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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 V 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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1
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Penyu, Hewan Purba yang Tersisa

Berdasarkan bukti-bukti penelitian oleh ahli sejarah, ternyata penyu telah 

menempati bumi kita sejak jutaan tahun lalu. Ia merupakan salah satu hewan 

purba yang bertahan hingga saat ini. Lihat saja tubuhnya, tempurungnya sangat 

keras seperti tulang. Bentuk kepala dan paruhnya seperti burung paruh bengkok. 

Begitu pula dengan kaki-kakinya. Kakinya telah berubah menjadi sirip seperti 

ikan. Fungsi kaki atau sirip  itu untuk mengayuh tubuhnya. Makanya, ia mampu 

berenang dengan cepat untuk menjelajah samudra. 

Penyu merupakan bukti sejarah yang tersisa. Berbagai jenis penyu yang tersisa di 

muka bumi saat ini merupakan hewan yang mampu bertahan hidup sejak ribuan 

tahun lalu. Makanya, kita harus melestarikan penyu dan habitatnya. Kalau penyu 

terus diburu dan dirusak habitatnya, semakin lama akan punah. Bila punah di muka 

bumi, anak cucu kita tidak dapat menyaksikan hewan unik ini. 

A. Ancaman Kehidupan Penyu 

Penyu adalah salah satu satwa di muka bumi dengan masa hidup sangat panjang. 

Diperlukan waktu yang lama agar penyu mencapai usia dewasa. Kehidupan penyu 

yang harus berpindah-pindah dari satu habitat ke habitat lainnya di dalam 

samudera yang luar.  Namun dari mulai telur, tukik, hingga penyu dewasa, 

kehidupan penyu sangat terancam. Dari 1000 butir telur yang berhasil menetas 

menjadi tukik, hanya 1 ekor saja yang bertahan hidup hingga menjadi penyu 

dewasa.

Sangat unik sekali dari kehidupan penyu adalah jika penyu menaruh telurnya di 

pantai. Setelah menetas, anak penyu (tukik) akan melanglang buana untuk mencari 

makan. Ia juga berusaha menemukan tempat untuk perkawinan. Kemudian, suatu 

saat akan kembali ke pantai di mana penyu tersebut ditetaskan untuk menaruh 

telurnya.

Penyu betina akan meletakkan telurnya di dalam pasir. Setelah telur ditimbun 

oleh pasir, penyu betina tersebut akan meninggalkan sarang telurnya. Telur penyu 

akan menetas sendiri, hanya dibantu oleh alam. Sekitar dua bulan lamanya, alam 

turut menjaga sarang telur penyu hingga ratusan tukik dapat hadir di bumi hingga 

menjadi dewasa.
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Saat ini, banyak habitat penyu untuk meletakkan telurnya telah berubah. 

Misalnya, yang tadinya pantai belum ada bangunan, telah dibangun tempat wisata, 

penginapan, perumahan dan lain-lain. Terjadinya erosi pantai, penggalian tambang 

yang sulit terkontrol banyak terjadi di Indonesia. 

Jumlah satwa predator (hewan pemangsa) penyu yang semakin banyak,seperti 

babi hutan, biawak, anjing liar menjadi ancaman bagi telur serta tukik di tepi 

pantai. Ditambah pula dengan perburuan atau penangkapan liar oleh manusia untuk 

mendapatkan daging dan telurnya. Selain itu, banyak terjadi juga penangkapan 

ikan yang tidak sengaja telah menjerat penyu. Misalnya jaring insang (gill net),  

rawai panjang (longline) dan pukat (trawl). 

Rusaknya ekosistem terumbu karang serta padang lamun juga sangat mengganggu 

kehidupan penyu. Kawasan itu merupakan tempat mencari makan dan tempat 

berlindung bagi penyu di dalam lautan.

Untuk menyelamatkan kehidupan penyu kita harus melakukan tindakan 

penyelamatan segera. Jangan sampai satwa langka itu mengalami kepunahan dari 

muka bumi tercinta ini.  

B. Rantai Makanan Penyu 

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

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

papeda laut (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.

Punahnya penyu akan mengganggu rantai makanan di alam. Hal ini, akan merugikan 

manusia dari sisi ketersediaan ikan dan makanan laut lainnya.

Sebagai bagian dari ekosistem pantai dan laut, penyu mempunyai berbagai peran 

di alam, diantaranya:

Ÿ Mengontrol jumlah ubur-ubur dan alga agar tidak terlalu banyak.

Ÿ Memangkas helai-helai lamun agar tidak terlalu panjang. Sehingga, ikan-ikan 

dan organisme laut lainnya dapat tumbuh dan berkembangbiak dengan baik.

Ÿ Mengontrol jumlah kerang-kerangan dan kepiting.

Ÿ Bekas kulit telur-telur penyu yang terkubur di pantai membantu menyuburkan 

tumbuhan di pesisir pantai.
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Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga agar penyu tidak punah?

1. Mengurangi perdagangan penyu. 

2. Penyu seringkali keliru memakan plastik yang tampak seperti ubur-ubur. 

Pastikan sampah plastik tidak dibuang ke laut.

3. Saat berada di kawasan perteluran penyu:

Ÿ Tidak membawa mobil karena dapat membahayakan penyu yang akan 

bertelur atau tukik yang akan ke laut.

Ÿ Matikan lampu dan senter agar tidak membingungkan penyu.

Ÿ Saat menyaksikan penyu bertelur, jangan menyalakan lampu atau 

menyorotkan senter ke arah penyu, serta jangan berisik.

Ÿ Jangan membantu tukik yang sedang berjalan menuju laut. Ini perlu 

untuk melatih otot-otot siripnya sebelum berenang di laut.

Ÿ Jika bertemu penyu di pantai, jangan menungganginya.

C. Bagaimana Mengenali Penyu Laut?

Cara mudah mengenali penyu laut adalah dari tempurungnya. Bagian tubuh itu 

disebut karapas yang melindungi punggung penyu. Sedangkan, bagian tubuh yang 

menutupi bagian dada dinamakan plastron. Tapi harus diingat, kita harus berhati-

hati dalam mengenali penyu laut dan penyu air tawar yang dinamakan kura-kura.

Secara sekilas, kura-kura laut atau penyu nampak sedikit perbedaannya dengan 

kura-kura air tawar. Ciri khas yang membedakan penyu dengan kura-kura adalah 

cara menarik kepalanya ke dalam tempurung.

Penyu tidak dapat menarik kepalanya ke dalam tempurung, sedangkan kura-kura 

akan menarik kepalanya masuk ke dalam tempurung saat dia terancam atau 

beristirahat.

Penyu

Ÿ Penyu tidak dapat menarik 

kepalanya ke dalam tempurung. 

Ÿ Kaki penyu telah berubah benjadi 

sirip karena sebagian hidupnya 

berenang di dalam laut. 

Ÿ Habitat penyu adalah di lautan, ia 

akan mendarat ke pantai bila 

bertelur. 

kura-kura air tawarkura-kura darat

penyu

Perbedaan Penyu dan Kura-kura 

Kura-kura 

Ÿ Kura-kura mampu menarik kepala, 

kaki ke dalam tempurungnya bila 

mendapat gangguan.

Ÿ Kura-kura memiliki kaki yang 

bercakar karena ia mampu berjalan 

di daratan.

Ÿ Kura-kura ada yang hidup di darat, 

ada juga kura-kura yang hidup di air 

tawar seperti di sungai, sawah, rawa 

serta danau. 
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Bagaimana Penyu Bernafas?

Meskipun penyu hidup di lautan, ternyata hewan ini bernafas tidak dengan 

insang seperti ikan. Penyu bernafas dengan paru-paru. Oleh karena itu 

penyu harus muncul sekali-kali untuk mengambil udara (oksigen). Ia akan 

menghirup udara untuk mengisi paru-parunya kemudian menyelam kembali. 

Satwa ini akan menyelam untuk mencari makan, beristirahat atau bermain 

di dalam air. Untuk itu tubuhnya secara alami sanggup menahan nafas 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyu sanggup menyelam sampai 

kedalaman ratusan meter dan menahan nafasnya hingga 20 menit. Wah, 

hebat, kan?

Gambar Penyu sedang mengambil nafas di permukaan air

LKS 1

“Menjadi Peneliti Kecil“

Kegiatan yang akan dilakukan adalah menjadi seorang peneliti tentang kehidupan 

penyu. Tema yang akan diteliti yaitu pengaruh suhu terhadap jenis kelamin penyu. 

Caranya mudah saja. Bentuklah kelompok kecil 2-3 orang. Kemudian pergilah ke 

pantai yang menjadi daerah peneluran penyu. Bawalah alat pengukur suhu, untuk 

mengukur suhu pasirnya. Kemudian buatlah cerita singkat tentang hasil 

penelitian. Ceritakan pengalaman kalian menjadi peneliti penyu. Tuliskan hasil dari 

penelitian tersebut dalam sebuah cerita atau gambar. Setelah itu ceritakan di 

depan teman-teman sekelasmu.

Nama anggota kelompok :

Judul cerita/gambar      :
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LKS 2

“Bermain Tali Tengah“

Guru akan memberikan gulungan kertas kecil dengan tulisan penyu, elang, anjing, 

babi hutan, biawak, elang, hiu, manusia. Kalian harus berperan sebagai hewan yang 

sesuai tulisan. Tahap berikutnya orang yang berperan sebagai penyu akan 

berbaris, di belakang garis yang disiapkan. Guru memberi aba-aba untuk penyu 

berjalan melewati garis hingga berhenti di garis kedua (kira-kira 5 meter). Saat 

penyu berjalan maka anjing, babi hutan, biawak, dan manusia boleh mengejar dan 

menangkap sebanyak mereka bisa. Anak yang tertangkap tidak bisa bermain lagi 

pada garis kedua. 

Guru memberi aba-aba pada penyu yang tersisa melewati garis kedua menuju 

garis ketiga sejauh 5 meter. Saat penyu berjalan, maka anjing, elang akan 

menangkap penyu itu lagi, sedapat yang dia bisa. Sampai garis ketiga penyu 

berhenti lagi, yang sudah tertangkap tidak bisa bermain. Guru memberi aba-aba 

untuk penyu yang tersisa akan berjalan lagi ke garis keempat sejauh 5 meter. 

Saat penyu berjalan, maka hiu dan manusia bisa menangkap kembali. Lalu 

permainan selesai. Setelah bermain, siswa membuat cerita perasaan mereka 

ketika bermain.

Nama                   :

Berperan sebagai :

Rasanya menjadi hewan atau manusia yang diperankan :

LKS 3

“Diskusi dan Presentasi“

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Berilah tanda silang (X) atau 

contreng (V) pada kotak-kotak pilihan. Kalian dapat memilih lebih dari tiga 

jawaban. Selanjutnya diskusikan dengan kelompok kalian dan kemudian 

dipresentasikan hasil pilihannya di depan teman-teman.

Tema diskusi dan presentasi “ Solusi Mengurangi Ancaman pada Penyu”

Mengurangi perdagangan penyu. 

Penyu seringkali keliru memakan plastik yang tampak seperti ubur-ubur. 

Pastikan sampah  plastik tidak dibuang ke laut.

Mengurangi makan telur penyu dan daging penyu.

Jangan membantu tukik yang sedang berjalan menuju laut. Ini perlu untuk 

melatih otot-otot siripnya sebelum berenang di laut.

Jika bertemu penyu di pantai, jangan menungganginya.
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LKS 4

selesai

mulai

Dimakan 

burung camar

Dimakan hiu

Tertangkap 

jepit kepiting

Terkena 

tumpahan 

minyak

“Mencari Jalan yang Aman”
Ayo teman-teman bantu anak penyu ini melewati bahaya. Antarkan dia ke laut 

agar terhindar dari bahaya.

Ayo ke sini!

 Aku makan

Wah..ada

minyak

bocor

Awas,

aku jepit

Asyik, ada 

makanan

Ekosistem  Hutan  MangroveEkosistem  Hutan  Mangrove

yang  Unikyang  Unik

Ekosistem  Hutan  Mangrove

yang  Unik

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

Mengenal bagian tumbuhan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari 

    tumbuhan mangrove. 

2. Siswa dapat menggambarkan fungsi bagian-

    bagian dari tumbuhan mangrove.

3. Siswa dapat mengenal jenis mangrove menurut 

    tempat tumbuh.

Materi Pokok

1. Bagian-bagian tumbuhan mangrove.

2. Fungsi bagian-bagian tumbuhan mangrove.

3. Jenis mangrove menurut bentuk dan tempat

   hidupnya.

4. Penyebab kerusakan hutan mangrove.

BAB 1
Pentingnya Pelestarian Penyu
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Hutan Mangrove, Sumber Kehidupan 

Pohon mangrove termasuk pohon yang berumur panjang. Tanaman itu hidup di 

tempat yang berlumpur dan sedikit mengandung pasir. Pohon mangrove juga akan 

hidup bila tergenang air laut pada saat air pasang. Akarnya memiliki pori-pori 

untuk menyesuaikan hidup di daerah yang tergenang air laut dengan pasokan 

oksigen yang sedikit.

Banyak sekali hewan yang hidup di dalam lebatnya hutan mangrove. Akar-akarnya 

menjadi pelindung biota pantai seperti ikan, kerang, kepiting dan hewan laut 

lainnya. Lebatnya daun menjadi tempat bertengger bagi burung-burung pantai. 

Buah dan pucuk daun mudanya menjadi makanan  satwa bagi liar seperti monyet. 

Batang atau kayu serta buah pohon mangrove banyak dimanfaatkan oleh manusia. 

Manusia pun sangat senang dengan adanya hutan mangrove. Daratan akan 

terlindungi dari gelombang besar atau tsunami. Ikan, udang, kepiting juga sangat 

melimpah ketika mencarinya di sekitar hutan mangrove. Karna itu, hutan 

mangrove banyak disebut sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang 

sangat bermanfaat bagi hewan, tumbuhan serta manusia.

A. Habitat Pohon Mangrove

Pulau Efnay merupakan pulau yang banyak terdapat pohon mangrove. Pohon 

mangrove  yang tumbuh ada yang mempunyai buah panjang, buah menyerupai 

bintang dan ada pula yang mempunyai akar napas. Pohon mangrove dapat 

dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu:

1.  Mangrove yang tumbuh di daerah tergenang air dan jauh ke laut.

Kelompok mangrove ini adalah barisan yang berada didepan kelompok hutan 

mangrove. Mangrove ini mempunyai batang berwarna coklat dengan permukaan 

kulit kasar dan ketinggian 10 meter serta mempunyai akar berbentuk tongkat. 

Akar tongkat tumbuh keluar dari batang berbuku atau ruas-ruas sebagai alat 

pernapasan.

Mangrove  mempunyai bentuk daun bulat lonjong dan bunga bewarna putih 

sedangkan buahnya panjang. Buah mangrove  ini mempunyai ukuran sekitar 40 – 

50 cm.  Daerah tumbuhnya merupakan daerah berpasir dan ditumbuhi lamun. 

Gambar-1. Akar tongkat

Gambar -2: Buah mangrove (Ceriops tagal)

Foto: Leonora Mambrasar
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2.  Mangrove yang tumbuh di daerah tergenang air dan dekat dengan pantai.

Jenis mangrove ini mempunyai batang coklat ketika masih kecil dan setelah 

dewasa berubah menjadi bewarna putih keabu-abuan dan permukaan kulit kayu 

kasar seperti kulit ular. Pohon mangrove  ini dapat mencapai ketinggian 20 – 25 

meter, mempunyai daun berbentuk bulat dan bunga bewarna putih. Buahnya 

menyerupai bintang dan berakar paku. 

      

3.  Mangrove yang tumbuh di daerah berlumpur dan dekat dengan darat.

Jenis mangrove ini mempunyai batang bewarna hitam kemerah-merahan dan 

dapat mencapai tinggi antara 15 – 20 meter dengan permukaan kulit batang 

kasar dan mempunyai akar lutut. Bunga bewarna merah waktu masih muda dan 

berubah menjadi hijau setelah matang. Buah jenis mangrove ini dapat  dimakan, 

karena daging buahnya manis. Daunnya  bewarna hijau kekuning-kuningan.  

Gambar-3. Bunga mangrove bentuk seperti bintang (Sonneratia caseolaris)

Gambar-4: Buah mangrove  yang dapat dimakan masih muda (Bruguiera gymnorrhiza)

Foto: Leonora Mambrasar

B. Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove

Banyak hal yang menjadi faktor perusak hutan mangrove. Kerusakan ini berasal 

dari manusia dan alam. Kerusakan dari manusia dapat diatasi dengan cara 

mencegahnya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh alam tidak dapat kita hindari 

seperti tsunami dan gempa bumi. Beberapa hal yang merusak ekosistem hutan 

mangrove adalah:

1. Pembukaan lahan untuk tambak.

2. Pembukaan lahan untuk pemukiman atau tempat tinggal.

3. Pengambilan kayu.

4. Pembuangan sampah.

5. Penangkapan fauna.

6. Pertambangan.

7. Pencemaran.

8. Sedimentasi.

9. Bencana alam.

10.Perubahan iklim.
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“Membuat Peta Hutan Mangrove“

Jelajahi kawasan hutan mangrove di sekitar desa atau dekat dengan sekolah 

kalian. Perhatikan tanda-tanda alam yang mencolok, seperti batas hutan, kebun, 

pantai, sungai, rumah atau kampung atau jalanan. Tugas kalian adalah membuat 

peta lokasi bersama teman-teman. Bentuklah kelompok 3-5 orang atau lebih 

dalam setiap kelompok. Setelah selesai, coba diamati kembali. Apakah sudah 

tergambarkan dengan baik?

Nama anggota kelompok :

Nama Lokasi                  :

LKS 1

“Mendata Jenis-jenis Pohon Mangrove“

Kunjungi lokasi hutan mangrove di sekitar desa atau dekat dengan sekolah kalian. 

Perhatikan tanaman yang tumbuh di sana. Tugas kalian adalah mendata jenis 

tanaman yang ada dengan mengisi tabel dibawah ini. Setelah selesai, coba diamati 

kembali, jenis apakah yang paling banyak tumbuh? 

Nama  :

Lokasi :

Jenis tanaman yang ditemukan Lokasi

LKS 2
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“Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove“

Isilah tabel di bawah ini, apa saja yang menjadi faktor rusaknya hutan 

mangrove. Darimanakah penyebabnya ? Apakah akibat faktor alam atau ulah 

manusia ?

Nama  :

Hal yang menyebabkan rusaknya 

hutan mangrove

(Akibat ulah manusia)

Hal yang menyebabkan rusaknya 

hutan mangrove

(Karena faktor alam)

LKS 3

Padang   Lamun ,Padang   Lamun ,

Hutan  di  Dalam  LautanHutan  di  Dalam  Lautan

Padang   Lamun ,

Hutan  di  Dalam  Lautan

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.

21

  Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

   hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

   alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

   keseimbangan lingkungan sekitar. 

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya 

3. Mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem

   di lingkungan sekitar.

Materi Pokok

1. Ancaman ekosistem lamun.

2. Dampak kerusakan ekosistem padang lamun.

3. Solusi pencegahan kerusakan ekosistem 

    padang lamun.

Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya

2. Siswa dapat menyebutkan biota yang 

    hidup di lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem 

    lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun.

BAB 2
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1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

   hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

   alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

   keseimbangan lingkungan sekitar. 

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya 

3. Mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem

   di lingkungan sekitar.

Materi Pokok

1. Ancaman ekosistem lamun.

2. Dampak kerusakan ekosistem padang lamun.

3. Solusi pencegahan kerusakan ekosistem 

    padang lamun.

Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya

2. Siswa dapat menyebutkan biota yang 

    hidup di lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem 

    lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun.
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Padang Lamun, Tempat Hidup Biota Laut

Lamun atau dalam bahasa Inggris ditulis seagrass merupakan satu-satunya 

tumbuhan berbunga dan berbuah yang hidup di laut. Kumpulan dari ekosistem 

lamun membentuk suatu hamparan yang disebut padang lamun.

Lamun tumbuh pada perairan yang jernih dan masih bisa ditembus oleh cahaya 

matahari. Tanaman ini dapat tumbuh pada dasar perairan berpasir dan berlumpur, 

atau gabungan keduanya yang disertai karang mati.

Padang lamun bisa diibaratkan sebagai hutan di dalam laut. Dalam sebuah 

ekosistem padang lamun banyak ditemukan biota laut. Aneka jenis ikan, kerang, 

kepiting banyak tinggal disana. Beberapa jenis penyu dan duyung juga mencari 

makan di padang lamun. Seperti hutan pada umumnya, tanaman lamun 

menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Lamun juga bisa 

dijadikan indikator lingkungan yang masih baik. Maksudnya, bila ditemukan 

tumbuhan lamun berarti kondisi lautnya masih baik. Hewan-hewan penghuni lamun 

juga banyak ditemukan. Karena padang lamun akan mati dan hilang bila lautnya 

telah rusak, kotor dan tercemar.     

sumber: www.observatoire-marin.com

A.Manfaat Tumbuhan Lamun

Lamun memiliki manfaat yang sangat besar seperti menahan gelombang. Akar dan 

rimbunnya pepohonan akan menahan arus laut agar tidak menerjang daratan. 

Lamun juga tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan 

dan tiram. 

Tumbuhan lamun juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, tempat bertelur 

ikan-ikan (misalnya ikan baronang) dan hewan laut lainnya. Satwa laut seperti 

penyu dan duyung akan mencari makan di kawasan padang lamun. Tempat ini 

merupakan lokasi berkembangbiak ikan-ikan dan biota laut. Fungsi lain dengan 

adanya padang lamun adalah membantu menyaring kotoran dari daratan sehingga 

terumbu karang tetap bersih dan sehat. Wah, banyak sekali manfaat dari 

keberadaan ekosistem padang lamun. Makanya, kita harus selalu menjaganya,ya!                                                     

sumber: www.news.ufl.edu
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B. Ancaman Ekosistem Padang Lamun

Walaupun fungsi dan manfaatnya besar, ancaman terhadap ekosistem lamun juga 

sangat besar yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada. 

Ancaman tersebut seperti : 

1. Sedimentasi akibat pembangunan daratan di sekitar ekosistem lamun .

2. Pembuangan sampah atau deterjen rumah tangga di sekitar padang lamun.

3. Tumpahan minyak dari kapal.

4. Terganggunya ekosistem lamun memberikan pengaruh terhadap hilangnya 

tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil, hilangnya tempat bertelur 

beberapa biota laut dan tidak ada lagi penyaring endapan lumpur yang 

dapat mengikat sedimen.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan padang lamun 

agar padang lamun tetap terjaga dan sehat seperti:

1. Tidak membuang sampah dan air cucian detergen  ke laut.

2. Tidak mencemari padang lamun dengan minyak kapal.

3. Jagalah agar baling-baling kapal tidak merusak lamun (matikan mesin 

ketika berada di padang lamun).

Dampak kerusakan ekosistem lamun:

1. Tidak ada lagi penyaring endapan lumpur yang dapat mengikat sedimen.

2. Hilangnya tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil.

3. Hilangnya tempat bertelur beberapa biota laut.

sumber: farm5.staticflickr.comsumber: farm8.staticflickr.com

C. Biota Penghuni Padang Lamun

Ekosistem lamun atau padang lamun merupakan komponen penting untuk 

kelangsungan hidup beberapa biota di perairan. Lamun atau padang lamun 

merupakan tempat mencari makan, berpijah (berkembang biak), tempat bertelur 

dan beranak serta pembesaran beberapa jenis biota laut, seperti jenis-jenis ikan, 

udang, kerang dan teripang. 

1. Ikan Samandar

Ikan samandar mempunyai tubuh memanjang dan tipis dengan ukuran badan 

antara 5 – 20 cm, sedangkan kulitnya tipis. 

Ada dua jenis ikan samandar yaitu samandar papan atau sapian dan sapian ogan. 

Ikan samandar papan mempunyai ciri-ciri utama badan bewarna hitam dengan 

bintik-bintik putih dan garis yang  membentuk gelombang  warna kuning. Ia juga 

memiliki duri di bagian belakang badan. 

Gambar-2 : Sapian ogan

Gambar-1: Sapian atau samandar papan

Sapian ogan adalah samandar dengan ciri-ciri utama mempunyai badan 

bewarna hitam dan bergaris kuning dari kepala ke ekor. 
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2. Ikan Gutila

Ikan gutila terdiri dari dua jenis yaitu jenis yang mempunyai badan bewarna putih 

keabu-abuan dan mulutnya panjang. Sedangkan jenis lain, mempunyai badan 

bewarna kuning dan mulutnya pendek.

3. Kerang-kerangan

Kerang-kerangan yang hidup di lamun seperti kima atau katop. Katop mempunyai  

sepasang cangkang yang bewarna coklat keabu-abuan. 

Lola atau kadwor juga hidup di lamun.  Hewan  ini mempunyai  cangkang berbentuk 

kerucut dan bewarna putih hitam dan coklat. 

 Gambar-3: Ikan Gutila

Gambar-4: Katop

Gambar-5: Kadwor

4. Kelompok Teripang

Teripang  adalah binatang laut yang tidak mempunyai tulang belakang dan  

mempunyai tubuh berbentuk lonjong, berkulit duri (berbulu-bulu hitam) sebesar 

mentimun muda. Teripang dijumpai di Pantai Trit adalah jenis teripang minyak, 

susu, nenas dan benang. 

Teripang  susu atau piman sus mempunyai bentuk tubuh bulat lonjong bewarna 

coklat dan bagian bawah perut bewarna putih dengan panjang tubuh maksimum 42 

cm. 

Teripang benang atau piman sukjar mempunyai tubuh bulat dan berbintik coklat 

campur kuning. Tubuh memanjang dapat mencapai 42 cm dan hidup di padang 

lamun, tempat berpasir dan berbatu. Teripang ini biasanya mengeluarkan lendir 

berbentuk benang apabila diganggu. 

Teripang nenas atau ubam yang mempunyai bentuk tubuh bulat dan panjang.  

Tubuh bewarna merah kecoklatan dengan  panjang tubuh maksimum 60 cm. 

Teripang minyak atau pimam manik mempunyai bentuk tubuh bulat panjang dengan 

ukuran maksimum 30 cm dan bewarna hitam kecoklatan. Teripang minyak  hidup di 

padang lamun, tempat berpasir dan berbatu. 

Gambar-6: Teripang susu Gambar-7: Teripang benang

Gambar-8: Ubam Gambar-9: Teripang minyak 
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5. Kelompok Bintang Laut dan Duri Babi

Bintang laut yang hidup di padang lamun Pantai Trit adalah bintang laut berwarna 

biru berbintik-bintik putih. Dalam bahasa Abun disebut bisem gekur bok-bok kwo 

yang hidup di daerah berpasir dan berbatu.

                                                          

Bisem atau bintang laut bewarna orange. Jenis bintang laut ini mempunyai 

benjolan bewarna hitam dibagian atas badan 

Jenis duri babi yang hidup dapat dijumpai di Pantai Trit adalah jenis duri babi 

yang  mempunyai duri panjang halus bewarna hitam dan tidak keras. Apabila 

terinjak durinya akan mengeluarkan bisa yang menyebabkan panas.  Jenis ini 

dalam bahasa Abun disebut koba sun drot.

Gambar-10: Bisem gekur bok-bok kwo Gambar-11: Bisem

Gambar 12 Duri Babi

LKS 1

“Perubahan Ekosistem“

Kunjungi lokasi padang lamun yang ada di daerahmu. Lakukanlah wawancara 

kepada masyarakat sekitar pantai. Tanyakan tentang perubahan yang terjadi 

pada ekosistem lamun di daerahnya. Catat hasil wawancara dan membuat laporan. 

Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan teman-teman kelompok. 

Kemudian, presentasikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau puisi di depan 

teman-teman di kelas. Setelah itu, hasil karya masing-masing kelompok ditempel 

di dinding kelas di luar atau dalam. Selamat mencoba !

Isilah kotak di bawah ini dengan mewawancarai penduduk yang tinggal di dekat 

laut. Gambarkan, atau tuliskan atau buatlah puisi, perubahan lamun 10 tahun yang 

lalu, sekarang, dan 10 tahun yang akan datang. Hasilnya bisa dibuat dalam tulisan, 

gambar atau puisi.

Nama anggota kelompok:

Lokasi wawancara dan pengamatan :
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LKS 2

“Story Telling atau Bercerita“

Bacalah cerita ini dengan baik dan benar. Pertanyaannya adalah, apa saja  

kegiatan manusia yang merusak dan menjaga ekosistem lamun  pada cerita itu?

Kitorang Harus Menjaga Rimat Brot 

Suatu sore, sepulang sekolah. Terlihat dua orang sahabat bersama teman-

temannya pergi menyusuri pantai. Ternyata Yuliana, Mega dan Onesimus pergi ke 

Pantai Trit untuk mengambil bia dara atau insebris. Waktu itu air laut surut atau 

se sa , begitu orang-orang kampung menyebutnya dalam bahasa Abun. Sambil 

berjalan dan mengambil bia dara, Yuliana melihat ada sekumpulan lamun yang 

terdampar di pantai.

Tenyata di Pantai Trit banyak dijumpai lamun sebagai tempat hidup bia dara dan 

ikan samandar. Yuliana mengambil lamun yang sudah tercabut dan bertanya 

kepada Onesimus,  ”Kaka ini apa?“, kata Yuliana. Kaka Onesimus menjawab, 

“Oooh, ini namanya rimat brot dalam bahasa Abun”, ujarnya.

Lalu mereka melanjutkan mengambil bia dara. “Eheeeeee..”,teriak Mega 

terkejut. Ia menunjuk lamun yang berada di dekatnya. “Yulianaaaa,kam  lihat di 

sini ikan dan kerang-kerang banyak sekali ?”, teriak Mega. Yuliana dan teman-

teman mendekati Mega untuk melihat. ”Iyo, lamun ini banyak fungsinya”, 

sahutnya.  Kaka Onesimus.  yang sedang berdiri di sana segera berkata, “Iyo 

betul sekali, selain untuk tempat tinggal ikan, kerang dan biota laut, lamun juga 

sebagai tempat pencari makan ”.

Selain itu, kata Onesimus, tumbuhan lamun berfungsi juga untuk bahan obat-

obatan, tempat peletakan telur ikan. “ Manfaat lain dari lamun adalah sebagai 

penahan gelombang agar tidak masuk ke rumah penduduk. Ia juga berguna untuk 

menyaring lumpur dari darat, agar terumbu karang tetap bersih”, ungkap 

Onesimus, menjelaskan dengan lengkap.

 “Wah, banyak sekali gunanya ya, kaka”, ujar Mega. ”Jadi kitorang harus menjaga 

lamun ini, ya ! ”, sahutnya.  “Iyo, tentu saja”, jelas Kakak Onesimus. “ Dorang 

tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang air cucian baju pakai diterjen 

ke laut, dan dorang kasih tau bapak dorang, kalau melaut, jangkarnya hati-hati 

supaya tidak merusak lamun”, pesannya.  “ Wah ,kaka Onesimus pintar sekali “, 

sahut Yuliana memuji. “Kalian juga bisa pintar seperti Kaka kalau rajin belajar” , 

kata Onesimus,mengingatkan. “ Terima kasih kaka “, sahut Yuliana dan Mega 

dengan kompak. Ketiganya terlihat tersenyum.

LKS 3

“Pengamatan Padang Lamun”

Lakukanlah pengamatan di sekitar padang lamun di daerahmu. Isilah tabel 

pengamatan yang ada di bawah ini. 

No
Kelompok

(Ikan, kerang, intervebrata dll)

Uraian tentang morfologi

biota laut

Jenis Biota

yang ditemukan

Tabel Pengamatan
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LKS 4

“Menggambar Tumbuhan Lamun”

Gambarlah tumbuhan lamun yang ditemukan saat pengamatan. Warnai dengan 

memakai pensil warna atau krayon agar lebih indah. Selamat berkreasi!

Nama :

 Terumbu  Karang, Terumbu  Karang,

Hewan  yang  BermanfaatHewan  yang  Bermanfaat

 Terumbu  Karang,

Hewan  yang  Bermanfaat

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. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

   alam, hubungannya dengan penggunaan sumber 

   daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia.

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan 

    mendeskripsikan rantai makanan pada 

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Indikator

1. Siswa menjelaskan kerusakan terumbu karang 

    yang terjadi di alam akibat kegiatan manusia.

2. Siswa dapat menjelaskan kerusakan terumbu 

    karang yang ada di daerahnya.

3. Siswa dapat menjelaskan cara mengurangi 

    kerusakan lingkungan.

4. Siswa dapat menyebutkan makanan terumbu 

    karang.

5. Siswa dapat menggambarkan rantai makanan 

    terumbu karang di lingkungan sekitar. 

Materi Pokok

1. Penyebab kerusakan terumbu karang.

2. Cara mengurangi kerusakan terumbu karang.

3. Makanan terumbu karang dan rantai makanan.
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Terumbu Karang,Tempat Pelindungan Alam

Siapa yang tidak kenal terumbu karang? Terumbu karang adalah sejenis  hewan 

yang terbentuk dari zat kapur dan hidup berkelompok di dasar laut yang airnya 

jernih. 

Keberadan terumbu karang di dalam lautan memiliki banyak manfaat. Berbagai 

macam hewan laut berlindung, mencari makan dan berkembang biak di kawasan ini. 

Para nelayan juga ikut menikmati hasilnya kerena melimpahnya ikan di sekitar 

terumbu karang. Pertumbuhan terumbu karang di dekat pantai memberikan 

perlindungan alami dari hempasan ombak ke arah daratan. Melindungi terumbu 

karang berarti juga ikut melindungi kehidupan manusia, hewan dan biota lainnya 

yang hidup di lautan, pantai serta daratan. Untuk itu, kita harus menjaga, 

melindungi serta melestarikan keberadaan terumbu karang. Tentu saja dengan 

tidak merusaknya.

Polip Karang

A. Bagian Tubuh Karang

Karang adalah sejenis hewan tidak bertulang belakang termasuk hewan berongga. 

Satu individu karang disebut polip karang  yang memiliki ukuran bervariasi dari 

yang berukuran kecil (1 mm) hingga besar (50 cm). Pada umumnya karang 

berukuran kecil dan karang berukuran besar hidup soliter (terpisah dengan 

karang lain). 

Karang atau polip memiliki bagian tubuh yang unik yaitu:

Ÿ Mulut yang dikelilingi oleh tentakel berguna untuk menangkap  mangsa dan 

sebagai alat perlindungan diri .

Ÿ Rongga tubuh (coelenteron) yang berfungsi sebagai saluran  pencernaan. 

Ÿ Dua lapisan tubuh terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam.

Karang  juga memerlukan makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Makanan  

terumbu karang adalah plankton yang terdiri dari zooplankton dan phytoplankton. 
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B. Siklus Hidup Karang  

Siklus reproduksi karang secara umum adalah sebagai berikut:

a. Telur dan sperma dilepaskan ke kolom air.

b. Bertemunya sperma dan telur di permukaan air. 

c. Hasil pertemuan menjadi larva (anak karang) yang kemudian mengikuti 

pergerakan air. Bila menemukan dasaran yang sesuai, maka anak karang akan 

menempel di dasar. 

d. Anak karang akan tumbuh menjadi polip.

e. Terjadi pengelompokkan karang.

f.  Membentuk kelompok karang, namun karang hidup sendiri tidak akan 

membentuk kelompok.

C. Syarat Pertumbuhan Karang

Karang batu adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Tetapi, tidak 

semua karang batu bisa membentuk terumbu karang. Kehidupan terumbu 

karang sangat tergantung dengan sinar matahari. Karena itu, terumbu karang 

banyak ditemukan di perairan dangkal, 

kurang dari 50 meter. Suhu air pun juga 

berperan sangat penting bagi kehidupan 

ekosistem ini. Suhu air yang diperlukan 

antara 20-28 derajat celcius.

Begitu juga kandungan garam (salinitas) di air laut 

harus normal. Keberadaan terumbu karang juga 

dipengaruhi oleh arus laut yang tidak terlalu kuat, 

berair jernih dan mendapat cahaya 

matahari yang cukup. Terumbu karang 

akan hidup pada dasar laut yang keras. 

Makanya terumbu karang tidak mampu 

hidup di atas pasir atau lumpur. 

Terumbu karang di Indonesia tercatat mencapai luas 75.000 kilometer 

persegi. Negara kita juga terkenal dengan negara yang mempunyai 

keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Hamparan terumbu 

karang di negeri ini tersebar dari mulai Pulau Sabang (Provinsi Aceh) 

hingga kepulauan Papua. 

Tercatat jenis karang yang ditemukan di kepulauan Indonesia lebih dari 

400 jenis dari 74 marga.

Beberapa lokasi yang terkenal keindahan terumbu karangnya adalah 

Kepulauan Padaido-Biak (Papua), Insumbabi Biak (Papua), Taman Nasional 

Teluk Cendrawasih (Papua), Bunaken (Sulawesi), Pulau Sabang (Aceh), 

Laut Banda (Maluku) serta Teluk Maumere (Flores).
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Nama :

Kelas  :

Perasaan kalian setelah bermain :

LKS 1

“Permainan Terumbu Karang”

Tulislah perasaan kalian setelah bermain tentang terumbu karang. Bisa dengan 

tulisan, lagu, gambar dan puisi. Bacakan dan presentasikan hasilnya di depan kelas. 

LKS 2

“Mewarnai Gambar”

Warnailah gambar bertema indahnya terumbu karang di bawah ini. Kemudian, 

tuliskan apa yang menyebabkan rusaknya terumbu karang? Kenapa kita harus 

menjaga terumbu karang? Presentasikan di depan kelas ,ya!
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Kelas  :

Perasaan kalian setelah bermain :
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LKS 3

“Faktor Kerusakan Terumbu Karang”

Tuliskan apa saja yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan mengapa?

Faktor penyebab kerusakan 
terumbu karang

Alasannya

LKS 4

“Diskusi Kelompok”

Bekerjalah bersama kelompok, bagaimana cara mengurangi kerusakan terumbu 

karang? Presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas.

Nama kelompok:

Cara mengurangi kerusakan terumbu karang: 
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LKS 5

“Hewan Penghuni Terumbu Karang”

Tahukah teman-teman siapa sajakah penghuni terumbu karang? Yuk, kalian isi  

nama mereka berdasarkan gambar di bawah ini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB 4
Terumbu Karang, Hewan yang Bermanfaat

42
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 5

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 43

Kompetensi Dasar

Mengenal bagian tubuh dari hewan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

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.

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan kebiasaan makan dari lola dan jenis-

    jenis makanan lola.

2.  Siswa dapat menjelaskan mengetahui habitat lola.

3.  Siswa dapat mengetahui menjelaskan distribusi atau penyebaran 

    lola di perairan laut.

Materi Pokok

1.   Kebiasaan makan lola.

2.  Habitat dan distribusi lola.

3.  Manfaat lola di lingkungan 

    perairan.

Habitat  dan  Fungsi  Lola Habitat  dan  Fungsi  Lola 

di  Pulau  Mios  Sudi  Pulau  Mios  Su

Habitat  dan  Fungsi  Lola 

di  Pulau  Mios  Su
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Habitat dan Penyebaran

1. Habitat

 Lola (Trochus niloticus) merupakan jenis hewan yang hidup di daerah pasang 

surut (littoral zone), diantara batas pasang tertinggi dan surut terendah. 

Jenis substrat tempat hidup lola umumnya tersusun atas karang hidup dan 

karang mati (patahan karang) dengan sejumlah besar rumput laut atau alga 

hijau dan coklat yang menempel di permukaannya sebagai sumber makanan 

siput lola. Jenis karang seperti ini memiliki banyak celah dan lubang yang 

berfungsi sebagai tempat berlindung bagi larva (siput muda) dan siput dewasa. 

Siput lola juga cenderung tidak ditemukan di perairan dengan substrat 

berpasir atau berlumpur.

2. Penyebaran

 Penyebaran lola di perairan sangat berhubungan erat dengan kemampuan 

cahaya matahari untuk mencapai dasar perairan. Cahaya matahari sebagai 

sumber energi bagi fotosintesis mikro alga yang menjadi makanan dari lola. 

Walaupun demikian, lola dewasa dapat ditemukan di perairan yang dangkal. 

Seiring dengan pertumbuhannya, lola akan bergerak ke bagian laut yang lebih 

dalam.

 Daerah perairan yang sesuai untuk lola adalah perairan yang terkena hempasan 

ombak dan berhadapan langsung dengan laut bebas, karena memiliki derajat 

aerasi (penambahan oksigen ke dalam air) yang cukup tinggi. 

0 Suhu merupakan salah satu faktor yang menunjang kehidupan siput. Suhu 31 C 

merupakan suhu optimum yang disenanginya. Perbedaan suhu juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan lola, terutama dalam kaitannya dengan 

kelimpahan dan kualitas makanan alaminya.

BAB 5
Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su

Kebiasaan Makan Lola

Kebiasaan waktu makan lola tergolong hewan yang aktif mencari makan pada 

malam hari (nocturnal). Lola tergolong hewan pemakan segala (omnivora). Selain 

memakan hewan dan tumbuhan, lola juga memakan substrat (ciliary feeder) dan 

pemakan bangkai hewan lain. 

Makanan alami lola adalah hewan dari kelompok krustasea seperti udang kecil, 

lobster, kepiting kecil dan beberapa jenis alga (alga coklat, alga merah, alga hijau 

dan alga biru-hijau). Dalam aktivitas mencari makan sehari–hari, lola bergerak  

sangat lambat. Lola sering mencari makan dengan memanfaatkan gelombang dan 

arus pantai. Selain itu, dengan menggunakan tentakelnya, lola berpindah dari 

tempat yang satu ke tempat yang lain .

Lola termasuk salah satu jenis hewan dari Kelas Gastropoda. Gastropoda terdiri 

dari dua kata yaitu gaster yang artinya perut, dan podos yang artinya kaki. 

Sehingga, lola merupakan hewan bertubuh lunak yang menggunakan perut untuk 

berjalan, atau lebih sering disebut kaki perut. 
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Manfaat Lola di lingkungan Perairan

Setiap hewan atau tumbuhan yang hidup di tempat hidup alaminya, masing-masing 

memiliki fungsi atau peran terhadap lingkungan sekitarnya. Ada 2 manfaat yang 

dapat diperoleh dari keberadaan lola. 

1.  Manfaat secara ekonomi. Lola banyak dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. 

Hal itu dikarenakan daging lola mengandung protein yang tinggi. Cangkangnya 

juga dapat dipakai sebagai bahan baku untuk kancing baju, perhiasan dan 

bahan cat. Lola mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena harga jualnya 

mahal.

2. Manfaat secara ekologi (lingkungan). Berdasarkan sifat makannya, lola 

membantu mengurai bangkai hewan lain. Keberadaan lola juga menjadi 

indikator atau tanda keberadaan perairan yang masih baik. Ketika ditemukan 

lola pada suatu tempat, maka dapat dikatakan perairan itu masih baik dan 

terjaga.

BAB 5
Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su

BAB 5
Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su LKS 1

“Pendataan Manfaat Lola”

Bekerjalah bersama kelompok bagaimana cara masyarakat di sekitar tempat 

tinggalmu memanfaatkan lola. Tanyakan dan isilah tabel di bawah ini. Presentasi 

hasil kerja kelompok di depan kelas.

Bagian Tubuh Lola

Daging

Cangkang

Pemanfaatannya

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
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LKS 2

“Membuat Poster”

Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Buatlah poster yang 

bertemakan tentang lola dan upaya pelestariannya. Warnailah poster dengan 

menggunakan pensil warna atau krayon agar lebih indah. Diskusikan di depan kelas 

tentang isi poster tersebut. 

LKS 2

Nama anggota kelompok :

Tema Poster :

BAB 5
Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su

Sampah  dan Sampah  dan 

PengelolaannyaPengelolaannya

Sampah  dan 

Pengelolaannya

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang 

indentifikasi sampah serta pemanfaatannya.

Indikator

1.  Siswa dapat mengindentifikasi jenis sampah.

2. Siswa dapat mendaur ulang sampah.

3. Siswa dapat membuat kompos.

Materi Pokok

1.  Memilah sampah dan mengindentifikasi jenis 

    sampah.

2. Teknik mengelola sampah secara sederhana.
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Sampah Basah

Berbagai Bentuk Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu 

proses. Sampah yang berbentuk gas disebut emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan 

polusi. 

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas 

industri yang dikenal dengan sebutan limbah. 

Sumber penghasil sampah antara lain rumah tangga, perdagangan, pertanian, 

peternakan, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. 

Bentuk sampah yang dihasilkan dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun 

emisi gas. Emisi gas biasanya berasal dari kendaraan bermotor seperti motor, 

mobil serta mesin kapal. Emisi gas juga berasal dari aktivitas industri seperti 

pabrik.

Sampah Kering

Emisi atau gas buang

Tempat sampah berdasarkan pemilahannya

A. Memilah Sampah

Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sampah organik 

(sampah basah), sampah anorganik (sampah kering) serta sampah B3 yang artinya 

Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pilahlah sampah berdasarkan jenisnya seperti :

1. Sampah organik atau sampah basah yaitu sampah yang terdiri dari bahan-

bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis. Misalnya adalah sisa 

makanan, sisa sayuran, daun kering, kulit buah-buahan, sisa ikan dan daging, 

sampah kebun (daun-daunan, rumput, dan sampah yang mudah busuk 

lainnya), dan lain-lain.

2. Sampah anorganik atau sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari bahan-

bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya 

membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya adalah plastik, gabus, 

karet, popok sekali pakai (diapers) besi, kaca, kertas, kayu, 

gelas/kaca/botol, logam (kaleng), kain perca, dan lain-lain. 

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu sampah yang terdiri dari 

bahan-bahan berbahaya dan beracun. Misalnya adalah bahan kimia beracun, 

baterai, jarum suntik bekas, botol obat nyamuk, dan lain-lain. 

sampah kering

sampah basah

sampah B3
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B. Dampak Negatif dari Sampah 

Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila 

sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang 

baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan 

sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus got 

dan serangga (lalat, kecoa, lipan, kutu, dan lain-lain) yang membawa kuman 

penyakit. 

Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air yang akhirnya 

membuat air tergenang. Selain itu menjadi tempat bersarang bagi nyamuk 

penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat 

menyebabkan banjir.

Sampah B3 adalah sampah yang sangat berbahaya, bila dibuang sembarangan. 

Contohnya adalah sampah dari limbah rumah sakit seperti bekas jarum suntik 

serta dari pembuangan pabrik. Umumnya sampah dari rumah sakit akan dikelola 

sendiri dengan alat pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Contohnya dengan 

alat pembakar khusus yang mempunyai panas tinggi. 

Selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, sampah juga mempunyai 

nilai positif. Ya, tentu saja dengan cara mengelolanya dengan baik dan bijaksana. 

C. Mengelola Sampah Secara Sederhana

Adalah pengumpulan, pengangkutan, proses daur ulang atau pembuangan dari 

material sampah yg dihasilkan dari kegiatan manusia. Kegiatan ini biasanya 

dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau 

keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya 

alam. 

Tujuan pengelolaan sampah yaitu:

 1.   Mengubah sampah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis.

 2. Mengolah sampah menjadi benda yang tidak membahayakan bagi 

lingkungan hidup. 

Beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah:

1. Pemisahan sampah

Pemisahan sampah  dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah secara 

terpisah (organik dan anorganik dan sampah B3).

2. Pengkomposan

Pengkomposan adalah suatu cara untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk 

alami. Sampah basah diletakkan pada lubang-lubang tanah. Kemudian lubang 

tersebut jika sudah penuh ditutup kembali dengan tanah. Diamkan beberapa 

minggu agar terurai dengan tanah secara alami. 
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B. Dampak Negatif dari Sampah 
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Pemisahan sampah  dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah secara 
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alami. Sampah basah diletakkan pada lubang-lubang tanah. Kemudian lubang 

tersebut jika sudah penuh ditutup kembali dengan tanah. Diamkan beberapa 

minggu agar terurai dengan tanah secara alami. 
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3. Pembakaran

Cara ini dapat dilakukan hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis, dan harus 

dilakukan jauh dari pemukiman untuk menghindari pencemaran asap, bau, dan 

kebakaran. Caranya yaitu buatlah lubang di tanah. Masukkan sampah-sampah yang 

dapat dibakar sampai habis.

Pengelolaan sampah kering seperti daur ulang plastik dalam skala besar yang 

biasanya dilakukan oleh perusahaan menjadi pecahan plastik (plastik cacahan). 

Sedangkan kita dapat mendaur ulang sampah dengan cara sederhana dengan 

mengubah plastik dan kaleng tersebut menjadi produk yang lain tempat pinsil, 

celengan dan sebagainya. Contohnya plastik kemasan bekas detergen dan pewangi 

pakaian dijahit menjadi tas atau kaleng minuman untuk mainan anak-anak. Selain 

itu, kita juga dapat melakukan daur ulang kertas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

LKS 1

“Memilah Sampah”

Coba kunjungi tempat sampah yang ada di sekitar sekolah. Lihatlah, apakah 

sampah tersebut dicampur? Tugas kalian adalah mendata dan memilah sampah 

kering atau basah yang terlihat. Catat pada tabel di bawah ini. Lakukanlah secara 

berkelompok. Diskusikan dengan teman-teman, apakah sampah tersebut bisa 

dikelola atau dimanfaatkan kembali? 

Jenis Sampah Organik Jenis Sampah Anorganik
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“Pengamatan Sampah”

Pergilah ke tempat pembuangan sampah di desa atau dekat sekolah kalian. Amati 

hewan-hewan dan apakah saja mendatangi tumpukan sampah tersebut. Catat 

nama hewan yang ditemukan. Diskusikan dengan teman-teman, apakah hewan itu 

berbahaya atau mendatangkan penyakit bagi manusia?

Jenis hewan yang ditemukan di sekitar tempat pembuangan sampah :

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

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

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

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

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

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

Sebutkan alasannya kenapa hewan-hewan tersebut tidak baik 

bagi manusia dan lingkungan? 

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

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

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

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

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

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

Nama anggota kelompok :

Nama lokasi pengamatan :
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LKS 3

“Mengubah Sampah”

Coba perhatikan sampah kering seperti kertas atau kardus bekas, bekas kaleng, 

botol, ember bekas, ban atau plastik pembungkus makanan di sekitar kalian. 

Berpikirlah untuk mengubah barang-barang bekas itu menjadi sebuah benda yang 

berguna. Gunakan alat-alat pembantu untuk membuat benda itu seperti gunting, 

lem  atau cat. Kerjakan secara berkelompok ya!

Nama anggota kelompok :

Nama benda :

Cara membuat :
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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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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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Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

Ÿ Tuto, Penyu Pengembara, I.B.Windi Adnyana dan Rini R.Adriani, WWF Indonesia 1997

Ÿ Penyu Laut Indonesia, Lestarikan atau Punah Selamanya, Nevianty Putri Zamani, WWF Bali Office 1998

Ÿ Pedoman Pengelolaan Terumbu Buatan dan Transpantasi Karang, Departemen Kelautan dan Perikanan, 

2008.

Ÿ Seri Pembelajaran Anak “Pesisir dan Laut Kita” Mangrove, M.Fikri Afistianto dan M.Farel Adirianto,  LIPI 

COREMAP II, 2010

Ÿ Pendidikan Lingkungan Hidup Integrasi Mata Pelajaran IPA, WWF Indonesia - Program Papua dan Dinas 

Pendidikan Kota Jayapura, 2013

Ÿ Degradasi Habitat Terumbu Karang di Manokwari, Serui, Biak, dan Nabire. Barnabas Wurlianty, 2000. 

Yayasan WWF Indonesia Bioregion Sahul, Papua Barat, 2000

Ÿ http://www.panda.org. Diakses Desember 2014

Ÿ http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/keluarga/tips. Diakses Desember 2014

Ÿ http://www.kamuakusukabiologi.blogspot.com. Diakses Desember 2014

Ÿ http://www.coastaleco.wordpress.com. Diakses Desember 2014

Ÿ https://www.google.com/#q=fungsi+dan+peranan+siput+lola+bagi+lingkungan+perairan.doc. Diakses  

 Desember 2014

Ÿ http://eprints.undip.ac.id/40741/2/BAB_II.pdf. Diakses Desember 2014

Ÿ http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/D/D0901/D090108.pdf. Diakses Desember 2014

Ÿ http://eprints.undip.ac.id/40741/. Diakses Desember 2014

Ÿ http://id.wikipedia.org/wiki/Krustasea. Diakses Desember 2014

Ÿ http://rumengan-irman.blogspot.com/2010/10/polichaeta.html. Diakses Desember 2014

Ÿ https://www.google.com/#q=pengertian+ciliary+feeder. Diakses Desember 2014

Ÿ http://allindopedia.blogspot.com/2013/01/pengetian-dan-penjelasan-gastropoda.html. Diakses  

 Desember 2014

Ÿ http://citraanestasha13049.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/?p=86. Diakses Desember 2014

Ÿ http://akudanpaleontologiku.blogspot.com/2009/12/pengertian-foraminifera.html

Ÿ http://kbbi.web.id. Diakses Desember 2014

Daftar Pustaka
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