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Salam Lestari

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

sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini dirancang 

untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan 

dan konservasi untuk anak-anak kelompok usia setingkat kelas IV sekolah 

dasar.

Modul pendidikan lingkungan dan konservasi kapal gurano bintang untuk 

anak-anak kelompok usia setingkat kelas IV sekolah dasar ini telah dirancang 

sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

pendidikan lingkungan hidup lokal. Mulai dari manusia, budaya dan 

ekosistem, habitat tumbuhan dan hewan serta permasalahan-permasalahan 

yang ada di sekitar kawasan Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua Barat dan 

sekitarnya. Buku ini juga telah dikonsultasikan oleh publik pada bulan 

Februari 2014 lalu, di wilayah Kabupaten Nabire dan Teluk Wondama.  

Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan anak-anak akan lebih mengenal 

dan mencintai serta menjaga alam di sekitarnya. Selain itu akan melatih 

anak-anak untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. Kami 

berharap buku ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan anak-anak sehingga mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhir kata, kami tunggu kritik dan saran untuk perbaikan buku ini di masa 

yang akan datang. 

Teluk Cenderawasih, April 2014

Tim Penyusun
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengenal berbagai macam jenis flora atau tumbuhan Pulau Papua.

 b. Mengenal berbagai macam jenis fauna atau hewan Pulau Papua.

2. Uraian Materi

 Mengetahui berbagai jenis flora dan fauna khas yang hidup di Papua.

Mengenal Tumbuhan 

dan Hewan Khas PapuaKe
gia

tan
 B

ela
jar

 1

1
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a. Hewan Khas Papua 

 Papua merupakan provinsi yang kaya akan 

satwa baik yang hidup di darat dan di laut. 

Banyak jenis hewan hidup di sana, antara 

lain buaya irian, ular kaki empat, soa-soa, 

kuskus tutul, landak papua, kangguru tanah. 

Berbagai jenis burung seperti mambruk, 

kakatua jambul kuning, nuri kepala hitam, 

taon-taon, kasuari gelambir ganda, 

cenderawasih kuning kecil dan berbagai 

jenis ikan seperti ikan ekor kuning, ikan 

cakalang, ikan hiu paus dan juga penyu 

belimbing yang hidup di laut. Tahukah 

kalian, adakah hewan tersebut hidup di 

sekitar daerah kamu? 

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

Penyu belimbing    sumber www.mongabay.co.idUlar kaki empat    sumber 2.bp.blogspot.com

Burung Mambruk    sumber farm4.staticflickr.comBurung Kasuari Gelambir Ganda    sumber wikipedia.org
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Hewan-hewan tersebut mempunyai cara masing-masing 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup dari predatornya. 

Buaya dengan giginya yang tajam dan ekornya yang 

kuat, ular kaki empat mempunyai racun untuk 

melindungi diri dari musuhnya, soa-soa memiliki kulit 

tubuh berbintik-bintik untuk mengelabuhi musuh. 

Kuskus mempunyai ekor yang selalu melilit pada 

dahan, karena hidupnya di pohon. Burung 

mambruk akan segera terbang dengan 

mengepakkan sayapnya secara cepat ketika 

melihat musuh atau mendengar suara yang 

dianggap sebagai musuhnya. Demikian juga 

dengan ikan ekor kuning, akan segera berenang 

ke dasar laut dengan cepat bila musuh datang.

Burung nuri mempunyai paruh kecil dan kuat karena makan biji-

bijian, burung taon-taon mempunyai paruh yang besar dan 

panjang. Cenderawasih selalu hidup di tempat tinggi untuk 

menghindari musuhnya.

3

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

Soa-soa 

Burung Kakatua Jambul Kuning

Burung Cenderawasih

sumber wikimedia.org

Buaya
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Hiu Paus atau Gurano Bintang 

Hiu Paus adalah spesies ikan yang terbesar dan bukanlah paus. Panjang tubuh hiu dapat 

mencapai 18-20 m dengan berat sekitar 20 ton. Walaupun ukurannya besar, hiu ini 

sangat jinak dan tidak berbahaya untuk manusia. Memiliki kulit setebal 2 mm yang 

berwarna abu-abu yang dihiasi totol-totol putih. Menurut para ilmuwan, pola totol-

totol itu dianggap unik untuk masing-masing individu dan dapat digunakan sebagai 

identifikasi hiu paus. 

Di Indonesia, hiu paus ditemui di perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, 

Alor, flores, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Di daerah Probolinggo, Jawa Timur 

kehadirannya bersifat musiman (Januari-Maret), sementara di Kwatisore, Teluk 

Cenderawasih, Papua Barat yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk 

Cenderawasih (TNTC) hiu paus hadir sepanjang tahun. 

Meskipun ukuran tubuhnya besar, tetapi makanan hewan ini adalah plankton, telur ikan, 

dan ikan-ikan kecil yang biasanya berkelompok, seperti ikan teri. Bersifat Ovovivipar, 

embrio hiu paus berkembang di telur dalam tubuh induknya. 

4

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

memiliki 2 sirip punggung

di belakang tubuhnya

kepala yang rata

moncong yang tumpul

perut yang putih

Plankton

Makanan Kesukaan:

Cumi-cumi kecil Ikan kecil

sirip ekor yang besar

sirip dada

Lebar mulut 2 sampai 3 meter

Gurano bintang adalah salah satu ikan terbesar di dunia

Panjang tubuhnya dapat mencapai 18 meter lebih

Berat badannya bisa lebih dari 20 ton

Status perlindungan:

Internasional : Rentan/Vulnerable (Appendix II CITES) 

Indonesia       : Dilindungi secara penuh (Kepmen KP No. 18 Tahun 2013)

Punggung dan sisi samping 

memiliki totol-totol putih yang 

berbeda pada setiap individu.

Nama ilmiah: Rhincodon typus
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b. Tumbuhan khas Papua 
 Tumbuhan khas Papua adalah tumbuhan yang hidup di Papua, tumbuhan khas 

Papua banyak jenisnya, seperti: sagu, matoa,  buah merah, pinang, pohon kayu 

besi, pohon kayu susu, pohon kayu suang.

 Tumbuhan-tumbuhan tersebut mempunyai cara masing–masing untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Caranya 

bergantung pada tiap jenis tumbuhan, ada dengan cara memiliki duri, bulu 

racun, dan bau tidak sedap.

Pohon buah merah merupakan 

tumbuhan khas Papua. Pohon 

tersebut tumbuh juga di Kota 

Jayapura. Buahnya berada di 

tengah-tengah pohonnya 

dilindungi oleh daun-daun 

yang berduri. Buah merah 

banyak bermanfaat sehingga 

dicari orang.

Pohon sagu memiliki akar napas 

karena hidup di rawa-rawa, buah 

matoa memiliki kulit keras dan 

tebal untuk melindungi daging 

buahnya yang lunak dan lezat, 

pohonnya tinggi serta rumpun 

buahnya berada di ujung dahan.

Pohon Mahkota Dewa dikenal sebagai salah satu 

tanaman obat. Tanaman atau pohon mahkota dewa 

seringkali ditanam sebagai tanaman peneduh. 

Ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi 

mencapai 3 meter, mempunyai buah yang 

berwarna merah menyala yang tumbuh dari 

batang utama hingga ke ranting.

Pohon pinang lurus 

menjulang tinggi dan 

ramping. Karena tinggi, 

pohon ini mudah 

diterpa angin, tapi 

pohon ini selalu lentur 

mengikuti arah angin 

sehingga tidak mudah 

patah atau tumbang.

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Dapatkah kalian menyebutkan hewan apakah ini?

,.................................................................

,........................................................

,................................................

,................................................

,................................................

,.................................................................

,.................................................................

7

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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Tebak Gambar “Bayangan Aku”
Adik-adik tebak hewan apakah yang berbayangan hitam. Isilah nomor yang sesuai 

dengan gambarnya pada kotak di bawahnya.

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2

1
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8 10

7

Kelompok Usia setingkat Kelas IV SD   Modul Pendidikan Lingkungan dan Konservasi - Kapal Gurano Bintang



Pengamatan Satwa Liar

Lakukan pengamatan satwa liar dengan kelompokmu. Amati kegiatan hewan yang 

ditemukan. Isilah tabel di bawah ini bersama kelompokmu dengan melihat aktivitas 

apa yang dilakukan hewan tersebut. Catat juga di mana lokasi dan waktu 

pengamatan. Amati juga berapa banyak hewan yang ditemukan.

Jenis hewan

Tabel Pengamatan

Kegiatan

Gurano Bintang

Cenderawasih

9

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3
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Bermain “Gurano-Plankton”

Tujuan permainan ini adalah menggambarkan bagaimana cara hiu paus (Gurano 

bintang) mencari makanan, dengan memakan plankton.

Cara bermainnya secara berkelompok dengan jumlah peserta (5-20 orang). Pilihlah 

satu atau dua orang anak untuk menjadi hiu paus. Tunjuk pula beberapa anak (3-6 

anak) yang berperan sebagai plankton. Peserta yang menjadi hiu paus ditutup 

matanya dengan kain dan berdiri di tengah lingkaran. Lingkaran besar dibentuk 

dengan menggandengkan tangan sesama peserta. Sedangkan anak-anak yang menjadi 

plankton bebas berdiri di lingkaran atau di dalam lingkaran. 

Cara hiu paus menangkap makanannya adalah dengan berteriak “Gurano” dan dijawab 

dengan plankton dengan berteriak “plankton” . Gurano harus berusaha mencari dan 

menangkap plankton. Posisi plankton tidak boleh sampai keluar dari lingkaran. Bila 

telah tertangkap, permainan ini dapat diulangi kembali dengan peran yang 

bergantian. 

10

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�4
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Bermain “Berkenalan dengan Pohon”

Tujuan dari permainan ini adalah melatih panca indera para anak-anak dengan 

mengamati beberapa jenis pohon di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Cara 

bermainnya adalah, tutuplah mata seorang  peserta. Bawalah peserta itu menuju 

sebuah pohon yang telah ditentukan. Mintalah agar peserta itu untuk meraba 

batang, daun atau bunga. Lakukan juga agar peserta mengenali bau yang mungkin 

ditimbulkan oleh tumbuhan itu. Setelah itu bawa kembali ke tempat semula. 

Tanyakan pohon mana yang tadi diraba. Lakukan secara bergantian kepada peserta 

yang lain dengan pohon yang berbeda.

Diskusikan dengan teman-teman serta guru kalian mengenai fungsi dan manfaat 

pohon yang diamati. Selamat bermain!  

11

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�5
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Aku sebenarnya memiliki bulu berwarna. Bantu warnai tubuhku agar

terlihat indah kembali.

12

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�6
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengenal berbagai macam jenis hutan di Pulau Papua.

 b. Mengenal fungsi dan manfaat hutan. 

2. Uraian Materi

 Mengenal berbagai macam jenis hutan di wilayah Provinsi Papua Barat

Mengenal
Ekosistem HutanKe

gia
tan

 B
ela

jar
 2
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Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu bentuk kehidupan yang di dalamnya banyak ditemukan berbagai 

macam flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). Di dalam hutan juga banyak ditemui  

berbagai macam sumberdaya alam seperti air, udara dan tanah.

Negara kita memiliki wilayah hutan yang luas. Tercatat ada 126,8 juta hektar yang 

tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Fungsi dan Manfaat Hutan 

Hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hasil hutan seperti kayu 

sangat berguna bagi masyarakat. Tumbuhan di dalam hutan juga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan sumber bahan bangunan. 

Hutan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi atau wisata alam.

Selain itu hutan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. 

Hutan menyediakan sumber makanan bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan serta 

manusia. Hutan juga dijadikan tempat tumbuh dan berkembang biak yang aman bagi 

aneka satwa liar.

Fungsi hutan sangat banyak sekali bagi kehidupan. Ekosistem hutan sangat berperan 

penting sebagai penyedia sumber air bersih, penghasil oksigen (O ), dan peran 2

penyeimbang lingkungan. 

Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2
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Jenis-jenis Hutan

A. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Iklim :

1. Hutan Hujan Tropika (Hutan Hujan Tropis), adalah hutan yang terdapat di 

daerah tropis dengan curah hujan sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya 

akan flora dan fauna. Di kawasan ini keanekaragaman tumbuh-tumbuhan 

sangat banyak. Luas hutan hujan tropika di Indonesia lebih kurang 66 juta 

hektar. Hutan hujan tropika berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan 

tropika terdapat di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

2. Hutan Monsun, disebut juga hutan musim. Hutan monsun tumbuh di daerah 

yang mempunyai curah hujan cukup tinggi, tetapi mempunyai musim kemarau 

yang panjang. Pada musim kemarau, tumbuhan di hutan monsun biasanya 

menggugurkan daunnya. Hutan monsun biasanya mempunyai tumbuhan 

sejenis, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk. Hutan monsun 

banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

15

Hutan Hujan Pegunungan Tinggi, yaitu hutan yang 

berada di sekitar pegunungan tinggi.

B.  Jenis-Jenis Hutan di Provinsi Papua.

Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2

1
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Hutan Rawa, yaitu hutan yang berada di sekitar

rawa-rawa atau berair. 

Hutan Hujan Pegunungan Rendah yaitu hutan yang 

berada di sekitar pegunungan dataran rendah.

Hutan Mangrove, yaitu hutan di sekitar pantai 

yang tergenang oleh pasang surut air laut.

2

3

4
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Bermain, Siapa Aku?

1. Aku sangat berperan sebagai paru-paru dunia. Jika aku hilang, maka bumi akan 

menjadi lebih panas. Berbagai macam binatang seperti monyet, rusa, berbagai 

jenis burung menjadikan aku sebagai tempat tinggal. Siapakah aku?

2. Aku sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk pernafasan. Tumbuh-

tumbuhan mengeluarkan aku untuk diambil oleh manusia dan hewan. Siapakah aku?

3. Aku tempat tumbuh tanaman dan juga tempat berpijak manusia. Tanaman 

mengambil air dan makanan dari aku. Siapakah diriku?

4. Aku membantu tanaman menyebarkan makanan mulai dari akar hingga ranting-

ranting. Saat manusia dan hewan haus akan meminum aku. Siapakah aku?

17

Jawaban: 1.

2.

3.

4.

Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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Pengamatan Alam 

Coba amati keadaan hutan di sekitar rumah atau sekolah. Lakukan penjelajahan kecil di 

sepanjang hutan. Ajaklah orang-orang yang mengenal kondisi hutan di daerah kalian 

seperti sesepuh kampung, ketua adat, atau petugas Dinas Kehutanan. Catatlah 

berbagai jenis pohon atau tumbuhan yang ditemukan. Catat juga hewan-hewan yang 

ditemui  di sepanjang perjalanan. Diskusikan dengan teman-teman dan guru mengapa 

banyak hewan ditemukan di dalam hutan. 

Jenis tumbuhan yang ditemukan

Tabel Pengamatan

Jenis hewan yang ditemukan

18

Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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Bermain, Mengumpulkan Daun

Coba amati keadaan hutan atau kebun di sekitar rumah atau sekolah. Lakukan suatu 

permainan menarik secara berkelompok. Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 

3-5 orang. Setiap kelompok harus mengumpulkan dedaunan yang kering yang jatuh 

dari pohon. Tentukan waktu dan lokasi dalam permainan mengumpulan daun itu. 

Jangan memunguti dedaunan itu yang jenisnya sama, tetapi ambil dedaunan kering 

itu yang berlanian jenisnya. 

Kumpulkan berbagai jenis daun itu dalam sebuah wadah keranjang atau kardus. 

Setiap kelompok harus menghitung berapa jenis yang ditemukan. Kelompok yang 

paling banyak mengumpulkan beraneka jenis daun adalah pemenangnya. Kesimpulan 

dari permainan ini adalah, kita dapat mengetahui  ada berapa jenis tumbuhan di 

sebuah lokasi hutan atau kebun dari daun kering yang jatuh dari pohonnya.

Jumlah Jenis daun yang ditemukanNama Kelompok

Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3
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Mengenal Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�4

Mencocokan Daun
Temukan daun yang sama dengan memberikan warna yang sama pula.
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3, diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengenal berbagai macam jenis ekosistem laut dan pesisir

 b. Mengenal fungsi dan manfaat ekosistem laut dan pesisir 

2. Uraian Materi

 Mengenal berbagai macam jenis ekosistem laut dan pesisir

Mengenal Ekosistem

Laut dan Pesisir
Ke

gia
tan

 B
ela

jar
 3
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Pengertian Laut dan Pesisir

 
Laut meliputi hampir 70% luas wilayah bumi. Air laut terdiri dari campuran dari 96,5% 

air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, dan gas-gas terlarut. 

Laut berdasarkan kedalamannya dibagi dua, yaitu laut dalam (kedalaman lebih dari 200 

meter) dan laut dangkal (kedalaman kurang dari 200 meter). Dari dua bagian tersebut, 

laut dangkal mempunyai peranan penting dalam siklus hidup dari banyak hewan laut. Di 

perairan laut dangkal sendiri, ada bagian yang penting juga yaitu wilayah pesisir.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Daerah pesisir 

memiliki sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi). 

Ekosistem laut dangkal dapat dibagi menjadi 3 ekosistem yaitu ekosistem mangrove, 

padang lamun dan terumbu karang. 

Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3

sumber: wwf.or.id
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1. Ekosistem Hutan Mangrove
 Hutan mangrove biasa juga disebut hutan bakau. Hutan mangrove tumbuh di 

sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

 Pohon mangrove tidak seperti pohon-pohon yang biasa kita lihat di daratan. 

Tanaman mangrove memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuk akarnya yang 

tumbuh ke atas atau tumbuh menonjol di atas permukaan tanah (lumpur). Fungsi 

akar itu sebagai penyangga pohon. Akar itu juga berguna untuk menyerap 

oksigen yang ada di udara. 

Di dalam ekosistem hutan mangrove banyak dijumpai hewan dan tumbuhan yang unik. 

Ada hewan yang hidup di dalam lumpur, seperti keong, kerang, kepiting, cacing, dan 

siput laut. Ada juga serangga kecil yang ditemukan di sekitar dedaunan dan batang 

mangrove seperti semut dan belalang. Ada juga beberapa reptil (Hewan melata) 

yang dijumpai di kawasan hutan mangrove, misalnya ular, kadal, serta biawak.

Bukan hanya biota mangrove yang banyak mendapatkan manfaat dari mangrove 

tersebut. Hutan mangrove juga memberikan banyak manfaat bagi manusia, antara 

lain sebagai sumber mata pencaharian seperti mencari ikan, kerang, kepiting dan 

udang. Ikan-ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber 

makanan. 

ekosistem hutan mangrove
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Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3
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Perairan mangrove yang terdiri dari lumpur dan air menyimpan bahan makanan bagi 

ikan seperti plankton. Semakin banyak plankton tersedia di lingkungan tersebut, maka 

semakin banyak ikan yang hidup, bertelur, dan berkembangbiak (memijah).

Batang mangrove juga dimanfaatkan pula sebagai kayu bakar, bahan bangunan rumah, 

pembuatan arang. Ada juga yang menggunakan batang pohon mangrove  sebagai bahan 

pembuat kertas.

Di samping itu, hamparan hutan manggrove berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal 

tersebut dikarenakan pohon mangrove mampu menahan ombak, angin, badai, banjir dan 

pengikisan pantai. Akarnya yang kuat mampu menahan lumpur dan mencegah masuknya 

air laut ke daratan.
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Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3
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ekosistem hutan mangrove
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2. Ekosistem Padang Lamun

 Lamun atau dalam bahasa Inggrisnya disebut seagrass merupakan tumbuhan 

berbunga dan berbuah yang tumbuh di dasar perairan pantai. Tumbuhan lamun 

memiliki kemiripan dengan tumbuhan lily. Lamun biasanya tumbuh pada dasar 

perairan yang berpasir, berlumpur, atau gabungan dari keduanya. Lamun juga 

ditemukan di daerah yang banyak ditemukan pecahan karang mati. Tumbuhan 

lamun memerlukan sinar matahari untuk kelangsungan hidupnya.

Ekosistem padang lamun merupakan tempat yang aman bagi berbagai jenis ikan. 

Rimbunnya dedaunan lamun dipakai sebagai tempat berlindung dan mencari 

makan beragam jenis ikan. 

Salah satu hewan unik yang ditemukan di ekosistem padang lamun adalah 

Dugong atau Duyung. Duyung termasuk jenis mamalia (Hewan menyusui) yang 

ditemukan di dalam laut. Hewan bertubuh besar itu bergantung kepada 

ekosistem padang lamun sebagai tempat untuk mencari makan. Makanan utama 

Duyung adalah berbagai spesies dari lamun. Selain itu, di kawasan ini juga 

terdapat jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas). Species penyu ini juga memakan 

beberapa jenis lamun.

Tumbuhan Lamun

Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3
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3. Ekosistem Terumbu Karang 

 Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan zat kapur terutama 

kalsium karbonat (CaCO ) yang dihasilkan oleh hewan karang, alga berkapur 3

dan organisme-organisme lain. Hewan karang termasuk kelas Anthozoa yang 

berarti hewan berbentuk bunga. Polip karang bertubuh lunak, mempunyai 

mulut pada bagian atas yang dikelilingi lengan-lengan atau yang disebut 

tentakel. Polip pada umumnya hanya menjulur pada malam hari. Terutama 

untuk menangkap plankton yang terdapat di sekitarnya, dan dapat dijadikan 

sebagai makanan tambahan.

26

karang otak

karang batu

karang tanduk

karang lunak

karang meja

Berbagai jenis karang

Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3
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Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis 

tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Zooxanthellae tersebut berbentuk bulat 

dan tinggal di bawah kulit hewan karang. Proses pembentukan terumbu karang 

terdapat hubungan saling menguntungkan antara polip karang dan Zooxanthellae. 

Ketika terkena sinar matahari, Zooxanthellae menghasilkan oksigen dan bahan 

makanan yang melekat di lapisan luar polip karang. Sedangkan polip karang memberikan 

tempat hidup dan juga karbon dioksida untuk digunakan dalam proses fotosintesis. 

Keberadaan Zooxanthellae ini mempengaruhi cepat lambatnya penumpukan zat kapur 

oleh polip karang. 

Polip karang menyerap kalsium karbonat (CaCO ) dari 3

air laut, yang lebih kita kenal dengan kapur. Terjadi 

suatu reaksi di dalam tubuh polip dan menghasilkan 

cangkang luar berupa zat kapur. Selain memberikan zat 

makanan, zat warna yang dimilikinya, Zooxanthellae 

memberikan warna pada polip-polip karang yang 

menyebabkan terumbu karang tampak menjadi indah.

ekosistem terumbu karang

karang terumbu dan

matrik terumbu

hewan karang

diperbesar

 (Zooxanthellae) 

 (kerangka kapur)

Polip Karang
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Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
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Pengamatan Alam 

Coba amati keadaan laut dan pesisir di sekitar rumah atau sekolah. Lakukan 

penjelajahan kecil di sepanjang pantai. Ajaklah orang-orang yang mengenal kondisi 

pantai di daerah kalian seperti sesepuh kampung, ketua adat, atau petugas Dinas 

Kelautan dan Perikanan. Catatlah berbagai jenis pohon atau tumbuhan yang ditemukan. 

Catat juga hewan-hewan yang ditemui di sepanjang perjalanan di sekitar pantai. 

Diskusikan dengan teman-teman dan guru mengapa banyak hewan ditemukan di sekitar 

pantai? 

Jenis tumbuhan yang ditemukan

Tabel Pengamatan

Jenis hewan yang ditemukan
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Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
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Membuat puisi atau karangan 

Coba jelajahi keadaan laut dan pesisir di sekitar rumah atau sekolah. Lakukan 

pengamatan di sepanjang pantai. Bawalah alat tulis seperti pensil, pulpen dan buku. 

Tugas kalian adalah membuat tulisan berupa karangan atau puisi yang bertema tentang 

laut atau pantai. Setelah selesai, bacakan puisi dan karangan itu di depan teman-

teman. Tempelkan karangan atau puisi hasil karya kalian di majalah dinding sekolah. 

Selamat berkarya.

Nama : .................................

Kelas  : .................................
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Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3

Menghubungkan titik
Hidupku di laut, kakiku banyak. Hewan apakah aku?

Untuk mengetahui hewan apa, adik-adik harus menghubungkan titik-titik. Dimulai

dari nomor 1 sampai nomor 85. kemudian beri warna agar kelihatan ya!
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 4, diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengenal istilah sampah.

 b. Mengenal jenis-jenis sampah

2. Uraian Materi

 Mengenalkan berbagai macam sampah yang dapat dimanfaatkan.

Mengenal
SampahKe

gia
tan

 B
ela

jar
 4
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Pengertian Sampah

Menurut pengertiannya sampah adalah suatu 

bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber 

hasil aktivitas manusia maupun proses alam. 

Hasil pembuangan sampah tersebut dapat 

berbentuk padat dan cair.

Jenis Sampah
Berdasarkan jenisnya, sampah tersebut dapat digolongkan sebagai:

1. Sampah Organik.

 Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang 

diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. 

Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alam. Sampah rumah tangga 

sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya 

sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah organik 

dikenal dengan sebutan sampah basah.
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Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4

Kelompok Usia setingkat Kelas IV SD   Modul Pendidikan Lingkungan dan Konservasi - Kapal Gurano Bintang



33

2. Sampah anorganik
 Sampah anorganik atau sampah kering berasal dari sumber daya alam tak 

terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa 

dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. 

 Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, 

sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. 

Contoh jenis sampah yang berasal dari pembuangan rumah tangga, misalnya 

berupa botol, botol plastik, tas plastik, kaca, dan kaleng.

Pengaruh Sampah Bagi Manusia

a.� Pengaruh atau dampak�terhadap�Kesehatan

 Membuang sampah sembarangan sangat berbahaya bagi kesehatan. Tempat 

pembuangan� sampah� yang� tidak� terawat merupakan tempat� yang� cocok� bagi�

beberapa�binatang�yang membawa penyakit seperti lalat, tikus,�dan�anjing liar.�  

Beberapa penyakit yang ditimbulkan dari sampah misalnya:

1.  Penyakit� diare,� kolera,� tifus� menyebar� dengan� cepat� karena� virus� yang�

berasal�dari�sampah dengan�pengelolaan�tidak�tepat�dapat�bercampur�air�

minum.� Penyakit� demam�berdarah dapat� juga�meningkat� dengan� cepat� di�

daerah�yang�pengelolaan sampahnya�kurang�memadai.

2.  Penyakit�jamur�dapat�juga�menyebar�(misalnya�jamur�kulit).

3. Penyakit�yang�dapat�menyebar�melalui�rantai�makanan.�Salah�satu�contohnya�

adalah�suatu penyakit�yang�dijangkitkan�oleh�cacing�pita�(Taenia).�Cacing�ini�

sebelumnya�masuk�ke�dalam pencernaan�binatang�ternak�melalui�makanannya�

yang�berupa�sisa�makanan atau sampah.

Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4
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b.� Dampak�terhadap�Lingkungan

 Bila tidak dikelola dengan baik sampah organik maupun anorganik sangat berbahaya 

juga bagi lingkungan. Cairan�rembesan�sampah�yang�masuk�ke�dalam�drainase�atau�

sungai�akan�mencemari�air. Berbagai organisme�termasuk�ikan�dapat�mati�sehingga�

beberapa� spesies� akan� lenyap,� hal� ini� mengakibatkan berubahnya� ekosistem�

perairan. Penguraian�sampah�yang�dibuang�ke�dalam�air�akan�menghasilkan�asam�

organik�dan�gas-cair organik,�seperti�metana.�Selain�berbau�kurang�sedap,�gas�ini�

dapat membuat  ledakan. Gas tersebut sangat berbahaya bagi mahluk hidup yang 

menghirupnya.

Sumber:

Center for Environment Education Ahmedabad

Styrofoam
Selamanya - tak terhancurkan

Gelas/Kaca
Belum diketahui

Plastik
1.000.000 tahun

Popok Bayi sekali pakai
500 - 600 tahun

Kaleng
200 - 500 tahun

Kaleng Minuman
50 - 100 tahun

Sepatu Kulit
40 - 50 tahun

Kayu
10 - 15 tahun

Bahan Wool
1 tahun

Kain Katun
5 bulan

Kantong Kertas
1 bulan

Kulit Pisang
3 - 4 minggu

gn

S

el
us kau 

gn
S

elus kau 

Waktu yang diperlukan untuk menguraikan sampah

Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4
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Pendataan Sampah

Coba datangi tempat pembuangan sampah di sekolah atau di sekitar tempat tinggal 

kalian. Amati sampah-sampah yang ada. Catatlah jenis sampah yang ditemukan. 

Uraikan, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan serta jenis sampah yang 

paling sedikit dibuang oleh masyarakat.

Diskusikan dengan teman-teman bersama guru, apakah sampah tersebut sangat 

berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Diskusikan juga bagaimana mengelola 

sampah atau mengurangi jumlah sampah dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis sampah yang ditemukan Banyak Sedang Sedikit

Tabel Pendataan

Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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Membuat Karya Seni dari Sampah

Buatlah prakarya dari sampah atau barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya dari 

kertas bekas, kardus, plastik pembungkus, kaleng, dedaunan, batu dan sebagainya. 

Kalian bisa berkreasi bebas untuk membuat boneka, robot, mobil-mobilan atau 

hiasan dinding seperti bunga, pohon, dan hewan .

Gunakan lem untuk merekatkan benda-benda itu, gunting untuk memotong. Kalian 

bisa melakukan secara berkelompok 2-4 orang. Bagilah tugas masing-masing untuk 

menempel, memotong atau merancang karya seni itu. Setelah selesai, hasil karya 

dapat dipresentasikan atau dijelaskan  di depan teman-teman. Karya kalian adalah 

sebuah karya seni yang ramah lingkungan karena memakai bahan-bahan yang telah 

terbuang. Selamat berkarya. 

Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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Percobaan Mengurai Sampah

Buatlah sebuah percobaan kecil. Ambillah 4 jenis sampah seperti selembar daun 

kering, selembar kertas bekas, sebuah kantong plastik dan sebuah kaleng susu 

bekas. Timbunlah atau kuburlah barang-barang tersebut di dalam tanah sedalam 

sekitar 20 cm. Gali kembali setelah setiap minggunya sampai satu bulan. Lihat dan 

catatlah kondisi benda-benda itu di dalam tabel di bawah ini. Timbun kembali 

setelah diamati. Diskusikan dengan teman-teman dan guru kalian, benda atau 

sampah apa yang paling cepat terurai dengan tanah. Selamat mencoba!

Jenis sampah 

Daun

Kertas

Kantong Plastik

Kaleng susu

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

Tabel Percobaan
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Mengenal Sampah
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Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�4

KOMPOSREUSE RECYCLE

Dapatkah kamu memilah sampah di bawah ini ke dalam tong sampah yang benar

sesuai jenis sampahnya?

makanan
kemasan
plastik

1 2 3
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Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�5

Perhatikan gambar di bawah ini. Ceritakan kira-kira apa yang 

sedang mereka kerjakan. Gambar apa saja yang ada di sana?

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

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

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

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

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

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

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

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