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LAMPIRAN 

 

Lampiran 01 

INSTRUMEN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN  

PADA ANAK USIA DINI 

 

No Indikator Pernyataan 

Kriteria 

1 2 3 4 

1 Perawatan 

lingkungan 

1. Anak menjaga 

lingkungan sekitarnya 

agar bersih. 

Anak belum mampu 

menyapu lantai meski 

dengan bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyapu lantai 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

Menyapu lantai 

tanpa bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyapu lantai 

tanpa bantuan orang 

dewasa dan anak 

menyapu lantai 

tanpa ada paksaan 

dari    orang   

dewasa 
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atau inisiatif anak. 

2. Anak menjaga 

lingkungan sekitarnya 

agar rapi 

Anak belum mampu 

merapikan kembali 

barang yang sudah 

selesai digunakan 

meski dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

merapikan kembali 

barang yang sudah 

selesai digunakan 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

merapikan kembali 

barang yang sudah 

selesai digunakan 

tanpa bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

merapikan kembali 

barang yang sudah 

selesai digunakan 

tanpa  bantuan 

orang dewasa dan 

sekaligus dapat 

menaruh kembali 

barang lain yang 

berserakan 

disekitanya. 

2 Pengurangan 

penggunaan plastik 

3. Anak mengurangi 

penggunaan botol 

plastik kemasan 

Anak belum mampu 

mengurangi 

penggunaan  botol 

plastik kemasan 

meski dengan 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan  botol 

plastik kemasan 

dengan bantuan 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan  botol 

plastik kemasan 

tanpa bantuan orang 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan  botol 

plastik kemasan 

tanpa bantuan 
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bantuan orang 

dewasa. 

orang dewasa. dewasa. orang dewasa dan 

dapat membantu 

teman dengan 

memberikan air 

minum agar 

temannya 

mengurangi 

penggunaan  botol 

plastik. 

4. Anak mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

Anak belum mampu 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik meski dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan 

kantong plastik 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik tanpa 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan 

kantong plastik 

tanpa bantuan 

orang dewasa 

dan dapat 

membantu teman 

mengurangi 
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penggunaan 

kantong plastik 

dengan cara 

meminjamkan 

kantong belanja 

kepada temannya. 

3 Pengelolaan sampah 

sesuai jenisnya 

5. Anak mengetahui 

pentingnya memilah 

sampah 

Anak belum mampu 

menyebutkan manfaat 

memilah sampah 

meski dengan  bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

menyebutkan 

manfaat memilah 

Sampah dengan 

Bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyebutkan 

manfaat memilah 

sampah tanpa 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyebutkan 

manfaat memilah 

sampah tanpa 

bantuan orang 

dewasa dan 

sekaligus dapat 

membantu teman 

yang mengalami 

kesulitan saat 

menyebutkan 
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manfaat memilah 

sampah. 

6. Anak membuang 

sampah berdasarkan 

jenisnya di tempat 

sampah yang benar 

Anak belum mampu 

membuang sampah 

berdasarkan jenisnya 

di tempat sampah 

yang benar meski 

dengan bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

membuang sampah 

berdasarkan 

jenisnya di tempat 

sampah yang benar 

dengan bantuan 

orang deawasa. 

Anak mampu 

membuang sampah 

berdasarkan 

jenisnya di tempat 

sampah yang benar 

tanpa bantuan  orang 

deawasa. 

Anak mampu 

membuang sampah 

berdasarkan 

jenisnya di tempat 

sampah yang benar 

tanpa bantuan 

orang deawasa dan 

dapat membantu 

teman yang 

mengalami 

kesulitan dalam 

membuang sampah 

berdasarkan 

jenisnya di tempat 

sampah 

yang benar. 
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4 Pengurangan emisi 

karbon 

7. Anak menggunakan 

AC hanya di siang hari 

Anak belum mampu 

menggunakan AC 

hanya di siang hari 

meski dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

menggunakan AC 

hanya di siang hari 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

menggunakan AC 

hanya di siang hari 

tanpa bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menggunakan AC 

hanya di siang hari 

tanpa bantuan 

orang dewasa dan 

dapat membantu 

teman dengan 

memberitahu untuk 

menggunakan AC 

hanya di siang 

hari. 

 

8. Anak mengurangi 

penggunaan parfume 

Anak belum mampu 

mengurangi 

penggunaan parfume 

meski dengan bantuan 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan 

parfume dengan 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan 

parfume tanpa 

Anak mampu 

mengurangi 

penggunaan 

parfume tanpa 
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orang dewasa. bantuan orang 

dewasa. 

bantuan orang 

dewasa. 

bantuan orang 

dewasa  dan  

dapat membantu 

teman dengan 

memberitahu untuk 

mengurangi 

penggunaan 

parfume. 

5 Penghematan energi 9. Anak menghemat 

penggunaan air 

Anak belum mampu 

mematikan kran air 

setelah selesai dipakai 

meski dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

mematikan kran 

air setelah selesai 

dipakai dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mematikan kran air 

setelah selesai 

dipakai tanpa 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mematikan kran 

air setelah selesai 

dipakai tanpa 

bantuan orang 

dewasa dan 

sekaligus dapat 

mengguanakan air 

secara tidak 
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berlebihan atau 

secukupnya. 

10. Anak menghemat 

penggunaan listrik 

Anak belum mampu 

mematikan lampu 

ruangan setelah 

selesai dipakai meski 

dengan bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mematikan lampu 

ruangan setelah 

selesai dipakai 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

mematikan lampu 

ruangan setelah 

selesai dipakai tanpa 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

mematikan lampu 

ruangan setelah 

selesai dipakai 

tanpa bantuan 

orang dewasa dan 

sekaligus dapat 

membantu teman 

yang mengalami 

kesulitan saat 

mematikan lampu 

ruangan setelah 

selesai dipakai. 

6 Penanaman pohon 11. Anak menanam 

tanaman hias 

Anak belum mampu 

menanam tanaman 

Anak mampu 

menanam tanaman 

Anak mampu 

menanam tanaman 

Anak mampu 

menanam tanaman 
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hias meski dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

hias dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

hias tanpa bantuan 

orang dewasa. 

hias tanpa bantuan 

orang dewasa dan 

dapat membantu 

Teman yang 

mengalami 

kesulitan dalam        

menanam tanaman 

hias. 

12. Anak merawat 

tanaman hias 

Anak belum mampu 

menyiram tanaman 

hias    meski  dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyiram tanaman 

hias dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

menyiram tanaman 

hias tanpa bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

menyiram tanaman 

hias tanpa   bantuan 

orang    dewasa   

dan dapat        

membantu teman 

yang mengalami 

kesulitan dalam        

menyiram tanaman 
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hias. 

7 Pemanfaatan barang 

bekas 

13. Anak meronce 

dari sedotan  plastik 

bekas 

Anak belum mampu 

meronce dari sedotan 

plastik bekas meski 

dengan bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

meronce dari 

sedotan plastik 

bekas dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

meronce dari 

sedotan plastik 

bekas tanpa bantuan 

orang dewasa. 

Anak mampu 

meronce dari 

sedotan plastik 

bekas tanpa 

bantuan orang 

dewasa dan 

sekaligus dapat 

mengkreasikan 

kegiatan meronce 

dengan 

memvariasikan 

warna. 

14. Anak membuat 

tempat pensil dari botol 

plastik bekas 

Anak  belum mampu 

membuat tempat pensil 

dari botol plastik bekas 

meski dengan bantuan 

Anak mampu 

membuat tempat 

pensil dari botol 

plastik bekas 

Anak mampu 

membuat tempat 

pensil dari botol 

plastik bekas tanpa 

Anak mampu 

membuat tempat 

pensil dari botol 

plastik bekas tanpa 
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orang dewasa. dengan bantuan 

orang dewasa. 

bantuan orang 

dewasa. 

bantuan orang 

dewasa dan 

sekaligus dapat 

menghias botol 

plastik bekas. 

8  15. Anak memungut 

sampah yang 

berserakan di area 

pantai 

Anak belum mampu 

memungut sampah 

yang berserakan di 

area pantai meski 

dengan bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

memungut sampah 

yang berserakan di 

area pantai dengan 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

memungut sampah 

yang berserakan di 

area pantai tanpa 

bantuan orang 

dewasa. 

Anak mampu 

memungut sampah 

yang berserakan di 

area pantai tanpa 

bantuan orang 

dewasa dan 

sekaligus dapat 

membuang sampah 

di tempat sampah 

yang sesuai 

dengan jenis 

sampah. 

16. Anak  memungut Anak  belum mampu Anak mampu Anak mampu Anak mampu 
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sampah di taman 

bermain 

memungut sampah 

di taman bermain 

meski dengan bantuan 

orang dewasa. 

memungut sampah 

di taman bermain 

dengan bantuan 

orang dewasa. 

memungut sampah 

di taman bermain 

tanpa bantuan orang 

dewasa. 

Memungut sampah 

di taman bermain 

tanpa bantuan 

orang dewasa dan 

Sekaligus dapat 

membuang sampah 

di tempat sampah 

yang sesuai 

dengan jenis 

sampah. 
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Lampiran 02 
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Lampiran 03 
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Lampiran 04 
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Lampiran 05 
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Lampiran 06 
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Lampiran 07 
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Lampiran 08 
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Lampiran 09 
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Lampiran 10 

Membuat tempat pensil dari botol plastik bekas 

 

Merapikan mainan setelah selai dipakai 
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Anak sedang menyapu 

 

 

Mematikan kran air setelah selesai dipakai 
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Mematikan lampu 

 

Menyiram tanaman 
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Meronce menggunakan sedotan 
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