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Abstrak 

Anak membutuhkan peran lingkungan sekitarnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Melalui pendidikan, anak akan dibantu untuk mengambil peran dalam berbagai lingkungan 

hidup. Anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik formal dan non 

formal. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu jenis pendidikan yang bisa diperoleh 

setiap anak. Pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan pada anak dapat diberikan 

dengan menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif berbasis pendidikan 

lingkungan yakni Conservation Scout (CS). Model Conservation Scout merupakan salah 

satu model pembelajaran inovatif yang berupa konservasi sederhana dengan tujuan untuk 

memberikan pendidikan lingkungan kepada anak. Kegiatan ini dapat dikembangkan dengan 

4 macam cara, antara lain melalui konservasi atau pojok konservasi, area konservasi dalam 

ruangan, minitrip, eksperimen dan kampanye. Salah satu metode dari model CS yakni 

eksperimen dan kampanye telah berhasil dilaksanakan oleh penulis. Kegiatan dilakukan di 

SD Kanisius Eksperimental Mangunan yang berlokasi di Mangunan, Kalitirto, Berbah, 

Sleman pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 yang melibatkan anak kelas IV dengan 

jumlah anak sebanyak 24. Hasil pelaksanaan eksperimen dan kampanye tersebut 

menjadikan anak kelas IV sebagai duta lingkungan yang bertugas untuk mendidik teman-

teman lainnya untuk semakin sadar dan peduli terhadap lingkungan khususnya untuk 

menyadari mengenai pentingnya tumbuhan bagi kehidupan dan mengajak untuk 

melestarikan tumbuh-tumbuhan melalui teknik peer tutoring. 

Kata Kunci: Conservation Scout, Pendidikan Konservasi, Pendidikan Karakter 

 

Pendahuluan 

Setiap anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari membutuhkan peran 

lingkungan sekitarnya. Kehadiran lingkungan sekitar bagi pribadi anak, akan membantu 

anak dalam menempuh proses pendidikan. Dale (dalam Hardiyanti, 2011: 9) 

menyampaikan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan anak 

agar dapat mengambil peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk 

masa yang akan datang melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat. Sejalan dengan pendapat 
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dari Dale, bahwa pendidikan dapat dilakukan melalui dua cara yakni formal dan non 

formal. 

Pendidikan lingkungan merupakan salah satu jenis pendidikan yang dapat 

diberikan kepada anak baik secara formal atau pun non-formal. Beberapa ahli 

pendidikan (Davis, 1998: 148), (Stapp, 1997: 34), (NEEAC (dalam  Thomson dan 

Hoffman, 2002: 6) memaparkan bahwa pendidikan lingkungan merupakan sebuah 

proses untuk membentuk kesadaran, pemahaman, sikap, dan kebiasaan manusia agar 

lebih bertanggungjawab terhadap hubungan mereka dengan lingkungan. Anak-anak 

yang telah memperoleh pendidikan lingkungan tentunya akan mampu memahami 

bagaimana alam bekerja, bagaimana mengapresiasi kehadiran alam, dan bagaimana 

manusia berinteraksi dengan lingkungan (Davis, 1998: 146-147).  

Perkembangan kehidupan semakin modern, akan tetapi pendidikan lingkungan 

semakin tidak diperhatikan. Fakta mengenai dampak rendahnya pendidikan lingkungan 

yaitu semakin sempitnya luas hutan di Indonesia. Deforestasi hutan di Indonesia 

diperkirakan telah mencapai 148 juta hektare. Salah satu pulau di Indonesia yakni Pulau 

Sumatera, yang merupakan daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di diunia, 

bahkan diperkirakan juga sudah rusak hampir 60% (Alikodra dalam SINDOnews.com, 

2015).   

Profauna  (dalam SINDOnews.com, 2015) merilis bahwa hutan di Indonesia 

hingga tahun 2015 hanya tersisa 82 juta hektar. Terjadinya deforestasi hutan yang hebat 

tersebut dikarenakan ulah manusia yang melakukan penebangan liar dan penggunaan 

pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas yang berlebihan. Rusaknya hutan di 

Indonesia dikarenakan ulah manusia juga terjadi di kawasan Gunung Cipicung, Desa 

Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Budiman selaku Wakil Bupati 

Garut (dalam SINDOnews.com, 2015) menyampaikan bahwa kerusakan hutan yang 

terjadi di Kawasan Gunung Cipicung tersebut mencapai 600 hektar. Ditemukannya 

beberapa barang bukti seperti gergaji mesin dan satu jerigen bensin menguatkan dugaan 

bahwa hutan tersebut telah dibakar secara sengaja oleh orang yang tidak 

bertanggungjawab. 

Berkaitan dengan permasalahan mengenai rendahnya pendidikan lingkungan, 

penulis mencoba untuk berkontribusi dalam memberikan pendidikan lingkungan pada 

anak-anak. Penulis melandaskan diri pada pandangan Montesori mengenai anak, bahwa 
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melalui permainan anak-anak dapat mengaktualisasikan dirinya (Montesori, 2002). 

Berdasarkan pandangan tersebut, model Conservation Scout digunakan penulis sebagai 

sarana untuk memberikan pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Model ini 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berupa konservasi sederhana 

untuk memberikan pendidikan lingkungan kepada anak dengan menyenangkan. 

Kegiatan ini dapat dikembangkan dengan 4 macam cara antara lain melalui konservasi 

atau pojok konservasi, area konservasi dalam ruangan, minitrip, eksperimen dan 

kampanye (Ritmawanti, 2014: 3-5). Metode ke empat dari model CS ini yakni 

eksperimen dan kampanye, digunakan penulis untuk memberikan pendidikan kesadaran 

dan kepedulian lingkungan pada anak Kelas IV SD Kanisius Eksperimental Mangunan 

Yogyakarta. 

Dalam pandangan Piaget mengenai anak-anak (Crain, 2007: 167-224, 

Handayani, 2013: 39), anak-anak Sekolah Dasar kelas IV masuk dalam tahap 

operasional konkret. Anak kelas IV SD idealnya berusia sekitar 9/10 tahun sehingga 

termasuk dalam masa kelas akhir sekolah dasar. Terdapat beberapa karakteristik dari 

anak masa kelas akhir antara lain yaitu fokus pada kehidupan praktis sehari-hari, ingin 

tahu, ingin belajar, dan realistis, serta suka membentuk kelompok sebaya untuk bermain 

bersama (Izzaty dalam Handayani, 2013: 39). Berdasarkan karakteristik anak masa 

kelas akhir menurut Piaget dan Izzaty, maka model Conservation Scout dengan metode 

eksperimen dan kampanye sangat tepat digunakan untuk memberikan pendidikan 

kesadaran dan kepedulian lingkungan 

Metode 

Pelaksanaan kegiatan pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan pada 

anak di SD Kanisius Eksperimental Mangunan ini berlandaskan pada model 

Conservation Scout (CS). Terdapat beberapa macam metode yang ada dalam model CS. 

Setiap jenis metode dari model Conservation Scout, dapat digunakan untuk memberikan 

pendidikan  lingkungan bagi anak dengan memiliki kelebihannya masing-masing. 

Namun demikian, dalam pemilihan metode dari model CS perlu memperhatikan kondisi 

dan kebutuhan sasaran karena setiap metode tersebut juga memiliki kekurangan pada 

pelaksanaannya. 
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Metode-metode dari model Conservation Scout tersebut antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metode dalam model Conservation Scout 

 

Dari gambar 1.1, dapat dipahami bahwa conservation scout dapat dilakukan dengan 4 

macam metode. Metode pertama yakni kebun konservasi. Basuni (2013: 4) menjelaskan 

bahwa konservasi berasal dari bahasa Latin yakni “con” yang berarti together dan 

“servare” yang berarti keep/save. Melalui metode ini, anak-anak didorong untuk 

memanfaatkan lahan yang tidak digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan 

konservasi sederhana. Beberapa jenis kegiatan sebagai bentuk konservasi sederhana 

antara lain penanaman berbagai macam tanaman dengan menggunakan pot atau pun 

polybag. Jenis tanaman yang akan dikonservasi perlu disesuaikan dengan keadaan 

lingkungan. Anak-anak dapat menanam tanaman yang merupakan  keunggulan 

lingkungan daerahnya, menanam tanaman langka, atau pun tanaman obat seperti kumis 

kucing, lidah buaya, kencur, jahe, dan temulawak.  

Tidak semua anak memiliki lahan yang cukup luas, bagi anak yang memiliki 

keterbatasan lahan dapat juga menerapkan metode kedua, yakni metode pembuatan area 

konservasi dalam ruangan. Bentuk kegiatan dari metode ini antara lain dengan membuat 

akuarium dan terrarium. Dalam menyediakan akuarium, lebih disarankan untuk 

menggunakan bahan yang terbuat dari plastik bening sehingga tidak mudah pecah 

ketika jatuh. Anak-anak dapat memanfaatkan akuarium dengan cara memelihara hewan-

hewan yang tidak berbahaya seperti ikan, kepong-pong, jangkrik, kura-kura, dan 

hamster. Terarium adalah taman mini dalam wadah kaca seperti gelas, toples, botol, dan 

mika (Ariyanti, 2010: 1). Jenis tanaman yang hendak dirawat adalah tanaman yang 

dapat bertahan hidup dalam ruangan seperti kaktus. Pembuatan akuarium dan terrarium 

Conservation Scout 

Kebun konservasi 

Area konservasi di dalam ruangan 

Minitrip (perjalanan menyenangkan ke 

alam terbuka) 

Eksperimen sederhana dan kampanye 
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perlu disesuaikan dengan kondisi ruangan, sehingga tidak mengganggu kegiatan sehari-

hari. 

Metode ketiga yakni melalui minitrip atau perjalanan sederhana yang tentunya 

akan menyenangkan bagi anak. Perjalanan dilakukan dengan tujuan untuk mengunjungi 

lokasi atau area terbuka seperti cagar alam, konservasi alam, dan lain sebagainya. 

Kegiatan ini akan lebih sistematis jika dijadikan sebuah program dan disusun dengan 

jadwal kunjungan.  Anak akan diajak untuk bermain bersama dan melakukan kegiatan 

outbound. Maryatun (2012 : 2-3) mendefinisikan outbound adalah kegiatan terencana 

untuk mengembangkan potensi anak yang dilakukan dalam suasana menyenangkan di 

alam terbuka, dengan rancangan kegiatan yang menantang agar anak tidak mudah bosan 

ketika melakukan beberapa kegiatan pengembangan sekaligus. Bentuk-bentuk 

permainan dalam outbound yang dapat diberikan antara lain menuliskan 5 macam 

tanaman berbeda yang ada di sekitar lokasi, menghitung jumlah tanaman lidah buaya, 

dan mengidentifikasi suara hewan.  

Metode terakhir dalam model CS adalah aksi peduli lingkungan melalui 

eksperimen sederhana dan kampanye. Kegiatan eksperimen sederhana dapat dilakukan 

dengan berbagai macam bentuk, beberapa contoh eksperimen sederhana yang dapat 

dilakukan antara lain eksperimen untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup seperti tanah longsor, banjir, dan polusi udara. Anak-anak dilibatkan 

langsung untuk melakukan eksperimen tersebut, sehingga anak akan lebih mudah 

memahami esensi dan substansi dari setiap eksperimen yang dilakukan. Setelah 

mengikuti kegiatan eksperimen, anak-anak diminta untuk membuat hasil karya baik 

berupa poster, gambar, atau pun dalam bentuk karya lain dengan tujuan untuk mengajak 

teman-temannya untuk menjaga lingkungan. Sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan 

ini, anak-anak pun di minta untuk melakukan kampanye lingkungan. Anak akan 

menceritakan pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan CS dan 

mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan melalui media hasil karya 

yang telah mereka buat sendiri. Kampanye dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau 

pun diluar lingkungan sekolah seperti di keluarga dan masyarakat.  

Satu teknik yang cukup menyenangkan dan relevan bagi anak dalam 

berkampanye adalah peer tutoring (tutor sebaya). Teknik ini akan mendorong anak 

untuk membangun semangat percaya diri dan empati yang kuat dalam upaya 



Paulus Yuli Suseno – Pendidikan Kesadaran..... 

 
236 

mengkampanyekan pengalaman mereka. Metode keempat dari model CS inilah yang 

penulis gunakan dalam memberikan pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan 

kepada anak kelas IV SD Kanisius Eksperimental Mangunan Yogyakarta. 

Hasil dan Pembahasan 

Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu anak menempuh 

proses pendidikan. Pendidikan begitu penting diberikan, dikarenakan dapat membantu 

untuk mempersiapkan anak dalam mengambil peran di berbagai lingkungan hidup 

secara tetap sepanjang hayat. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu jenis 

pendidikan yang dapat diberikan kepada anak baik secara formal atau pun non-formal. 

Sejalan dengan pendapat (Davis, 1998: 148), (Stapp, 1997: 34), (NEEAC (dalam 

Thomson dan Hoffman, 2002: 6), Hamzah (2013: 35-40) menambahkan bahwa 

pendidikan lingkungan dipahami sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan 

pengetahuan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian manusia terhadap 

kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan perlu dihayati sebagai 

usaha untuk merangkul dan membimbing individu atau pun kelompok untuk merubah 

gaya hidup dan perilaku yang lebih ramah terhadap lingkungan.  

Chawla dan Chusing (2007) menyampaikan bahwa pendidik lingkungan bisa 

membentuk sikap positif seseorang, meningkatkan pemahaman, dan melakukan praktik 

langsung bersama individu atau pun kelompok terhadap lingkungan. Beberapa jenis 

kegiatan seperti kelompok atau pun organisasi lingkungan, dapat digunakan sebagai 

sarana untuk meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai lingkungan dan 

bagaimana belajar untuk melakukan aksi terhadap lingkungan. Berdasarkan penelitian 

dari Chawla dan Chusing tersebut, menunjukkan bahwa adanya sebuah kegiatan 

kepanduan (scout) itu penting untuk diberikan kepada anak-anak. 

Dalam pandangannya tentang pendidikan lingkungan Hungerford dan Volk 

(dalam Hamzah, 2013: 36), berpendapat bahwa pendidik dapat mengubah perilaku anak 

terhadap lingkungan jika mampu mengajarkan konsep-konsep kebermaknaan 

lingkungan secara ekologi dan saling keterkaitan di antaranya dan menyediakan 

kurikulum yang mengajarkan ketrampilan yang dibutuhkan peserta didik selaku 

warganegara untuk menangani isu-isu lingkungan dan diberikan waktu untuk 

mengaplikasikan ketrampilannya.  
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Sebagai bentuk kecintaan penulis terhadap alam dan anak-anak, maka penulis 

melaksanakan kegiatan conservation scout di SD Kanisius Eksperimental Mangunan 

yang berlokasi di Mangunan, Kalitirto, Berbah, Sleman pada hari Kamis tanggal 05 

November 2015. Model CS yang diterapkan adalah kegiatan eksperimen sederhana 

yang menjadi sarana untuk memberikan pendidikan kesadaran dan kepedulian 

lingkungan pada anak dengan pengkombinasian teknik peer tutoring. Anak-anak yang 

diajak untuk melakukan eksperimen bersama tentang fungsi akar adalah anak kelas IV 

dengan jumlah anak sebanyak 24. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan eksperimen sederhana dengan 

menggunakan 2 buah pot yang berisi tanah dan tanaman padi. Banyaknya tanah yang 

ada di dalam pot itu sama, namun untuk akar dari tanaman padi yang ada pada dua buah 

pot itu berbeda. Satu pot berisikan tanaman padi dengan akar sedikit dan satunya lagi 

memiliki akar banyak. Anak-anak begitu kritis, melihat hubungan sebab-akibat dari 

permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan aktif dalam menyampaikan 

pendapat mereka. Ketika percobaan mulai dilakukan, semua anak antusias dan penuh 

dengan rasa kegembiraan. Banyak dari mereka yang meminta untuk memegang pot dan 

menuangkan air ke dalam pot. Inilah yang menjadi tantangan bagi penulis, penulis 

tertantang untuk mengupayakan setiap anak dapat mencoba pratikum tentang fungsi 

akar. Kebanyakan dari mereka juga mengajukan pertanyaan, “kok bisa ya? Berarti akar 

memang benar memiliki fungsi yang penting bagi kita dan lingkungan”. 

Gambar 1. Penjelasan Eksperimen    Gambar 2. Percobaan eksperimen 

Penulis begitu senang dapat mengajak anak-anak untuk melihat secara langsung 

salah satu fungi akar, “benar atau tidak kalau akar itu menahan air di dalam tanah. 

Apakah pentingnya tumbuhan bagi kita?”. Anak cenderung kurang menyukai hal-hal 
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yang bersifat abstrak dan lebih tertarik pada hal yang konkret. Melalui percobaan ini, 

dapat memberikan bukti nyata kepada anak untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. 

Beberapa hal yang dapat penulis ambil adalah bagaimana membuat percobaan 

sederhana yang tidak merepotkan mereka, layaknya mereka benar-benar seperti 

bermain. Percobaan sederhana ini dapat digunakan sebagai sarana penyampaian nilai-

nilai penting bagi mereka. Anak-anak pun dengan mudah memahami tujuan dan nilai 

yang terkandung dalam percobaan tersebut.  

Ketika dipersilahkan untuk membuat poster, kebanyakan dari mereka 

membentuk kelompok cukup 2 orang yakni berpasangan saja. Tidak ada dari mereka 

yang diam dan sibuk bermain, mereka semua membuat poster dengan kreativitas 

mereka masing-masing. Bahkan terdapat beberapa pasang anak yang membuat poster 

lebih dari satu. Mereka saling bekerjasama, berbagi tugas, dan saling memberi masukan 

satu sama lain. Tidak ada poster yang menyimpang dari esensi percobaan tentang fungsi 

akar. Isi poster disampaikan kepada anak yang lain dan setiap anak mendengarkan 

presentasi dengan penuh semangat. 

Gambar 3. Pembuatan Poster         Gambar 4. Pembuatan poster 

Gambar 5. Presentasi Kelompok        Gambar 6. Percobaan Peer 
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Pesan yang penulis sampaikan kepada anak-anak cukup sederhana, yakni 

belajarlah untuk mencintai dan menyayangi lingkungan. Semakin banyak tumbuhan 

yang hidup di sekitar kita, menjadi berkah bagi kita dan lingkungan. Berkah yang kita 

terima antara lain banyaknya oksigen untuk manusia, ketika hujan tidak akan terjadi 

banjir dikarenakan banyak air yang meresap ke dalam tanah dan tertahan oleh akar-akar 

di bawah tanah, cadangan air melimpah sehingga kapan saja kita haus, kita masih dapat 

minum, dan tidak akan terjadi tanah longsor dikarenakan banyak akar-akar yang tumbuh 

di dalam tanah, itu akan menjaga lapisan tanah tetap kuat. Anak-anak juga diminta 

untuk bercerita kepada teman-temannya yang lain, baik teman di sekolah ataupun rumah 

tentang pengalamannya saat mengikuti CS. Program Conservation Scout menjadi salah 

satu kegiatan yang tepat dilaksanakan bagi anak-anak. Beberapa kelebihan dari program 

ini antara lain menarik, kreatif, menyenangkan, dan mudah dilaksanakan dikarenakan 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.   

Kesimpulan 

Pendidikan lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan non-formal. Model 

Conservation Scout dengan metode eksperimen sederhana dan kampanye, merupakan 

metode yang tepat dalam menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan khususnya 

untuk memberikan pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan bagi anak-anak 

secara non formal. Metode ini telah berhasil diterapkan oleh penulis dalam membantu 

anak-anak Kelas IV SD Kanisius Eksperimental Mangunan Yogyakarta dalam 

membangun kesadaran dan kepeduliannya terhadap lingkungan khususnya untuk 

memahami pentingnya keberadaan tumbuhan bagi kehidupan. Hasil pelaksanaan 

eksperimen sederhana dan kampanye tersebut mampu menjadikan anak-anak Kelas IV 

sebagai duta konservasi (duta lingkungan) yang memiliki kesadaran dan kepedulian 

terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan 

ditunjukkan oleh anak-anak dengan melakukan peer tutoring dan kampanye sederhana 

untuk peduli lingkungan khususnya terhadap pelestarian tumbuh-tumbuhan 

menggunakan poster hasil karya masing-masing anak. 
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