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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu butir dalam Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Lingkungan
Hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
adalah menerapkan dan menyediakan materi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)
yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global dengan
sebuah sasaran PLH serta mengintegrasikan materi Pendidikan Lingkungan
Hidup ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal (Kementerian Lingkungan
Hidup 2004). Buku “Desa Ilalang” (Idris 2000) dan buku “Desa Ilalang – Panduan
untuk Guru” (Idris 2000a) adalah salah satu modul yang mendukung Strategi
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut. Buku “Desa
Ilalang” adalah buku Pendidikan Lingkungan (PL) pencegahan kebakaran hutan
dan lahan untuk Sekolah Dasar (SD) yang diterbitkan dan telah didistribusikan
sejak tahun 2000 oleh Projek Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP)
– Uni Eropa yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan
Nasional Propinsi Sumatera Selatan (FFPCP 2001). Dengan beberapa
pertimbangan, murid kelas 5 SD merupakan sasaran target utama dalam
penerapan buku ini dilapangan (Idris et al. 1999).

Produksi dan distribusi buku tersebut dilanjutkan oleh South Sumatra Forest Fire
Management Project (SSFFMP) pada tahun 2004 dan dicetak ulang pada akhir
tahun 2005. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui seberapa luas
penyebaran dan hasil yang diperoleh dari implementasi buku “Desa Ilalang”
tersebut. Karena itu, perlu suatu survei mengenai penyebaran dan kemajuan
implementasi buku “Desa Ilalang” terutama di kabupaten prioritas dampingan
proyek SSFFMP.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ’modern” Pendidikan Lingkungan yang
diformulasikan pada konferensi internasional di Tbilisi Georgia pada tahun 1979,
di mana dalam salah satu butirnya berbunyi yaitu Pendidikan Lingkungan
seharusnya memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi
lingkungan yang potensial dengan memasukan pertimbangan perspektif
historisnya, dan mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional
dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah lingkungan (lihat
Jannah 2005). Oleh sebab itu, sebuah survei untuk mengetahui sejauh mana
komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pendidikan
(Diknas) dalam mendukung penggunaan buku “Desa Ilalang” dan pelaksanaannya
di sekolah-sekolah sangat penting dilakukan. Survei ini diharapkan bermanfaat
untuk mengetahui penyebaran dan sekaligus mengevaluasi penerapan buku
tersebut. Gambaran yang diperoleh dari hasil survei ini diharapkan dapat
bermanfaat untuk menentukan strategi yang efektif dalam menyebarluaskan dan
penerapan dimasa mendatang, termasuk untuk menganalisis kebutuhan awal
untuk mengembangkan pendidikan muatan lokal di Sumatera Selatan.

]



2

I.2. Tujuan

1. Untuk memantau penyebaran buku “Desa Ilalang” di sekolah-sekolah di
kawasan prioritas dampingan proyek SSFFMP.

2. Untuk memantau penerapan buku “Desa Ilalang” di sekolah-sekolah
dampingan proyek SSFFMP.

3. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menggunakan
buku “Desa Ilalang” dan penerapannya di sekolah.

4. Untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terutama pengguna buku
mengenai permasalahan dan kendala dalam menerapkan buku “Desa
Ilalang”.

5. Untuk melakukan kajian mengenai efektifitas penerapan buku “Desa
Ilalang” dan pengembangan pendidikan lingkungan yang diterapkan secara
formal di sekolah dasar.

6. Untuk menyusun strategi distribusi dan penerapan paket buku “Desa
Ilalang” yang efektif dan tepat sasaran.

I.3. Hasil yang Diharapkan

1. Tersusunnya data dan informasi mengenai penyebaran buku “Desa Ilalang”
di desa-desa prioritas dan kebijakan pemerintah kabupaten mengenai
penggunaan buku “Desa Ilalang”.

2. Tersusunnya informasi mengenai berbagai kendala dan permasalahan
dalam penerapan buku “Desa Ilalang”.

3. Tersusunnya rekomendasi untuk mengefektifkan penyebaran dan
penerapan buku “Desa Ilalang”.

I.4. Indikator Keberhasilan

Tersusunnya dokumentasi tentang gambaran penyebaran dan kondisi
implementasi buku “Desa Ilalang” lengkap dengan rekomendasi efektifitas
penyebaran dan penerapan buku tersebut.
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II. METODOLOGI

II.1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Survei ini dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 bulan (45 hari kerja). Survei ini
dilakukan pada bulan April hingga Juni 2006. Survei ini sendiri dilakukan sebelum
proyek SSFFMP memberikan pelatihan Pendidikan Lingkungan (PL) untuk guru di
beberapa sekolah di kabupaten prioritas.

II.2. Lokasi Penelitian

Survei ini dilakukan di 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 6 sekolah dari 4
kecamatan di 3 kabupaten prioritas dampingan proyek SSFFMP di Propinsi
Sumatera Selatan. Adapun sekolah-sekolah yang menjadi lokasi survei dapat
dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Lokasi sekolah-sekolah dalam kegiatan survei implementasi penggunaan
buku “Desa Ilalang” di 3 kabupaten prioritas di Propinsi Sumatera Selatan.

NAMA DESA SD KECAMATAN KABUPATEN

Bayat Ilir SDN 2 Bayat Ilir Bayung Lencir Musi Banyuasin

Pagar Desa SDN Pagar Desa Bayung Lencir Musi Banyuasin

Talang Lubuk SDN Talang Lubuk Muara Telang Banyuasin

Muara Telang SDN Muara Telang Muara Telang Banyuasin

Riding SDN 1 Riding Pampangan Ogan Komering Ilir

Ujung Tanjung SDN Ujung Tanjung Tulung Selapan Ogan Komering Ilir

Untuk pihak Pendidikan Nasional (Diknas) dan Cabang Pendidikan Nasional

(Cabdin) yang diwawancarai adalah pihak Diknas Kabupaten Banyuasin, Musi
Banyuasin (MUBA) dan Ogan Komering Ilir (OKI). Adapun Sub-Diknas (Sub-
Pendidikan Nasional) atau Cabang Pendidikan Nasional (Cabdin) yang
diwawancarai adalah Cabdin Kecamatan Tulung Selapan dan Pampangan
(Kabupaten Ogan Komering Ilir), Cabdin Kecamatan Telang Jaya (Banyuasin) dan
Cabdin Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin).
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II.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode wawancara. Sejumlah
sampel dari populasi diwawancarai secara terstruktur melalui lembaran kuisioner
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, sampel populasi telah
disepakati. Sampel populasi yang diambil dalam survei ini adalah pihak Diknas
kabupaten, pejabat Subdiknas kecamatan, guru (khususnya guru-guru yang
mengajar di murid kelas V dan kelas VI), Kepala Sekolah (Kepsek) dan murid-
murid dari kelas V dan kelas VI.

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai dalam survei ini, maka penentuan sampel dilakukan sesuai dengan
kebutuhan yang dianggap mewakili tujuan penelitian dan mempunyai keterkaitan
dengan distribusi dan implementasi buku “Desa Ilalang”.

Untuk memperoleh informasi mengenai distribusi dan implementasi buku “Desa
Ilalang” ditingkat kabupaten maka wawancara dilakukan dengan minimal 1 orang
dari pihak yang mewakili Diknas kabupaten, sedangkan untuk memperoleh
informasi mengenai distribusi buku “Desa Ilalang” ditingkat kecamatan maka
wawancara dilakukan dengan minimal 1 orang dari pihak yang mewakili
Subdiknas kecamatan.

Untuk informasi dari implementasi buku “Desa Ilalang” di sekolah-sekolah maka
wawancara akan dilakukan kepada Kepala Sekolah, guru dan murid. Mengingat
buku “Desa Ilalang” adalah buku yang diajarkan kepada murid kelas V, maka
sampel yang diambil difokuskan kepada para guru dan murid kelas V. Selain itu,
untuk mengevaluasi implementasi buku “Desa Ilalang” pada tahun sebelumnya
maka murid kelas VI juga akan diwawancarai. Jumlah murid yang diwawancarai
adalah 2-3 orang murid untuk masing-masing kelas.

Untuk guru yang diwawancarai adalah guru kelas V. Selain itu guru kelas V yang
mengajar di sekolah tersebut pada tahun sebelumnya juga diwawancarai. Jika
guru yang mengajar kelas V pada tahun lalu sama dengan yang mengajar pada
kelas V sekarang, maka akan diwawancarai guru kelas VI.

Data-data yang diperoleh dari para responden akan disajikan dalam bentuk
tabulasi. Kemudian data akan dianalisis secara deskriftif untuk menjelaskan hasil-

hasil temuan dilapangan.
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III. HASIL

III.1. Pandangan Guru Tehadap Buku “Desa Ilalang”

Dari 6 Sekolah Dasar (SD) yang disurvei, maka dapat diketahui bahwa guru-guru
di 5 sekolah diantaranya yaitu SD Bayat Ilir, SD Pagar Desa, SD Riding, SD
Talang Lubuk dan SD Muara Telang telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 2
tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dari 5 SD yang 100%
menjawab telah mengenal buku tersebut sejak 2 tahun yang lalu. Hanya di SD
Ujung Tanjung yang respondennya 50% menjawab mengenal buku “Desa Ilalang”
sejak setahun yang lalu dan 50% lainnya menjawab mengenal buku “Desa Ilalang”
sejak 2 tahun lalu (lihat tabel 2).

Tabel 2. Persentase pengetahuan guru-guru dalam hal sudah berapa lama para
guru mengenal buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Tidak 0 0 0 0 0 0

Ya, sejak 1 tahun lalu 0 0 50 0 0 0

Ya, sejak 2 tahun lalu 100 100 50 100 100 100

Ya, sejak 3 tahun lalu 0 0 0 0 0 0

Dalam hal mengajarkannya kepada murid, maka hanya 3 sekolah yaitu SD Bayat
Ilir, SD Pagar Desa dan SD Talang Lubuk yang para gurunya mengajarkan buku
tersebut kepada murid. Untuk 3 sekolah lainnya yaitu SD Ujung Tanjung, SD
Riding dan SD Muara Telang maka 100% gurunya tidak pernah mengajarkan
buku tersebut kepada murid. Bagi 3 sekolah yang gurunya pernah mengajarkan
buku tersebut, maka 100% dari mereka tidak pernah menyelesaikan pengajaran
buku “Desa Ilalang” tersebut dalam satu semester. Untuk guru-guru di 3 sekolah
yang tidak pernah mengajarkan buku tersebut, maka 100% alasan yang menjadi
penyebab utama mengapa mereka tidak mengajarkannya adalah karena sekolah
mereka tidak menerima buku tersebut.

Adapun kesulitan yang dialami para guru dalam mengajarkan buku “Desa Ilalang”
tersebut adalah karena tidak ada panduan untuk gurunya. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban responden dimana 100% responden di SD Pagar Desa dan 50%
responden di SD Talang Lubuk yang menjawab bahwa kesulitan yang mereka
hadapi adalah tidak adanya panduan untuk guru. Kesulitan lainnya dalam
mengajarkan buku tersebut menurut para guru adalah susah mempraktekkannya
dan susah diajarkannya. Menurut 100% guru di SD Bayat Ilir kesulitan yang
mereka hadapi adalah susah mempraktekkannya dan menurut 50% guru di SD
Talang Lubuk adalah karena susah diajarkannya. Persentase faktor-faktor yang
menjadi kesulitan atau hambatan yang dialami para guru dalam mengajarkan
buku “Desa Ilalang” di sekolahnya dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Persentase faktor-faktor yang menjadi kesulitan atau hambatan yang
dialami para guru dalam mengajarkan buku “Desa Ilalang” di sekolahnya.

JAWABAN
Bayat

Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Kurang memahami materi 0 0 0 0 0 0

Susah diajarkan 0 0 0 0 50 0

Susah dipahami murid 0 0 0 0 0 0

Tidak ada panduan guru 0 100 0 0 50 0

Susah mempraktekkannya 100 0 0 0 0 0

Bagi sebagian besar guru-guru di 3 sekolah yang telah mengajarkan buku “Desa
Ilalang”, mereka beranggapan bahwa buku “Desa Ilalang” bisa dijadikan sebagai
bahan ajar muatan lokal. Persepsi ini dapat dilihat dari jawaban para guru dimana
100% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar Desa dan 100% guru di SD
Talang Lubuk menganggap bahwa buku “Desa Ilalang” bisa dijadikan sebagai
bahan ajar muatan lokal.

Hal yang mendasari para guru mengajarkannya cukup bervariasi, tetapi alasan
utama adalah adanya instruksi dari Diknas kabupaten. Hal ini tercermin dari

jawaban responden dimana 50% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar
Desa dan 50% guru di SD Talang Lubuk menjawab bahwa mereka
mengajarkannya karena adanya instruksi dari Diknas. Alasan lainnya yang
mendasari para guru mengajarkan buku tersebut adalah adanya inisiatif pribadi
dan adanya inisiatif sekolah itu sendiri. Dari hasil wawancara, maka dapat
diketahui bahwa 50% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar Desa dan 25%
guru di SD Talang Lubuk mengajarkan buku tersebut didasari atas inisiatif pribadi.
Hanya 25% dari guru di SD Talang Lubuk yang menjawab bahwa mereka
mengajarkan atas inisiatif sekolah.

Dari seluruh guru-guru yang diwawancarai di 6 SD yang disurvei, maka 100% dari
responden menjawab pernah mendapat pelatihan penggunaan buku “Desa
Ilalang”. Bagi guru-guru di 3 SD yang pernah mengajarkan buku “Desa Ilalang”,
maka 100% dari mereka menganggap buku “Desa Ilalang” sudah cukup mewakili
sebagai sebuah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pengenalan
Pendidikan Lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini.
Sedangkan untuk guru-guru di 3 SD yang belum pernah mengajarkannya maka
100% dari mereka menjawab tidak tahu.

Guru-guru dari 3 SD yang mengajarkan buku “Desa Ilalang” tersebut juga
menganggap perlu dikembangkannya buku “Desa Ilalang” menjadi buku
Pendidikan Lingkungan Hidup dengan aspek yang lebih luas, sedangkan untuk
SD yang guru-gurunya belum pernah mengajarkan buku tersebut maka mereka
menjawab tidak tahu. Pandangan guru-guru terhadap buku “Desa Ilalang” apakah
perlu dikembangkan menjadi buku Pendidikan Lingkungan Hidup dengan aspek
yang lebih luas dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4. Pandangan guru-guru terhadap buku “Desa Ilalang” apakah perlu
dikembangkan menjadi buku Pendidikan Lingkungan Hidup dengan aspek
yang lebih luas.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

Adapun saran para guru jika buku “Desa Ilalang” dikembangkan menjadi
kurikulum buku pendidikan muatan lokal adalah disesuaikan dengan kondisi lokal
dan materinya perlu dikembangkan lebih luas lagi. Proporsi dari saran responden
ini sama di tiga SD prioritas yang gurunya pernah mengajarkan buku tersebut,
yaitu masing-masing 50% disetiap SD.

Mengenai pendapat jika buku “Desa Ilalang” jika diterapkan di sekolah apakah
buku “Desa Ilalang” bertentangan dengan kurikulum 2006, maka 100% responden
dari 5 SD menjawab tidak tahu dan hanya responden dari SD Talang Lubuk
menjawab tidak (100% dari total responden).

III.2. Pandangan Murid Terhadap Buku “Desa Ilalang”

Dari 6 SD yang disurvei, maka 100% murid-murid dari 3 SD diantaranya yaitu SD
Ujung Tanjung, SD Riding dan SD Muara Telang tidak mengenal sama sekali
buku “Desa Ilalang”. Untuk 3 SD lainnya yaitu SD Bayat Ilir, SD Pagar Desa dan
SD Talang Lubuk maka 100% murid-muridnya telah mengenal buku “Desa
Ilalang”. Umumnya mereka telah sejak 1 tahun yang lalu dan ada juga diantaranya
yang telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak dari 2 tahun lalu. Dari 75%
responden di SD Bayat Ilir, 100% dari SD Pagar Desa dan 100% dari SD Talang
Lubuk menjawab telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun yang lalu.
Hanya 25% responden dari SD Bayat Ilir menjawab mengenal buku “Desa Ilalang”
sejak 2 tahun lalu. Persentase pengetahuan murid-murid dalam hal sudah berapa
lama mereka mengenal buku Desa Ilalang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Persentase pengetahuan murid-murid dalam hal sudah berapa lama
mereka mengenal buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN
Bayat

Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Tidak 0 0 100 100 0 100

Ya, sejak 1 tahun lalu 75 100 0 0 100 0

Ya, sejak 2 tahun lalu 25 0 0 0 0 0

Ya, sejak 3 tahun lalu 0 0 0 0 0 0

Seluruh murid-murid (100%) yang pernah mengenal buku “Desa Ilalang”
menjawab bahwa mereka pernah membacanya dan murid yang belum pernah
mengenalnya tidak pernah membacanya. Seluruh murid-murid (100%) yang
pernah membaca buku “Desa Ilalang” tersebut juga masih mengingat isinya
sebagian. Untuk murid-murid yang pernah membaca buku “Desa Ilalang” tersebut
maka 100% dari mereka menjawab bahwa di dalam buku “Desa Ilalang” ada
materi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan bagi mereka yang
belum pernah membacanya 100% menjawab tidak tahu.
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III.2.1. Pandangan Murid Terhadap Isi Buku “Desa Ilalang”

Dari murid-murid yang pernah membaca buku “Desa Ilalang”, 100% dari
mereka menjawab bahwa tampilan buku “Desa Ilalang” menarik, dan bagi
yang belum pernah membacanya maka seluruhnya (100%) menjawab tidak
tahu.

Selain itu, 100% dari mereka menganggap bahwa isi buku “Desa Ilalang”
menarik dan 100% murid di SD yang belum pernah membacanya menjawab
tidak tahu. Hal yang menarik dari buku “Desa Ilalang” menurut para murid
yang pernah membacanya adalah dari gambar dan isinya, sedangkan bagi
murid yang belum pernah membacanya 100% menjawab tidak tahu. Isi dari
buku tersebut menurut murid-murid yang telah membacanya merupakan
salah satu alasan utama yang membuat buku tersebut menarik, hal ini dapat
dilihat dari jawaban responden dimana 100% di SD Bayat Ilir, 75% di SD
Pagar Desa dan 50% di SD Talang Lubuk menjawab buku “Desa Ilalang”
menarik dari segi isinya. Hanya 25% responden dari SD Pagar Desa yang
menjawab bahwa buku tersebut menarik dari segi gambarnya. Persentase
mengenai hal yang menarik bagi para murid dari buku Desa Ilalang dapat
dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hal yang menarik bagi para murid dari buku ”Desa Ilalang”.

JAWABAN
Bayat

Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Gambarnya 0 25 0 0 0 0

Isinya 100 75 0 0 50 0

Cara penyampaian 0 0 0 0 50 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

Menurut para murid yang telah mebaca buku tersebut, 100% dari mereka
menganggap bahwa buku “Desa Ilalang” mudah dimengerti. Bagi murid-
murid yang telah membaca buku tersebut, 100% dari mereka menganggap
bahwa buku “Desa Ilalang” juga sudah sesuai dengan kondisi desa mereka
dan untuk para murid yang belum pernah membacanya maka 100% dari
mereka menjawab tidak tahu.

III.2.2. Aplikasi Buku “Desa Ilalang” Sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal

Murid-murid yang mengetahui buku “Desa Ilalang” juga 100% pernah
menerima pelajaran buku “Desa Ilalang”, dan murid-murid yang SD-nya
belum mengenal buku “Desa Ilalang” tidak pernah menerima pelajaran buku
tersebut. Dari ketiga SD yang muridnya pernah menerima pelajaran buku
“Desa Ilalang”, 100% yang mengajarkan buku tersebut adalah guru kelas.
Mereka juga beranggapan bahwa pengajaran buku tersebut oleh guru
mereka adalah menarik. Tabel mengenai jawaban para murid mengenai
siapa yang mengajarkan buku tersebut di kelas dapat dilihat pada tabel 7.
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Tabel 7. Persentase jawaban para murid mengenai siapa yang
mengajarkan buku tersebut di kelas.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung Riding

Talang
Lubuk

Muara
Telang

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0

Guru Kelas 100 100 0 0 100 0

LSM 0 0 0 0 0 0

Motivator Desa 0 0 0 0 0 0

Ada perbedaan dalam mengajarkan buku tersebut, 100% murid di SD
Bayat Ilir menerima pelajaran tersebut dengan cara praktek dilapangan,
100% murid di SD Pagar Desa menerima pelajaran buku tersebut dengan
cara bercerita dan 100% murid di SD Talang Lubuk menerima pelajaran
tersebut didalam kelas.

III.3. Pandangan Pihak Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten

Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) di kabupaten dan propinsi di 3 kabupaten
prioritas telah mengenal buku “Desa Ilalang”. Kebanyakan dari Diknas menjawab
bahwa mereka telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun lalu, sejak 3
tahun yang lalu dan ada juga yang tidak mengenalnya. Di Kabupaten OKI, 50%
responden telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 3 tahun lalu dan 50%
diantaranya telah mengenal buku tersebut sejak 1 tahun lalu. Di Kabupaten
Banyuasin, 100% dari mereka telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun
lalu. Di Kabupaten Musi Banyuasin, 50% menjawab telah mengenal buku “Desa
Ilalang” sejak 2 tahun lalu dan 50% lainnya menjawab belum mengenal buku
“Desa Ilalang”. Persentase pengetahuan pihak Diknas dan Cabdin dalam hal
sudah berapa lama mengenal buku Desa Ilalang dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Persentase pengetahuan pihak Diknas dan Cabdin dalam hal sudah
berapa lama mereka mengenal buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Tidak 0 0 50

Ya, sejak 1 tahun lalu 50 100 0

Ya, sejak 2 tahun lalu 0 0 50

Ya, sejak 3 tahun lalu 50 0 0

Terdapat perbedaan dari Diknas di kabupaten dalam pendistribusian buku “Desa
Ilalang” ke sekolah-sekolah yang terdapat di daerah mereka masing-masing. Di
Kabupaten OKI, 50% diantaranya mendistribusikan buku tersebut melalui Kepala
Sekolah dan 50% lainnya melalui Cabdin. Di Kabupaten Banyuasin, 50%
didistribusikan melalui Kepala Sekolah dan 50% lainnya dibagi saat pelatihan. Di
Kabupaten Musi Banyuasin, 50% didistribusikan melalui Cabdin dan 50% lainnya
dibagi saat pelatihan. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa pendistribusian buku
melalui Cabdin cukup dominan.

Secara umum pihak Diknas/Cabdin di Kabupaten OKI dan Banyuasin mendukung
secara penuh (100%) pengimplementasian buku “Desa Ilalang” di daerah mereka.
Di Kabupaten Musi Banyusin, 50% mendukung dan 50% lainnya tidak tahu.
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Adapun kendala yang dihadapi pihak Diknas di setiap kabupaten terutama
disebabkan oleh transport. Di Kabupaten OKI, 50% responden menjawab bahwa
pendistribusian buku “Desa Ilalang” terhambat oleh masalah biaya transportasi
dan 50% lainnya menjawab tidak ada hambatan dalam pendistribusiannya. Di
Kabupaten Banyuasin, 100% responden menjawab bahwa distribusi buku “Desa
Ilalang” terhambat oleh kondisi transportasi perairan di daerah mereka. Untuk
Kabupaten Musi Banyuasin, 50% menjawab tidak ada kendala dalam
pendistribusian buku “Desa Ilalang” dan 50% lainnya menjawab tidak tahu.

Jumlah kiriman buku “Desa Ilalang” yang diterima masing-masing pihak Diknas
cukup bervariasi. Untuk Kabupaten OKI, 50% responden menjawab mereka
menerima 100-200 buku dan 50% lainnya menerima 300-400 buku. Di Kabupaten
Banyuasin, 50% menjawab mereka menerima 200-300 buku dan 50% lainnya
menerima 400-500 buku. Untuk di Kabupaten Musi Banyuasin 50% menjawab
bahwa buku “Desa Ilalang” yang diterima lebih dari 500 buku dan 50% lainnya
menjawab tidak tahu. Distribusi jumlah kiriman buku “Desa Ilalang” yang diterima
setiap kabupaten dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Distribusi jumlah kiriman buku “Desa Ilalang” yang diterima setiap
kabupaten.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

100-200 buku 50 0 0

200-300 buku 0 50 0

300-400 buku 50 0 0

400-500 buku 0 50 0

>500 buku 0 0 50

tidak tahu 0 0 50

Keterlibatan pihak Diknas kabupaten dalam pendistribusiannya buku tersebut
berbeda di setiap kabupaten. Di Kabupaten OKI, 100% responden menjawab
terlibat langsung. Untuk di Kabupaten Banyuasin, 50% responden menjawab ikut
langsung kelapangan dan 50% lainnya bertindak sebagai petugas. Di Kabupaten
Musi Banyuasin 50% responden menjawab melalui Pokja (Kelompok Kerja) dan
50% lainnya menjawab tidak terlibat.

Secara umum ada kebijakan dari pihak Diknas dan Cabdin untuk
mengimplementasikan buku tersebut ke daerah mereka masing-masing, walaupun
ada juga yang menganggap tidak ada kebijakan dari Diknas kabupaten untuk
mendukung pengimplementasian buku tersebut. Untuk Kabupaten OKI, 50% pihak
Diknasnya menjawab ada kebijakan yang mendukung dan 50% lainnya menjawab
tidak. Untuk Kabupaten Banyuasin, 100% menjawab bahwa Diknas di
kabupatennya mempunyai kebijakan dalam mendukung pengimplematasian buku
“Desa Ilalang”. Untuk di Kabupaten Musi Banyuasin 50% menjawab ya dan 50%
lainnya menjawab tidak tahu.
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Mengenai kesesuaian buku “Desa Ilalang” dengan kurikulum 2006, maka jawaban
tidak lebih dominan dibanding jawaban lainnya. Untuk OKI, 50% menjawab buku
“Desa Ilalang” tidak sesuai dengan kurikulum 2006 dan 50% lainnya menjawab
tidak tahu. Untuk Kabupaten Banyuasin, 50% menjawab ya dan 50% lainnya
menjawab tidak. Di Kabupaten Musi Banyuasin 50% menjawab ya dan 50%
lainnya menjawab tidak tahu.

Tidak ada pendapat dominan mengenai apakah buku “Desa Ilalang” cukup
mewakili sebagai sebuah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam
pengenalan pendidikan sejak dini untuk Karhutlah (Kebakaran Hutan dan Lahan).
Menurut pihak Diknas/Cabdin Kabupaten OKI, 50% menjawab ya dan 50%
lainnya menjawab tidak, begitu juga dengan pihak Diknas/Cabdin dari Kabupaten
Banyuasin. Seluruh pihak Diknas/Cabdin (100% dari total responden) di masing-
masing kabupaten prioritas memandang buku “Desa Ilalang” perlu dikembangkan
menjadi buku Pendidikan Lingkungan Hidup dengan aspek yang lebih luas.

Jika buku “Desa Ilalang” dikembangkan menjadi kurikulum buku Pendidikan
Lingkungan muatan lokal, maka terdapat beberapa saran untuk kemajuannya di
masa mendatang. Saran agar materinya perlu dikembangkan lagi merupakan
salah satu alasan terbanyak. Setidaknya ada 4 saran yang diusulkan oleh pihak
Diknas/Cabdin di kabupaten untuk kemajuan pengembangan buku “Desa Ilalang”
dimasa datang, yaitu dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah), adanya pelatihan untuk guru, materinya dikembangkan lagi dan
diajarkan baik di dalam kelas maupun di dalam kelas. Untuk di Kabupaten Musi
Banyuasin, 100% responden menjawab bahwa perlu peningkatan komitmen dari
SSFFMP dan Diknas dalam pengimplementasian buku “Desa Ilalang”. Saran-
saran dari pihak Diknas dan Cabdin dalam pengembangan buku “Desa Ilalang”
jika dikembangkan menjadi kurikulum buku Pendidikan Lingkungan muatan lokal
dapat dilihat di tabel 10.

Tabel 10. Saran-saran dari pihak Diknas dan Cabdin dalam pengembangan buku
“Desa Ilalang” jika dikembangkan menjadi kurikulum buku Pendidikan
Lingkungan muatan lokal dapat dilihat di tabel 10.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Dianggarkan dalam APBD 20 25 0

Ada pelatihan untuk guru 20 25 0

Materinya dikembangkan lagi 40 50 0

Diajarkan dalam kelas+luar kelas 20 0 0

Meningkatkan komitmen SSFFMP & Diknas 0 0 100
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IV. PEMBAHASAN

IV.1. Pandangan Guru Tehadap Buku “Desa Ilalang”

Dari hasil survei dapat dilihat bahwa guru-guru di 5 desa yang disurvei telah
mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 2 tahun yang lalu. Menurut mereka, mereka
mengenal buku tersebut melalui pelatihan buku “Desa Ilalang” yang
diselenggarakan oleh SSFFMP. Dari semua sekolah yang disurvei, guru-gurunya
menjawab bahwa perwakilan gurunya pernah menerima pelatihan buku “Desa
Ilalang”. Tetapi tidak semua sekolah menerima paket buku “Desa Ilalang” tersebut,
walaupun ada perwakilan gurunya yang mengikuti kegiatan pelatihan buku “Desa
Ilalang”. Hal ini mengakibatkan adanya guru-guru yang tidak bisa mengajarkan
buku tersebut kepada murid-muridnya. Adapun sekolah yang gurunya tidak
pernah mengajarkan buku “Desa Ilalang” adalah SD Ujung Tanjung, SD Riding
dan SD Muara Telang. Untuk 3 sekolah lainnya yaitu SD Bayat Ilir, SD Pagar
Desa dan SD Talang Lubuk, guru-gurunya pernah mendapat mengajarkan buku
tersebut kepada murid-muridnya. bagi 3 sekolah yang gurunya pernah
mengajarkan buku tersebut, maka 100% dari mereka tidak pernah menyelesaikan
pengajaran buku “Desa Ilalang” tersebut dalam satu semester.

Adapun kesulitan yang dialami para guru dalam mengajarkan buku “Desa Ilalang”
tersebut adalah karena tidak ada panduan untuk gurunya. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban responden dimana 100% responden di SD Pagar Desa dan 50%
responden di SD Talang Lubuk yang menjawab bahwa kesulitan yang mereka
hadapi adalah tidak adanya panduan untuk guru. Kesulitan lainnya dalam
mengajarkan buku tersebut menurut para guru adalah susah mempraktekkannya
dan susah diajarkannya. Menurut 100% guru di SD Bayat Ilir kesulitan yang
mereka hadapi adalah susah mempraktekkannya dan menurut 50% guru di SD
Talang Lubuk adalah karena susah diajarkannya. Buku panduan guru yang juga
merupakan paket dari buku “Desa Ilalang” tidak diterima oleh sekolah-sekolah
yang menerima paket buku “Desa Ilalang”. Oleh karenanya mereka mengajarkan
buku tersebut seperti mengajarkan pelajaran lainnya.

Bagi sebagian besar guru-guru di 3 sekolah yang telah mengajarkan buku “Desa
Ilalang”, mereka beranggapan bahwa buku “Desa Ilalang” bisa dijadikan sebagai
bahan ajar muatan lokal. Persepsi ini dapat dilihat dari jawaban para guru dimana
100% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar Desa dan 100% guru di SD
Talang Lubuk menganggap bahwa buku “Desa Ilalang” bisa dijadikan sebagai
bahan ajar muatan lokal. Dari temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa guru-
guru juga menyadari bahwa materi Pendidikan Lingkungan Hidup penting
diajarkan sejak dini.

Hal yang mendasari para guru mengajarkannya cukup bervariasi, tetapi alasan
utama adalah adanya instruksi dari Diknas kabupaten. Hal ini tercermin dari
jawaban responden dimana 50% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar
Desa dan 50% guru di SD Talang Lubuk menjawab bahwa mereka
mengajarkannya karena adanya instruksi dari Diknas. Alasan lainnya yang
mendasari para guru mengajarkan buku tersebut adalah adanya inisiatif pribadi
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dan adanya inisiatif sekolah itu sendiri. Dari hasil wawancara, maka dapat
diketahui bahwa 50% guru di SD Bayat Ilir, 50% guru di SD Pagar Desa dan 25%
guru di SD Talang Lubuk mengajarkan buku tersebut didasari atas inisiatif pribadi.
Hanya 25% dari guru di SD Talang Lubuk yang menjawab bahwa mereka
mengajarkan atas inisiatif sekolah. Bagi guru yang mengajarkan mata pelajaran
tersebut, mereka kesulitan mengatur jadwal dalam hal mengajarkan buku tersebut
karena buku tersebut tidak termasuk dalam mata ajar muatan lokal. Kalau buku
tersebut telah ditetapkan menjadi salah satu mata ajar muatan lokal maka waktu
yang digunakan dalam mengajarkan buku tersebut akan lebih banyak.

Dari seluruh guru-guru yang diwawancarai di 6 sekolah yang disurvei, maka 100%
dari responden menjawab pernah mendapat pelatihan penggunaan buku “Desa
Ilalang”. Bagi guru-guru di 3 sekolah yang pernah mengajarkan buku “Desa
Ilalang”, maka 100% dari responden mereka menganggap buku “Desa Ilalang”
sudah cukup mewakili sebagai sebuah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan
ajar dalam pengenalan Pendidikan Lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan
lahan sejak dini. Sedangkan untuk guru-guru di 3 sekolah yang belum pernah
mengajarkannya maka 100% dari respondennya menjawab tidak tahu.

Guru-guru dari 3 sekolah yang mengajarkan buku “Desa Ilalang” tersebut juga
menganggap perlu dikembangkannya buku “Desa Ilalang” menjadi buku
Pendidikan Lingkungan Hidup dengan aspek yang lebih luas, sedangkan untuk
sekolah yang guru-gurunya belum pernah mengajarkan buku tersebut maka
mereka menjawab tidak tahu. Adapun saran para guru jika buku “Desa Ilalang”
dikembangkan menjadi kurikulum buku pendidikan muatan lokal adalah
disesuaikan dengan kondisi lokal dan materinya perlu dikembangkan lebih luas
lagi. Proporsi dari saran responden ini sama di 3 sekolah prioritas yang gurunya
pernah mengajarkan buku tersebut, yaitu masing-masing 50% disetiap sekolah.
Mengenai pendapat jika buku “Desa Ilalang” jika diterapkan di sekolah apakah
buku “Desa Ilalang” bertentangan dengan kurikulum 2006, maka 100% responden
dari 5 sekolah menjawab tidak tahu dan 100% responden dari 1 sekolah yaitu SD
Talang Lubuk menjawab tidak.

IV.2. Pandangan Murid Terhadap Buku “Desa Ilalang”

Bagi SD-SD yang sekolahnya mendapat distribusi buku “Desa Ilalang”, maka
dapat dilihat bahwa murid-murid sekolah tersebut menerima pelajaran buku
tersebut. Dari 6 sekolah yang disurvei, maka 100% murid-murid dari 3 SD
diantaranya yaitu SD Ujung Tanjung, SD Riding dan SD Muara Telang tidak
mengenal sama sekali buku “Desa Ilalang”. Untuk 3 sekolah lainnya yaitu SD
Bayat Ilir, SD Pagar Desa dan SD Talang Lubuk maka 100% murid-muridnya telah
mengenal buku “Desa Ilalang”. Umumnya mereka telah sejak 1 tahun yang lalu
dan ada juga diantaranya yang telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak dari 2
tahun lalu. Seluruh responden (100%) di SD Pagar Desa dan SD Talang Lubuk
serta 75% responden dari SD di Bayat Ilir menjawab telah mengenal buku “Desa
Ilalang” sejak 1 tahun yang lalu. 100% dari Hanya 25% responden dari SD Bayat
Ilir menjawab mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 2 tahun lalu.
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Bagi beberapa sekolah, buku “Desa Ilalang” merupakan salah satu bacaan yang
cukup menarik. Saat ini dibeberapa sekolah juga kekurangan bahan bacaan untuk
para murid sehingga buku “Desa Ilalang” menjadi salah satu bahan bacaan yang
digemari murid. Seluruh murid-murid (100%) yang sekolahnya mendapat distribusi
buku “Desa Ilalang” menjawab bahwa mereka pernah membacanya dan murid
yang belum pernah mengenalnya tidak pernah membacanya. Seluruh murid-murid
(100%) yang pernah membaca buku “Desa Ilalang” tersebut juga masih
mengingat isinya sebagian. Untuk murid-murid yang pernah membaca buku “Desa
Ilalang” tersebut maka 100% dari mereka menjawab bahwa di dalam buku “Desa
Ilalang” ada materi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan bagi
mereka yang belum pernah membacanya 100% menjawab tidak tahu.

IV.2.1. Pandangan Murid Terhadap Isi Buku “Desa Ilalang”

Dari murid-murid yang pernah membaca buku “Desa Ilalang”, 100% dari
mereka menjawab bahwa tampilan buku “Desa Ilalang” menarik, dan bagi
yang belum pernah membacanya maka seluruhnya (100%) menjawab tidak
tahu. Murid-murid di sekolah yang pernah membaca buku “Desa Ilalang”
tampaknya tidak terlalu menganggap penting gambar-gambar dalam buku
“Desa Ilalang” . Seluruh murid menganggap bahwa isi buku “Desa Ilalang”
menarik dan 100% murid di SD yang belum belum pernah membacanya
menjawab tidak tahu. Hal yang menarik dari buku “Desa Ilalang” menurut
para murid yang pernah membacanya adalah dari gambar dan isinya,
sedangkan bagi murid yang belum pernah mebacanya 100% menjawab
tidak tahu. Isi dari buku tersebut menurut murid-murid yang telah
membacanya merupakan salah satu alasan utama yang membuat buku
tersebut menarik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana
100% di SD Bayat Ilir, 75% di SD Pagar Desa dan 50% di SD Talang Lubuk
menjawab buku “Desa Ilalang” menarik dari segi isinya. Hanya 25%
responden dari SD Pagar Desa yang menjawab bahwa buku tersebut
menarik dari segi gambarnya.

Menurut para murid yang telah membaca buku tersebut, 100% dari mereka
menganggap bahwa buku “Desa Ilalang” mudah dimengerti. Untuk para
murid yang belum pernah membacanya maka 100% dari mereka menjawab
tidak tahu. Melihat hasil ini, maka dapat dilihat bahwa materi buku “Desa
Ilalang” sudah cukup mewakili sebagai bahan ajar yang mudah dimengerti
dan dapat diterima oleh para murid. Bagi murid-murid yang telah membaca
buku tersebut, 100% dari mereka menganggap bahwa buku “Desa Ilalang”
juga sudah sesuai dengan kondisi desa mereka dan untuk para murid yang
belum pernah membacanya maka 100% dari mereka menjawab tidak tahu.
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IV.2.2. Aplikasi Buku “Desa Ilalang” Sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal

Dari ketiga Sekolah Dasar yang muridnya pernah menerima pelajaran buku
“Desa Ilalang”, dapat dilihat 100% yang mengajarkan buku tersebut adalah
guru kelas. Mereka juga beranggapan bahwa pengajaran buku tersebut
oleh guru mereka adalah menarik. Ini berarti peranan guru kelas dalam
mengajarkan buku “Desa Ilalang” sangat penting. Selain itu, guru kelas
adalah guru yang mengerti betul dengan kelas yang diajarnya sehingga
interaksi antar guru dan murid akan berjalan dengan baik.

Ada perbedaan dalam mengajarkan buku tersebut, 100% murid di SD
Bayat Ilir menerima pelajaran tersebut dengan cara praktek dilapangan,
100% murid di SD Pagar Desa menerima pelajaran buku tersebut dengan
cara bercerita dan 100% murid di SD Talang Lubuk menerima pelajaran
tersebut didalam kelas. Tidak ada kesimpulan yang jelas mengapa ada
perbedaan dalam mengajarkan buku ini di beberapa sekolah, tetapi hal ini
tampaknya lebih tergantung kepada inisiatif pribadi guru dalam
mengajarkan buku tersebut.

IV.3. Pandangan Diknas/Cabdin

Buku “Desa Ilalang” sudah dikenal oleh sebagian besar staf Diknas di kabupaten
dan kecamatan di 3 kabupaten prioritas. Sebagian dari mereka juga telah
mendapat pelatihan buku “Desa Ilalang”. Kebanyakan dari pihak Diknas
menjawab bahwa mereka telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun lalu,
sejak 3 tahun yang lalu dan ada juga yang tidak mengenalnya. Di Kabupaten OKI,
50% responden telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 3 tahun lalu dan 50%
diantaranya telah mengenal buku tersebut sejak 1 tahun lalu. Di Kabupaten
Banyuasin, 100% dari mereka telah mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun
lalu. Di Kabupaten Musi Banyuasin, 50% menjawab telah mengenal buku “Desa
Ilalang” sejak 2 tahun lalu dan 50% lainnya menjawab belum mengenal buku
“Desa Ilalang”

Terdapat perbedaan dari Diknas di kabupaten dalam pendistribusian buku “Desa
Ilalang” ke sekolah-sekolah yang terdapat di daerah mereka masing-masing. Di
Kabupaten OKI, 50% diantaranya mendistribusikan buku tersebut melalui Kepala
Sekolah dan 50% lainnya melalui Cabdin. Di Kabupaten Banyuasin, 50%
didistribusikan melalui Kepala Sekolah dan 50% lainnya dibagi saat pelatihan. Di
Kabupaten Musi Banyuasin, 50% didistribusikan melalui Cabdin dan 50% lainnya
dibagi saat pelatihan. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa pendistribusian buku
melalui Cabdin cukup dominan. Pada masa yang akan datang, pendistribusian
buku langsung ke sekolah tampaknya lebih efektif dibanding dengan melalui mata
rantai birokrasi. Hal ini selain untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan juga agar
buku tersebut akan lebih cepat diterima.

Secara umum Diknas/Cabdin di Kabupaten OKI dan Banyuasin mendukung 100%
pengimplementasian buku “Desa Ilalang” di daerah mereka masing-masing. Di
Kabupaten Musi Banyusin, 50% mendukung dan 50% lainnya tidak tahu. Ini
merupakan awal yang baik untuk menginisiasi agar buku “Desa Ilalang” dapat
menjadi bahan ajar muatan lokal.
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Adapun kendala yang dihadapi Diknas di setiap kabupaten terutama disebabkan
oleh transport. Di Kabupaten OKI, 50% menjawab bahwa pendistribusian buku
“Desa Ilalang” terhambat oleh masalah biaya transportasi dan 50% lainnya
menjawab tidak ada hambatan dalam pendistribusiannya. Di Kabupaten
Banyuasin, 100% responden menjawab bahwa distribusi buku “Desa Ilalang”
terhambat oleh kondisi transportasi perairan di daerah mereka. Untuk Kabupaten
Musi Banyuasin, 50% menjawab tidak ada kendala dalam pendistribusian buku
“Desa Ilalang” dan 50% lainnya menjawab tidak tahu. Pada masa yang akan
datang, perlu dilakukan cara-cara yang efektif dalam pendistribusian buku “Desa
Ilalang” sehingga biaya yang ditimbulkan dalam pendistribusian buku tidak terlalu
besar.

Jumlah kiriman buku “Desa Ilalang” yang diterima masing-masing Diknas cukup
bervariasi. Untuk Kabupaten OKI, 50% responden menjawab mereka menerima
100-200 buku dan 50% lainnya menerima 300-400 buku. Di Kabupaten
Banyuasin, 50% menjawab mereka menerima 200-300 buku dan 50% lainnya
menerima 400-500 buku. Untuk di Kabupaten Musi Banyuasin 50% menjawab
bahwa buku “Desa Ilalang” yang diterima lebih dari 500 buku dan 50% lainnya
menjawab tidak tahu. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena jumlah SD di
setiap kabupaten dan kecamatan berbeda. Oleh karenanya distribusi buku “Desa
Ilalang” pada masa yang akan datang juga perlu melihat jumlah SD di Kabupaten
dan kecamatan, dan juga melhat jumlah murid di setiap desa tersebut.

Keterlibatan Diknas kabupaten dalam pendistribusiannya buku tersebut berbeda di
setiap kabupaten. Di Kabupaten OKI, 100% responden menjawab terlibat
langsung. Untuk Di Kabupaten Banyuasin, 50% responden menjawab ikut
langsung kelapangan dan 50% lainnya bertindak sebagai petugas. Di kabupaten
Musi Banyuasin 50% responden menjawab terlibat melalui Pokja dan 50% lainnya
menjawab tidak terlibat. Keterlibatan Diknas kabupaten dan kecamatan pada
masa yang akan datang akan cukup penting dalam proses pendistribusian buku
“Desa Ilalang”. Hal ini juga penting dalam proses pendampingan buku “Desa
Ilalang” pada masa datang. Secara umum ada kebijakan dari Diknas/Cabdin untuk
mengimplementasikan buku tersebut ke daerah mereka masing-masing, walaupun
ada juga yang menganggap tidak ada kebijakan dari Diknas kabupaten untuk
mendukung pengimplementasian buku tersebut. Untuk Kabupaten OKI, 50% staf
Diknas menjawab ada kebijakan yang mendukung dan 50% lainnya menjawab
tidak. Untuk Kabupaten Banyuasin, 100% menjawab bahwa Diknas di
kabupatennya mempunyai kebijakan dalam mendukung pengimplementasian
buku “Desa Ilalang”. Untuk di Kabupaten Musi Banyuasin 50% menjawab ya dan
50% lainnya menjawab tidak tahu.

Seluruh (100%) perwakilan Diknas/Cabdin di masing-masing kabupaten prioritas
memandang buku “Desa Ilalang” perlu dikembangkan menjadi buku Pendidikan
Lingkungan Hidup dengan aspek yang lebih luas. Jika buku “Desa Ilalang”
dikembangkan menjadi kurikulum buku Pendidikan Lingkungan muatan lokal,
maka terdapat beberapa saran untuk kemajuannya di masa mendatang. Saran
agar materinya perlu dikembangkan lagi merupakan salah satu alasan yang
dominan. Setidaknya ada 4 saran yang diusulkan oleh pihak Diknas dan Cabdin di
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kabupaten untuk kemajuan pengembangan buku “Desa Ilalang” dimasa datang,
yaitu :

1. Dianggarkan dalam APBD.
2. Adanya pelatihan untuk guru.
3. Materinya dikembangkan lagi
4. Diajarkan baik di dalam kelas maupun di dalam kelas.
5. Perlu peningkatan komitmen dari SSFFMP dan Diknas dalam

pengimplementasian buku “Desa Ilalang”.

Menurut pihak Diknas dan Cabdin jika dianggarkan dalam APBD, maka akan ada
sumber dana yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional dalam
pengimplementasian buku tersebut dilapangan. Adanya anggaran dalam APBD ini
juga nanti akan menguatkan status pengembangan buku “Desa Ilalang” dalam
pengajarannya di sekolah. Selain iut, adanya pelatihan guru akan meningkatkan
kemampuan para guru dalam hal menguasai dan mengajarkan materi buku
tersebut. Ini penting untuk perbaikan teknik pengajaran para guru, sehingga para
murid nanti bisa menerima pesan-pesan yang akan disampaikan. Pengembangan
materi menjadi lebih luas dan sesuai dengan kondisi terkini di suatu kawasan desa

atau sekolah juga sangat penting, sehingga murid dapat membandingkan dan
merasakan langsung mengenai pesan yang disampaikan. Pengajaran buku
tersebut sebaiknya tidak hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi juga di dalam
kelas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran
buku “Desa Ilalang” dan menambah wawasan mereka mengenai lingkungan
sekitar mereka. Saran terakhir yang cukup penting menurut pihak Diknas dan
Cabdin di 3 kabupaten prioritas adalah perlunya komitmen dari pihak SSFFMP
dan Diknas sendiri dalam pengimplementasian buku tersebut di lapangan.
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Terdapat perbedaan waktu antara guru, murid dan pihak Diknas/Cabdin
dalam hal mengenal buku “Desa Ilalang”. Para guru rata-rata mengenal
buku “Desa Ilalang” sejak 2 tahun lalu, sedangkan murid dan pihak
Diknas/Cabdin rata-rata mengenal buku “Desa Ilalang” sejak 1 tahun lalu.

2. Dari 6 sekolah yang disurvei, maka hanya 3 sekolah yang melakukan
proses pengajaran buku “Desa Ilalang”. Ketiga sekolah tersebut adalah SD
Bayat Ilir, SD Pagar Desa dan SD Talang Lubuk, sedangkan 3 sekolah
lainnya yaitu SD Riding, SD Ujung Tanjung dan SD Muara Telang tidak
melakukan proses pengajaran buku “Desa Ilalang”.

3. Penyebab utama mengapa ada 3 sekolah yang tidak melakukan proses
pembelajaran buku “Desa Ilalang” adalah karena sekolah tersebut tidak
menerima buku “Desa Ilalang”.

4. Terdapat perbedaan dalam mendistribusikan buku “Desa Ilalang” di setiap
Diknas kabupaten dan Cabdin kecamatan, di Kabupaten OKI buku tersebut
didistribusikan melalui Kepala Sekolah dan melalui Cabdin. Di Kabupaten
Banyuasin, buku tersebut didistribusikan melalui Kepala Sekolah dan
lainnya dibagi saat pelatihan.

5. Adapun kendala yang dihadapi Diknas di setiap kabupaten terutama
disebabkan oleh transport. Di Kabupaten OKI, pendistribusian buku “Desa
Ilalang” terhambat oleh masalah biaya transportasi. Di Kabupaten
Banyuasin, distribusi buku “Desa Ilalang” terhambat oleh kondisi
transportasi perairan di daerah mereka.

6. Jumlah kiriman buku “Desa Ilalang” yang diterima masing-masing Diknas
cukup bervariasi. Untuk Kabupaten OKI mereka menerima 100-200 buku
dan 300-400 buku. Di Kabupaten Banyuasin menerima 200-300 buku dan
lainnya menerima 400-500 buku. Di Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah
kiriman buku “Desa Ilalang” mencapai lebih dari 500 buku.

7. Keterlibatan Diknas kabupaten dalam pendistribusiannya buku tersebut
berbeda di setiap Kabupaten. Di Kabupaten OKI, Diknas terlibat langsung.
Untuk Di Kabupaten Banyuasin, Diknas ikut langsung kelapangan dan
lainnya bertindak sebagai petugas

8. Bagi para murid yang pernah membaca buku “Desa Ilalang”, maka mereka
menganggap tampilan buku “Desa Ilalang” menarik. Bagi mereka buku
tersebut mudah dimengerti dan sesuai dengan kondisi desa mereka.

9. Hal yang menarik menurut para murid dari buku “Desa Ilalang” adalah dari
gambarnya dan isinya, tetapi rata-rata mereka lebih tertarik dengan isinya
dibanding dari gambarnya.
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10.Kesulitan para guru dalam mengajarkan buku “Desa Ilalang” menurut
mereka adalah tidak adanya panduan untuk guru, susah
mempraktekkannya dan susah diajarkannya.

11.Seluruh murid-murid yang menerima pelajaran buku “Desa Ilalang” adalah
dari guru kelas. Adapun cara menerima pelajaran buku tersebut berbeda-
beda di setiap sekolah, yaitu dengan cara praktek di lapangan, dengan cara
bercerita dan menerima pelajaran tersebut di dalam kelas.

12. Menurut para guru dan pihak Diknas/Cabdin, buku “Desa Ilalang” dapat
dijadikan sebagai salah satu bahan ajar muatan lokal. Buku ini juga
dianggap sudah mewakili sebagai sebuah buku yang dapat diajarkan dalam
hal pengenalan Pendidikan Lingkungan pencegahan kebakaran sejak dini.

13.Guru-guru dan Diknas juga menganggap perlu dikembangkannya buku
“Desa Ilalang” menjadi buku Pendidikan Lingkungan dengan aspek yang
lebih luas.

14.Jika buku “Desa Ilalang” dikembangkan menjadi buku Pendidikan
Lingkungan dengan aspek yang lebih luas maka para guru menyarankan
agar perlunya penyesuaian materi dengan kondisi lokal dan materi perlu
dikembangkan lagi. Sedangkan Diknas menyarankan agar adanya
anggaran dalam APBD, adanya pelatihan untuk guru, materi perlu
dikembangkan lagi dan diajarkan baik di dalam kelas maupun di dalam
kelas.

15.Hal yang mendasari para guru dalam mengajarkan buku “Desa Ilalang”
adalah karena adanya instruksi dari Diknas, inisiatif pribadi dan adanya
instruksi dari Kepala Sekolah. Adanya instruksi dari Diknas ini sesuai
dengan rata-rata jawaban dari Diknas/Cabdin yang menyebutkan bahwa
Diknas mendukung pengimplementasian buku “Desa Ilalang” di daerah
mereka.

16. Rata-rata guru dan Diknas tidak mengetahui apakah buku “Desa Ilalang”
telah sesuai dengan kurikulum 2006 atau belum.



20

V.2. Rekomendasi

1. Pendistribusian buku “Desa Ilalang” pada masa yang akan datang
sebaiknya dilakukan langsung ke sekolah-sekolah dengan diawasi oleh
Diknas dan Subdiknas di kabupaten dan kecamatan, hal ini mengingat
adanya temuan dilapangan dimana masih adanya beberapa sekolah di
desa prioritas dampingan SSFFMP tidak menerima sama sekali buku
tersebut.

2. Dalam pendistribusian buku “Desa Ilalang”, sebaiknya disiapkan anggaran
khusus yang berhubungan dengan pendistribusiannya. Dari temuan
dilapangan, biaya transportasi terutama di daerah perairan seperti di
Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu faktor penghambat
pendistribusian buku tersebut.

3. Peran Diknas di kabupaten dan di kecamatan perlu dimaksimalkan lagi.

4. Dalam praktek dilapangan, beberapa guru mengalami kesulitan teknis
dalam mengajarkan buku tersebut. Untuk itu, panduan buku “Desa Ilalang”
bagi para guru juga perlu didistribusikan pada saat pendistribusian buku
“Desa Ilalang” tersebut.

5. Buku “Desa Ilalang” penting untuk dikembangkan menjadi salah satu bahan
ajar muatan lokal.

6. Jika buku tersebut menjadi salah satu bahan ajar muatan lokal, maka
materinya perlu dikembangkan lagi dan disesuaikan dengan kondisi lokal di
daerah. Selain itu, perlu dianggarkan dalam APBD dan perlunya pelatihan
untuk para guru dalam penggunaan buku tersebut.

7. Perlunya penjabaran dari kebijakan Diknas di tingkat kabupaten, karena
kebanyakan dari guru-guru yang mengajar buku “Desa Ilalang” karena
mereka mendapat instruksi dari Diknas. Jika kebijakan Diknas dapat
diperluas tidak hanya dalam bentuk instruksi, maka pengajaran buku
tersebut di sekolah-sekolah mungkin akan lebih mendapat porsi yang lebih
besar dari sebelumnya dan dapat diajarkan secara lebih luas tidak terbatas
pada sekolah yang desanya menjadi dampingan proyek saja.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Responden dalam Survei Buku “Desa Ilalang”

Tabel 11. Nama-nama Perwakilan DIKNAS/CABDIN yang diwawancarai

NAMA KABUPATEN KECAMATAN KETERANGAN

Bustomi Ruslan, S.Sos. Ogan Komering Ilir - DIKNAS

Wisril Gani, A. Md Ogan Komering Ilir Tulung Selapan KACABDIN

- Ogan Komering Ilir Pampangan CABDIN

A. Gunawan Rifai, S.H. Banyuasin - DIKNAS

Prayit A.Md. Banyuasin Telang Jaya CABDIN

Dahasik Musi Banyuasin - DIKNAS

H. Muhtaro, BA Musi Banyuasin Bayung Lencir CABDIN

Tabel 12. Nama-nama guru yang diwawancarai

NAMA KABUPATEN KECAMATAN DESA GURU

Marhan Ogan Komering Ilir Pampangan Riding Kelas VI

Tri Ogan Komering Ilir Pampangan Riding Kelas V

Mat Nato Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas VI

Junaidi Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas V

Samin Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas VI

Maimunah Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas V

Otolihman Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas VI

Ang Nuraini Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas V

Sumarni Musi Banyuasin Bayung Lencir Pagar Desa Kelas VI

Tati Yusmira Musi Banyuasin Bayung Lencir Pagar Desa Kelas V

Ahmad Bustamin Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas VI

Ketut Sitem Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas V
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Tabel 13. Nama-nama murid yang diwawancarai

NAMA KABUPATEN KECAMATAN DESA MURID

Temon driadi Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas V

Kadek Leki Purwan Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas V

Wayan Arta Wiguna Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas VI

Tamron Musi Banyuasin Bayung Lencir Bayat Ilir Kelas VI

Igantara Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas VI

Egimber Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas VI

Riri Alisa Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas VI

Tamron Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas V

Insan Mathadi Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas V

Alexander Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ujung Tanjung Kelas V

Anjasmara Banyuasin Telang Jaya Riding Kelas V

Sigianto Banyuasin Telang Jaya Riding Kelas V

Untung Mutarin Banyuasin Telang Jaya Riding Kelas VI

Heni Purwani Banyuasin Telang Jaya Riding Kelas VI

Dita Aprisandi Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas V

Diana Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas V

Mariani Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas VI

Arjuna Banyuasin Telang Jaya Talang Lubuk Kelas VI

Berry Irawan Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas V

Lemnawati Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas V

Adit Suprayogi Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas VI

Arman Banyuasin Telang Jaya Muara Telang Kelas VI
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Lampiran 2. Hasil-Hasil Tabulasi dari Data Survei Dilapangan (Dalam
Persentase)

2.1. Pandangan Guru

Tabel 14. Persentase mengenai apakah para guru pernah mengajarkan buku
“Desa Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 100 100 0 100

Tabel 15. .Persentase mengenai apakah dalam pengajaran buku tersebut selesai
dalam satu semester (bagi guru yang pernah mengajarkannya).

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 0 0 0 0 0 0

Tidak 100 100 0 0 100 0

Tabel 16. Persentase kendala yang dihadapi oleh guru kenapa buku tersebut
belum diajarkan.

JAWABAN
Bayat

Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Kurang sarana 0 0 0 0 0 0

Tidak ada kebijakan Diknas 0 0 0 0 0 0

Beban pengajaran banyak 0 0 0 0 0 0

Terlalu sibuk 0 0 0 0 0 0

Malas 0 0 0 0 0 0

Tidak menarik 0 0 0 0 0 0

Tidak ada bukunya 0 0 100 100 0 100

Tabel 17. Persentase jawaban responden apakah buku “Desa Ilalang” bisa
dijadikan bahan ajar muatan lokal.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 50 0 0 100 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

Lumayan 0 50 0 0 0 0

Tabel 18. Persentase atas dasar apa para guru mengajarkan buku “Desa Ilalang”
(bagi yang mengajarkannya).

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Instruksi dari Diknas 50 50 0 0 50 0

Inisiatif pribadi 50 50 0 0 25 0

Inisiatif sekolah 0 0 0 0 25 0
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Tabel 19. Persentase apakah perwakilan guru di sekolah yang disurvei pernah
mendapat pelatihan penggunaan buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 100 100 100 100

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tabel 20. Pandangan para guru apakah buku “Desa Ilalang” sudah cukup
mewakili sebagai sebuah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar
dalam pengenalan Pendidikan Lingkungan pencegahan kebakaran hutan
dan lahan sejak dini.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

Tabel 21. Saran-saran para guru untuk memperbaiki mutu buku “Desa Ilalang” jika
buku tersebut dikembangkan menjadi kurikulum buku pendidikan
lingkungan muatan lokal.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Disesuaikan dengan kondisi
lokal

50 50 0 0 50 0

Materi perlu diperluas lagi 50 50 0 0 50 0

Tabel 22. Persepsi para guru apakah buku “Desa Ilalang” jika diterapkan
disekolah bertentangan dengan kurikulum 2006.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 0 0 0 0 0 0

Tidak 0 0 0 0 100 0

Tahu 100 100 100 100 0 100
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2.2. Pandangan Murid

2.2.1. Pendapat umum mengenai buku “Desa Ilalang”

Tabel 23. Persentase apakah para murid pernah membaca buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Tidak 0 0 100 100 0 100

Ya, sebagian 100 100 0 0 100 0

Ya, seluruhnya 0 0 0 0 0 0

Tabel 24. Jika murid tersebut pernah membaca buku “Desa Ilalang” apakah
mereka masih mengingat isinya.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Tidak 0 0 100 100 0 100

Ya, sebagian 100 100 0 0 100 0

Ya, seluruhnya 0 0 0 0 0 0

Tabel 25. Pandangan para murid apakah di dalam buku tersebut ada materi
mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

2.2.2. Pandangan terhadap isi buku “Desa Ilalang”

Tabel 26. Pandangan para murid mengenai apa yang menarik dari isi buku “Desa
Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Gambarnya 0 25 0 0 0 0

Isinya 100 75 0 0 50 0

Cara penyampaian 0 0 0 0 50 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

Tabel 27. Pandangan para murid apakah isi dari Buku “Desa Ilalang” mudah
dimengerti.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100
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Tabel 28. Pandangan para murid apakah isi dari buku “Desa Ilalang” sesuai
dengan kondisi desa kita.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 0 0 0 0

Tidak tahu 0 0 100 100 0 100

2.2.3. Aplikasi buku “Desa Ilalang” sebagai bahan ajar muatan lokal

Tabel 33. Persentase apakah para murid pernah menerima pelajaran buku “Desa
Ilalang”.

JAWABAN Bayat Ilir
Pagar
Desa

Ujung
Tanjung

Riding
Talang
Lubuk

Muara
Telang

Ya 100 100 0 0 100 0

Tidak 0 0 100 100 0 100

Tabel 29. Persepsi para murid apakah cara mengajarkan buku “Desa Ilalang”
yang pernah diterimanya menarik.

JAWABAN
BAYAT

ILIR
PAGAR
DESA

UJUNG
TANJUNG

RIDING
TALANG
LUBUK

MUARA
TELANG

Menarik 100 100 0 0 100 0

Tidak menarik 0 0 0 0 0 0

Biasa saja 0 0 0 0 0 0

Tabel 30. Menurut para murid, metode apa yang yang digunakan oleh para guru
dalam mengajarkan buku tersebut kepada mereka.

JAWABAN
BAYAT

ILIR
PAGAR
DESA

UJUNG
TANJUNG

RIDING
TALANG
LUBUK

MUARA
TELANG

Bercerita 0 100 0 0 0 0

Praktek lapangan 100 0 0 0 0 0

Dalam kelas 0 0 0 0 100 0
Bermain sambil
belajar 0 0 0 0 0 0
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2.3. Pandangan Pihak DIKNAS/CABDIN

Tabel 31. Persentase cara pendistribusian buku “Desa Ilalang” oleh pihak
DIKNAS/CABDIN ke sekolah-sekolah di daerah mereka.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Lewat Kepala Sekolah 50 50 0

Diantar langsung 0 0 0

Melalui cabdin 50 0 50

Dibagi saat pelatihan 0 50 50

Tabel 32. Persentase bentuk kebijakan DIKNAS/CABDIN dalam implementasi
buku desa “Desa Ilalang” di daerah mereka.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Mendukung 100 100 50

Tidak 0 0 0

Tiasa saja 0 0 0

Tidak tahu 0 0 50

Tabel 33. Kendala yang ditemui pihak DIKNAS/CABDIN dalam pendistribusian
buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Kondisi transport perairan 0 50 0

Biaya transport 50 0 0

Tidak ada 50 50 50

Tidak tahu 0 0 50

Tabel 34. Persentase bentuk keterlibatan pihak DIKNAS/CABDIN di setiap
kabupaten dalam pendistribusian buku ”Desa Ilalang”.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Terlibat langsung 100 0 0

Ikut langsung kelapangan 0 50 0

Sebagai pengawas 0 50 0

Melalui pokja 0 0 50

Tidak terlibat 0 0 50

Tabel 35. Persentase persepsi pihak DIKNAS/CABDIN mengenai apakah ada
kebijakan dari DIKNAS/CABDIN masing-masing di setiap kabupaten untuk
mengimplementasikan buku “Desa Ilalang”.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Ya 50 100 50

Tidak 50 0 0

Tidak tahu 0 0 50

Tabel 36. Persentase persepsi pihak DIKNAS/CABDIN apakah buku “Desa
Ilalang” sudah sesuai dengan kurikulum 2006.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Ya 0 50 50

Tidak 50 50 0

Tidak tahu 50 0 50
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Tabel 37. Persentase persepsi pihak DIKNAS/CABDIN apakah buku “Desa
Ilalang” sudah cukup mewakili sebagai sebuah buku yang dapat dijadikan
sebagai bahan ajar dalam pengenalan Pendidikan Lingkungan sejak dini
untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Ya 50 50 0

Tidak 50 50 0

Tabel 38. Persentase persepsi pihak DIKNAS/CABDIN apakah buku “Desa
Ilalang” perlu dikembangkan menjadi buku Pendidikan Lingkungan Hidup
dengan aspek yang lebih luas.

JAWABAN OKI BANYUASIN MUBA

Ya 100 100 50

Tidak 0 0 0

Tidak tahu 0 0 50


