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Wawancara 

 

Wawamcara dilakukan pada guru SD untuk mengetahui sikap dan perilaku anak selama proses belajar 

mengajar. Berikut adalah ulasan hasil wawancara dengan narasumber : 

 

1. Bagaimana karakteristik anak selama proses belajar? 

Karateristik anak sangat beragam, ada yang bersikap tenang, ada pula yang selalu ribut sendiri ketika 

di kelas. Namun itu semua tergantung juga dari materi yang disampaikan, ketika anak menyenangi 

materi tersebut maka anak akan memperhatikan dengan seksama. Jika materi sulit dan membosankan 

maka anak akan mengacuhkannya 

 

2. Apa saja kendala yang dihadapi ketika menyampaikan materi pada anak? 

Kendala yang biasa ditemui yaitu bagaimana menyampaikan materi semudah mungkin agar cepat 

dipahami oleh anak. Hal tersebut yang terkadang sulit. Semua itu juga tergantung dari niat si anak 

sendiri, jika anak tidak memiliki niat untuk belajar, maka akan sangat sulit bagi pendidik untuk 

menyampaikan materi padanya. 

 

3. Apa saja metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pada anak? 

Metodenya macam-macam. Contohnya adalah kuis tanya jawab setelah menerangkan materi, lalu 

menggunakan gambar-gambar, alat bantu peraga. 

 

4. Bagaimana cara agar anak memahami materi yang disampaikan? 

Jangan tergesa-gesa ketika menjelaskan, berusaha untuk menerangkan materi dengan bahasa yang 

mudah dimengerti anak, dapat juga menggunakan perumpamaan atau permisalan untuk 

mempermudah penyampaian materi 

 

5. Apakah ada metode yang disukai anak ketika penyampaian materi? 

Anak-anak cenredung lebih menyukai ketika materi yang disampaikan terdapat bentuk fisik atau alat 

peraga dan juga melalui gambar-gambar. Menurut mereka hal tersebut lebih menarik daripada sekedar 

membaca buku yang isinya hanya tulisan-tulisan 

 

 

 

6. Bagaimana menurut anda penggunaan media permainan sebagai media edukasi anak? 

Sangat menarik dan pastinya anak akan sangat antusias terhadap hal tersebut. Jika permainan tersebut 

dapat dikemas menjadi sarana edukasi tentunya akan memudahkan pendidik untuk menjelaskan 

materi pada anak dan anak tentunya akan senang. Kegiatan belajar akan menjadi sesuatu yang tidak 

membosankan lagi bagi anak. 

 

7. Apakah anak sudah dibekali dengan pendidikan tentang alam sejak dini? 

Sedikit banyak tentunya anak sudah dididik untuk mengenal lingkungan sejak kecil. Memang benar 

mereka mengenal lingkungan, namun mungkin yang berbeda adalah faktanya di lapangan. Pendidikan 

secara formal ada, tapi faktanya masih banyak terjadi kerusakan alam 

 

8. Adakah upaya yang dilakukan untuk mengenalkan anak  tentang hutan? 

Pengenalan untuk anak tentang hutan mungkin masih sebatas tempat yang banyak pohon. Belum lagi 

sebagian anak justru terkesan anti hutan karena menganggap hutan sebagai tempat yang seram dan 

menakutkan. Upaya secara langsung mungkin susah, terutama bagi anak-anak perkotaan yang hidup 

jauh dari hutan. 
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GREENPEACE 

 

 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/ 

 

 GREENPEACE bermula dari sekelompok kecil orang yang memutuskan untuk bersama-sama 

memprotes pengujian nuklir di Amchitka, lepas pantai bagian barat Alaska. Setelah itu mereka 

melanjutkankan untuk membentuk GREENPEACE dan kemudian melakukan kampanye dengan 

mengutamakan isu lingkungan. Salah satu prinsip dasar GREENPEACE adalah "bearing witness" - atau 

menjadi saksi dan merekam pengrusakan lingkungan. Prinsip aksi langsung ini bersama dengan 

konfrontasi damai merupakan patokan dari tiap kampanye GREENPEACE. 

 Asia Tenggara sangat berarti bagi masa depan kelestarian planet bumi. Warisan kekayaan alami 

yang ada di wilayah ini patut diperjuangkan kelestariannya. Walau demikian, seiring bertumbuhnya 

sektor ekonomi dan industri secara pesat dalam 30 tahun terakhir ini juga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang cukup besar. Dampak lingkungan di wilayah ini juga meluas ke luar batas-batas negara 

Asia Tenggara. Degradasi lingkungan yang parah telah dialami seantero Asia Tenggara. Disamping 

krisis keuangan yang melanda Asia belum lama ini, polusi dan penghancuran sumber daya alam semakin 

parah, sementara perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara industri mengarahkan wilayah 

ini untuk ekspansi operasi dan teknologi mereka yang merusak lingkungan. Yang semakin memperparah 

masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat Asia mengenai kerusakan lingkungan dan lemahnya 

mekanisme demokrasi untuk memperkuat masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Melihat pentingnya potensi pembangunan dan ancaman di wilayah ini, dan dalam rangka konsolidasi dan 

pengembangan kampanyenya di Asia Tenggara, Greenpeace meningkatkan kegiatannya di wilayah ini. 

 Greenpeace sudah banyak bekerja di banyak wilayah di Asia. Pekerjaan kami di wilayah ini 

termasuk menghentikan importasi limbah berbahaya, menentang pengiriman radioaktif, berkampanye 

melawan terhadap pembinasaan hutan, melobi pemerintah mengenai isu- isu energi berkelanjutan dan 

menyoroti bahaya limbah pembakaran. Seringkali bersama dengan kelompok-kelompok lokal lainnya, 

Greenpeace telah menggalang kampanye sukses di Filipina, Taiwan, India, dan Indonesia. Kami telah 

berkomitmen untuk mengembangkan keberadaan kami di Asia pada akhir tahun 80an dan awal 90an, dan 

Greenpeace membuka kantor pertamanya di Jepang (1989) dan kemudian di China (1997). Penjajakan 

awal juga dilakukan di Asia Tenggara dengan fokus utama pada Indonesia dan Filipina. 

Asia Tenggara merupakan posisi kunci untuk menentukan keamanan lingkungan global. Selama 30 

tahun terakhir, Greenpeace telah suskes berkampanye di negara-negara industri untuk mengurangi dan 

menghapuskan polusi dan degradasi lingkungan. Tetapi, usaha-usaha dan capaian ini dapat dengan 

mudah diputarbalikkan pada saat perusahaan-perusahaan multinasional tersebut tetap mengekspor 

teknologi kotor yang mengakibatkan penurunan dampak lingkungan di wilayah ini. Dengan demikian, 

setelah penjajakan bertahun-tahun dan berkampanye di negara-negara kunci, akhirnya Greenpeace 

berhasil membuka kantor di wilayah ini. Greenpeace Asia Tenggara sercara resmi didirikan pada tanggal 

1 Maret, tahun 2000. 

 

Misi Greenpeace Asia Tenggara 

 

" Melindungi hak-hak lingkungan, 

Mengekspos dan menghentian kejahatan lingkungan, 

Mengedepankan pembangunan bersih. " 

 

 




