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PROSES IMPLEMENTASI ESD PADA PEMBELAJARAN 
BAHASA INGGRIS (Sbg Contoh) 

Topik materi Bahasa Inggris di jenjang SMA pada kelas X diantaranya terdiri dari : Reading Text 

jenis deskriptif, recount, naratif, dan announcement. Dan untuk grammar cakupan materinya antara lain 

tentang pengunaan to be, have, kata Tanya what, which, dll.  

 Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan proses belajar mengajar dengan 

mengintegrasikan kaidah-kaidah/nilai nilai ESD pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

Kompas Atkisson.  Adapun materi yang diajarkan adalah salah satu text yang disebut dengan Recount 

Text. 

Recount Text 

Recount text adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian masa lalu secara 

berurutan dengan tujuan menghibur para pembacanya, misalnya tentang pengalaman wisata, berkemah, 

berbelanja, berlibur dan lain-lain. Kebanyakan text-text tersebut sangat jarang sekali yang membicarakan 

tentang isu lingkungan. Berikut adalah procedure proses tahapan pembelajaranya. 

Proses 1. 

Siswa diberi informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar yang ada di Silabus kelas X semester 1. Selanjutnya Siswa diberi pemahaman 

dan pengertian tentang recount text dengan diberi beberapa contoh recount text. 

Proses 2. 

Siswa diajak mencermati foto-foto atau gambar-gambar kondisi nyata tentang Lingkungan, budaya, 

ekonomi, social dan kesejahteraan masyarakat di sekitar sekolah atau di wilayah Malang. Dari hasil 

pengamatan dan diskusi siswa diperoleh suatu kesimpulan bahwa hampir semua budaya, perekonomian, 

peradaban social, dan kesejahteraan warga sekitar sekolah bersumber pada Pertanian.  

Proses 3 

Secara mandiri siswa diberi penugasan terstruktur untuk observasi dan menanyai tentang kondisi 

lingkungan, social, dan ekonomi di Malang 10-15 tahun yang lalu, kemudian mereka mengamati dan 

membandingkan dengan kondisi saat ini. 

Proses 4 

Pertemuan berikutnya, siswa dikelompokan untuk mendiskusikan hasil observasi yang dilakukanya. 

Semua kelompok menemukan kesenjangan antara masa kehidupan 10-15 tahun yang lalu dengan masa 

saat ini. Mereka menyimpulkan kalau perbedaan itu diakibatkan karena banyaknya lahan pertanian 

berubah fungsi menjadi perumahan dan perindustrian, yang berdampak pada rusaknya lingkungan 

seperti tercemarnya air sungai, saluran air dan sampah, dan krisis udara bersih.  Dengan kenyataan 
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tersebut mereka memberikan solusi diawali dari diri sendiri dengan melakukan campaign akan 

pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan demi kesehatan manusia 

dan lingkungan. 

Proses 5 

Selanjutnya siswa melakukan aksi pembersihan lingkungan di sekitar sekolah, dan mengganti tanaman-

tanaman yang rusak dengan tanaman yang diperoleh dari Dinas Pertamanan Tata Kota. Disamping 

pembersihan lingkungan, siswa diajak membuat slogan-slogan menjaga kebersihan, dan anti 

pengrusakan lingkungan yang ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terhadap pembuangan sampah 

sembarangan yang mengakibatkan saluran air tidak lancer atau mampet. 

Proses 6 

Siswa diperkenalkan tentang Kompas Atkisson, yang terdiri dari West=Wellbeing ( Kesejahteraan) 

East=Economy ( Ekonomi, North =Nature ( Lingkungan), dan South =Social ( social). Ditengah kompas 

tersebut adalah istilah Esential Issues.   

 

Esential Issues dalam hal ini merupakan topic/tema dalam suatu materi Reading Text jenis 

Recount. Tema atau topic tersebut bisa apa saja sesuai dengan yang dimiliki siswa, dan pada kasus 

diatas siswa mengambil topic tentang pengalaman mereka dari melakukan survey, observasi, sampai 

pada pembersihan lingkungan dan campaign dengan membuat slogan-slogan penyadaran akan 

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang bersiah dan sehat.  

Proses 7 

Setelah mendapat pemahaman tentang Kompas Atkisson, siswa diminta membuat laporan tertulis dalam 

bentuk text recount tentang pengalaman mereka sewaktu action membersihkan lingkungan dan 
campaign tentang kepedulian lingkungan. Dalam penulisan laporan tersebut siswa berpedoman pada 

Kompas Atkisson, dimana cerita tersebut juga mengandung solusi terhadap social, ekonomi, lingkungan, 

dan kesejahteraan.  



ESD Dalam Pembelajaran |www.testdigital.com |    3 
 

 

Proses 8 

Selain siswa diminta membuat laporan tertulis, mereka juga diwajibkan presentasi tentang pengalaman 

mereka. Sewaktu presentasi siswa berpedoman pada Kompas Atkisson untuk memudahkan dalam 

berbicara didepan kelas. Model Kompas Atkisson ini membantu siswa saat presentasi, karena dijadikan 

sebagai Guide Line. 

 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Memahami apa itu Kompas Atkisson 
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Mendiskusikan Topik/Materi 

 

 

Hasil Analisis dikelompokan menurut kategorinya  

( social, ekonomi, lingkungan, kesejahteraan) 
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Kelompok lain mengomentari hasil analisis kelompok lainya  

( disaksikan pengawas) 

 

 

Salah satu hasil identifikasi permasalahan menggunakan Kompas Point 

 


