosialisasi apakah 
ada cara lain yang dilakukan 
pihak sekolah dalam 
penanaman etika lingkungan ? 

Siswa langsung kerja seperti pemilahan sampah, tapi sedikit-
sedikit di sampaikan terus. 

4.  Nur Azizah 
( Kelas VI. a ) 

1. Apakah adik selalu 
menanamkan etika lingkungan 
di sekolah ? 

Saya selalu menjaga lingkungan supaya tetap bersih karena 
lingkungan sekolah adalah tempat kami belajar. kemudian 
lingkungan sekolah adalah tempat kami bermain 

2. Apakah adik selalu membuang 
sampah di tempatnya ? 

membuang sampah sembarang maka tempat kami bermain 
akan kotor dan mudah diserang oleh penyakit 

3. Apakah adik selalu 
membersihkan tempat sampah 
? 

Iya karena jika kita bersihkan tempat sampah tempat sampah 
akan bersih kembali 

4. Apakah adik selalu ikut 
memelihara tanaman di 
halaman sekolah ?  

Iya karena jika ada tanaman di halaman sekolah. sekolah 
terlihat indah 
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5.  Nur Widya I 

( Kelas VI. a ) 
1. Apakah adik selalu 

menanamkan etika lingkungan 
di sekolah ? 

Iya dengan menanamkan etika lingkungan, lingkungan akan 
selalu bersih 

2. Apakah adik selalu membuang 
sampah di tempatnya ? 

Iya karena Kita selalu membuang sampah pada tempatnya 
karena jika kita membuang sampah sembarang di lingkungan 
sekolah akan tercemari dan kita akan menghirup udara yang 
kotor 

3. Apakah adik selalu 
membersihkan tempat sampah 
? 

Iya agar tempat sampah menjadi bersih 

4. Apakah adik selalu ikut 
memelihara tanaman di 
halaman sekolah ?  

Iya agar halaman sekolah terlihat indah 

6 Agni Divya 
( Kelas VI.c ) 

1. Apakah adik selalu 
menanamkan etika lingkungan 
di sekolah ? 

Iya karena menjaga kebersihan sekolah itu penting  

2. Apakah adik selalu membuang 
sampah di tempatnya ? 

Iya kareana bagi saya kebersihan iyu penting jadi kita harus 
selalu membuang sampah pada tempatnya 

3. Apakah adik selalu 
membersihkan tempat sampah 
? 

Tidak selalu karena kita mempunyai jadwal membersihkan 
tempat sampah 

4. Apakah adik selalu ikut 
memelihara tanaman di 
halaman sekolah ?  

Iya karena tanaman mengeluarkan udara yang sejuk 

7.   Fina nailatul izzah Y 
( Kelas VI b ) 
 

5. Apakah adik selalu 
menanamkan etika lingkungan 
di sekolah ? 

 

Iya , karena kalau kita tidak menanamkan itu maka sekolah 
kita akan kotor dan sampah akan banyak di lingkunngan 
sekolah 

6. Apakah adik selalu membuang 
sampah di tempatnya ? 

 

Iya, karena jika kita tidak membuang sampah pada 
tempatnya maka lingkungan akan baud an tercemar 

7. Apakah adik selalu Iya, karena kalau tidak dibersihkan sampah akan menumpuk 
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membersihkan tempat sampah? dan membusuk  
8. Apakah adik selalu ikut 

memelihara tanaman di 
halaman sekolah ?  

Iya, karena jika lingkungan kita indah bagus untuk dipandang 

8.   
 

Sakti jaya bintang  
( kelas VI b ) 

1. Apakah adik selalu 
menanamkan etika lingkungan 
di sekolah ? 

Ya, karena saya selalu menenamkan etika lingkungan di 
lingkungan sekolah  

2. Apakah adik selalu membuang 
sampah di tempatnya ? 
 

Ya, karena tempat sampah sudah disediakan  

3. Apakah adik selalu 
membersihkan tempat sampah 
? 

Ya, karena tempat sampah harus di bersihkan  

4. Apakah adik selalu ikut 
memelihara tanaman di 
halaman sekolah ?  
 

Ya, karena taman harus dipelihara dengan baik 
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 LAMPIRAN 3 

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 
Gambar. Pintu gerbang SDN 1 Baruga 

 
Gambar. Halaman depan SDN 1 Baruga 

 
Gambar. Papan SDN 1 Baru 
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Gambar. Penghargaan adiwiyata dan piagam penghargaan di SDN 1 Baruga 

 
Gambar. Kegiatan apel pagi SDN 1 Baruga 

 
Gambar. Sesudah wawancara bersama kepala sekolah SDN 1 Baruga  
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Gambar. Pada saat wawancara dengan ibu hasmawati 

 
Gambar. Pekarangan bunga di SDN 1 Baruga 

 
Gambar. Depan kelas di SDN 1 Baruga 
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Gambar. Menyapu di depan kelas  

 
Gambar. Siswa membuang sampah ke tempat pembuangan sampah 

 
Gambar. Budaya disiplin yang ditempel di depan kelas 
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Gambar. Pesan teks membuang sampah pada tempatnya 

 

 
Gambar. Karya siswa dari stik es krim dan kardus 
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Gambar. Karya siswa dari botol bekas 

 
Gambar. Hasil praktek siswa dengan memanfaatkan botol bekas 

 
Gambar. Tempat praktek menanam  
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Gambar. Jadwal piket harian siswa 

 
Gambar. Tempat sampah yang ada di depan kelas 
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