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Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan Perkenaan-Nya sehingga Buku 

Modul Pendidikan Lingkungan Hidup berjudul “Mengenal Laut dan Pesisir” yang merupakan Kurikulum Muatan 

Lokal Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat untuk Tingkat Sekolah Dasar Kelas IV dapat disusun dan ditulis 

dengan baik.

Proses penyusunan modul ini telah dimulai sejak tahun 2009 melalui sosialisasi, pelatihan, lokakarya  dengan 

melibatkan guru-guru dari beberapa Sekolah Dasar di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tambrauw untuk 

mendapatkan bahan-bahan materi  lokal  yang menjadi bahan dasar penyusunan modul lingkungan hidup ini.

Buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di Sekolah 

Dasar atau Sederajat. Isi buku ini dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum pendidikan lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, habitat dan hewan yang berada di 

sekitar pesisir kita sehingga pada Buku Modul Pendidikan Lingkungan Hidup ini berisikan materi-materi lokal 

terkait keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada laut dan pesisir yang ada di sekitar Kabupaten 

Tambrauw.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan siswa akan lebih mengenal dan mencintai serta menjaga alam di 

sekitarnya. Selain itu akan melatih siswa untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan.  Kami 

berharap buku ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa sehingga 

mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Secara khusus, WWF Indonesia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru yang terlibat 

dalam penyusunan buku ini karena semangat dan tekad guru-guru untuk meningkatkan kapasitasnya dan upaya 

untuk memberikan nuansa materi lokal melalui kurikulum muatan lokal bagi tentang laut dan pesisir di 

Kabupaten Tambrauw.

Penghargaan tertinggi juga diberikan kepada mitra kerja, Indonesian Locally Managed Marine Area (ILLMA) 

yang telah berkolaborasi dengan WWF Indonesia dalam proses penyusunan bahan kurikulum Pendidikan 

Lingkungan Hidup berbasis muatan lokal tentang laut dan pesisir di Kabupaten Tambrauw.

Penghargaan diberikan pula kepada Team Outreach WWF Indonesia Kantor Tambrauw dan Team Education for 

Suistanable Development (ESD) Unit WWF Indonesia yang telah tekun, sabar serta bersemangat untuk terus 

intensif mendampingi guru-guru dan proses penyusunan buku ini. Menurut Marthen Luther King Jr, Tokoh  Anti 

Rasis Amerika “Kecerdasan dan Karakter adalah Tujuan Sejati Pendidikan”, maka kalian telah berupaya 

membantu menyiapkan kecerdasan generasi muda Kabupaten Tambrauw berdasarkan karakter lokal.

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw dan jajarannya yang selalu 

mendukung dalam memberikan arahan, tuntunan serta motivasi  kepada guru-guru dan tim penyusun selama 

proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi cikal bakal kurikulum berbasis muatan lokal dengan 

topik-topik yang lain sesuai dengan karakter lokal di Kabupaten Tambrauw. 

Akhir kata, Kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Semoga buku 

ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda Tambrauw.

 Sausapor, Juni 2014

      Bernadus Ronald Jeffry Tethool

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga Buku berjudul 

“Mengenal Laut dan Pesisir“ yang merupakan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Provinsi 

Papua Barat untuk Tingkat Sekolah Dasar Kelas IV dapat disusun dan ditulis dengan baik.

Buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di 

Sekolah Dasar atau sederajat. Isi buku ini telah dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, habitat 

tumbuhan dan hewan yang ada di alam sekitar kita, sehingga pada buku Modul Pendidikan Lingkungan 

Hidup ini berisikan materi-materi terkait keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada Laut dan 

Pesisir  yang ada di sekitar Kabupaten Tambrauw.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada guru-

guru yang telah terlibat dalam proses penyusunan bahan-bahan modul ini berbasis muatan lokal terkait 

keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada Laut dan Pesisir di sekitar sekolah. 

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan  siswa akan lebih mengenal adan mencintai serta menjaga alam 

di sekitarnya. Selan itu akan melatih siswa untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. Kami 

berharap buku ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa 

sehingga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Kepada Yayasan WWF Indonesia, yang telah membiayai seluruh penyusunan dan pencetakan buku ini, kami 

juga menyampaikan penghargaan yang tinggi, karena dengan buku ini merupakan bagian dari upaya 

menumbuhkan rasa cinta masyarakat Kabupaten Tambrauw kepada alamnya  seiring arah pembangunan 

kabupaten Tambrauw berbasis konservasi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda Tambrauw.

 Kepala Dinas Pendidikan 

      Kabupaten Tambrauw

                  Johanes Mofu
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Penyu, Hewan Penjelajah Lautan

Tahukah kalian bahwa penyu merupakan makhluk hidup yang unik. Hewan ini 

termasuk golongan reptil seperti ular, komodo, buaya. Namun, sebagian besar 

hidupnya berada di laut. Berdasarkan penelitian, penyu telah ada sejak jutaan 

tahun yang lalu. 

Penyu merupakan hewan laut yang hidup mengembara. Ia menghabiskan hidupnya 

dengan menjelajah lautan di seluruh penjuru dunia. Ia dapat mengarungi lautan 

dan samudera sampai ribuan kilometer. Uniknya, ia akan kembali lagi ke tempat 

dimana ia dilahirkan untuk bertelur. Misalnya, jika ada penyu bertelur di Suaka 

Margasatwa Jamursba Medi dan menetas di sana, maka suatu saat ia akan kembali 

untuk bertelur.

Sebagian besar hidup penyu dihabiskan mengarungi lautan luas. Ia mampu 

berenang sampai ke perairan California, Amerika Serikat. Penyu yang paling besar 

adalah jenis penyu belimbing. Penyu ini datang ke Suaka Margasatwa Jamursba 

Medi, Kabupaten Tambrauw , Provinsi Papua Barat untuk bertelur.

Tidak seperti reptil lainnya, tubuh penyu dilindungi oleh kulit yang keras. 

Pembungkus tubuh itu dinamakan karapas atau tempurung keras. Karapas itu 

merupakan tulang lunak yang berbentuk pipih yang dilapisi zat tanduk. Tempurung 

itu berfungsi sebagai pelindung tubuhnya dari hewan pemangsa. Bentuk dan 

susunan karapas juga dapat menjadi ciri khas penyu. Nah, teman-teman dapat 

mengetahui jenis penyu dari tempurungnya!

BAB 1
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A. Jenis-jenis Penyu

Diketahui ada 7 jenis penyu yang ada di dunia. Sebanyak 6 jenis dapat dijumpai 

di perairan Indonesia.

Di perairan Indonesia sendiri terdapat 6 jenis penyu yaitu : penyu belimbing, 

hijau, sisik, lekang, tempayan, dan pipih. Sedangkan di pesisir Abun, Kabupaten 

Tambrauw, Papua Barat, terdapat 4 jenis penyu. Jenisnya adalah penyu belimbing, 

penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang.

Yuk, kita mengenal jauh 6 jenis penyu yang ada di Indonesia.

1. Penyu Belimbing 

Dikenal dengan bahasa lokal (Abun) womom. Dalam bahasa Inggris disebut 

Leatherback Turtle. Sedangkan bahasa latinnya adalah Dermochelys coriacea.

Ciri-ciri :

Ÿ Penyu belimbing merupakan penyu dengan ukuran terbesar dari semua jenis 

penyu yang ada. 

Ÿ Panjang lengkung karapas penyu belimbing berkisar antara 1,3 m sampai dengan 

2,4 m.

Ÿ Karapas memanjang ke belakang dengan 7 (tujuh) garis di punggung berbentuk 

buah belimbing, berwarna hitam , disertai bintik-bintik putih. 

Ÿ Memiliki karapas yang lembut tidak memiliki sisik besar pada karapas seperti 

jenis penyu lainnya. 

Ÿ Jumlah telur dalam satu lubang berkisar 65-150 butir.

Makanan

Penyu belimbing bersifat 

karnivora (mahkluk hidup 

pemakan hewan). Makanan 

utamanya adalah ubur-ubur 

dan jenis invertebrata 

(hewan bertulang lunak).
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2. Penyu Hijau 
Dikenal dengan bahasa lokal vien. 

Dalam bahasa Inggris disebut 

Green  Turtle. Sedangkan bahasa 

latinnya ialah Chelonia mydas. 

Ciri-ciri :

Ÿ Penyu hijau merupakan penyu ukuran terbesar setelah penyu belimbing, yaitu 

dengan ukuran bisa mencapai 100 cm dengan lebar lengkung karapas 70 cm

Ÿ Terdapat 4 pasang lempengan pada karapasnya. Karapas berbentuk oval, 

berwarna kuning keabu-abuan, tidak meruncing di punggung dengan kepala 

bundar.

Ÿ Pada musim bertelur mampu menghasilkan 85-180 butir telur.

Makanan

Penyu hijau yang masih muda bersifat 

karnivora dengan memakan ikan-ikan 

kecil. Setelah dewasa, pada umumnya 

penyu hijau bersifat herbivora dengan 

memakan tumbuh-tumbuhan laut 

seperti alga, agar-agar dan rumput laut.

3. Penyu Sisik 
Masyarakat lokal menyebut penyu sisik 

dengan panggilan rab. Dalam bahasa 

Inggrisnya dikenal sebagai Hawksbill 

Turtle. Nama latin penyu ini adalah 

Eretmochelys imbricata.

Ciri-ciri :

Ÿ Bentuk karapasnya seperti 

jantung, meruncing di punggung, 

kepalanya sempit. Warna 

karapasnya  coklat dengan 

beberapa variasi terang mengkilat.

Ÿ Terdapat 4 pasang lempengan pada 

karapasnya yang tumpang tindih.

Ÿ Panjang karapas penyu sisik 

dewasa berkisar 70-90 cm.

Ÿ Telur yang dikeluarkan dalam satu 

lubang antara 80-200 butir.

Makanan

Pakan utama dari jenis penyu ini 

adalah spong (jenis karang). Selain 

itu, penyu sisik juga memakan 

rumput laut, alga, karang lunak 

serta kerang-kerangan. 

4.Penyu Lekang

Disebut dengan bahasa lokal botto. Bahasa Inggris dari penyu lekang adalah 

Olive Ridley Turtle, sedangkan nama lainnya adalah Lepidochelys olivacea.

Ciri-ciri :

Ÿ Karapas berbentuk seperti kubah 

tinggi, terdiri dari 5 pasang sisik 

besar, dimana setiap sisi terdiri dari 

6-9 bagian. 

Ÿ Panjang lengkung karapas hanya 

sekitar 70 Cm. Bagian pinggir 

karapas lembut, dengan warna hijau 

gelap dan bagian bawah berwarna 

kuning.

Ÿ Pada saat bertelur dapat dijumpai 

antara 45-150 butir.

Makanan

Makanan dari penyu lekang adalah 

kerang-kerangan dan kepiting kecil. 

Makanya penyu jenis ini digolongkan 

sebagai hewan karnivora atau 

pemakan daging.

5.Penyu Tempayan

Dikenal dengan istilah Loggerhead 

Turtle dengan nama latinnya caretta 

caretta.

Ciri-ciri :

Ÿ Panjang karapas penyu tempayan 

dewasa dapat mencapai 1 meter.

Ÿ Bentuk kepala penyu lebih besar 

dari tubuhnya sehingga mendapat 

julukan tempayan.

Makanan

Makanan utama dari penyu tempayan 

adalah kerang-kerangan, bulu babi, 

kepiting, serta ubur-ubur.
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6. Penyu Pipih 

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama  Flatback Turtle atau nama 

latinnya natator depresus.

Ciri-ciri :

Ÿ Panjang karapas penyu pipih umumnya mencapai 90 cm.

Ÿ Penyu ini diduga hanya menjelajah perairan Indonesia, dan tidak 

mendarat untuk bertelur. Daerah peneluran yang diketahui berada di 

Pantai Australia.

Makanan

Hewan ini adalah pemakan biota 

laut yang bertubuh lunak. Makanan 

utama penyu ini adalah teripang, 

karang lunak serta ubur-ubur. 

B. Siklus Hidup Penyu
Penyu laut memiliki siklus (perputaran hidup) yang sangat lama dari mulai 

bertelur, menetas menjadi tukik (anak penyu), hingga dewasa. Hewan yang 

bernafas dengan paru-paru ini baru mencapai umur dewasa sekitar 30-50 tahun. 

Sayangnya, selama hidupnya penyu laut penuh dengan ancaman. Menurut 

penelitian para ahli, dari 1000 butir telur yang menetas menjadi tukik , hanya 

satu ekor saja yang mampu hidup menjadi dewasa. 

Setelah telur menetas menjadi tukik,hewan ini langsung menjelajah lautan luas. 

Mereka banyak dimangsa oleh hewan laut lainnya seperti, ikan-ikan besar, 

burung laut serta kepiting besar. Para ahli masih mencari tahu kemana tukik-

tukik ini pergi dan bertahan hidup hingga dewasa. Oleh para peneliti masa 

penjelajahan itu disebut masa menghilang atau tidak terpantau atau istilahnya 

disebut missing years. Nah, menjelang usia dewasa penyu-penyu muda dapat 

dijumpai di sekitar perairan dangkal seperti kawasan terumbu karang.

Uniknya, pada saat musim bertelur, penyu betina akan kembali ke pantai dimana 

ia dilahirkan. Biasanya ia akan bergerak ke arah pantai untuk meletakkan telur-

telurnya. Dengan kedua kaki belakangnya, penyu akan menggali lubang di pantai 

yang berpasir. 

Uniknya, bila pasir yang hangat dan gelap akan menghasilkan tukik berjenis 

kelamin betina. Sedangkan, telur yang berada dalam kondisi pasir yang dingin 

serta berwarna putih umumnya akan menetaskan tukit jantan. Telur-telur itu 

akan menetas setelah 50-60 hari.

Hewan ini termasuk makhluk yang hebat dan mempunyai naluri kuat. Setelah 

menetas,tukik-tukik akan bergerak ke arah laut dengan menggunakan nalurinya. 

Hembusan angin laut, serta suara ombak akan menuntun tukik itu menuju lautan. 

Pada saat itulah kehidupan penyu dimulai. Hingga akhirnya penyu jantan dan 

penyu betina akan kembali ke pantai yang sama. Penyu  betina akan ke kembali ke 

pantai itu untuk bertelur.
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C. Habitat Penyu
Penyu hidup di daerah terumbu karang pada laut yang tidak dalam. Ia mampu 

menyelam sampai sampai ribuan meter. Hewan itu akan naik ke permukaan laut 

untuk bernafas menggunakan paru-paru. Penyu betina akan naik ke darat di pantai 

pasir yang mempunyai partikel pasir halus berwarna hitam untuk bertelur . 

Penciuman penyu lebih kuat dibandingkan anjing dan ikan hiu. Namun, mereka buta 

warna.

Penyu menyukai ubur-ubur dan ikan-ikan kecil, kepiting, kerang, ganggang laut, 

jenis udang-udangan. Makanan utama penyu belimbing adalah ubur-ubur atau jelly 

fish, penyu hijau memakan udang remis, cacing laut, dan alga. Penyu sisik makan 

invertebrata yang hidup di karang. Penyu lekang memakan kepiting dan udang 

kecil.  Penyu tempayan memakan udang dan moluska.

Jamursba Medi Tempat Penyu Bertelur
Pantai Jamursba Medi merupakan pantai peneluran penyu belimbing terbesar di 

Pasifik Barat, dengan panjang pantai sekitar 18 km. Pantai ini baik untuk penyu 

bertelur karena letaknya yang langsung  berhadapan dengan Samudera Pasifik 

dan jauh dari aktivitas sehari-hari manusia. Sekali bertelur, penyu betina 

menghasilkan 50 – 150 butir telur, tergantung jenisnya. Masa pengeraman telur 

yang dikubur di dalam pasir 45 – 60 hari. Tetapi, tidak semua telur itu akan 

menjadi penyu dewasa. Dari mulai penyu berbentuk telur, saat akan menuju laut, 

hingga di laut lepas, banyak ancamannya. Sehingga saat ini penyu termasuk satwa 

dilindungi undang-undang dan terancam punah. 

Pantai Jamursba Medi merupakan  

pesisir yang dimulai dari Tanjung 

Jamursba sebelah barat dan hingga 

ke sebelah timur Tanjung Medi.  Di 

Pantai Jamursba Medi terdapat batu 

berbentuk rumah di laut yang 

merupakan ciri khas dari pesisir 

Pantai Jamursba Medi. Batu yang 

berbentuk rumah disebut batu rumah 

da lam bahasa Abun d isebut 

yokya/jokja.

Yang Unik Tentang Penyu
Penyu laut tidak mempunyai gigi. Sebagai gantinya ia memiliki paruh yang 

keras di ujung mulutnya.

Pada jenis penyu hijau dan penyu sisik, paruhnya berfungsi seperti 

sepasang gunting rumput. Paruh itu bertugas untuk memotong, 

menghancurkan dan mengunyah makanan.

               Gambar 1, Jenis paruh yang berfungsi seperti gunting

Penyu tempayan memiliki lempengan tulang pada gusinya. Bagian tubuh itu 

berfungsi untuk menghancurkan makanan ketika menggigit makanan. 

            Gambar 2, Jenis paruh yang berfungsi seperti penghancur

Penyu belimbing memiliki tonjolan taring yang aneh di ujung paruhnya. 

Taring bagian atas berupa dua tonjolan seperti gigi taring. Dalam proses 

memakan, penyu ini akan menjepit makanan kemudian langsung menelannya.

               Gambar 3, Jenis paruh yang berfungsi sebagai penjepit
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“Teka-teki Penyu” 

Coba temukan dan berilah tanda 4 nama penyu dan 4 nama lokal penyu di bawah 

ini. Kalian dapat mewarnai atau menarik garis bila menemukan kata yang sesuai. 

Nama-mana penyu itu kalian dapat temukan dengan menyusuri huruf-huruf yang 

sesuai secara mendatar, ke bawah, ke atas maupun ke arah samping atau 

menyilang.
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“Permainan Kartu Identitas“

1. Buatlah sebuah kartu identitas pada selembar kertas atau karton dengan 

ukuran seperti kartu sesuai contoh di bawah ini.  Kalian bisa membuatnya 

sendiri dengan menulis pada kertas atau kardus bekas. Setelah itu 

kumpulkan pada bapak atau ibu guru.

2. Lalu di sudut-sudut atau di tengah-tengah kelas di letakkan kertas 

bertuliskan nama-nama jenis penyu yaitu penyu belimbing, penyu hijau, 

penyu sisik dan penyu lekang

3.  Berdirilah sesuai dengan urutan di bawah tulisan jenis-jenis penyu di 

depan kelas. Guru akan membagikan kartu itu kepada siswa. Setelah itu,  

kalian baca kemudian cocokkan kartu yang berisikan ciri-ciri penyu dengan 

temannya.

5. Jika posisinya salah, kalian  akan pindah mencari ciri-ciri yang sesuai 

dengan kartu yang dipegangnya

6. Apabila semua sudah sesuai, mereka menjadi satu kelompok. Setiap 

kelompok mengerjakan tugas mengisi LKS 3 bersama-sama. 

8. Hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. Selamat bermain !

Aku adalah penyu yang memiliki karapas 

memanjang ke belakang dengan 7 (tujuh) 

garis di punggung berbentuk buah 

belimbing, berwarna hitam disertai bintik-

bintik putih. memiliki karapas yang lembut 

tidak memiliki sisik besar pada karapas.

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan Bentuk karapas 

seperti jantung, meruncing di punggung, 

kepalanya sempit serta karapasnya, 

berwarna coklat dengan beberapa variasi 

terang mengkilat

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan ukuran bisa 

mencapai 100 cm dengan lebar lengkung 

karapas 70 cm.

Karapas berbentuk oval, berwarna kuning 

keabu-abuan, tidak meruncing di punggung 

dengan kepala bundar.

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan karapas 

berbentuk seperti kubah tinggi, terdiri 

dari 5 pasang sisik besar, dimana setiap 

sisi terdiri dari 6-9 bagian. Bagian pinggir 

karapas lembut, karapas berwarna hijau 

gelap dan bagian bawah berwarna kuning.

Siapakah Aku?

Kartu-kartu yang dibagikan kepada siswa

LKS 2
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“Ciri Khas Penyu“

Isilah tabel di bawah ini, dengan bekerja secara kelompok. Nah, hasil kerja 

kelompok dipresentasikan di depan kelas. Bagilah tugas di dalam kelompok 

kalian. Siapa yang bertugas menggambar, siapa yang menulis. Jangan lupa pula, 

tentukan juga siapa yang ingin mempresentasikan atau bercerita tentang tugas 

ini di depan kelas.

Nama Penyu :

Ciri-ciri :

Gambar :

Nama anggota kelompok :

“Pengamatan Habitat Penyu“

Coba kalian pergi ke pantai. Amatilah ciri-ciri pantai yang disukai oleh penyu 

untuk bertelur.  Tuliskan hasilnya di dalam lembar LKS di bawah ini.

Nama :

Kelas  :

Nama lokasi pengamatan           :

Ciri-ciri lokasi peneluran penyu :

LKS 3 LKS 4
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“Mendengarkan Cerita, Yuk!“

Bacalah dengan baik dan benar cerita di bawah ini. Tunjuk salah satu perwakilan 

siswa untuk membacakannya di depan kelas. Kemudian bentuklah dua kelompok. 

Kelompok pertama akan menuliskan dan mengajukan pertanyaan seputar cerita 

tersebut. Kelompok kedua harus menjawabnya. Begitu juga sebaliknya.  Selamat 

membaca !

Bertemu Induk Penyu

Malam itu, langit sangat gelap. Seekor penyu betina naik ke darat 

menuju pantai pasir yang halus. Hewan laut itu pun perlahan menggali 

pasir putih yang dingin. “Srek, srek, srek”, terdengar bunyinya 

sepanjang malam tak henti-henti. Rupanya ia ingin bertelur. Ketika 

sudah dalam kira-kira 80 cm, penyu betina itu berhenti menggali. Ia 

mulai mengeluarkan telur-telurnya.  Jumlahnya lebih dari 100 butir.  

Tak lama kemudian, binatang laut itu segera menutup lubang . Ia 

menggunakan kaki belakangnya untuk mengubur telur. Lalu induk penyu 

mengelilingi lubang itu. Dengan kaki-kakinya, hewan laut itu membuat 

rata dengan pasir. Maksudnya agar tidak ada yang tahu letak 

persembunyian telur-telur itu. Setelah aman, induk penyu kembali ke 

laut untuk mencari makan. “Aku akan merindukanmu anak-anakku”, kata 

induk penyu dalam hati. Telur-telur itu didiamkan saja di dalam pasir 

yang dalam hingga masa menetas tiba. 

Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari kumpulan 

telur berwarna putih itu, “Aduh !” terdengar suara kecil dari salah satu 

telur tersebut. Kulitnya sudah mulai retak. Dua buah bola matanya 

mengintip melalui celah yang retak. Dia melihat hewan besar berwarna 

hitam. Mahluk kecil di dalam telur itu ketakutan. Dia mencoba 

menggoyang-goyangkan cangkangnya agar bisa jauh dari hewan besar 

itu. Dilihatnya beberapa telur sudah pecah dimakan. “Tolong....jangan 

makan aku!”. Dan telur penyu ini bisa bernafas lega, ketika hewan hitam 

berkaki empat itu pergi.

“O...indah sekali tempat ini” rupanya telur tadi sudah berubah menjadi 

tukik. Tukik adalah panggilan dari anak penyu. Mereka berebutan keluar 

dari lubang untuk melihat langit biru dan mendekat ke arah suara ombak 

laut. “Awas !“, tiba-tiba tukik itu berteriak agar temannya berlindung. 

Dia melihat ada hewan dari langit datang menuju mereka. Saat itu 

beberapa saudaranya dibawa terbang dengan hewan bersayap itu. Belum 

hilang rasa takutnya, datang lagi hewan berkaki empat berwarna hitam. 

Mahluk itu adalah hewan yang dia lihat saat masih dalam cangkang. 

Tukik itu berlari cepat, dan sampai ke laut. Saudara-saudaranya sudah 

banyak yang dimakan oleh hewan berkaki empat tadi. Sampai di laut, 

tukik mengerak-gerakan kaki depan dan belakangnya. Ia mulai belajar 

berenang. “Uuuu...dingin sekali airnya”. Dan dia juga melihat saudaranya 

yang tersisa sedikit berenang dekat dia. “Awas saudaraku, cepat 

berlindung!”, tukik itu kembali berteriak ketika ada ikan besar berenang 

mendekati saudaranya. Dengan cepat tukik itu menyelam. Ia 

bersembunyi di celah-celah terumbu karang. Sedihnya, dia masih 

melihat saudaranya dimakan ikan besar.

Sekarang tukik kecil itu sudah besar menjadi seekor penyu. Luasnya 

lautan ia jelajahi. Dia mencari induknya di perairan dangkal tempat 

mencari makan. Suatu saat ia melihat dua ekor penyu besar berada di 

terumbu karang. Mungkin itu ibu dan ayahnya. Segera penyu muda itu 

berenang mendekat. “Ayah, Ibu“ teriaknya. “Oh.. anakku, cepat kemari“, 

sahut induk penyu. Mereka menari bergembira. “Cintai dan lindungi aku 

ya...”, ujarnya. “Tentu saja”, jawab kedua induk kompak. Ketiganya 

berenang beriringan menuju dalamnya lautan.

LKS 5
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Hutan  Mangrove ,

Banyak Manfaatnya

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

   tumbuhan dan fungsinya. 

2. Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis 

    makhluk hidup.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan pengertian ekosistem mangrove.

2. Siswa dapat mengetahui tumbuhan mangrove.

3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan yang hidup 

    di hutan mangrove.

4. Siswa dapat menggambarkan daur hidup mangrove.

5. Siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat mangrove.

Materi Pokok

1. Definisi hutan mangrove.

2. Biota penghuni hutan mangrove.

3. Fungsi dan manfaat mangrove
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Ekosistem Hutan Mangrove, Penjaga Alam

Hutan mangrove merupakan hutan di antara lautan dan daratan. Tanaman 

mangrove hidup bergantung dengan pasang surutnya air laut. Tanaman mangrove 

juga ditemukan di sekitar pantai. 

Tahukah kalian bahwa hutan mangrove dikenal sebagai penjaga alam. Ya, karena 

banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Lebatnya hutan dijadikan 

tempat perlindungan dan mencari makan berbagai jenis flora dan fauna. 

Disamping itu, lebatnya akar pepohonan mangrove merupakan pelindung alami 

dari deburan ombak yang mampu merusak daratan. 

Rimbunnya pepohonan di dalam hutan mangrove juga mampu menahan terjangan 

angin laut yang bertiup kencang ke arah daratan. Kerena itulah hutan mangrove 

disebut juga sebagai penjaga alam. Bila kita menjaga hutan mangrove, berarti 

juga kita ikut menjaga alam dan lingkungan. Karena manusia, hewan serta 

tumbuhan banyak tergantung pula pada hutan mangrove. 

A. Apa yang Dimaksud Hutan Mangrove?

Menurut istilahnya hutan mangrove adalah kumpulan tumbuhan yang hidup di 

pantai berlumpur atau di daerah yang tergenang pasang surut air laut. Tumbuhan 

itu membentuk suatu ekosistem yang saling berhubungan yang bernama 

ekosistem hutan mangrove.

Hutan manggrove sering disebut hutan bakau. Namun sebenarnya, bakau 

merupakan  salah satu jenis dari  pohon  manggrove. Hutan ini banyak ditemukan 

di tepi pantai, teluk yang dangkal dan delta. Kumpulan hutan mangrove juga 

dijumpai pada daerah pantai yang terlindung dari gelombang serta angin 

kencang.

Ciri khas tumbuhan mangrove dapat diketahui dari daun serta akarnya. Coba 

perhatikan saja daunnya. Umumnya pada tanaman mangrove berdaun tebal. Hal 

ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan memiliki kelenjar garam.

Bentuk akarnya pun sangat unik. Ada akar yang keluar dari dalam tanah, ada akar 

yang menonjol dari dalam air atau tanah. Hal ini ternyata sebagai bentuk 

penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan yang panas dan minim oksigen. 

Akarnya dikenal dengan nama akar tongkat, akar lutut, serta akar gantung atau 

akar cakar ayam. 

Akar nafas

Akar cakar Ayam/akar gantung

Akar tongkat

Akar penyangga
Akar lutut
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Hutan Kwekor di Kampungku

Pada siang itu, Karonia dan teman-teman mengadakan karyawisata 

bersama Ibu Nora dan Bapak Yunus ke Pulau Efnay. Mereka akan belajar 

tentang mangrove di Tanjung Mariner. Sementara berjalan menuju 

Tanjung Mariner, Karonia menunjukan buah mangrove kepada Ibu Nora, 

sambil bertanya: “Ini buah mangrove, kah?” Ibu menjawab, “Iya, ini buah 

mangrove”. Pohon mangrove dalam bahasa Abun disebut dengan nama 

kwekor.

Pulau Efnay yang terletak di barat laut arah ke laut Kampung Werur 

Besar yang biasa masyarakat menyebut Kampung Werbes. Hutan 

mangrove terdapat paling banyak di sebelah timur dan barat pulau ini. 

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pantai dan pulau-pulau 

kecil. Hutan ini dihuni berbagai macam flora dan fauna yang dapat hidup 

di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut.

B. Tumbuhan dan Hewan Penghuni Hutan Mangrove

Dalam hutan mangrove kita dapat menjumpai beberapa jenis tumbuhan seperti 

anggrek (rambiru), paku-pakuan (esembet), sarang semut (bat bran) dan benalu 

(jambiro), Ada juga beberapa jenis hewan seperti kelelawar (amsam), udang (sya), 

ikan glodok (boge), kepiting (kawi), bia kodok (mben gre), bia bor  (mben bos), dan  

bia kapak (mben bam).

Jenis tumbuhan dan hewan yang berada pada hutan mangrove hidup bersama-

sama serta saling mempunyai ketergantungan satu sama lain. Mereka membentuk 

suatu kelompok makhluk hidup disebut  ekosistem hutan mangrove. 

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat beberapa 

komponen dan saling ketergantungan. Di dalam hutan mangrove terdapat 

bermacam-macam hewan yang menjadikan hutan mangrove sebagai rumah, 

tempat mencari makan dan tempat bertelur. Lokasi hutan mangrove juga 

digunakan sebagai  tempat berkembangbiak dan tempat berlindung. 

Hewan yang hidup di hutan mangrove yaitu:

1. Kelompok hewan yang hidup di bagian atas pohon mangrove

  Kelompok hewan yang ditemukan di sekitar bagian atas pohon mangrove. 

Diantaranya adalah serangga, ular,dan burung. Kelompok ini hidup di dalam 

hutan mangrove, karena mereka hidup pada bagian pohon yang tinggi. 

Meskipun hidupnya di atas pohon, mereka dapat mengumpulkan dan mencari 

makanannya berupa hewan laut pada saat air surut.

Beberapa jenis burung yang menggunakan dahan mangrove untuk bertengger 

atau membuat sarangnya. Mereka mencari makan di daratan yang lebih ke 

dalam, jauh dari hutan mangrove. Kelompok hewan yang hidup di atas daratan 

seperti serangga, ular pohon, dan burung yang tidak sepanjang hidupnya 

berada di habitat mangrove. 

Burung-burung makan kepiting, ikan dan kerang  atau hewan lain yang hidup 

mangrove dan meninggalkan kotorannya sebagai pupuk bagi pertumbuhan 

pohon mangrove. Burung-burung yang hidup di mangrove seperti jenis burung 

pemakan ikan seperti burung bangau, kuntul, camar dan elang. 

Selain itu, banyak jenis serangga seperti semut, kutu, laba-laba dan lebah 

hidup di hutan mangrove. Kelelawar, kadal dan ular juga dapat ditemukan. 
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2.      Kelompok hewan yang hidup pada akar dan batang mangrove

Kelompok  hewan invertebrata hidup menempel pada akar mangrove atau di 

dalam lumpur.  Jenis kerang yang dijumpai adalah bia dara dan jenis hewan 

gastropoda yang hidup dalam lumpur.  Kerang dara atau anadara granosa hidup 

dalam lumpur.  Udang dan kepiting  akan menetaskan telurnya pada hutan 

mangrove, dan setelah dewasa akan pindah ke laut atau dekat pantai.  

Ekosistem mangrove juga merupakan tempat memelihara dan mencari makan 

anak- anak udang dan kepiting. 

sumber: www.mangroveactionsquad.wordpress.com

sumber: www.2.bp.blogspot.com

Satwa penghuni 
hutan mangrove

Gambar -4. Ikan gelodok

sumber: agnazgeograph

sumber: www.iftfishing.com

3.  Kelompok hewan yang hidup di dalam air

Ikan gelodok yang dapat hidup dalam air, di permukaan air dan di dalam lumpur. 

Ikan ini sebagian besar hidupnya di bawah pohon mangrove. Ikan ini selain 

dapat berenang, juga dapat berjalan karena mempunyai sirip pectoral. Jenis 

ikan lainnya seperti ikan bulanak. Pada saat masih anakan, hidup di bawah 

pohon mangrove. Setelah dewasa, suka bergerombol di pantai yang 

berdekatan dengan hutan mangrove. 

Sedangkan ikan samandar akan berkunjung ke daerah mangrove di waktu air 

pasang untuk mencari makan. Ada ikan-ikan yang menggunakan hutan mangrove 

sebagai tempat asuhan atau untuk memijah serta tempat perlindungan dari 

pemangsa.

Kerang-kerang  yang hidup di hutan mangrove merupakan sumber daya yang 

penting dalam produksi perikanan. Lebatnya hutannya mampu menyediakan 

substrat sebagai tempat berkembangbiak dan menyediakan makanan. Selain 

ikan, kerang, udang dan kepiting, merupakan sumber protein dan sumber 

penghasilan ekonomi jangka panjang. Hutan mangrove bagi penduduk sekitar 

pantai  merupakan wilayah yang produktif dan dilindungi. 



BAB 2
Hutan Mangrove, Banyak Manfaatnya

BAB 2
Hutan Mangrove, Banyak Manfaatnya

22
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 23
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

2.      Kelompok hewan yang hidup pada akar dan batang mangrove

Kelompok  hewan invertebrata hidup menempel pada akar mangrove atau di 

dalam lumpur.  Jenis kerang yang dijumpai adalah bia dara dan jenis hewan 

gastropoda yang hidup dalam lumpur.  Kerang dara atau anadara granosa hidup 

dalam lumpur.  Udang dan kepiting  akan menetaskan telurnya pada hutan 

mangrove, dan setelah dewasa akan pindah ke laut atau dekat pantai.  

Ekosistem mangrove juga merupakan tempat memelihara dan mencari makan 

anak- anak udang dan kepiting. 

sumber: www.mangroveactionsquad.wordpress.com

sumber: www.2.bp.blogspot.com

Satwa penghuni 
hutan mangrove

Gambar -4. Ikan gelodok

sumber: agnazgeograph

sumber: www.iftfishing.com

3.  Kelompok hewan yang hidup di dalam air

Ikan gelodok yang dapat hidup dalam air, di permukaan air dan di dalam lumpur. 

Ikan ini sebagian besar hidupnya di bawah pohon mangrove. Ikan ini selain 

dapat berenang, juga dapat berjalan karena mempunyai sirip pectoral. Jenis 

ikan lainnya seperti ikan bulanak. Pada saat masih anakan, hidup di bawah 

pohon mangrove. Setelah dewasa, suka bergerombol di pantai yang 

berdekatan dengan hutan mangrove. 

Sedangkan ikan samandar akan berkunjung ke daerah mangrove di waktu air 

pasang untuk mencari makan. Ada ikan-ikan yang menggunakan hutan mangrove 

sebagai tempat asuhan atau untuk memijah serta tempat perlindungan dari 

pemangsa.

Kerang-kerang  yang hidup di hutan mangrove merupakan sumber daya yang 

penting dalam produksi perikanan. Lebatnya hutannya mampu menyediakan 

substrat sebagai tempat berkembangbiak dan menyediakan makanan. Selain 

ikan, kerang, udang dan kepiting, merupakan sumber protein dan sumber 

penghasilan ekonomi jangka panjang. Hutan mangrove bagi penduduk sekitar 

pantai  merupakan wilayah yang produktif dan dilindungi. 



BAB 2
Hutan Mangrove, Banyak Manfaatnya

BAB 2
Hutan Mangrove, Banyak Manfaatnya

24
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 25
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

LKS 1

C. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

Hutan mangrove banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan. Untuk itu kita 

seharusnya selalu menjaga kelangsungan hidup hutan itu dengan cara tidak 

merusaknya. Beberapa manfaat dari hutan mangrove yaitu :

- Lokasinya sebagai tempat berlindung dan mencari makan berbagai macam jenis 

ikan.

- Akar, batang serta cabangnya menjadi tempat tinggal yang aman bagi berbagai 

jenis satwa liar seperti serangga, ikan, burung dan monyet. 

- Akarnya berfungsi sebagai penyaring limbah dari darat serta penahan 

gelombang laut dan tsunami. 

- Hutan mangrove berperan penting sebagai penambahan daratan.

-   Ekosistem hutan mangrove  sebagai tempat bertelur ikan.

-  Hasil hutan serta banyaknya hewan seperti ikan, kerang serta kepiting di 

sekitar hutan mangrove, menjadi sumber penghidupan nelayan dan masyarakat.

- Tempat wisata alam dan pendidikan lingkungan serta sebagai tempat penelitian.

Perkembangbiakan Mangrove

Ÿ Pohon mangrove berkembangbiak melalui biji. Beberapa jenis langsung 

berkecambah di pohon. 

Ÿ Biji yang matang lepas dari pohon induk dan jatuh ke air terbawa arus.

Ÿ Akarnya menancapkan diri ke dalam lumpur atau pasir. Kemudian akan 

tumbuh menjadi anakan pohon baru di perairan dangkal.

Ÿ Tumbuhan mangrove tidak dapat tumbuh di perairan yang berarus kuat. 

Hal tersebut berakibat kecambah sulit menancapkan diri. Akibatnya bibit 

pohon itu akan mati membusuk atau terbawa arus.

“Pengamatan Pohon Mangrove“

Ajaklah siswa-siswi ke kawasan hutan mangrove. Bawalah alat-alat tulis, seperti 

pensil dan penghapus serta lem atau selotip. Tugas kalian adalah mendata jenis 

pohon mangrove dengan cara menggambarnya. Petiklah sehelai daun mangrove 

yang tua atau telah kering. Tempelkan pada lembar pengamatan dengan lem atau 

selotip. Perhatikan bentuk dan urat daunnya, lalu gambarkan di sampingnya.

Nama         : 

Kelas          :

Nama daun :

GambarDaun
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“Temukan Aku“

Temukanlah hewan apakah yang ada di hutan mangrove dan hitung jumlahnya. 

Tuliskan jawaban kamu di bawah ini. 

                   Nama Hewan                     Jumlah

.............................................................     ........................

.............................................................     ........................

.............................................................     ........................

.............................................................     ........................

.............................................................     ........................

Nama :

Kelas :

“Mengarang“

Tugas kalian kali ini adalah menulis kisah sebenarnya tentang manfaat hutan 

mangrove oleh warga kampung kalian. Lakukanlah pengamatan langsung dan 

reportase  atau wawancara kepada orang yang memanfaatkan hutan mangrove. 

Bertanyalah sebanyak mungkin kenapa banyak orang memanfaatkan hutan 

mangrove untuk mencari nafkah. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok yang 

terdiri dari 3-5 orang. 

Setelah selesai mengarang, bacakan di depan kelas. Diskusikan bersama-sama 

dengan teman-teman dan guru kalian.

Nama Anggota Kelompok :

Kelas :

Judul karangan :
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“Mencari Jalan“
Aduh kasihan ya, salah satu udang tersesat. Padahal, dia ingin bertemu 

teman-temannya. Coba adik-adik membantu udang itu dengan menunjukkan 

arah pulangnya.

Uniknya  Tumbuhan  LamunUniknya  Tumbuhan  LamunUniknya  Tumbuhan  Lamun

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1.  Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

    tumbuhan dan fungsinya.

2. Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis 

    makhluk hidup.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lamun

    berdasarkan bentuk daun.

2. Siswa dapat menjelaskan fungsi lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan manfaat lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan daur hidup lamun.

Materi Pokok

1. Ekosistem lamun.

2. Fungsi dan manfaat lamun.
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A.  Lamun, Tanaman Dasar Laut  

Lamun (rimat ndrot) atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis seagrass merupakan 

satu-satunya tumbuhan berbunga dan berbuah yang hidup di laut. Kumpulan dari 

ekosistem lamun membentuk suatu hamparan yang disebut padang lamun. Padang 

lamun terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang disebut ekosistem lamun. 

Penyebaran lamun membentuk hamparan yang membentuk padang dan dikenal 

juga istilah padang lamun. 

Komponen biotik seperti ikan samandar atau sapian, gutila atau isam, teripang 

atau pirman, lola (kadwor), bia kapak (das) dan bia dara (insebris). Komponen 

abiotik seperti lumpur, batu, pasir dan air laut. Biota-biota laut dan padang lamun  

hidup saling ketergantungan satu dengan yang lain. 

Lamun tumbuh di daerah pasang surut yang merupakan lokasi berlumpur, pasir, 

kerikil, dan patahan karang mati. Lamun juga hidup pada daerah dangkal dengan 

kedalaman sekitar 4 meter yang juga dijumpai daerah terumbu karang. Padang 

lamun terbentuk di dasar laut yang masih ditembusi cahaya matahari yang cukup 

untuk pertumbuhannya. Lamun memerlukan sinar matahari, air yang jernih dan 

banyak zat makanan, serta berlumpur. 

B. Ciri-ciri Tumbuhan Lamun 

1. Memiliki akar rimpang atau rhizome.

2. Memiliki akar, batang daun, buah dan bunga yang dapat dibedakan dengan 

jelas.

Lamun dapat dijumpai di Pantai Trit dan Abum ke kampung Waibem ,Distrik Abun , 

Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Ada dua jenis lamun yaitu berdaun pendek 

halus dan daun pendek lebar. 

1.  Jenis lamun berdaun pendek halus (es sem nat gon). Jenis lamun ini tumbuh 

di daerah pasang surut berlumpur dan berbatu. Daunnya pendek dan halus 

menyerupai pita yang panjangnya 10 – 15 cm dengan ujung daun tidak rata. 

Mempunyai batang yang berbuku-buku dan dijumpai tiga helai daun pada 

masing-masing ruas.

2.  Jenis lamun berdaun pendek lebar (es sem nat). Lamun ini mempunyai daun 

pendek dan lebar ada bintik-bintik hitam pada ujung daun dengan ukuran 

antara 10 – 20 cm. Batangnya beruas-ruas dan mempunyai akar. Jenis lamun 

ini mempunyai buah.

sumber: www.conservationbytes.com

Jenis-jenis tanaman lamun
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sumber: www.conservationbytes.com

Jenis-jenis tanaman lamun
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C. Fungsi dan Manfaat Lamun

1. Menahan gelombang sehingga tidak masuk ke pemukiman penduduk.

2. Sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan 

dan tiram.

3. Tempat pariwisata.

4. Daun-daun yang busuk diolah sebagai sumber pupuk hijau.

5. Bahan obat-batan.

6. Tempat bertelur ikan-ikan (misalnya ikan baronang) dan hewan laut lainnya.

7. Tempat mencari makan bagi hewan laut seperti penyu dan duyung yang 

menjadikan lamun sebagai makanan utama.

8. Tempat berkembangbiak ikan-ikan dan hewan laut lainnya.

9. Membantu menyaring kotoran dari daratan sehingga terumbu karang tetap 

bersih dan sehat.

Rimat Ndrot Banyak Ikannya

Sepulang dari memancing di laut, Bapak Yohanis memikul dayung dan 

membawa satu tali ikan samandar menuju ke rumah. Dalam perjalanan Bapak 

Johanis bertemu dengan Kakak Eka. Kakak Eka bertanya, “Bapak, ikan 

samandar besar-besar, Bapak mancing dimana?“.Bapak Yohanis menjawab, “Di 

Pantai Trit Kampung Waibem, anak”. 

Pantai Trit merupakan salah satu pantai yang banyak 

ditumbuhi lamun. Lamun dalam bahasa Abun disebut rimat 

ndrot. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga 

yang memiliki akar atau brot, batang atau muk, daun atau 

nat, bunga atau u' dan buah atau bo. Lamun mempunyai daun 

dan akar yang hidup terendam  dalam lumpur bercampur  

pasir di perairan yang dangkal dan jernih. 

sumber: www.4.bp.blogspot.com

sumber: www.wikimedia.org

Aneka jenis hewan penghuni padang lamun
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Aneka jenis hewan penghuni padang lamun
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LKS 1 LKS 2

“Mendata Jenis Lamun“

Lakukanlah pendataan jenis lamun secara berkelompok. Amati tumbuhan lamun 

yang ditemukan. Isilah tabel di bawah ini dengan melihat ciri-ciri lamun yang 

kalian temukan. Lalu gambarlah salah satu lamun tersebut. Kemudian, berilah 

warna agar lebih indah dan menarik. 

Nama Lamun:

Ciri-ciri :

Gambar

Nama Anggota Kelompok :

Tabel Pengamatan

No
Jenis

Lamun

Daerah

Tumbuh

Bentuk

Daun

Bentuk

Akar

Bentuk

Batang

Bentuk

Buah

“Mengamati Hewan Laut di Padang Lamun“

Lakukanlah pengamatan di sekitar padang lamun secara berkelompok. Coba 

perhatikan, hewan apa saja yang ditemukan di sekitar padang lamun? Isilah tabel 

di bawah ini dengan sesuai dengan hasil pengamatan.  Bandingkanlah hasil temuan 

kelompok kalian dengan kelompok lain. Diskusikanlah dengan teman-teman serta 

guru. Jumlahkan berapa jenis hewan yang terdata dari seluruh kelompok.   

Nama Anggota Kelompok :

Hasil pengamatan hewan-hewan yang ditemukan di padang lamun:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
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“Mencari Makanan”
Wah, sang penyu sedang lapar, dia ingin mencari sarapannya.

Tolong dia ya, untuk mencari makanannya!

Indahnya  Terumbu  KarangIndahnya  Terumbu  KarangIndahnya  Terumbu  Karang

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

 Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

 tumbuhan dan fungsinya.

Indikator

1.  Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk 

    terumbu karang.

2. Siswa dapat menjelaskan karang dan 

    terumbu karang.

3. Siswa dapat menjelaskan fungsi terumbu karang.

Materi Pokok

1. Definisi karang dan terumbu karang.

2. Bentuk-bentuk terumbu karang.

3. Fungsi terumbu karang.
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Terumbu Karang, Istana Bawah Laut

Terumbu karang atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis coral reef adalah sebuah 

kawasan di bawah laut dengan penghuni utamanya adalah karang. Karang-karang 

itu terdiri dari berbagai macam jenis, bentuk serta warna. Ada yang lunak ada 

juga yang keras. Ada yang seperti batu, ada yang menyerupai batang pohon, ada 

juga mirip sebuah meja besar. 

Uniknya, karang tersebut ternyata dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut 

polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang 

mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian 

atas dan dikelilingi oleh tentakel. Polip -polip itu membentuk koloni hingga akhirya 

membesar, yang di sebut kawasan terumbu karang. 

Sungguh mengagumkan sekali warna-warna yang terlihat di kawasan terumbu 

karang. Ada yang berwarna putih, merah, biru, kuning bahkan hitam. Di kawasan 

terumbu karang juga banyak ditemukan aneka jenis biota laut. Misalnya ikan, 

kerang, kepiting, udang bahkan penyu. Terumbu karang adalah tempat yang 

sangat baik untuk perkembangbiakan hewan laut. Mereka mencari makan, 

bermain, bertelur diantara indahnya terumbu karang.

Karna keindahannya dan banyaknya biota laut yang ditemukan, banyak orang 

menyebut terumbu karang sebagai “Istana Bawah laut.” Makanya, sebagai 

generasi muda, kita wajib menjaga terumbu karang. Karena daerah itu sangat 

penting sekali fungsinya. Ya, tentu saja dengan cara tidak merusaknya.

sumber :www.panda.org

A. Ayo, Mengenal Karang

Karang adalah sejenis hewan yang tubuhnya terbentuk dari zat kapur dan hidup 

berkelompok di dasar laut. Setiap kelompok merupakan  satu keluarga karang dan 

membentuk koloni karang. Satu koloni karang terdiri dari  keluarga jenis karang 

meja (ros pai), keluarga jenis karang bulat (wonon) dan keluarga jenis karang 

bercabang (ros). Kumpulan dari berbagai keluarga karang disebut terumbu 

karang. 

Terumbu karang memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh. Setiap satu 

centimeter (cm) membutuhkan waktu selama satu tahun. 

Yo, Lindungi Terumbu Karang 

Sepulang dari sekolah, Haris diajak bapaknya, Yosias, pergi mengambil 

kelapa kering di Sapormangainau untuk membuat minyak kelapa. 

Mereka menggunakan perahu melewati Pantai Oryan. Sambil mendayung 

perahu. Tiba-tiba Haris berkata kepada bapaknya dan menunjuk ke laut, 

“Bapak di bawah ini banyak karang warna warni dan ikan banyak”. Bapaknya 

menjawab, “Iyo,di pantai ini karang dilindungi oleh masyarakat. 

Masyarakat dilarang merusak karang dan mengambil ikan-ikan yang 

berukuran kecil”. 

ekosistem terumbu karang

karang terumbu dan

matrik terumbu

hewan karang

diperbesar

 (Zooxanthellae) 

 (kerangka kapur)

Polip Karang
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B. Bentuk Terumbu Karang

Berdasarkan jenisnya terumbu karang terbagi dua jenis, yaitu karang keras dan 

lunak. Pada terumbu karang keras memiliki empat bentuk yaitu:

1. Karang bercabang. Pertumbuhannya bisa mendatar atau ke atas, tetapi 

lebih dominan ke atas. Percabangan dapat memanjang atau melebar, 

sementara bentuk cabang dapat halus atau tebal. Karang bercabang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang paling cepat. Tingginya dapat mencapai 

20 cm per tahun. 

2. Karang padat. Pertumbuhannya dominan ke arah mendatar daripada ke 

atas. Karang ini memiliki permukaan yang halus dan padat. Bentuknya 

bervariasi, seperti setengah bola, bongkahan batu, dengan ukuran yang 

juga beragam. Tergolong paling lambat tumbuh, pertumbuhannya yaitu 1 cm 

per tahun. Meski demikian, di alam banyak dijumpai karang ini dengan 

ukuran yang sangat besar.

3. Karang lembaran. Pertumbuhannya ke arah mendatar, dengan bentuk 

lembaran yang pipih. Umumnya terdapat di lereng terumbu dan daerah 

terlindung.

4. Karang berbentuk meja. Karang ini ditopang dengan batang yang berpusat 

atau bertumpu pada satu sisi membentuk sudut atau datar. Bentuk 

bercabang dengan arah mendatar dan rata seperti meja.

karang otak

karang batu

karang tanduk

karang lunak

karang meja

Berbagai jenis karang

C. Manfaat Terumbu Karang

Dalam terumbu karang hidup bermacam-macam ikan karang, seperti goropa 

(indaf), ikan kakatua (kaibam), maming (inmamen), dan ikan kulit pasir (inggar) dan 

ikan gacah (inpekem), kerang mata bulan (bisosen),  bia garu (insef), bia batulaga 

atau mata bulan (mansiromai) dan lola (kadwor). Aneka jenis ikan dan kerang hidup 

di sekitar karang dan membentuk ekosistem terumbu karang.

Karang dan terumbu karang berguna untuk:

1. Sebagai pelindung pantai dari kerusakan dan abrasi.

2. Sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut (biota).

3. Tempat ikan-ikan bertelur dan mencari makan. Ikan-ikan itu menjadi 

sumber protein yang tinggi.

4. Merupakan sumber obat-obat.

5. Daya tarik bagi pariwisata atau untuk wisata alam.

6. Sumber pendapatan bagi nelayan dan masyarakat.

sumber :www.wwf.org.ph



BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

40
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 41
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

B. Bentuk Terumbu Karang

Berdasarkan jenisnya terumbu karang terbagi dua jenis, yaitu karang keras dan 

lunak. Pada terumbu karang keras memiliki empat bentuk yaitu:

1. Karang bercabang. Pertumbuhannya bisa mendatar atau ke atas, tetapi 

lebih dominan ke atas. Percabangan dapat memanjang atau melebar, 

sementara bentuk cabang dapat halus atau tebal. Karang bercabang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang paling cepat. Tingginya dapat mencapai 

20 cm per tahun. 

2. Karang padat. Pertumbuhannya dominan ke arah mendatar daripada ke 

atas. Karang ini memiliki permukaan yang halus dan padat. Bentuknya 

bervariasi, seperti setengah bola, bongkahan batu, dengan ukuran yang 

juga beragam. Tergolong paling lambat tumbuh, pertumbuhannya yaitu 1 cm 

per tahun. Meski demikian, di alam banyak dijumpai karang ini dengan 

ukuran yang sangat besar.

3. Karang lembaran. Pertumbuhannya ke arah mendatar, dengan bentuk 

lembaran yang pipih. Umumnya terdapat di lereng terumbu dan daerah 

terlindung.

4. Karang berbentuk meja. Karang ini ditopang dengan batang yang berpusat 

atau bertumpu pada satu sisi membentuk sudut atau datar. Bentuk 

bercabang dengan arah mendatar dan rata seperti meja.

karang otak

karang batu

karang tanduk

karang lunak

karang meja

Berbagai jenis karang

C. Manfaat Terumbu Karang

Dalam terumbu karang hidup bermacam-macam ikan karang, seperti goropa 

(indaf), ikan kakatua (kaibam), maming (inmamen), dan ikan kulit pasir (inggar) dan 

ikan gacah (inpekem), kerang mata bulan (bisosen),  bia garu (insef), bia batulaga 

atau mata bulan (mansiromai) dan lola (kadwor). Aneka jenis ikan dan kerang hidup 

di sekitar karang dan membentuk ekosistem terumbu karang.

Karang dan terumbu karang berguna untuk:

1. Sebagai pelindung pantai dari kerusakan dan abrasi.

2. Sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut (biota).

3. Tempat ikan-ikan bertelur dan mencari makan. Ikan-ikan itu menjadi 

sumber protein yang tinggi.

4. Merupakan sumber obat-obat.

5. Daya tarik bagi pariwisata atau untuk wisata alam.

6. Sumber pendapatan bagi nelayan dan masyarakat.

sumber :www.wwf.org.ph



BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

42
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 43
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

LKS 1 LKS 2

“Pentas Seni Bertema Terumbu Karang“

Buatlah suatu seni tulis atau seni sastra yang bertema terumbu karang. Kalian 

dapat membuat suatu karangan yang indah, atau menciptakan lagu tentang 

terumbu karang. Bisa juga membuat gambar atau melakukan pentas sandiwara 

tentang pelestarian terumbu karang. Tugas ini bisa tentang pelestarian laut ini 

dapat dilakukan berkelompok. Presentasikan atau tampilkan karya-karya kalian di 

depan kelas.

Nama :

Kelas  :

Judul  :

Nama :

Kelas  :

Nama Karang :

“Menggambar Karang“

Tugas kali ini adalah menggambar bentuk-bentuk terumbu karang. Carilah karang 

yang telah mati. Warnailah dengan memakai pensil warna atau krayon. Jangan lupa 

tuliskan juga nama karang yang kalian gambar. Teman-teman dapat mencontoh 

gambar dengan mengambil karang mati yang terdampar di tepi pantai, atau dapat 

juga memperhatikan langsung karang yang hidup di dalam air ketika menjelajah 

laut yang dangkal. Selamat mengerjakan!



BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

BAB 4
Indahnya Terumbu Karang

42
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 43
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

LKS 1 LKS 2

“Pentas Seni Bertema Terumbu Karang“

Buatlah suatu seni tulis atau seni sastra yang bertema terumbu karang. Kalian 

dapat membuat suatu karangan yang indah, atau menciptakan lagu tentang 

terumbu karang. Bisa juga membuat gambar atau melakukan pentas sandiwara 

tentang pelestarian terumbu karang. Tugas ini bisa tentang pelestarian laut ini 

dapat dilakukan berkelompok. Presentasikan atau tampilkan karya-karya kalian di 

depan kelas.

Nama :

Kelas  :

Judul  :

Nama :

Kelas  :

Nama Karang :

“Menggambar Karang“

Tugas kali ini adalah menggambar bentuk-bentuk terumbu karang. Carilah karang 

yang telah mati. Warnailah dengan memakai pensil warna atau krayon. Jangan lupa 

tuliskan juga nama karang yang kalian gambar. Teman-teman dapat mencontoh 

gambar dengan mengambil karang mati yang terdampar di tepi pantai, atau dapat 

juga memperhatikan langsung karang yang hidup di dalam air ketika menjelajah 

laut yang dangkal. Selamat mengerjakan!



Nama :

Kelas  :

“Fungsi Terumbu Karang”

Isilah kotak-kotak yang ada di bawah ini. Apa saja fungsi dari terumbu karang?

Fungsi Terumbu Karang
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Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk 

luar (morfologi) tubuh hewan dan tumbuhan 

serta fungsinya.

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Indikator

1.  Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh dari lola 

   dan fungsinya.

2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola yang ada di perairan  

   sekitar Pulau Dua atau Pulau Mios Su.

3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola menggunakan bahasa 

   daerah setempat.

Materi pokok

1.  Morfologi lola.

2.  Bagian-bagian tubuh lola 

    dan fungsinya.

3.  Jenis-jenis lola di perairan 

    sekitar Pulau Mios Su.

Mengenal  Jenis-Jenis  Lola Mengenal  Jenis-Jenis  Lola 

di  Perairan  Sekitar  Pulau  Mios  Sudi  Perairan  Sekitar  Pulau  Mios  Su

Mengenal  Jenis-Jenis  Lola 

di  Perairan  Sekitar  Pulau  Mios  Su
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Siput lola (Trochus niloticus) atau secara internasional dikenal dengan nama 

Troca atau Trochus. Di Indonesia sendiri siput jenis ini dikenal dengan sebutan 

siput susu atau lola. Sedangkan masyarakat beberapa daerah di Papua seperti 

Raja Ampat maupun masyarakat Kampung Werur di pesisir Tambrauw juga 

menyebut jenis siput ini dengan sebutan lola atau dalam bahasa lokal kadwor.

1. Morfologi Lola (Trochus niloticus)

 Lola merupakan jenis siput yang berukuran 

besar, cangkangnya berbentuk kerucut 

dengan 10 sampai 12 buah ulir (suture). 

Perputaran seluk (whorl) berbentuk spiral 

yang jelas dan beberapa seluk permukaan 

memiliki tonjolan-tonjolan kecil, seluk 

akhir (body whorl) berbentuk lingkaran 

yang cembung dan membesar. Cangkang 

berwarna dasar krem keputihan dengan 

corak bergaris merah jingga. Dasar 

cangkang berbintik merah muda, ukuran 

tubuh lola dapat mencapai diameter 16 cm.

2.Bagian-bagian Tubuh Lola dan Fungsinya

 Tubuh siput lola terdiri dari empat bagian utama, yaitu:

 1. Kepala, pada bagian kepala dari lola terdapat 2 titik mata yang berfungsi 

untuk membedakan siang dan malam. Pada bagian kepala juga terdapat 2 

bentuk tentakel. Tentakel panjang berfungsi sebagai tempat letaknya 2 titik 

mata. Tentakel pendek berfungsi sebagai indra peraba dan pembau. Selain 

itu, pada bagian kepala juga terdapat sebuah mulut.

 2. Perut yang digunakan untuk berjalan merupakan perut berotot dan disebut 

kaki perut.

 3. Kaki pada bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir guna 

mempermudah gerakan.

 4. Cangkang berfungsi untuk melindungi bagian otot tubuh lola yang lunak.
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Tinggi 
Cangkang

Penutup

Lubang

Diameter cangkang

Puncak

Pada pagi hari, Bapak Yesaya bersama Agus, anaknya, mendayung perahu ke 

Pulau Mios Su untuk menyelam lola. Dalam perjalanan menuju Pulau Mios Su, 

Agus  berkata kepada bapaknya, “Bapak, lola di pulau masih disasi, jadi tidak 

boleh diambil”. Kemudian Bapak Yesaya berkata, “Dua minggu yang lalu, sasi 

sudah dibuka. Jadi, sekarang kitorang sudah dapat mengambil lola”.

Sambil mendayung ke Pulau Mios Su, Agus bertanya kepada Bapak Yesaya, 

“Bapak, lola di Pulau Mios Su ada berapa jenis?”  “Lola yang di Pulau Mios Su 

ada tiga jenis yaitu lola biasa, lola bewarna dan lola putih atau lola susu. Lola-

lola tadi itu dalam dalam bahasa Biak disebut kadwor untuk lola biasa, 

kadwor pum untuk lola berwarna dan insrombunen untuk lola susu”, jawab 

Bapak Yesaya.
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Siput lola (Trochus niloticus) atau secara internasional dikenal dengan nama 
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Cangkang

Penutup

Lubang

Diameter cangkang

Puncak

Pada pagi hari, Bapak Yesaya bersama Agus, anaknya, mendayung perahu ke 

Pulau Mios Su untuk menyelam lola. Dalam perjalanan menuju Pulau Mios Su, 

Agus  berkata kepada bapaknya, “Bapak, lola di pulau masih disasi, jadi tidak 

boleh diambil”. Kemudian Bapak Yesaya berkata, “Dua minggu yang lalu, sasi 

sudah dibuka. Jadi, sekarang kitorang sudah dapat mengambil lola”.

Sambil mendayung ke Pulau Mios Su, Agus bertanya kepada Bapak Yesaya, 

“Bapak, lola di Pulau Mios Su ada berapa jenis?”  “Lola yang di Pulau Mios Su 

ada tiga jenis yaitu lola biasa, lola bewarna dan lola putih atau lola susu. Lola-

lola tadi itu dalam dalam bahasa Biak disebut kadwor untuk lola biasa, 

kadwor pum untuk lola berwarna dan insrombunen untuk lola susu”, jawab 

Bapak Yesaya.



49
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat48
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

1. Lola biasa (Kadwor)

 Lola kadwor atau lola biasa 

mempunyai cangkang bewarna putih 

kecoklat-coklatan. Lola dewasa 

mempunyai ukuran tinggi cangkang 8 

cm dan diameter alas cangkang 8 cm. 

Lola jenis ini hidup di daerah 

berbatu-batu dengan kedalaman air 

laut sekitar 10 sampai 15 meter. 

 Ada sebagian orang menyebut kadwor 

dengan lola betina. Lola betina 

mempunyai ukuran diameter alas 

cangkang lebih besar dari pada 

diameter alas cangkang lola jantan. 

2.  Lola berwarna (Kadwor pum)

 Lola bewarna atau kadwor pum hidup  

bersama-sama dengan lola kadwor 

pada daerah berbatu-batu dengan 

warna cangkang putih kehitam-

hitaman. Cangkang lola dewasa 

mempunyai ukuran tinggi 9 cm dan 

diameter alas cangkang 6 cm. 

Jenis-jenis Lola di Pulau Mios Su

Masyarakat di Kampung Werur mengenal 3 jenis lola yang terdapat di perairan 

Pulau Mios Su. Jenis-jenis lola dimaksud antara lain, lola biasa (kadwor), lola 

berwarna (kadwor pum) dan lola putih atau lola susu (insrombunen).

3.  Lola putih (Insrombunen)

 Lola jenis ini mempunyai cangkang 

berwarna putih keabu-abuan. 

Sedangkan alas bagian bawah 

bewarna putih. Lola ini hidup di 

daerah berbatu-batu.  

 Ada dua jenis insrombunen, yaitu 

jenis lola jantan dan lola betina. 

Lola jantan mempunyai tinggi 

cangkang sekitar 6,5 cm dan 

panjang diameter alas cangkang 5-

5,5 cm. Sedangkan lola betina 

mempunyai tinggi cangkang sekitar 

7 cm dan luas diameter alas 

cangkang 6 cm.

Peta  Tempat Penting di Mios Su (Pulau Dua)

Tugu Pekabaran Injil

Pulau Ef Wa

Pulau Ef Nay

Sebaran Pohon Mangrove
Objek Wisata Selam 

Peninggalan Perang Dunia II

Daerah Perkembangan 

Siput Lola

BAB 5
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“ Pengamatan Alam ” 

Lakukan pengamatan ke daerah Rars Pum dan Kababur di perairan sekitar Pulau 

Mios Su. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang. Isilah tabel di bawah 

ini secara berkelompok. Diskusikan hasil temuan bersama teman-teman dan guru. 

Kemudian buatlah sebuah karangan berkelompok. Ceritakan karangan yang dibuat 

di depan kelas.

LKS 1

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

Tabel Pengamatan Rars Pum

Tabel Pengamatan Kababur 

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

Nama   :

Judul  :

“Mengarang”
Setiap siswa membuat cerita tentang lola yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

LKS 2
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EVALUASI

Berilah tanda silang (X) pada 

pernyataan a, b, c dan d yang dianggap 

merupakan jawaban yang benar.

1. Lola dikenal sebagai kelompok 

hewan kerang-kerangan yang hidup 

di perairan laut dan menempel 

pada:

 a. Karang mati.

 b. Karang hidup.

 c. Berbatu-batu.

 d. Pasir berbatu .

2. Lola merupakan hewan pemakan 

tumbuhan dan hewan, lumut dan 

kerang-kerangan kecil, maka lola 

disebut:

 a. Omnivora.

 b. Herbivora.

 c. Carnivora.

 d. Insektivora.

3. Berikut ini adalah jenis–jenis lola 

yang dapat ditemukan di perairan 

sekitar Pulau Mios Su, kecuali:

 a. Kadwor.

 b. Kadwor Pum.

 c. Insrombunen.

 d. Insum

4. Lola memiliki manfaat ekologi pada 

ekosistem terumbu karang yang 

dikelompokkan menjadi:

 a. Satu jenis.

 b. Dua jenis.

 c. Tiga jenis.

 d. Empat jenis.

5. Cangkang lola berbentuk kerucut 

dengan ukuran tinggi 7 cm dan 

diameter alas cangkang 6 cm. 

Maka volume cangkang dengan 
2

rumus (1/3 π r t):
2 a. 32 cm
2

 b. 33 cm
2 c. 34 cm
2

 d. 66 cm

6. Bapak Agus adalah seorang 

nelayan, ia menjual 3 kg lola 

kepada Bapak Haji Manam dengan 

harga per kg Rp. 60.000,-. Setelah 

menjual kepada Bapak Haji, Bapak 

Agus membeli minyak tanah 3 liter 

dengan harga Rp. 10.000,- per liter 

dan  satu liter beras dengan harga 

Rp. 15.000,-  dan satu kilogram 

gula pasir dengan harga Rp. 

10.000,- Berapa jumlah uang yang 

dibawa pulang Bapak Agus ke 

rumah?

 a. Rp. 20.000,-

 b. Rp. 15.000,-

 c. Rp. 10.000,-

 d. Rp. 125.000,-
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Mengenal  Sampah Mengenal  Sampah 

Di  Sekitar  KitaDi  Sekitar  Kita

Mengenal  Sampah 

Di  Sekitar  Kita

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang jenis-

jenis sampah serta pemanfaatannya.

Indikator

1.  Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sampah.

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis sampah.

3. Siswa dapat memanfaatkan sampah menjadi 

     hal yang berguna.

Materi Pokok

1. Mengenal jenis-jenis sampah.

2. Memanfaatkan sampah.
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Jenis-jenis Sampah

Sampah adalah sisa pembuangn dari kehidupan sehari-hari. Saat kita berbelanja, 

tentu saja ada plastik pembungkus yang dibuang. Bahkan setelah kita makan , ada 

saja sisa makanan yang terbuang. Begitu juga ketika ibu memasak di dapur dan 

saat mencuci piring, banyak sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan bagian  

dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihilangkan. Namun, sampah dapat 

dikurangi.

Coba kalian perhatikan, sampah yang ada di bak sampah . Umumnya terdiri dari 

kertas, kardus, plastik bekas pembungkus, sisa kue atau makanan, dedaunan dan 

sebagainya. 

Sampah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sampah basah dan sampah 

kering. Sampah kering contohnya plastik, kertas, kardus, batang kayu, kaca, 

kaleng dan sebagainya. Kenapa disebut sampah kering? Ya, karena benda-benda 

itu tidak berair dan bersifat kering. Ciri-ciri sampah kering adalah sampah yang 

tidak cepat lapuk atau membusuk bila didiamkan atau ditimbun dengan tanah.

Beberapa contoh sampah basah diantaranya adalah sisa-sisa makanan,  batang-

batang sayur, serta daun-daun yang kering atau layu. Disebut sampah basah 

dikarenakan sifatnya yang cepat membusuk bila didiamkan. Sampah basah yang 

membusuk ditempat terbuka sangat berbahaya karna bisa menimbulkan bau yang 

tak sedap. Sampah basah akan cepat terurai dengan tanah saat ditimbun. Sampah 

basah ini sangat bermanfaat untuk bagi tanaman.

Sampah Basah

Memanfaatkan Sampah

Memanfaatkan sampah bisa dilakukan dengan sederhana. Kalian dapat memilah 

antara sampah basah dan sampah kering. Jangan dicampur, ya! Sampah kering 

seperti plastik, kaleng, kaca, kertas, dan kayu. Kertas dan kardus harus 

dipisahkan. Plastik , kaleng dan kaca jika dikubur dalam tanah tidak cepat lapuk. 

Sampah basah seperti batang-batang sayur, sisa-sisa makanan, dan daun-daun 

yang gugur, bisa menjadi pupuk hijau. Sebelum sampah basah dibuang ke tempat 

sampah, perhatikan saja apakah benda itu masih bermanfaat.

Kertas atau buku bekas misalnya, bila masih ada bagian yang masih kosong dapat 

dimanfaatkan. Misalnya untuk buku catatan ringan. Kertas juga dapat didaur 

ulang lho... menjadi kertas kembali.

Begitu juga dengan botol atau kaleng, teman-teman dapat memanfaatkan untuk 

vas bunga atau tempat pensil. Sampah basah juga banyak manfaatnya. Misalnya 

sisa-sisa makanan dapat dikumpulkan untuk makanan hewan peliharaan seperti 

ayam. Sisa-sisa tulang atau daging dapat diberikan kucing atau anjing. Jangan di 

buang sembarangan ya, karena dapat membusuk dan mendatangkan lalat atau 

tikus.

Sampah basah seperti sisa makanan dan 

dedaunan dapat digunakan untuk 

membuat pupuk kompos. Caranya dengan 

ditimbun didalam lubang tanah saja. 

Diamkan saja kira-kira satu sampai dua 

minggu, sampah basah itu akan 

membusuk dan terurai dengan tanah.  

Sampah Kering

BAB 6
Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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Jenis-jenis Sampah

Sampah adalah sisa pembuangn dari kehidupan sehari-hari. Saat kita berbelanja, 

tentu saja ada plastik pembungkus yang dibuang. Bahkan setelah kita makan , ada 

saja sisa makanan yang terbuang. Begitu juga ketika ibu memasak di dapur dan 

saat mencuci piring, banyak sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan bagian  

dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihilangkan. Namun, sampah dapat 

dikurangi.

Coba kalian perhatikan, sampah yang ada di bak sampah . Umumnya terdiri dari 

kertas, kardus, plastik bekas pembungkus, sisa kue atau makanan, dedaunan dan 

sebagainya. 

Sampah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sampah basah dan sampah 

kering. Sampah kering contohnya plastik, kertas, kardus, batang kayu, kaca, 

kaleng dan sebagainya. Kenapa disebut sampah kering? Ya, karena benda-benda 

itu tidak berair dan bersifat kering. Ciri-ciri sampah kering adalah sampah yang 

tidak cepat lapuk atau membusuk bila didiamkan atau ditimbun dengan tanah.

Beberapa contoh sampah basah diantaranya adalah sisa-sisa makanan,  batang-

batang sayur, serta daun-daun yang kering atau layu. Disebut sampah basah 

dikarenakan sifatnya yang cepat membusuk bila didiamkan. Sampah basah yang 

membusuk ditempat terbuka sangat berbahaya karna bisa menimbulkan bau yang 

tak sedap. Sampah basah akan cepat terurai dengan tanah saat ditimbun. Sampah 

basah ini sangat bermanfaat untuk bagi tanaman.

Sampah Basah

Memanfaatkan Sampah

Memanfaatkan sampah bisa dilakukan dengan sederhana. Kalian dapat memilah 

antara sampah basah dan sampah kering. Jangan dicampur, ya! Sampah kering 

seperti plastik, kaleng, kaca, kertas, dan kayu. Kertas dan kardus harus 

dipisahkan. Plastik , kaleng dan kaca jika dikubur dalam tanah tidak cepat lapuk. 

Sampah basah seperti batang-batang sayur, sisa-sisa makanan, dan daun-daun 

yang gugur, bisa menjadi pupuk hijau. Sebelum sampah basah dibuang ke tempat 

sampah, perhatikan saja apakah benda itu masih bermanfaat.

Kertas atau buku bekas misalnya, bila masih ada bagian yang masih kosong dapat 

dimanfaatkan. Misalnya untuk buku catatan ringan. Kertas juga dapat didaur 

ulang lho... menjadi kertas kembali.

Begitu juga dengan botol atau kaleng, teman-teman dapat memanfaatkan untuk 

vas bunga atau tempat pensil. Sampah basah juga banyak manfaatnya. Misalnya 

sisa-sisa makanan dapat dikumpulkan untuk makanan hewan peliharaan seperti 

ayam. Sisa-sisa tulang atau daging dapat diberikan kucing atau anjing. Jangan di 

buang sembarangan ya, karena dapat membusuk dan mendatangkan lalat atau 

tikus.

Sampah basah seperti sisa makanan dan 

dedaunan dapat digunakan untuk 

membuat pupuk kompos. Caranya dengan 

ditimbun didalam lubang tanah saja. 

Diamkan saja kira-kira satu sampai dua 

minggu, sampah basah itu akan 

membusuk dan terurai dengan tanah.  

Sampah Kering
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LKS 1

Benda padat berupa sampah dapat menyuburkan tanah, ada pula yang 

tidak dapat menyuburkan tanah. Benda padat yang dapat menyuburkan 

tanah seperti:

 1.   Daun-daun kering. 

 2.  Sisa-sisa makanan.

 3.  Daun pisang bekas pembungkus makanan.

 4.  Sisa-sisa potongan sayuran. 

 5.  Kulit pisang dan umbi-umbian.

 6.  Isi perut ikan, insang.

 7.  Bangkai hewan.

Benda padat berupa sampah yang tidak dapat menyuburkan tanah seperti:

 1.  Kertas. 

 2.  Plastik bekas bungkus makanan, kemasan air mineral. 

 3.  Pecahan botol, kaca.

 4.  Kaleng.

 5.  Baterai bekas.

“Melacak Sampah“
Jadilah detektif sampah, dengan melacak jenis sampah di sekitarmu. 

Temukan berbagai macam sampah itu dan catat hasilnya.

Plastik1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Daun kering Di halaman sekolah dan kebun sekolah

Di kantin, tempat sampah kelas

 SampahNo Ditemukan dimana? 

BAB 6
Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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56
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 57
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

LKS 1

Benda padat berupa sampah dapat menyuburkan tanah, ada pula yang 

tidak dapat menyuburkan tanah. Benda padat yang dapat menyuburkan 

tanah seperti:

 1.   Daun-daun kering. 

 2.  Sisa-sisa makanan.

 3.  Daun pisang bekas pembungkus makanan.

 4.  Sisa-sisa potongan sayuran. 

 5.  Kulit pisang dan umbi-umbian.

 6.  Isi perut ikan, insang.

 7.  Bangkai hewan.

Benda padat berupa sampah yang tidak dapat menyuburkan tanah seperti:

 1.  Kertas. 

 2.  Plastik bekas bungkus makanan, kemasan air mineral. 

 3.  Pecahan botol, kaca.

 4.  Kaleng.

 5.  Baterai bekas.

“Melacak Sampah“
Jadilah detektif sampah, dengan melacak jenis sampah di sekitarmu. 

Temukan berbagai macam sampah itu dan catat hasilnya.

Plastik1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Daun kering Di halaman sekolah dan kebun sekolah

Di kantin, tempat sampah kelas

 SampahNo Ditemukan dimana? 
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LKS 2 LKS 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

“Mengelompokkan Sampah”
Kelompokkan sampah yang kamu temukan dan pisahkan sesuai jenisnya.  

 Benda padat berupa sampah 

yang dapat menyuburkan 

tanah (Sampah basah)

 Benda padat berupa sampah 

yang tidak dapat menyuburkan 

tanah (Sampah kering)

“Mengarang”
Setiap siswa membuat cerita tentang cara mengurangi sampah yang tidak 

menyuburkan tanah.

Nama   :

Judul cerita :

BAB 6
Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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LKS 2 LKS 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

“Mengelompokkan Sampah”
Kelompokkan sampah yang kamu temukan dan pisahkan sesuai jenisnya.  

 Benda padat berupa sampah 

yang dapat menyuburkan 

tanah (Sampah basah)

 Benda padat berupa sampah 

yang tidak dapat menyuburkan 

tanah (Sampah kering)

“Mengarang”
Setiap siswa membuat cerita tentang cara mengurangi sampah yang tidak 

menyuburkan tanah.

Nama   :

Judul cerita :

BAB 6
Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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LKS 4

“Carikan Jalannya”
Wow, sepertinya orang ini mau membuang sampah, tapi dia tidak bisa

menemukan tempat sampah. Teman-teman tolong bantu dia ya, untuk 

menemukan tempat sampahnya.

sampah

BAB 6
Mengenal Sampah di Sekitar Kita
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LKS 5

“Berkreasi dengan Barang Bekas”

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas kalian adalah membuat 

sebuah kreasi benda dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas. Misalnya 

membuat tempat pensil dari kaleng susu atau membuat pot bunga dari bekas 

kaleng cat. Manfaatkanlah barang-barang bekas yang ada dengan kreasi unikmu. 

Selamat mencoba!
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LKS 4

“Carikan Jalannya”
Wow, sepertinya orang ini mau membuang sampah, tapi dia tidak bisa

menemukan tempat sampah. Teman-teman tolong bantu dia ya, untuk 

menemukan tempat sampahnya.

sampah
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LKS 5

“Berkreasi dengan Barang Bekas”

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas kalian adalah membuat 

sebuah kreasi benda dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas. Misalnya 

membuat tempat pensil dari kaleng susu atau membuat pot bunga dari bekas 

kaleng cat. Manfaatkanlah barang-barang bekas yang ada dengan kreasi unikmu. 

Selamat mencoba!
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Abiotik :  Benda mati.

Abrasi :  Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat  
  merusak.

Adaptasi :  Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan  
  hidup.

Biota :  Keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam waktu  
  tertentu.

Biotik :  Makhluk hidup atau benda hidup.

Cagar Alam :  Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan  
  tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Crustacea :  Suatu kelas hewan yang tubuh dan kepalanya tertutup lapisan rangka luar.

Ekologi :  Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan.

Ekosistem :  Suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik.

Embrio :  Organisme bakal makhluk hidup pada tahap awal perkembangan yang tidak dapat  
   bertahan hidup sendiri.

Erosi :  Pengikisan tanah oleh air.

Fotosintesis :  Proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar  
  matahari.

Fungi :  Jamur. 

Gastropoda :  Hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan tubuhnya.

Habitat :  Tempat hidup suatu organisme mulai dari lahir, berkembangbiak, sampai mati.

Herbivora :  Hewan pemakan tumbuhan dan tidak memakan daging.

Hutan :  Sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.

Invertebrata : Hewan tidak bertulang belakang.

Karapas :  Lapisan kitin atau tulang yang menyelubungi sebagian atau seluruh punggung pada  
  kelas reptilian.

Karnivora :  Hewan pemakan daging, baik yang dimakan hidup-hidup atau berasal dari daging  
  hewan yang sudah mati.

Kelenjar Garam :  Sistem pembuangan garam yang teraktif.

Konservasi :  Pelestarian atau perlindungan.

Larva :  Bentuk muda (juvenile) hewan yang perkembangannya melalui metamorphosis,  
  seperti pada serangga dan amfibia.

Limbah :  Sisa-sisa hasil pengolahan pabrik maupun manusia yang mengandung zat kimia  
  berupa sampah dan bisa menimbulkan polusi serta mengganggu kesehatan.

Mamalia :  Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan sang induk menyusui  
  anaknya

Metamorphosis :  Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan  
    penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan.

Glosarium
Mikroba :  Organisme makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya  

 diperlukan alat bantuan.

Molusca : Hewan bertubuh lunak dan bercangkang, biasanya hidup di air.

Morfologi : Ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan  
 yang mencangkup bagian-bagiannya.

Omnivora :  Hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan.

Pasang Surut Laut : Pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh  
 kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi   
 terutama matahari, bumi dan bulan. 

Pemanasan Global : Suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi.

Pencemaran :  Berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam,  
 sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai    
 dengan peruntukannya.

Penguraian :  Proses terpecahnya atau terurainya suatu zat menjadi dua atau lebih zat yang lebih  
 sederhana.

Perubahan Iklim :  Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang  
 periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.

Plankton  :  Organisme laut (tumbuhan dan hewan) yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis,  
 melayang di dalam air laut, dan merupakan makanan utama ikan.

Polip Karang :  Satu individu karang.

Protozoa :  Jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel, seluruh fungsi protozoa dilakukan oleh sel 
 satu itu.

Reproduksi :  Suatu proses biologis suatu individu organisme baru diproduksi.

Reptil :  Sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang  
 menutupi tubuhnya.

Sedimentasi : Proses terbawanya material hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, atau gletser  
 untuk diendapkan di suatu wilayah.

Suaka Margasatwa :  Kawasan yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai  
 nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Substrat : Landasan, alas, dasar, dasar hidup jasad.

Suhu :  Suatu besaran yang menunjukan derajat panas atau dingin suatu benda.

Taman Nasional :  Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi.

Taman Wisata :  Kawasan yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani  
 maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi  
 kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Tentakel :  Organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel. Dimiliki oleh hewan-hewan    
 tertentu, terutama hewan tak bertulang belakang.

Tsunami :  Gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di  
 dasar samudra.

Vertebrata :  Hewan bertulang belakang.

Zat Tanduk :  Lapisan luar yang mati, kering dan mudah terkelupas dan berperan dalam   
 perlindungan atau pertahanan awal pada kulit.
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Abiotik :  Benda mati.

Abrasi :  Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat  
  merusak.

Adaptasi :  Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan  
  hidup.

Biota :  Keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam waktu  
  tertentu.

Biotik :  Makhluk hidup atau benda hidup.

Cagar Alam :  Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan  
  tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Crustacea :  Suatu kelas hewan yang tubuh dan kepalanya tertutup lapisan rangka luar.

Ekologi :  Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan.

Ekosistem :  Suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik.

Embrio :  Organisme bakal makhluk hidup pada tahap awal perkembangan yang tidak dapat  
   bertahan hidup sendiri.

Erosi :  Pengikisan tanah oleh air.

Fotosintesis :  Proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar  
  matahari.

Fungi :  Jamur. 

Gastropoda :  Hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan tubuhnya.

Habitat :  Tempat hidup suatu organisme mulai dari lahir, berkembangbiak, sampai mati.

Herbivora :  Hewan pemakan tumbuhan dan tidak memakan daging.

Hutan :  Sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.

Invertebrata : Hewan tidak bertulang belakang.

Karapas :  Lapisan kitin atau tulang yang menyelubungi sebagian atau seluruh punggung pada  
  kelas reptilian.

Karnivora :  Hewan pemakan daging, baik yang dimakan hidup-hidup atau berasal dari daging  
  hewan yang sudah mati.

Kelenjar Garam :  Sistem pembuangan garam yang teraktif.

Konservasi :  Pelestarian atau perlindungan.

Larva :  Bentuk muda (juvenile) hewan yang perkembangannya melalui metamorphosis,  
  seperti pada serangga dan amfibia.

Limbah :  Sisa-sisa hasil pengolahan pabrik maupun manusia yang mengandung zat kimia  
  berupa sampah dan bisa menimbulkan polusi serta mengganggu kesehatan.

Mamalia :  Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan sang induk menyusui  
  anaknya

Metamorphosis :  Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan  
    penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan.

Glosarium
Mikroba :  Organisme makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya  

 diperlukan alat bantuan.

Molusca : Hewan bertubuh lunak dan bercangkang, biasanya hidup di air.

Morfologi : Ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan  
 yang mencangkup bagian-bagiannya.

Omnivora :  Hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan.

Pasang Surut Laut : Pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh  
 kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi   
 terutama matahari, bumi dan bulan. 

Pemanasan Global : Suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi.

Pencemaran :  Berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam,  
 sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai    
 dengan peruntukannya.

Penguraian :  Proses terpecahnya atau terurainya suatu zat menjadi dua atau lebih zat yang lebih  
 sederhana.

Perubahan Iklim :  Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang  
 periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.

Plankton  :  Organisme laut (tumbuhan dan hewan) yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis,  
 melayang di dalam air laut, dan merupakan makanan utama ikan.

Polip Karang :  Satu individu karang.

Protozoa :  Jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel, seluruh fungsi protozoa dilakukan oleh sel 
 satu itu.

Reproduksi :  Suatu proses biologis suatu individu organisme baru diproduksi.

Reptil :  Sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang  
 menutupi tubuhnya.

Sedimentasi : Proses terbawanya material hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, atau gletser  
 untuk diendapkan di suatu wilayah.

Suaka Margasatwa :  Kawasan yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai  
 nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Substrat : Landasan, alas, dasar, dasar hidup jasad.

Suhu :  Suatu besaran yang menunjukan derajat panas atau dingin suatu benda.

Taman Nasional :  Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi.

Taman Wisata :  Kawasan yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani  
 maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi  
 kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Tentakel :  Organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel. Dimiliki oleh hewan-hewan    
 tertentu, terutama hewan tak bertulang belakang.

Tsunami :  Gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di  
 dasar samudra.

Vertebrata :  Hewan bertulang belakang.

Zat Tanduk :  Lapisan luar yang mati, kering dan mudah terkelupas dan berperan dalam   
 perlindungan atau pertahanan awal pada kulit.
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