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TRANSKRIP TEMU BUAL PENJAGA 2

Zainab, Verbatim Temubual Penjaga 2, Rumah Zainab, (29.06.2013), (3:42)

1 Z, TB, PG 2, RZ, (29062013), (3:42) 
2
3 Pengkaji
4      Assalamualaikum, hari ini saya ingin menebual puan tentang Pendidikan
5      Alam Sekitar. Apakah yang puan faham tentang Pendidikan Alam Sekitar?
6      
7 Penjaga
8      Setahu saya la kan cikgu, Pendidikan Alam Sekitar ini adalah cara kita mengajar anak-
9      anak kita atau cucu supaya menjaga alam sekitar supaya tak rosak dan tercemar.
10
11 Pengkaji
12       Apakah pula penerapan Pendidikan Alam Sekitar? 
13 Penjaga
14      Biasanya saya ajarlah anak-anak saya untuk menghargai alam sekitar yang 
15      menekankan aspek kebersihan. Macam membersihkan rumah, membuang sampah ke 
16      dalam tong sampah yang disediakan, dah ada tong sampah tu dekat depan dan belakang 
17      pon ada, dan kat bilik tu pun ada tong sampah, dan janganlah bakar sampah di kawasan 
18      perumahan.
19 Pengkaji
20      Bagaimanakah cara puan menerapkan Pendidikan Alam Sekitar di kalangan 
21      anak-anak?
22 Penjaga
23      Aa.. Sama samalah dalam menjaga kebersihan kawasan persekitaran rumah, gotong 
24       royong, sentiasa mengingatkan anak-anak saya dan cucu supaya menjaga alam sekitar 
25      kerana jika alam sekitar kita tercemar, kita juga yang merasa tempiasnya. Seperti 
26      sekarang ini kan, masalah jerebu, pencemaran udara la tu. 
27
28 Pengkaji
29      Apakah nilai-nilai murni yang puan terapkan kepada anak-anak dalam menjaga         
30      alam sekitar?
31 Penjaga
32      Contohnya kalau kami pergi berkelah sekeluarga, di tempat berkelah itu, janganlah 
33      ditinggalkan sampah atau sisa-sisa makanan. Lepas itu, kumpulkan sisa-sisa 
34      makanan itu masuk ke dalam beg plastik dan kemudian masuk dalam tong sampah.
35    
36 Pengkaji
37      Apakah masalah yang puan hadapi semasa menerapkan Pendidikan Alam Sekitar?
38      
39 Penjaga
40      Aa.. Kemudahan menjaga alam sekitar yang terhad, dan kawasan rumah yang kami 
41      duduk ini, tiada tempat khas untuk membakar sampah dan mengumpulkan sampah. 
42      Kita orang kalau dekat sini, bergantung kepada lori sampahlah untuk mengangkut 
43      sampah, dua hari sekali baru lori sampah datang kadang tiga hari sekali, kadang ada 
44      pula masanya, ada masalah atau apa dah lama, berulat baru sampai. 


