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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang latar penelitian

1. Sejarah berdirinya Sekolah Alam Lampung ( SAL )

Sekolah Alam Lampung didirikan pada tahun 2003 oleh Ir. H. IrfanNuranda

Djafar, C.E.S. dan ketuayayasanIr. Hj. Citra Persada, M.Sc. Pada awalnya,

Sekolah Alam Lampung bernama Sekolah Alam Mutiara Lampung yang

berkedudukan di Jalan Way Besay No. 19, Pahoman, Kota Bandar Lampung, di

bawah pengelolaan Yayasan An-Naqqaro. Beberapa pakar sekolah alam juga

terlibat dalam pendirian sekolah alam ini, seperti Ir. Lendo Novo, Ibu Lola, dan

direktur Sekolah Alam Lampung Ir. Hesti Kusumarini M.T. (perancang  lansekap

Sekolah  Alam  Ciganjur,  Jakarta  dan  mantan  Direktur Sekolah  Alam

Bandung).  Sekolah  Alam  Mutiara  Lampung  memulai  proses belajar mengajar

di tingkat prasekolah pada bulan Juni 2003 dengan 8 orang siswa, 2 orang guru,

dan 1 orang kepala sekolah.

Sekolah Alam Mutiara Lampung di bawah Yayasan An-Naqqara terus

berkembang pesat. Pada tahun 2006 Sekolah Alam Mutiara Lampung berpindah

lokasi ke Jalan Airan, Way Huwi, Lampung Selatan dan menempati lahan

seluas1.500 m2  yang  digunakan  untuk   pengembangan   sarana   dan   prasarana

pembelajaran. Selanjutnya Sekolah Alam Mutiara Lampung  berubah  nama

menjadi Sekolah Alam Lampung. Hingga tahun 2017 ini  Sekolah Alam Lampung

memiliki berbagai fasilitas untuk tingkat pendidikan PAUD (pendidikan anak usia



54

dini), TK, SD, dan SMP dan SMA dengan keunggulan pada kelas kecil (maksimal

26 siswa/kelas = 2 guru ).Pada tanggal 5 Juni 2007 izin oprasional kabupaten

lampung selatan dengan nomor surat: 421/1407/III.02/2007 yang isinya :

memberikan izin tetap kepada Yayasan Sekolah Alam Lampung

untukmelaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2007/2008

kepada SD Sekolah Alam Lampung dengan nomor data sekolah :

L.00.02.11.015.118.1

2. Visi, Misi dan Tujuan

Selanjutnya Sekolah Alam Lampung memiliki beberapa visi,misi dan tujuan

secara global sebagai berikut:

Tabel 4.1

Visi, misi dan tujuan sekolah alam lampung

1Wawancara oleh  Hesti Kusmarini, Direktur Sekolah Alam Lampung, pada 01 Agustus
2017

Visi Misi Tujuan

Menjadi sekolah
unggulan Provinsi
Lampung dengan
pendekatan
pembelajaran berbasis
alam yang berstandar
internasional demi
membentuk karakter
pemimpin yang
bertaqwa, berakhlak,
berilmu, dan rahmatan
lil’alamin.

1. Melakukan
pendidikan berbasis
alam dengan standar
internasional

2. Melakukan
pembentukan
karakter tauladan
(bertaqwa, berakhlak
dan berilmu)

3. Melakukan
pembentukan
karakter
kewirausahaan
sehingga dapat
bermanfaat bagi
dirinya, masyarakat
dan lingkungannya.

1. Anak yang
Berakhlak Mulia

2. Anak yang Cinta
Lingkungan

3. Anak yang
Berwawasan
Global

4. Anak yang
Bertanggung
Jawab dan
Unggul



55

Adapun Visi danMisi SD-Sekolah Alam Lampung yaitu :

1. VIsi

Mengembalikan manusia pada tujuan pencipta yaitu menjadi

khalifa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu dan menjadi

rahmatan lil alamin

2. Misi

a) Pendidikan berbasis alam untuk pembentukan logika berfikir

b) Pembentukan akhlakul karimah dengan tauladan

c) Pendidikan kepemimpinan dengan outbound training

d) Pendidikankewirausahaan untuk membangun jiwa sejak dini2

3. Kebijakam dan Program

a. Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan pengembangan Sekolah Alam

Lampung, maka ditetapkan kebijakan sekolah. Pertama, Penyusunan dan

pengembangan kurikulum berbasis alam (green education) serta membangun

kebiasaan ramah lingkungan. Kedua, Pengembangan kualitas sumber daya

manusia (guru dan staf) yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Ketiga,

Pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung pelestarian alam. Keempat,

Penggalangan dana pengembangan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya

pengembangan unit bisnis sekolah (kebun terpadu, laboratorium budaya,

laboratorium TIK dan warnet, koperasi, ecoshop, dan unit lain yang potensial).

2 Dokumentasi,Profil Sekolah Alam Lampung, pada 01 Agustus 2017
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b. Program

Adapun program Sekolah Alam Lampung dapat dirumuskan sebagai

berikut: Pertama, program pemantapan kurikulum dan sumber daya manusia

melalui pelatihan dan studi banding ke Sekolah Alam se-Nusantara. Kedua,

bergabung dengan jejaring Sekolah Alam Nusantara dan Sobat Bumi sebagai

upaya bersinergi dengan fasilitator Sekolah Alam se-Nusantara. Ketiga,

pembangunan fasilitas pendukung yang berwawasan lingkungan seperti bangunan

ramah lingkungan, pengolahan/daur ulang sampah dan air, pengijauan dan

penanaman pohon. Keempat,  pendidikan berbasis alam dan pengembangan

karakter manusi.3Adapun program ekstrakurikuler Sekolah Alam Lampung secara

global adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Ekstrakurikuler Sekolah Alam Lampung

4. Letak Geografis

3Wawancara oleh Hesti Kusmarini, Direktur Sekolah Alam Lampung, pada 01 Agustus
2017

4 Dokumentasi , ekstrakurikuler sekolah  dasar alam lampung, pada 01 Agustus 2017

Program Ekstrakurikuler Sekolah Alam Lampung
Craft Club
Renang
Tae Kwon Do
Panahan

English Club
Musik Barkas ( Barang Bekas )
Creative Kids4
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Sekolah Alam Lampung terletak di Jalan Airan, Way Huwi, Lampung

Selatan. Secara administratif, lokasi Sekolah Alam Lampung terletak di

perbatasan antara wilayah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung

Selatan. Lokasi sekolah  alam  ini  sesuai  dengan  karakter  sekolah  alam  pada

umumnya,  yaitu berada pada lingkungan yang masih bernuansa alami dan jauh

dari kebisingan kota.

Sekolah Alam Lampung berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Bandar

Lampung. Aksesibilitas menuju ke lokasi sekolah tersebut cukup mudah.  Jalan

menuju ke sekolah alam ini merupakan jalan raya yang cukup lancar dengan

kondisi yang relatif  baik.  Sekolah  Alam  Lampung  juga  dapat  dijangkau

dengan  sarana kendaran umum, baik bus kota (Damri) maupun angkutan jasa

umum online lainnya.

Kondisi lingkungan alam Sekolah Alam Lampung sangat mendukung

proses pembelajaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.  Nuansa

alami yang terdiri dari berbagai pepohonan, perairan (rawa), lahan-lahan

pertanian, serta didukung dengan kualitas udara yang baik, mampu dipadukan

dengan tata letak dan bentuk bangunan, sarana, dan prasarana sekolah dengan

baik, sehingga membentuk keserasian. Dengan kondisi demikian, Sekolah Alam

Lampung optimis  dapat  mengajak  peserta  didik  untuk  memanfaatkan  alam

sekitarnya sebagai sarana belajar dan bermain sesuai dengan metode active

learning dan learning by doing.
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Adapun tujuan (outcome) Sekolah Alam Lampung adalah untuk

menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, cinta lingkungan, berwawasan global,

dan bertanggung jawab.

5. Sarana dan Prasarana

Sekolah Alam Lampung  didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan

mampu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan.

Keadaan bangunan yang ada di Sekolah Alam Lampung merupakan bangunan

permanen dan semipermanen (semi indoor) yang berbentuk saung terbuka dengan

arsitektur unik  danbernuansa  alam,  tidak  seperti  kelas-kelas sekolah  pada

umumnya. Bentuk saung terbuka ini memungkinkan sirkulasi udara tetap optimal

dan peserta didik dapat tetap berinteraksi dengan alam selama proses

pembelajaran. Siswa masih dapat mendengarkan suara-suara alam, misalnya

kicauan burung, sehingga nuansa alami tetap dapat dirasakan. Adapun tata letak

bangunan dan ruang Sekolah Alam Lampung dapat dilihat pada gambar berikut5 :

Gambar 4.1

Site Plane Sekolah Alam Lampung

5 Dokumentasi, sekolah alam lampung, pada 01 Agustus 2017
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Adapun Sekolah Alam Lampung dilengkapi dengan berbagai macam

sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar pembelajaran,

seperti yang tertera pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2

Bangunan Sekolah Alam Lampung

Adapun SD-Sekolah Alam Lampung dilengkapi dengan berbagai macam

sarana yang dapat menunjang dan memperlancar pembelajaran, seperti yang

tertera pada tabel berikut ini6:

Tabel 4.3

6 Dokumentasi, sarana dan prasarana sekolah alam lampung, pada 01 Agustus 2017
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6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekolah Alam Lampung agak berbeda dengan sekolah-

sekolah pada umumnya karena di Sekolah Alam Lampung terdapat bidang-bidang

yang dibentuk dan dikelola secara profesional dan fokus. Bidang-bidang tersebut

dijadikan media oleh siswa untuk belajar secara langsung, sehingga menjadikan

Sekolah Alam Lampung memiliki nilai tambah tersendiri bagi siswa-siswi.

Adapun struktur organisasi sekolah alam lampung adalah sebagai berikut7 :

Gambar 4.3

Struktur Organisasi

7 Dokumentasi, Struktur Organisasi sekolah dasar alam Lampung, pada 01 Agustus 2017
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7. Keadaan Guru dan Siswa

a) Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Alam Lampung

diketahui bahwa seleksi untuk rekrutmen guru Sekolah Alam Lampung sangat

ketat. Beberapa pertimbangan dalam menentukan kualifikasi ataupun kriteria

penerimaan guru adalah: intelektualitas, kemampuan mengajar, pengalaman

organisasi, serta pengetahuan dan pemahaman agama Islam. Diharapkan ketika

mengajar guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan juga menjadi

uswatun hasanah (suri tauladan yang baik) bagi anak didiknya.

Secara  garis  besar  keriteria  rekrutmen  guru  Sekolah  Alam  Lampung

adalah sebagai berikut:

1. Minimal sarjana S1, diutamakan ilmu Sains.

2. Berakhlak baik.

3. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif

4. Memiliki pengetahuan Agama Islam yang baik (hafalan Qur’an, hadist,

doa dan wawasan keislaman).

5. Memiliki wawasan tentang pendidikan
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Calon guru yang telah lolos seleksi, diharuskan untuk mengikuti kegiatan

magang di  Sekolah  Alam  Lampung  selama  1  bulan.  Selanjutnya  mengikuti

pelatihan

selama 1 minggu di School of Univerve (Sekolah Alam) yang berada di

Parung, Bogor. Dalam pelatihan tersebut guru mendapatkan pengetahuan,

wawasan, metode dan ketrampilan tentang kurikulum sekolah alam; kurikulum

green education; penyusunan kurikulum pembelajaran spider web; cara

pengembangan multiple intelligence siswa; pelaksanaan pembelajaran sekolah

alam; evaluasi hasil  pembelajaran dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan dengan

sekolah alam. Selain itu, pihak pengelola Sekolah Alam Lampung mengupayakan

guru-guru diberikan kesempatan mengikuti studi banding ke beberapa sekolah

alam lainnya.

Pada tahun pelajaran 2017/2018 jumlah guru dan karyawan di SD-Sekolah

Alam Lampung (SAL) seluruhnya 20 orang dan 10 guru paruh waktu. Sebagian

besar guru memiliki latar belakang pendidikan bukan dari sarjana kependidikan,

antara lain sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana sains, sarjana peternakan,

sarjana sosial dan sarjana ekonomi. Perincian jumlah guru tersebut sebagaimana

tercantum dalam tabel 4.3 penyajian data berikutnya.

Dari data klasifikasi pendidikan guru dan karyawan di Sekolah Alam

Lampung hanya satu yang berlatar belakang pendidikan yaitu lembaga pendidikan

tenaga pendidik dan kependidikan (LPTK) atau Fakultas Tarbiyah di IAIN.

Namun pada kenyataannya kebijakan ini tidak dipermasalahkan oleh tim

pengawas pendidikan setingkat sekolah dasar.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan dan Direktur Sekolah

Alam Lampung diketahui bahwa seleksi penerimaan guru di Sekolah Alam

Lampung membuka peluang bagi sarjana pendidikan dan non pendidikan. Dari

hasil seleksi penerimaan guru mayoritas yang berasal dari sarjana non pendidikan

yang lolos seleksi  sebagai  guru  Sekolah  Alam  Lampung.  Di  Sekolah  Alam

Lampung terdapat 1 orang guru yang berasal dari sarjana pendidikan yang

mengajar agama Islam. Selain itu ada 1 orang guru yang telah mengikuti program

Akta 4 atas inisiatif sendiri.

Secara umum sumber daya manusia pendukung Sekolah Alam Lampung

terdiri dari ketua yayasan, direktur, guru dan pegawai sekolah. Sebagian besar

guru bukan sarjana pendidikan, melainkan sarjana teknik dan sarjana pertanian.

Direktur Sekolah Alam, Hesti Kusumarini menjelaskan secara global sumber daya

manusia Sekolah Alam Lampung berikut ini:

a) 1 orang Ketua Yayasan

b) 1 orang penasehat hukum

c) 1 orang Direktur, 4 orang wakil direktur (Kurikulum, Keuangan, Sarana

dan Prasarana, SDM)

d) 4 Orang kepala Sekolah disetiap jenjang pendidikan ( Tk & PAUD-SD-

SMP-SMA)

e) 35 orang pendidik tetap

f) 3 orang tenaga administrasi

g) 1 orang psikolog volunteer

h) 10 orang pendidik paruh waktu

i) 2 orang office boy dan 3 orang penjaga

j) 4 orang instruktur ekstra kurikuler

k) 8 orang tenaga pendidik dipersiapkan untuk tingkat SMA
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l) 1 orang penanggungjawab green lab8

Selanjutnya, direktur menjelaskan keadaan guru SD di Sekolah Alam

Lampung    ( SAL ) secara terperinci, adapun datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Guru dan PegawaiSekolah Dasar Alam Lampung

8Wawancara oleh Hesti Kusmarini, Direktur Sekolah Alam Lampung, pada 01 Agustus
2017

No Nama Guru dan Pegawai L/P Keterangan Jabatan

1 Ir.Hesti Kusmarini,M.T. P Direktur Direktur

2 Nurmilati, S.P. P Guru SD 1

3 Trisya Fidriyanintyas,SE. P Guru SD 2

4 Linda Nirmalasari, S.Si. P Guru SD 2

5 Humaidah, S.T.P. P Guru SD 3

6 Rossy Oktobi, S.P. P Guru SD 3

7 Santari, S.Si. L Guru SD 4

8 Amalia Citra, S.P P Guru SD 4

9 Merfiana,S.P. P Guru SD 5

10 Muksin Abdul Q, S.Sos. L Guru SD 5

11 Julyani Laila Mustika,ST. P Guru SD 6

12 Zulia Efriza, S.E. P Kepala TU Keungan

13 Emilmiah Utami, S.P. P Guru SD 1

14 Andreas Nugroho, S.Pd L Guru PJOK

15 Ajat Sudrajat P Guru Outbound
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b) Siswa

Mekanisme seleksi penerimaan siswa di Sekolah Alam Lampung tidak

menggunakan tes akademik. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada

dasarnya setiap anak berpotensi dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan. Sekolah Alam Lampung memperlakukan setiap anak sama, dalam

artian sama-sama memiliki kelebihan dan potensi serta bakat yang dapat

dikembangkan.

Tahap penerimaan siswa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada

calon siswa untuk melihat secara langsung suasana dan lingkungan Sekolah Alam

Lampung. Setelah proses orientasi dan pengenalan lingkungan dilalui, selanjutnya

calon siswa diwawancarai sehingga dapat diketahui apakah ia merasa cocok

bersekolah  di  Sekolah  Alam  Lampung.  Dari  mekanisme  tersebut  tergambar

dengan jelas bahwa di Sekolah Alam Lampung anak-anak diperlakukan sebagai

subyek belajar sehingga diharapkan tidak ada unsur keterpaksaan ataupun tekanan

psikis lainnya dalam proses pembelajaran.

16 Jupitasari P Guru Administrasi

17 Silawati Abdillah P - Koperasi

18 Mutiara Kusuma, S.Si P - Kep.Lab

19 Dwi Singgih , S.Psi. P - Volunter

20 Sukir P - Penjaga
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Proses seleksi berikutnya adalah wawancara kepada orangtua siswa apakah

sungguh-sungguh ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Alam Lampung

dengan semua konsekuensi serta aturan  tata tertib yang telah ditetapkan. Semua

keputusan orangtua diharapkan berangkat dari  pemahaman  yang baik  tentang

sistem pendidikan yang diselenggarakan, bukan berdasarkan ikut-ikutan saja,

karena peran serta dan kerjasama orangtua sangat mendukung bagi pencapaian

dan  keberhasilan  belajar  di  Sekolah  Alam  Lampung.  Selanjutnya  dilakukan

seleksi umur siswa untuk penempatan di kelas yang sesuai dengan umur siswa.

Jumlah siswa Sekolah Alam Lampung pada tahun pelajaran 2017/2018

adalah 150orang siswa yang terbagi dalam 6 tingkat kelas (grade). Jumlah siswa

laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan, dengan perbandingan sekitar

2:1.  Untuk tingkat pendidikan dasar, rata-rata jumlah siswa dalam satu kelas

adalah 22 orang. Adapun agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut

ini :

Tabel 4.4

Jumlah Siswa SD- Sekolah Alam Lampung

No Kelas L P Jumlah

1 I 17 8 25

2 II 19 6 25

3 III 15 10 25

4 IV 17 8 25

5 V 16 9 25

6 VI 20 5 25

TOTAL : 150
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SD-Sekolah Alam

LampungMuksin Abdul Q. Selanjutnya, kepala sekolah mempersilahkan

melakukan pengamatanawal pada kelas IV SD Sekolah Alam Lampung, sehingga

data yang didapatkan melalui pengamatan terdapat 4 siswa yang memiliki

kemampuan berpikir, berprilaku dan perkembangan secara akademis berbeda dari

siswa lainnya yaitu dari jumlah siswa sebanyak 25 terdapat 1 siswa yang

tergolong IQ rendah (tergolong ADHD) yaitu adanya gangguan konsentrasi,

perilaku dan komunikasi serta secara akademis siswa tersebut tidak sesuai dengan

perkembangan siswa seusianya; terdapat 2 siswa yang tergolong disleksia  yaitu

kemampuan  dalam  mengenal  huruf,  membaca  tulisan  sangat kurang atau

lambat.9

Selanjutnya, Amalia Citra guru kelas IV menerangkan Seluruh siswa SD

Sekolah Alam  Lampung setiap hari  menggunakan pakaian bebas, kecuali

terdapat jadwal pelajaran outbound, siswa menggunakan seragam kaos Sekolah

Alam Lampung. Untuk siswa perempuan berpakaian muslimah (berjiblab)

sedangkan siswa laki-laki berpakaian rapih dan sopan dengan menggunakan

celana panjang, serta penggunaan sepatu bot yang merupakan salah satu ciri

atribut siswa-siswi SD Sekolah Alam Lampung, bahkan terlihat mereka seringkali

bermain di area sekolah tidak menggunakan alas kaki.10

8. Kurikulum

9Wawancara oleh Mukhsin Abdul Qodir, Kepala Sekolah Dasar Alam Lampung, pada 01
Agustus 2017

10Wawancara oleh Amalia Citra, Guru SD Kelas IV Sekolah Alam Lampung, pada 01
Agustus 2017
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Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Alam Lampung adalah kurikulum

yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu : “Kurikulum 2013

Revisi 2017” yang selanjutnya diperkaya dengan kurikulum khas Sekolah Alam

(green education).

Sistem kurikulum tersebut terintegrasi melalui model pembelajaran spider

web (tematik), yaitu suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai

ilmu/pelajaran dalam sebuah tema tertentu,  sehingga  antara  satu  pelajaran

dengan  pelajaran  yang  lain  saling berhubungan  danberkesinambungan  dengan

memperhatikan  pengembangan multiple intelegence masing-masing siswa

melalui berbagai kegiatan, yaitu:

1. Akhlaq melalui konsep tauladan untuk mengembangkan SQ (Spiritual

Quatient) dan EQ (Emotional Quatient).

2. Scientific (ilmu pengetahuan) melalui berbagai eksperimen.

3. Leadership, kegiatan utama untuk kepemimpinan ini adalah outbound

mental education.

4. Enterpreneurship (kewirausahaan) dikembangkan melalui praktek

kegiatan bisnis mingguan dan market day/bussiness day

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Sekolah Alam Lampung

Hesti Kusmarinidiketahui bahwa saat proses pembelajaran berlangsung siswa-

siswi tidak setiap saat harus melaksanakan pembelajaran dikelas (indoor),

terkadang proses pembelajaran dilakukan diruang kelas (outdour).Kurikulum

yang digunakan sekolah dasar alam lampungadalahkurikulum 2013 Revisi 2017

dengan model pembelajaran spiderwebdan berkombinasi dengan kurikulum khas

sekolah alam lampung.Guru yang berada didalam kelas berjumlah 2 orang,
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adapunfaktor multiple intelligence yang meliputi kecerdasan linguistik, logika

matematika, musik, kinestetik, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis

masing-masing siswa ditumbuhkembangkan melalui berbagai kegiatan

pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya yang telah diprogramkan

diSekolah Alam Lampung .Adapun kurikulum yang diterapkan oleh Sekolah

Alam Lampung dapat dibagi menjadi 2 kurikulum dinas Kurikulum 2013 Revisi

2017 dan Kurikulum khas sekolah dasar lampung sendiri, adapun skema tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4

Skema Kurkulum Tematik Sekolah Alam Lampung

Selanjutnya skema kurikulum khas sekolah alam lampung dapat dilihat

sebaga berikut11 :

Gambar 4.5

Kurikulum SD- Sekolah Alam Lampung

11Dokumentasi,kurikulum dinas dan kurikulum khas sekolah dasar alam lampung,pada 01
Agustus 2017
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Adapun pelajaran yang diajarkan di Sekolah Alam Lampung adalah sebagai

berikut: “Bahasa (Indonesia,Inggris, Arab, Lampung), daya pikir (Matematika dan

Sains), seni dan daya cipta (melukis, musik, kreasi, dan lain-lain), Sosial (IPS dan

PKN), Agama Islam, Pertanian, Komputer, Outbound dan olahraga, serta  Bisnis.”

Pembelajaran di Sekolah Alam Lampung dilaksanakan 5 hari dalam

seminggu yaitu dimulai   tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk kelas

IV pembelajaran dimulai pukul  07.30 WIB  sampai dengan pukul 14.35 WIB

kecuali hari Jumat siswa pulang pukul 11.30 WIB.

9. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di SD Sekolah Alam Lampung adalah kegiatan

yang dilakukan  siswa  di  luar  jam  pelajaran  sekolah. Kegiatan  ekstrakurikuler

dilakukan setiap hari Jumat   atau hari Sabtu.   Setiap siswa kelas IV, V dan VI

diharuskan mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler dan diperbolehkan untuk

mengikuti tambahan ekstrakurikuler lainnya. Adapun kegiatan  ekstrakurikuler

yang ada di Sekolah Alam Lampung, yaitu: (1) RenangFutsal (2) Musik perkusi

(3) Craft (kerajinan) menggunakan bahan bekas (4) Jurnalis English club
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(5)Tahsin Al Qur’andan (6) Seni Tari.Hasil dokumentasi dapat dilihat pada

lampiran.

Gambar 4.6

Kegiatan Ekstrakurikuler
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