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LAMPIRAN 34

TRANSKRIP TEMU BUAL PENJAGA 6

Puteri, Verbatim Temubual Penjaga 6,  Rumah Puteri, (04.07.2013), (3:13)

1 P, TB, PG 6, RP, (04072013), (3:13)
2
3 Pengkaji
4      Assalamualaikum dan selamat pagi, hari ini saya ingin menebual puan tentang 
5      pendidikan alam sekitar. Apakah yang puan faham tentang Pendidikan Alam 
6      Sekitar?
7 Penjaga
8      Waalaikumsalam. Pendidikan alam sekitar adalah satu pendedahan di peringkat awal 
9      bagi anak-anak dalam memahami pentingnya penjagaan alam sekitar.
10
11 Pengkaji
12     Apakah pula penerapan Pendidikan Alam Sekitar? 
13 Penjaga
14     Saya menerapkan pendidikan alam sekitar kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. 
15     Saya menanam perasaan cintakan alam sekitar ke dalam jiwa mereka.
16  
17 Pengkaji
18      Bagaimanakah cara puan menerapkan pendidikan Alam Sekitar di kalangan 
19      anak-anak?
20 Penjaga
21      Kebiasaannya saya akan memberi tunjuk ajar dalam penjagaan kebersihan alam 
22      sekitar seperti melakukan gotong-royong pada masa lapang. Selain itu juga, saya 
23      menasihatkan anak jangan melakukan perkara yang boleh mencemarkan alam 
24      sekitar seperti, contohnya membuang sampah di tempat yang bukan sepatutnya, 
25      melakukan pembakaran secara terbuka,  membiarkan tin-tin ataupun tayar lama di 
26      persekitaran rumah kerana ianya akan mencemarkan alam sekitarlah.  
27
28 Pengkaji
29      Apakah nilai-nilai murni yang puan terapkan kepada anak-anak dalam menjaga         
30      alam sekitar?
31 Penjaga
32      Pada anak-anak, tanggungjawab individu paling penting. Jangan sesekali berkira 
33      untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Saya mengingatkan anak-anak saya supaya 
34      jangan membuat kerosakan di muka bumi kerana ianya akan memberi kesan kepada 
35      generasi akan datang. Selain itu juga, saya sentiasa mengharapkan anak-anak saya 
36      dapat menghayati sendiri tentang penjagaan alam sekitar.
37   
38 Pengkaji
39      Apakah masalah yang puan hadapi semasa menerapkan Pendidikan Alam       
40      Sekitar?
41 Penjaga
42      Antara masalah yang saya hadapi adalah, kerana kekangan masa disebabkan saya 
43      berniaga di pekan dan masa untuk bersama sama anak sangat singkat. Selain itu sikap 
44      anak-anak yang malas dan degil apabila saya mengajak mereka untuk bergotong- 
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45      royong membersihkan kawasan rumah. Anak-anak juga mempunyai tuntutan atau 
46      komitmen lain seperti aktiviti luar rumah dan ada yang bekerja.


