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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 V sekolah 

dasar.

Modul pendidikan lingkungan dan konservasi kapal gurano bintang untuk 

anak-anak kelompok usia setingkat kelas V 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 (Crocodylus 

novaeguineae), ular kaki empat (Tiliqua 

gigas), soa-soa (Varanus indicus), kuskus 

tutul (Spilocuscus maculatus), landak 

papua (Procina brujni), kanguru tanah 

(Thylogale brunni), berbagai jenis burung 

seperti mambruk (Goura victoria), 

kakatua jambul kuning (Cacatua 

sulphurea), nuri kepala hitam (Lorius 

lory), taon-taon (Rhyticeros plicatus), 

kasuari gelambir ganda (Casuarius 

casuarius), cenderawasih kuning kecil 

(Paradisaea minor).

Berbagai jenis ikan seperti ikan ekor kuning 

(Yellowfin tuna), ikan cakalang (Katsuwonus 

pelamis), ikan hiu paus (Rhincodon typus) dan juga 

penyu belimbing (Dermochelys coriacea) yang 

hidup di laut. Tahukah kalian, adakah hewan 

tersebut hidup di sekitar daerah kamu? 

cenderawasih

kasuari

hiu paus

2

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

ikan kerapu

kuskus 
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Hiu Paus (Rhincodon typus) atau Gurano Bintang 
 

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

mencapai 18-20 meter. Berat badannya juga berukuran 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. 

Hiu Paus dapat ditemui diperairan tropis dan subtropis yang hangat dengan suhu 8-30 

derajat celcius. Hiu Paus biasa bermigrasi atau melakukan perjalanan jauh. Ada dugaan 

bahwa individu-individu hiu paus yang ditemui di Ningaloo Reef, Australia bermigrasi 

ke Filipina melalui Indonesia. 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. Setelah telur menetas, 

barulah individu itu keluar dari tubuh induknya dengan panjang sekitar 60 cm. Hiu paus 

termasuk hewan berumur panjang yang diduga dapat hidup sampai 100 – 150 tahun.

3

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

4

Apa yang harus dilakukan untuk melindungi Gurano Bintang 

 Tidak merusak kehidupan laut seperti tidak membuang sampah ke laut, tidak  

mengambil terumbu karang, tidak memakai bom untuk menangkap ikan.

  Menjaga sumber makanan (Ikan puri/teri, dan plankton) agar tetap tersedia, 

jangan mengambil/ menangkap ikan teri secara berlebihan

 Tidak mengonsumsi daging gurano bintang.

 Tidak menyiksa atau melukai gurano bintang meskipun tersangkut di jaring nelayan.

 Mengajak sanak keluarga, teman dan masyarakat untuk mencintai hiu paus. 

foto : WWF Indonesia/Environment Education
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Penyu adalah sejenis reptil yang bernafas dengan paru-paru namun hidup 

di laut. Bayi penyu disebut dengan nama Tukik. Cangkangnya (kulit) disebut karapas, 

serta tulang dadanya dikenal istilah plastron.

Kepiting, biawak, burung laut, anjing, dan babi hutan adalah predator alami 

penyu. Penyu hijau dapat menahan nafas selama 5 jam saat menyelam di bawah laut. 

Penyu belimbing merupakan penyu yang mempunyai ukuran paling besar, dapat 

menyelam paling dalam, berenang paling cepat dan melakukan perjalanan paling jauh.

Penciuman penyu lebih kuat dibandingkan dengan anjing, dan ikan hiu, namun mereka 

buta warna.

Sekali bertelur, penyu betina menghasilkan 50 – 150 butir telur, tergantung 

jenisnya. Masa pengeraman telur yang dikubur di dalam pasir selama 45 – 60 hari. 

Penyu mampu bertahan hidup hingga berusia 100 tahun, tergantung jenisnya. Penyu 

merupakan satwa pengembara yang tangguh karena dapat mengarungi samudera 

hingga ribuan kilometer. Bahkan penyu belimbing mampu menyeberangi Samudera 

Pasifik.

Mengenal berbagai Jenis Penyu

Penyu adalah satwa warisan 

purbakala. Mereka sudah ada 

sejak jaman Triasic – sebelum 

jaman Jurasik, yaitu sekitar 

220 juta tahun yang lalu. 

Di Indonesia ditemukan 6 

dari 7 jenis spesies penyu yang ada di dunia. 

Sayangnya jumlah penyu kian hari kian berkurang sehingga terancam punah. 

Ini terutama dikarenakan kegiatan manusia, seperti pembangunan kawasan 

pantai yang merusak tempat peneluran penyu, perburuan penyu, pencurian 

telur, penangkapan tidak sengaja oleh nelayan, dan pembuangan sampah di 

pantai serta laut.
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea)

Mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk punggungnya menyerupai 

buah belimbing. Berukuran paling besar diantara jenis 

penyu lainnya. Panjang lengkung punggungnya 

berkisaran antara 1,2 m – 2,4 m. Satu-satunya 

penyu yang tidak memiliki karapas. Rahangnya 

sangat lunak. Rahangnya yang lunak menyebabkan penyu 

belimbing hanya memakan makanan yang sangat lunak, seperti 

ubur-ubur.  Bila bertelur dapat menghasilkan lebih dari 80 butir. Status saat ini 

adalah sangat terancam punah, artinya jumlahnya sudah sangat sedikit.

Penyu Hijau (Chelonias mydas)

Dengan ciri yaitu memiliki jaringan lemak pada 

siripnya berwarna hijau. Merupakan penyu 

terbesar setelah penyu belimbing. Penyu hijau 

terbesar yang pernah ditemukan berukuran 1,5 m 

dengan berat 395 kg.Terdapat empat pasang 

lempengan pada karapasnya. Bentuk karapas 

(kulit punggung)  menyerupai bentuk hati. Penyu hijau 

termasuk hewan herbivora. Makanan utamanya 

adalah lamun dan alga. Dapat menghasilkan ± 115 

butir tiap kali bertelur. Status saat ini  adalah 

terancam punah.

Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata)

Memiliki muka yang kecil dan rahang seperti paruh 

burung rajawali.Terdapat 4 pasang lempeng 

pada karapasnya. Penyu jenis ini termasuk 

hewan karnivora. Makanan utamanya termasuk

karang lunak, seperti spong, dan anemon,

juga cumi dan udang. Jumlah telur yang

dihasilkan ± 130 butir. Statusnya sangat 

terancam punah.
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea)

Ciri khasnya terdapat pada karapasnya yang berwarna 

hijau tentara. Panjang lengkung karapas hanya sekitar 

70 cm.Terdapat 6 pasang lempeng atau lebih pada 

karapasnya. Penyu ini termasuk hewan omnivora, 

makanannya kepiting, udang, lobster, 

lamun, alga, siput, ikan, serta  ubur-ubur. 

Jumlah telur ± 110 butir setiap kali bertelur. 

Status dari hewan ini terancam punah.

Manfaat Penyu Untuk Kita 

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

alam, diantaranya:

 Mengontrol populasi ubur-ubur dan alga agar tidak terlalu banyak, bila jumlah 

ubur-ubur meningkat akan mengganggu keberadaan ikan.

 Memangkas helai-helai lamun agar tidak terlalu panjang, sehingga ikan-ikan dan 

organisme laut lainnya dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik.

 Mengontrol populasi kerang-kerangan dan kepiting.

 Kandungan yang terdapat pada telur-telur yang terbenam di pantai  membantu 

menyuburkan tumbuhan di pesisir pantai.

Punahnya penyu akan mengganggu rantai makanan di alam. Hal ini pastinya juga akan 

merugikan manusia dari sisi ketersediaan ikan dan makanan laut lainnya.

 Ancaman Bagi Kehidupan Penyu 

 Penangkapan penyu secara tidak sengaja oleh nelayan yang menggunakan pukat 

udang dan alat tangkap ikan tuna.

 Pembangunan kawasan pantai yang menyebabkan berkurangnya tempat peneluran 

penyu.

 Perburuan daging dan pencarian telur penyu.
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

Ancaman Bagi Kehidupan Penyu 

 Penggunaan karapas penyu sebagai bros, bingkai kacamata dan aksesoris 

lainnya.

 Pembuangan sampah di pantai dan laut. Banyak penyu yang mati akibat salah 

makan kantong plastik yang dikira ubur-ubur.

 Pertambangan lepas pantai yang menyebabkan pencemaran di laut.

 Baling-baling kapal yang melukai penyu.

Pantai Peneluran Penyu di Papua

Di Papua terdapat sebuah pantai peneluran penyu terbesar di Asia Pasifik yaitu 

Pantai Jamursba Medi dan Warmon. Ada juga pulau-pulau kecil di sekitar kawasan 

Teluk Cenderawasih yang menjadi habitat peneluran penyu yaitu di Pulau Wairundi, 

Pulau Abaruki, Pantai Sima, dan Pulau Papaya/Nusariwani.

8
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

Cara melindungi kehidupan penyu

1. Kurangi perdagangan penyu dengan cara tidak memakan daging dan telur 

penyu. Tidak membeli aksesories/cenderamata/perhiasan yang terbuat dari 

karapas penyu. Jika melihat pedagang telur/daging/karapas penyu, segera 

laporkan ke pihak yang berwenang seperti polisi.

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

Hindari membuang plastik ke sungai atau laut.

3. Saat berada di kawasan peneluran penyu

 Mematikan lampu dan senter agar tidak membingungkan penyu.

 Saat menyaksikan penyu bertelur, jangan menyalakan lampu atau 

menyorotkan senter ke arah penyu serta jangan berisik.

 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.

4. Dukung kegiatan konservasi dengan mengajak anggota keluarga dan teman 

untuk ikut menyelamatkan penyu.

foto : WWF Indonesia/Environment Education
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1

Buah Merah 
Adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh 

masyarakat Wamena, Papua, buah ini disebut kuansu. 

Nama ilmiahnya Pandanus conoideus lam karena 

tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga 

pandan-pandanan dengan pohon menyerupai pandan, 

namun tinggi tanaman dapat mencapai 16 meter 

dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 

5-8 m yang diperkokoh akar-akar tunjang pada 

batang sebelah bawah.

B. Tumbuhan Khas Papua

 Hutan hujan tropis Papua merupakan salah satu formasi hutan hujan tropis 

Indomalaya yang dikenal dengan sebutan Papuasia dan kaya akan jenis. Jumlah 

flora Papua diperkirakan 20.000 – 25.000 jenis (Jhons, 1997) dengan 1.465 

marga dan paling sedikit 142 marga bersifat endemik, dimana 50 – 90% 

merupakan jenis endemik (De Fretes, 2000). Beberapa flora khas tanah Papua 

yaitu :

Kultivar buah berbentuk lonjong dengan kuncup 

tertutup daun buah. Buah Merah sendiri panjang 

buahnya mencapai 55 cm, diameter 10-15 cm, dan 

bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah 

marun terang, walau sebenarnya ada jenis tanaman ini 

yang berbuah berwarna coklat dan coklat kekuningan.

Buah Merah disajikan untuk makanan pada pesta adat 

bakar batu. Namun, banyak pula yang 

memanfaatkannya sebagai obat. Secara tradisional, 

Buah Merah dari zaman dahulu secara turun temurun 

sudah dikonsumsi karena berkhasiat banyak dalam 

menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti 

mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan 

meningkatkan stamina.

10
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
Kegiatan�Belajar�1
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Buah Hitam 

Masyarakat Wondama mengenal buah hitam 

(Haplolobus monticola) dengan nama buah 

piarawi. Bentuk buahnya lonjong berukuran  

2,5-3,2 cm dan berdiameter 1,5 cm ini 

berwarna ungu kehitaman. 

Rasanya seperti alpukat. Selain dimakan langsung, buah ini dicampur tepung sagu jadi 

sagu hitam. Protein, lemak, dan vitamin C-nya tinggi. Saat ini buah hitam banyak 

disajikan saat acara perkawinan atau serah terima mas kawin. Makanan ini juga 

disajikan menandai kesepakatan perdamaian antar suku.

Pohon Merbau

Merbau atau ipil adalah nama sejenis pohon penghasil kayu keras berkualitas tinggi 

anggota suku Fabaceae (Leguminosae). Karena kekerasannya, di wilayah Maluku dan 

Papua kayu ini juga dinamai kayu besi. Di Papua Nugini, kayu ini dikenal sebagai kwila; 

sedangkan nama-namanya dalam bahasa Inggris adalah mirabow, moluccan ironwood, 

malacca teak, dan lain-lain.

Pohon berperawakan sedang hingga besar, dapat mencapai tinggi 50 m, dengan batang 

bebas cabang sekitar 20 m dengan banir (akar papan) yang tinggi dan tebal. Jenis pohon 

ini kebanyakan tumbuh di daerah pantai, seringkali pada zona di belakang hutan bakau.

Kayu merbau termasuk ke dalam golongan kayu 

keras. Banyak dimanfaatkan untuk balok-balok, 

tiang dan bantalan, di bangunan rumah maupun 

jembatan. Oleh karena kekuatan, keawetan, 

dan penampilannya yang menarik, sekarang kayu 

merbau juga dimanfaatkan secara luas untuk 

pembuatan kusen, pintu, dan jendela mebel, 

badan truk, ukiran dan lain-lain. 
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
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Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1

Bermain Suara Alam

Ajak para anak-anak-siswi untuk mengunjungi kebun, hutan, dan pantai. Jangan 

lupa, bawalah alat-alat tulis. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. 

Setiap kelompok bebas memilih lokasi kunjungan. 

Cara bermainnya adalah, seluruh peserta harus berkonsentrasi mendengarkan 

suara-suara alam. Setiap anak harus duduk terdiam dan menutup (memejamkan) 

matanya beberapa saat. Misalnya selama 1-2 menit saja. Setelah selesai setiap 

peserta harus mencatat suara apa yang didengarnya dan arah datangnya suara 

atau suara apa yang disukai atau tidak disukai. Di akhir permainan diskusikan 

dengan teman-teman, ada berapa macam suara yang berhasil didengar. 

Jenis Suara Lokasi

Tabel Suara Alam
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Bermain Memotret Alam

Tujuan dari permainan ini adalah merekam daya ingat terhadap kondisi lingkungan 

sekitar, seperti tumbuhan, hewan, dan habitat alam. 

Alat yang diperlukan hanyalah alat-alat tulis seperti kertas, pensil atau pulpen serta 

penghapus. Ditambah juga penutup mata seperti kain atau saputangan.

Cara bermainnya adalah para peserta dibuat berpasangan. Satu orang berperan 

sebagai kamera foto, sedangkan orang yang satunya berperan sebagai fotografer 

(tukang foto). Orang yang ditunjuk sebagai kamera foto akan ditutup matanya. 

Kemudian, fotografer akan menuntunnya menuju sebuah lokasi yang ditentukan atau 

ke arah obyek/benda yang akan di foto.

Untuk memfoto, fotografer harus menepuk pundak (3-5 kali) orang yang berperan 

sebagai kamera foto. Kemudian secepatnya dibuka penutup matanya. Setelah 3-5 

detik, mata kamera foto harus ditutup kembali dengan kode menepuk pundak, 

kemudian dituntun kembali ke tempat semula. 

Selanjutnya orang yang berperan sebagai kamera foto harus mencetak gambar yang 

telah difoto. Caranya dengan menggambar pada kertas yang telah disediakan. 

Warnailah gambar itu untuk menambah indah gambar.

Para pemain dapat bertukar peran. 

Diskusikanlah dengan teman-temanmu 

bila mendapat hal-hal yang menarik. 

Selamat mencoba! 

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2

Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua
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Mengenal Tumbuhan dan Hewan Khas Papua

Belajar menggambar

Siapa bilang menggambar burung kakatua sulit?

Ikuti langkah-langkah berikut ini. Dalam sekejap kamu sudah bisa 

menggambar burung kakatua.

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3
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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.

Ekosistem
HutanKe

gia
tan

 B
ela

jar
 2
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Ekosistem Hutan
Kegiatan�Belajar�2

Jenis dan Manfaat Hutan

Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama 

manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan 

menggantinya dengan oksigen yang diperlukan makhluk lain. Maka hutan disebut 

paru-paru dunia. Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan ada cukup 

oksigen untuk pernapasan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang 

dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

A. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Iklim:

 1. Hutan Hujan Tropika, adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dengan 

curah hujan sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya akan flora dan fauna. 

Hutan hujan tropika terdapat di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Papua.

 2. Hutan Monsun, disebut juga hutan musim. Hutan monsun tumbuh didaerah 

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.
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Ekosistem Hutan
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B.  Jenis-jenis hutan di indonesia berdasarkan variasi iklim, jenis tanah, dan 

bentang alam:

1. Kelompok hutan tropika :

A. Hutan hujan pegunungan tinggi.

B. Hutan hujan pegunungan rendah.

C. Hutan tropika dataran rendah.

D. Hutan subalpin.

E. Hutan pantai.

F. Hutan mangrove.

G. Hutan rawa.

H. Hutan kerangas.

I. Hutan batu kapur.

2. Kelompok hutan monsun.

A. Hutan monsun gugur daun.

B. Hutan monsun yang selalu hijau (evergren).

C.  Savana.

Hutan hujan dataran rendah, yang banyak menyimpan cadangan air

foto :Bambang Parlupi
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C. Jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan terbentuknya

1. Hutan alam, yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang 

secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam 

lingkungannya. Hutan alam juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang 

terbentuk tanpa campur tangan manusia.

2. Hutan buatan disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang terbentuk karena 

campur tangan manusia.

D. Jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan statusnya

1. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas 

tanah.

2. Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak 

atas tanah, misalnya hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), dan hak guna 

bangunan (HGB).

3. Hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 

adat.

Hutan mangrove, berfungsi sebagai penahan ombak dan tempat mencari makan

serta areal berkembangbiak aneka jenis satwa liar

foto :Bambang Parlupi
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Hutan hujan dataran tinggi, sangat kaya dengan flora dan fauna

E. Jenis-jenis hutan di indonesia berdasarkan jenis tanamannya

1. Hutan homogen (sejenis), yaitu hutan yang arealnya lebih dari 75 % ditutupi 

oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya: hutan jati, hutan bambu, dan 

hutan pinus.

2. Hutan heterogen (campuran), yaitu hutan yang terdiri atas bermacam-macam 

jenis tumbuhan.

F. Jenis-jenis hutan di indonesia berdasarkan fungsinya

1. Hutan lindung

 hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan.

2. Hutan konservasi

 hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas:

foto :Bambang Parlupi
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a. Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, 

satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga 

kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka 

margasatwa dan Taman Buru.

b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, 

baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan 

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan 

ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, 

Taman Hutan Raya (TAHURA) dan taman wisata alam.

3. Hutan produksi

 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil 

hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta 

pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi 

menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), 

dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

Hutan rawa, yaitu hutan yang berada di sekitar

rawa-rawa atau daerah berair. 

foto :Bambang Parlupi
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Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1

Bermain Hutan Impian

Tujuan permainan ini adalah bersama-sama membuat inspirasi tentang lingkungan 

yang indah dan baik. Dapat dilakukan secara berkelompok 3-5 orang setiap 

kelompoknya. Alat yang diperlukan seperti kertas dan alat tulis dan pensil warna 

atau krayon. 

Caranya adalah, setiap orang harus mempunyai imajinasi untuk membuat sebuah 

hutan. Anggap kertas kosong itu adalah sebidang tanah yang luas. Setiap kelompok 

bebas berkreasi hutan impiannya dengan menggambar pohon, hewan, gunung, rumah, 

sungai atau danau di atas kertas. Supaya lebih indah, dapat juga ditambah dengan  

pelangi, air terjun, dan manusia. 

Setelah selesai menggambar, satu atau dua orang perwakilan kelompok memberi 

perjelasan atau presentasi tentang gambar yang dibuat. Teman-teman kelompok lain 

boleh mengajukan pertanyaan seputar gambar yang dibuat.
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Bermain Kartu Lingkungan

Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah kertas dan alat tulis. Kertas akan 

dipotong segi empat seperti kartu sekitar 20 lembar.

Permainan ini dapat dilakukan di luar kelas. Sebelumnya anak-anak diajak untuk 

menyebutkan pohon-pohon yang ada di sekitar kebun sekolah atau hutan sekitarnya. 

Seorang anak-anak bertugas mencatat apa yang telah disebutkan di kartu yang telah 

disediakan. Misalnya rumput, pohon jambu, pohon pisang, dan lainnya. Kemudian 

kartu-kartu itu dilipat agar tidak terlihat tulisan di dalamnya. Tumpukan kartu itu 

akan diacak dan para peserta akan memilih kartu pilihannya. 

Tugas selanjutnya adalah mencari benda-benda sesuai dengan apa yang tertulis di 

dalam kartu. Bila terdapat tulisan pohon pisang, tugasnya adalah mengambil daunnya 

yang kering. Ambilah daun atau bunga kering yang sudah jatuh di tanah untuk 

menunjukkan jenis pohonnya.

Diskusikanlah bersama-sama apakah dedaunan yang diambil sesuai dengan tulisan 

pada kartu.  

Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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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 seperti 

 hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. 

2. Uraian Materi

 Mengenal berbagai macam jenis ekosistem laut dan pesisir.

Ekosistem Laut 

dan Pesisir
Ke

gia
tan

 B
ela

jar
 3
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Ekosistem Laut dan Pesisir
Kegiatan�Belajar�3

Akar nafas

Akar cakar Ayam/akar gantung

Akar tongkat

Akar penyangga
Akar lutut

Di pantai atau pesisir kita sering melihat beberapa kumpulan hewan dan tumbuhan. 

Kumpulan hewan dan tumbuhan tersebut disebut ekosistem pesisir.

Ekosistem pesisir terdiri atas 3 (tiga) bagian yakni:

1.  Ekosistem Mange-mange/Lolaro/Bakau/Mangrove

2.  Ekosistem Gusumi/Rumput laut/Lamun

3.  Ekosistem Terumbu Karang

Mari kita pelajari tentang ekosistem-ekosistem tersebut.

1. Ekosistem Hutan Mangrove/Mange-mange

 Adalah tumbuhan pantai tropis yang mampu menyesuaikan diri dan tumbuh di 

daerah berlumpur atau daerah tergenang pasang-surut. Secara umum 

mangrove adalah jenis  tanaman perdu. Pohon mangrove hidup di dalam satu 

kumpulan di suatu kawasan yang dikenal orang sebagai hutan mangrove, hutan 

bakau atau hutan pasang surut. Jenis tanaman tersebut banyak ditemukan di 

tepi pantai, daerah pantai yang terlindung dan pantai berpasir. Tumbuhan 

mangrove memiliki akar yang khas untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya yang memiliki kadar garam cukup tinggi. Sehingga akar tanaman 

bakau berbeda dengan akar tumbuhan yang di darat. 

 Akar tumbuhan mangrove dibedakan atas:

 1. Akar tongkat/penyangga.

 2. Akar nafas/cakar ayam.

 3. Akar lutut.
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Fungsi Hutan Mangrove

Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi sebagai berikut: 

 Sebagai penahan angin dan mencegah terjadinya abrasi pantai.

 Akarnya dapat meredam hempasan ombak dan membantu menahan 

terhanyutnya lumpur dari sungai ke laut, sehingga mengurangi sedimentasi 

di ekosistem padang lamun dan terumbu karang.

 Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah meresapnya air laut ke darat 

(intrusi).

Manfaat Hutan Mangrove 

 Sebagai penahan angin, mencegah erosi bagi daerah pesisir.

 Akar-akarnya yang unik membantu menahan lumpur sehingga mengurangi 

laju pelumpuran di padang lamun dan terumbu karang.

 Merupakan rumah (habitat) bagi banyak jenis hewan seperti ikan, udang, 

kepiting, primata, kelelawar, ular, buaya, dan burung-burung.

 Tempat berpijah dan daerah asuhan jenis-jenis hewan penghuni terumbu 

karang dan ikan-ikan laut lepas. 

 Batang–batang bakau banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, tiang 

rumah, kayu bakar, dan bahan utama pembuat kertas.

foto :Bambang Parlupi
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Hewan yang tinggal di Hutan Mangrove

Hewan yang tinggal di hutan mangrove, misalnya: monyet ekor panjang, burung-

burung besar seperti burung kuntul maupun yang berukuran kecil seperti camar 

dan bangau atau juga kelelawar. Hewan-hewan yang hidup di bawah pohon bakau 

seperti: buaya, biawak dan berbagai jenis ular. Selain itu juga  dijumpai pula 

berbagai jenis kerang yang melekat di akar-akar pohon. Ada juga serangga 

seperti kupu-kupu, semut, dan nyamuk. Selain itu ada pula hewan merayap, 

misalnya keong yang merayap dari lumpur sampai ke daun mangrove. Ditemukan 

juga bermacam hewan yang hidup di lumpur seperti jenis ikan, udang, kepiting, 

cacing, bia (kerang), dan siput laut. Untuk jenis ikan dijumpai pula ikan yang unik 

yaitu ikan gelodok yang memiliki mata besar dan bentuk kepala seperti berudu. 

26
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Tempat Hidup Lamun

Ekosistem padang lamun 

berada di daerah laut yang 

dangkal dan daerah pasang 

surut  yang  memiliki kadar 

garam tinggi. Tumbuhan lamun 

dapat hidup di dalam laut yang 

masih mendapatkan sinar  

matahari. Tanaman Lamun juga 

dapat hidup di dasar laut 

berpasir dan pasir berlumpur.

Tumbuhan yang Tinggal di Hutan Mangrove.

Tumbuhan lain yang tinggal bersama hutan mangrove/mange-mange/bakau adalah: 

sejenis tumbuhan lumut, bobo (nipah) dan berbagai jenis anggrek serta benalu 

pohon.

Ancaman terhadap ekosistem hutan mangrove/mange-mange/lolaro:

1. Semakin banyaknya orang yang tinggal di daerah pesisir

2. Polusi tanah dan air

3. Erosi 

4. Pembukaan lahan baru di pantai 

5. Mengubah hutan bakau menjadi tempat penangkaran ikan dan udang (tambak).

2. Ekosistem Padang Lamun 

 Padang lamun dapat ditemukan di daerah perairan  yang tenang dan dangkal, 

yaitu di antara pantai dan terumbu karang. Padang lamun merupakan daerah 

yang digenangi air laut dan ditumbuhi tumbuhan seperti rumput yang ada di 

daratan. Lamun sendiri merupakan tumbuhan berbunga yang hidup terbenam di 

dalam air laut.
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Fungsi Padang Lamun

 Padang lamun dapat meredam gerakan ombak dan menyaring sedimen serta 

limbah.

 Tumbuhan lamun yang lebat berfungsi sebagai penangkap sedimen dan 

memperlambat gerakan air dari arus sehingga membuat air menjadi lebih 

jernih.

 Lamun juga berfungsi meredam gerakan arus laut dan ombak sehingga dapat 

melindungi pantai dan abrasi. 

 Rimpang (rhizoma) akar lamun  menangkap dan mengendapkan sedimen,  

sehingga dapat meningkatkan stabilitas  permukaan di bawahnya.

 Lamun juga berfungsi sebagai penyaring limbah atau zat-zat pencemar yang 

berbahaya. 

 Selain itu juga padang lamun memiliki fungsi sebagai tempat tinggal 

(habitat)  berbagai jenis binatang, tempat asuhan, tempat mencari makan, 

maupun tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, 

cacing, bulu babi dan sebagainya.

Ancaman terhadap ekosistem lamun/gusumi/rumput laut:

Berbagai aktivitas manusia yang dapat mengancam keberadaan padang lamun:

1. Pembuangan limbah, dan air panas dari industri ke perairan dekat pantai.

2. Pengerukan, penimbunan, pembangunan permukiman, dan tambak.

3. Baling-baling kapal pada perairan dangkal.

4. Penangkapan ikan menggunakan racun.

Ancaman secara alamiah
     a. Angin topan.

b. Gelombang pasang.

c. Pemangsaan oleh biota perairan.
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3.  Ekosistem Terumbu Karang

 Terumbu karang  merupakan kumpulan berbagai 

jenis karang. Karang-karang ini sebagian besar 

dibentuk oleh zat kapur. Zat kapur pembentuk 

karang di terumbu karang, dihasilkan oleh 

hewan tak bertulang belakang (avertebrata) 

yang memiliki tentakel. Hewan itu dikenal 

dengan nama polip. Polip menghasilkan zat kapur 

yang dikeluarkan dan ditimbun di luar tubuhnya. 

Polip tidak hidup sendiri, tetapi berkelompok 

yang disebut sebagai koloni karang. Kumpulan 

koloni karang dikenal sebagai terumbu karang.

Fungsi dan Manfaat Terumbu Karang

1. Merupakan rumah tempat berpijah, mencari makan dan berlindung oleh 

ikan-ikan dan biota laut lainnya.

2. Terumbu karang sebagai pelindung pantai dari ancaman.

3. Beberapa jenis hewan terumbu karang memiliki potensi untuk dijadikan 

sumber obat-obatan.

4. Sebagai laboratorium alam.

29
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Hewan-hewan Penghuni Terumbu Karang

Perairan Indonesia memendam hamparan terumbu karang yang ditempati lebih dari 

500 spesies dari 70 genera hewan karang. Taman air laut dangkal ini membentuk sistem 

ekologi yang menjadi rumah bagi ratusan jenis ikan karang, alga, krustasea, moluska, 

mamalia, dan reptilia laut. Komunitas biota laut dan terumbu karang ini berpadu 

membentuk surga bawah laut yang indah.

Hewan–hewan yang hidup di sekitar terumbu karang adalah berbagai jenis kerapu, 

teripang, lobster, ikan napoleon, cumi–cumi, kepiting, ubur-ubur, kerang-kerangan/ 

kima/bia. Ada juga berbagai jenis ikan hias, seperti ikan napoleon yang populasinya 

semakin langka. Sementara ikan-ikan yang sering bermigrasi dan hanya datang untuk 

mencari makan yakni, penyu (teteruga atau tuturuga), hiu, dan mamalia laut lainnya 

seperti lumba-lumba. Banyak sekali hewan yang tumbuh, mencari makan, berlindung, 

dan berkembang biak di terumbu karang. 

30
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Ikan Goropa (kerapu)

Adalah ikan yang sepanjang hidupnya 

di sekitar terumbu karang, namun 

terkadang bermigrasi ke wilayah terumbu 

karang yang cukup jauh hanya untuk 

bertelur. Ikan goropa sering 

ditangkap hidup–hidup oleh nelayan 

untuk dijual ke pengumpul ikan sekitar 

dengan harga yang cukup mahal.

Lobster

Lobster adalah hewan laut sebangsa 

udang. Ia berukuran besar. Habitat 

hewan ini berada di sekitar di 

terumbu karang. Lobster ditemukan 

bermacam jenis.

Gurita

Bentuk gurita terlihat aneh.

Ia mempunyai delapan tangan. 

Gurita biasa hidup di perairan 

berpasir. 

Gurita mengunakan tangan 

untuk berenang dan menangkap 

mangsa.
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Ikan Lepu Ayam

Ikan lepu ayam bercorak  belang-belang. Ia  

memiliki duri yang yang tajam yang berbisa di 

sirip punggungnya. Oleh karena itu berhati- 

hatilah ketika berjalan di pantai! Jangan 

sampai kamu menginjaknya. Ikan lepu ayam 

biasa hidup di terumbu karang. Kita juga bisa 

menjumpainya di tiang-tiang dermaga.

Udang 

Hewan  yang hidupnya di perairan, 

khususnya sungai maupun laut 

atau danau. Udang menjadi dewasa 

dan bertelur hanya di habitat air laut.

Uniknya, walaupun bentuknya 

tubuhnya yang kecil udang betina mampu 

menelurkan 50.000 hingga 1 juta telur. 

Wah, banyak sekali ya....

Suntung

Suntung agak mirip dengan gurita.

Dagingnya sangat lezat. 

Suntung lebih kecil dari gurita. 

Suntung biasa tinggal di sekitar 

terumbu karang, ataupun laut 

yang tidak jauh dari 

terumbu karang.
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Ancaman langsung terhadap ekosistem terumbu karang:

1. Penangkapan ikan dengan bom dan racun (potasium).

2. Penggunaan bubu dalam jumlah banyak.

3. Penambangan karang untuk kapur dan bahan bangunan dalam skala besar. 

4. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berlebihan. 

5. Kegiatan pariwisata yang merusak seperti membuang jangkar, berjalan di 

karang, menyelam sambil memegang karang, alat selam yang tersangkut di 

karang, dan lain-lain.

Ancaman tidak langsung terhadap ekosistem terumbu karang:

1. Penebangan hutan yang mengakibatkan pelumpuran di daerah pesisir.

2. Pengembangan industri dan pemukiman di daerah pesisir.

3. Pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkendali seperti reklamasi dll.

Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberadaan ekosistem terumbu 
karang?

1.  Jangan membeli barang berupa apapun yang terbuat dari terumbu karang 

dan mangrove. Jangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau jerat 

karena bisa membuat satwa laut lain mati.

2. Tidak membuang jangkar di sekitar terumbu karang dan lamun.

3. Tidak menebang hutang mangrove (lolaro) dengan sembarangan.

4. Tidak membuang sampah sembarangan ke pantai atau laut.

5. Mengajak teman-teman dan keluarga untuk bersama-sama menjaga pantai 

dan sekitarnya.
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Mewarnai

Bisakah adik-adik mewarnai gambar seperti contoh ini?
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Pengamatan Alam 

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

penjelajahan kecil di sepanjang pantai. Bawalah teropong (binokuler), buku serta alat 

tulis. Ajaklah orang-orang yang mengenal kondisi pantai di daerah kalian seperti 

sesepuh kampung, ketua adat, atau petugas Dinas Kelautan. Catatlah berbagai jenis 

hewan atau tumbuhan yang ditemukan. Catatlah spesies  yang ditemui di sepanjang 

perjalanan di sekitar pantai. 

Diskusikan dengan teman-teman dan guru kalian, mengapa banyak hewan ditemukan di 

sekitar pantai. 

Jenis tumbuhan yang ditemukan

Tabel Pengamatan

Jenis hewan yang ditemukan

Kegiatan�Belajar�3�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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Kegiatan�Belajar�3�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3

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 ya!

Ayo sini !

 aku makan

wah..ada

minyak

bocor

awas

aku jepit

Asyik ada 

makanan

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



Mengenal 

Pemanasan GlobalKe
gia

tan
 B

ela
jar

 4

37

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

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

 a. Mengenal pemanasan global dan efek rumah kaca.

 b. Mengenal sumber-sumber gas rumah kaca.

     c.  Mengetahui dampak dari pemanasan global.

2. Uraian Materi

 Mengetahui tentang pengertian dari pemanasan global, efek rumah kaca 

dan perubahan iklim.
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Mengenal Pemanasan Global
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Pemanasan global (Global warming) adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-

rata permukaan bumi akibat meningkat jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 

atmosfer.

Gas Rumah Kaca 

Gas rumah kaca (GRK) terdiri dari:

1. Karbondioksida (Co ).2

2. Metana (Ch ). 4

3. Dinitroksida .

Adanya gas rumah kaca mempunyai peranan yang sangat besar bagi bumi ini. Tanpa gas-

gas rumah kaca yang bersuhu hangat, bumi akan menjadi beku. Namun, meningkatnya 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan pantulan sinar matahari dari 

bumi yang seharusnya ke angkasa, terpantul lagi oleh banyaknya gas rumah kaca di 

atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Maka terjadilah peningkatan suhu pada 

permukaan bumi. Pemanasan global akan diikuti oleh perubahan iklim.

Atmosfer
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Atmosfer

Suhu permukaan
Bumi dan troposfir
Meningkat

Radiasi matahari yang masuk 
2343 watt per m

Panas matahari sebagian
dipantulkan kembali 

oleh atmosfer
Panas matahari sebagian

dipantulkan oleh bumi
dan diteruskan oleh atmosfer

Gas rumah kaca

Panas matahari sebagian
diserap oleh bumi dan 

memanasinya

Radiasi matahari
yang dipantulkan 

230 watt per m

Mengenal Pemanasan Global
Kegiatan�Belajar�4
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Pemanasan Global
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Penyebab Pemanasan Global

Pemanasan global terjadi akibat berbagai aktifitas manusia dalam kegiatan sehari-

hari. Aktivitas manusia di bumi menyumbang emisi gas-gas rumah kaca yang berasal 

dari penggunaan bahan bakar fosil. Sumber ini terjadi dari kegiatan industri dan 

penggunaan kendaraan bermotor. 

Ada juga kegiatan yang berasal dari bidang pertanian dan peternakan. Sisa-sisa 

pertanian dan peternakan jika tidak dikelola dengan baik bisa menghasilkan gas 

metan (CH ). Gas metan merupakan salah satu gas pembentuk GRK yang memicu 4

pemanasan global. 

Selain itu, terjadinya kebakaran hutan dan penebangan hutan secara besar-besaran. 

Hutan merupakan pelindung dari adanya pemanasan global. Hutan adalah penyerap 

gas karbon dioksida (CO ) yang paling besar di bumi. Bila hutannya hilang atau 2

terbakar maka tidak ada lagi kawasan yang mampu menyerap gas berbahaya di 

atmosfer. Dengan berkurangnya areal hutan, berkurang pula penyerap gas CO  2

sehingga gas tersebut menumpuk di atmosfer dan menimbulkan pemanasan global.

Dampak Pemanasan Global

Meningkatnya suhu permukaan bumi akan menyebabkan :

1.     Mencairnya es di kutub dan di gunung es.

   Akibatnya adalah naiknya permukaan air laut, tenggelamnya daerah pesisir di 

laut, tenggelamnya daerah pesisir di pantai, dan masuknya air laut ke dalam 

sumber air tawar.

2.   Punahnya beberapa jenis flora fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan 

suhu yang lebih tinggi.

3.    Meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria.
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Efek Rumah Kaca

Panas matahari yang diterima bumi tertahan oleh lapisan CO  di udara. Akibatnya 2

panas yang seharusnya dibuang ke luar angkasa menjadi berbalik kembali ke bumi. 

Hal ini menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Akibatnya es di kutub akan 

mencair, yang selanjutnya menyebabkan tinggi air di permukaan laut menjadi 

meningkat.

1. Dari manakah asal gas-gas rumah kaca yang ada di bumi ini?

a. ................................................

b. ................................................

c. ................................................

d. ................................................

e. ................................................

2. Mengapa bisa terjadi efek rumah kaca?

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

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

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

Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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Pemanasan Global

Alat dan Bahan:

1.  Mangkuk kaca besar atau akuarium.

2.  Es batu dan batu kerikil.

Langkah Kerja:

1.  Masukan es batu dan batu kerikil ke dalam mangkuk kaca besar atau akuarium.

2.  Letakkan mangkuk kaca atau akuarium di terik matahari.

Apa yang terjadi ketika es batu meleleh?

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

Bagaimana batu kerikil yang berada di dalam mangkuk kaca atau akuarium?

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

Dapatkah kalian mengetahui penyebabnya?

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

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

batu kerikil

es batu 

Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

 Setelah mempelajari kegiatan belajar 5 diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengidentifikasi jenis sampah.

 b. Menjelaskan cara mengelola dan memanfaatkan sampah secara langsung.

 c. Menjelaskan pengertian dan cara mendaur ulang sampah.

 d. Mempraktekkan proses membuat kompos dari bahan sampah.

2. Uraian Materi

 Sampah dan Pemanfaatannya
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Mengenal Sampah
Kegiatan�Belajar�5

Tempat sampah berdasarkan pemilahannya

Pengertian 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, pertanian, perkantoran, 

perusahaan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Bentuk sampah yang dihasilkan dapat 

berupa limbah padat, limbah cair, maupun emisi gas.

Jenis-Jenis Sampah
Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan 

menjadi tiga jenis yaitu:

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  seperti daun, rumput, 

dan sampah yang mudah busuk lainnya.

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, 

styrofoam, karet, 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. 
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Pengelolaan sampah 

Adalah pengumpulan, pengangkutan, proses daur ulang atau pembuangan dari material 

sampah yang 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. Pengelolaan sampah zat 

padat, cair, gas atau radioaktif memerlukan keahlian khusus. 

Beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah:

1.  Penumpukan

 Penumpukan sampah tersebut dilakuakan dengan cara mengumpulkan sampah-

sampah secara terpisah (Organik dan anorganik) di lubang-lubang tanah. 

Kemudian lubang-lubang tersebut jika sudah penuh ditutup kembali dengan 

tanah.

2.  Pengomposan

 Pengomposan adalah suatu cara untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk 

alami.

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 lahan. Caranya yaitu:

 a.  Buatlah lubang di tanah.

 b. Masukkan sampah-sampah yang dapat

            dibakar sampai habis misalnya kertas  

            dan daun-daunan.

 c.  Kemudian dibakar.

Sekarang waktunya 

membuat kompos

Dari Dari 
SampahSampah
ke Kebunke Kebun

Dari 
Sampah
ke Kebun
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Pembuatan Kompos

Kompos memperbaiki kesuburan tanah. Aktivitas mikroba tanah yang 

bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. 

Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari 

tanah. Selain itu juga dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. 

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya 

daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia. Hasil panen lebih tahan 

disimpan, lebih berat, lebih segar dan lebih enak.

Bahan-bahan yang Dapat Dikomposkan

Pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, seperti 

limbah organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar atau kota, kertas, 

kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, limbah agroindustri, limbah 

pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dan sebagainya. 

Bahan organik yang sulit untuk dikomposkan antara lain: tulang, tanduk, dan 

rambut.

foto: WWF Indonesia/Environment Education
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Cara membuat kompos:

1. Pemilahan sampah.

 Pada tahap ini dilakukan pemisahan sampah organik dari sampah anorganik.

2. Pengecil  ukuran (pencacahan).

 Pengecil ukuran dilakukan untuk memperluas permukaan sampah, sehingga sampah 

dapat dengan mudah dan cepat didekomposisi menjadi kompos.

3. Penyusunan tumpukan.

 Bahan organik yang telah melewati tahap pemilahan dan pengecil ukuran kemudian 

disusun menjadi tumpukan.

 4. Pembalikan.

 Pembalikan dilakuan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara 

segar ke dalam tumpukan bahan, meratakan proses pelapukan di setiap bagian 

tumpukan, meratakan pemberian air, serta membantu penghancuran bahan 

menjadi partikel kecil-kecil.

5. Penyiraman. 

 Penyiraman dilakukan jika bahan yang dikomposkan kering. Ingat jangan terlalu 

basah, karena akan membuat kompos basah dan menimbulkan bau.

6.  Pematangan. 

 Setelah pengomposan berjalan 30 – 40 hari, kompos matang ditandai dengan suhu 

mendekati suhu ruangan (dingin), berwarna coklat tua atau kehitaman dan jika 

dicium tidak berbau.

foto-foto: Bambang Parlupi
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7. Penyaringan dilakukan untuk memperoleh ukuran partikel kompos sesuai dengan 

kebutuhan serta untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak dapat dikomposkan 

yang lolos dari proses pemilahan di awal proses. Bahan yang belum 

terkomposkan dikembalikan ke dalam tumpukan yang baru, sedangkan bahan 

yang tidak terkomposkan dibuang sebagai residu.

8.  Pengemasan dan Penyimpanan 

 Kompos yang telah disaring dikemas dalam kantung sesuai dengan kebutuhan 

pemasaran. Kompos yang telah dikemas disimpan dalam gudang yang aman dan 

terlindung dari kemungkinan tumbuhnya jamur dan tercemari oleh bibit jamur 

dan benih gulma dan benih lain yang tidak diinginkan yang mungkin terbawa oleh 

angin. 

foto-foto: Bambang Parlupi
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Kegiatan�Belajar�5�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1

Pendataan Sumber-sumber Sampah 

Coba amati sekitar tempat tinggal kita atau sekolah. Lakukan pengamatan sederhana 

bersam kawan-kawan. Bentuk suatu kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas yang 

harus dilakukan adalah mendata sumber-sumber penghasil sampah. Isilah ke dalam 

tabel yang disediakan. Diskusikan dengan teman-teman dan guru kalian, bagaimana 

cara mengatasi permasalahan sampah di sekeliling kalian.

Tabel Pendataan Sampah

Jenis Sampah Sumber Sampah Lokasi Pembuangan
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Berkreasi dengan Barang Bekas

Coba amati sampah-sampah atau barang bekas yang ada di sekitar tempat tinggal 

kita.Tugas yang harus dilakukan adalah membuat aneka kreasi dari barang-barang 

tersebut. Kalian bisa membuat vas bunga, tempat pensil dari kaleng misalnya. Bisa 

juga memanfaatkan plastik pembungkus makanan untuk taplak meja, tas belanja dan 

lain-lain. Agar ide membuat kreasi seni itu berjalan, lakukanlah secara berkelompok 

(3-5 orang). Tentukan benda apa yang akan dibuat, bagilah tugas. Ada yang 

meracang, ada yang bertugas mencari barang bekas sebagai bahan utama. 

Diskusikan dengan teman-teman di depan kelas, kenapa kelompok kalian membuat 

benda itu. Selamat berkreasi!

Beberapa contoh kreasi dari barang-barang bekas

foto-foto: Bambang Parlupi

Kegiatan�Belajar�5�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2

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



Daftar Pustaka

Cerdas-Fisik Motorik, Hasna Nelfia, Penerbit Zikrul Hakim, 2011

Pendidikan Lingkungan Hidup Intergrasi Mata Pelajaran IPA, SD Kelas 5, 

     WWF Indonesia & Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2012

Pendidikan Lingkungan Hidup, Modul Pendidikan Lingkungan di Atas Kapal,

     WWF Indonesia, 2011

Manual untuk Fasilitator Program Repling di Kebun Raya Bogor, 

     RMI The Indonesian Institute for Forest and Environment, April 1999

Bumiku Satu, Yusron Saaroni, Rini.R.Adriani, Yogi Satoto

     WWF Indonesia, YPAL, HSBC, KLH, Cetakan Pertama Juni 1999

Nasib Terumbu Karang di Tangan Anda,Buku Panduan Lapangan

     COREMAP-LIPI, The Jhon Hopkins University, Juni 2001

Buku Pesisir dan Laut Kita - Mengenal dan Memahami Ekosistem, SD Kelas 5, 

     Del Afriadi Bustami, LIPI

www.wikipedia.org - ensklopedia bebas

51

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



Telah di konsultasi publikkan 

di Kabupaten Nabire 

pada tanggal 6 Februari 2014, 

dengan peserta:

Ir. Ruth MA. Widianti, M.Pd

Siti Qomariah, S.Pd

Anike Sarwa .A.Ma.Pd

Endang Sumiartini, S.Pd

Agus Pamuji

Alfrida Lobo Pasa, S.Pd.SD

Hadi Paripurnam, S.Pd.SD

Kuncahyo, S.Pd.SD

Hermin, S.Pd.SD

Isuryadi, S.Pd.SD

Naomi Sefaniwi, S.Pd.SD

Puspo Wahjuni, S.Pd.SD

Arifin Rendra, S.Pd.SD

Aswadi Hamid

 Andi Mahmud Alamsyah

Telah di konsultasi publikkan 

di Kabupaten Teluk Wondama 

pada tanggal 24 Februari 2014, 

dengan peserta:

Martinus Tangdilino

Antomina Imburi

Tangkelabi

Arnold M. Boky, S.Th

Rudi Manupapami

Albertson Ayamiseba

Pithein Wandauw

Marthen L. Tanduk

La Ode Hasrin

Suci Sulistyaningrum

Emelly A.I.Renyaan

Yesenia Darmin Sumule

Hervina Iriani

Elida Farista

Loisa Mambor

Eneng Lia Sukarsih

Hj. Rabasia

Ibnu Sarif

Beny Ahadian Noor

Casandra Tania

Sandra Rumbiak

Kuriani Wartanoi

Yonathan Wandauw

Lampiran

Konsultasi Publik

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



WWF Indonesia

Modul Pendidikan Lingkungan dan Konservasi
Kapal Gurano Bintang 

Untuk Anak-Anak Kelompok Usia setingkat Kelas V Sekolah Dasar


