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Kata Pengantar

i

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 VI sekolah 

dasar.

Modul pendidikan lingkungan dan konservasi kapal gurano bintang untuk 

anak-anak kelompok usia setingkat kelas VI 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

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



Materi SD Kelas 4   Modul Pendidikan Lingkungan Hidup Kapal Gurano Bintang

ii

Daftar Isi

ii

Kata Pengantar

Materi 1, Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih

Materi 2, Habitat dan Ekosistem

Materi 3, Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Materi 4, Pengelolaan Sampah

ii

21

43

1

37

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



Flora dan Fauna

Khas Teluk CenderawasihKe
gia

tan
 B

ela
jar

 1

1

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan anak-anak dapat:

 a. Mengenal berbagai macam jenis flora atau tumbuhan di sekitar Teluk 

Cenderawasih khususnya dan Pulau Papua umumnya.

 b. Mengenal berbagai macam jenis fauna atau hewan pulau di sekitar Teluk 

Cenderawasih khususnya dan Pulau Papua umumnya.

2. Uraian Materi

 Mengetahui berbagai jenis flora dan fauna khas yang hidup di sekitar Teluk 

Cenderawasih dan Pulau Papua umumnya.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Beberapa macam hewan atau satwa yang ditemukan di sekitar Teluk Cenderawasih  

diantaranya:

Hiu Paus (Rhincodon typus) atau Gurano Bintang 

Hiu Paus adalah spesies ikan yang terbesar dan bukanlah paus. Hiu ini di duga dapat 

tumbuh sampai 18-20 m, walaupun sangat jarang ditemukan spesies yang berukuran 

di atas 12 m dengan bobot 20 ton. Walaupun ukurannya besar, hiu ini cenderung 

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.

Penyebaran dan Tempat Tinggal (Habitat)

Hiu Paus dapat ditemui diperairan tropis 

dan subtropics yang hangat (18-30 derajat 

celcius) kecuali di laut Mediterrania. 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.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Makanan dan Cara Makan

Berbanding terbalik dengan ukuran tubuhnya, ukuran makanan hiu paus sangat kecil. 

Tipe makananya meliputi plankton, telur ikan, dan ikan-ikan kecil yang biasanya 

berkelompok, seperti ikan teri. Hiu paus adalah filter feeder atau tipe pemakan yang 

menyaring makanannya dari air. Karena cara makannya, hiu ini sering dijumpai di dekat 

permukaan, berenang lambat (5 km/jam) dengan mulut terbuka.

Cara Berkembang Biak (Reproduksi)

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 baru matang secara seksual ketika panjang tubuhnya mencapai 

9 m atau usianya mencapai 30 tahun. Karena itu, hiu paus termasuk hewan berumur 

panjang yang diduga dapat hidup sampai 100 – 150 tahun.

Apa yang Harus Dilakukan untuk Melindungi Gurano Bintang

Ÿ Tidak merusak kehidupan laut seperti tidak membuang sampah ke pantai dan laut,  

tidak merusak dan mengambil terumbu karang serta tidak memakai bom untuk 

menangkap ikan. 

Ÿ Menjaga sumber makanan (ikan puri atau ikan teri dan plankton) agar tetap tersedia.

Ÿ Jangan menangkap secara berlebihan.

Ÿ Tidak mengonsumsi daging gurano bintang dan gurano lainnya.

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

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

ekosistem laut.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Penyu Laut (Tuturuga)

Masyarakat Papua biasa menyebut penyu sebagai 

“Tuturuga”, atau dalam bahasa Abun disebut “Womom”. 

Womom atau Tuturuga adalah hewan melata (reptilia) 

yang hidup di laut. Satwa ini bernafas dengan paru-paru, 

kulitnya bersisik, dan suhu tubuhnya tergantung kepada 

lingkungan atau biasa disebut berdarah dingin. Seperti 

hiu juga, spesies tuturuga sudah ada di bumi lebih dari 

150 juta tahun.

Ada 6 jenis tuturuga di Indonesia, sebanyak empat jenis ada di perairan Kepala 

Burung Papua. Jenisnya adalah penyu belimbing, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu 

hijau. Keempat jenis penyu tersebut melakukan penelurannya di pantai Jamursba 

Medi dan Warmon, Distrik Abun, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Semua jenis 

penyu terancam punah, dan secara hukum di seluruh dunia dilarang ditangkap atau 

diambil telurnya. 

Enam jenis penyu yang ditemukan di Indonesia adalah :

1. Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).

2. Penyu Hijau (Chelonia mydas).

3. Penyu Sisik (Eritmochelys imbricata).

4. Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea).

5. Penyu Tempayan (Caretta caretta).

6. Penyu Pipih (Natator depressus).

1

4

2

5

3

6
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Makanan dan Cara berkembang biak

Semua jenis penyu adalah binatang yang bernafas dengan paru-paru, mempunyai 

karapas (cangkang) keras. Setiap jenis mempunyai pilihan makanan, sifat dan 

perilaku khusus. Pada umumnya penyu memakan lamun, alga laut, ubur-ubur, udang 

dan spons. Penyu tidak mempunyai gigi. Namun yang menarik, penyu mempunyai 

paruh yang kuat dengan pinggiran tajam untuk makan ubur-ubur dan udang.

Selain kehebatannya dalam hal menjelajahi laut, penyu atau tuturuga bisa hidup 

sampai dengan 100 tahun! Usia dewasa penyu betina hanya bertelur 1 (satu) kali 

dalam jangka waktu 2-5 tahun.  Keunikan lain dari penyu adalah peristiwa bertelur 

yang hanya dilakukan pada malam hari di pantai berpasir.  Pada saat menjelang bulan 

purnama, penyu-penyu betina akan bersiap-siap menuju pantai. Setelah memilih 

tempat yang nyaman dan aman, penyu betina akan memulai menggali sarang untuk 

telur-telurnya.  Jika kedalaman sarang dirasa sudah cukup sekitar 30 – 60 cm, 

penyu betina mulai bertelur. Sekali bertelur penyu betina bisa menghasilkan 50 – 

180 butir telur di setiap sarangnya.

Telur penyu akan tetap berada di sarang yang hangat dan sedikit basah selama 

kurang lebih 2 bulan. Lalu, telur-telur tersebut menetas secara bersamaan dan 

tukik-tukik (anak-anak penyu kecil) pun keluar dari sarangnya. Mereka berjalan 

menuju ke laut untuk memulai hidup barunya. Tetapi, dari 1.000 butir telur penyu 

hanya 1 ekor penyu akan mampu hidup sampai menjadi penyu dewasa!

Foto : WWF Indonesia

Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Penyu mempunyai ukuran, bentuk, dan warna yang sangat beragam. Penyu lekang 

beratnya bisa mencapai 45 kilogram, sedangkan penyu belimbing bisa sampai 600 

kilogram. Meskipun tuturuga bernafas dengan paru-paru seperti binatang melata 

lainnya, mereka adalah penyelam yang sangat hebat. Tuturuga bisa menyelam lama 

sekali sambil menahan nafas sampai dengan 30 menit. Sebagian besar waktu hidup 

penyu yaitu 80-90 persen dihabiskan di bawah laut, mulai dari masa tukik belajar 

berenang dan menyelam sampai dengan masa kawin (berpasangan).

Penyu hidup di daerah laut tropis dan sub tropis. Sebagian besar waktunya berada di 

laut lepas dan menempuh perjalanan yang jauh. Satu penyu lekang pergerakannya 

pernah diikuti melalui satelit, dapat menempuh 3.050 kilometer hanya dalam 2 hari!  

Perjalanan jauh yang ditempuh penyu dilakukan untuk mencari makanan dan 

menemukan pantai tempat ia bertelur. Berdasarkan hasil penelitian, penyu betina 

selalu kembali ke pantai di mana mereka dilahirkan untuk bertelur
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Ayo Selamatkan Penyu

Caranya:

1. Kurangi perdagangan penyu dengan cara:

Ÿ Tidak memakan daging dan telur penyu.

Ÿ Tidak membeli aksesoris/cenderamata/perhiasan yang terbuat dari 

karapas penyu.

Ÿ Jika melihat pedagang telur/daging/karapas penyu, segera laporkan ke 

pihak yang berwenang seperti polisi.

2. Penyu sering kali keliru memakan plastik yang tampak seperti ubur-ubur. 

Pastikan sampah plastik yang kamu gunakan tidak dibuang ke sungai atau 

laut.

3. Saat berada di kawasan peneluran penyu

Ÿ Mematikan 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. Hal ini perlu 

untuk melatih otot-otot siripnya sebelum berenang di laut.

Ÿ Jika bertemu penyu di pantai, jangan menungganginya.

4. Dukung kegiatan konservasi dengan

Ÿ Ceritakan kepada bapak dan ibu di rumah, juga teman-teman kita 

tentang hampir punahnya penyu atau tuturuga dari laut kita bila tidak 

kita lindungi!

Ÿ Tidak lagi mengkonsumsi telur dan daging penyu.

Ÿ Tidak menebang pohon di hutan sekitar pantai peneluran penyu.

Ÿ Tidak membawa anjing ke pantai peneluran penyu.

5. Ajak anggota keluarga dan teman untuk ikut menyelamatkan penyu.

 “Mari Kitorang Selamatkan Tuturuga agar 

tidak punah seperti Dinosaurus“
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Burung Cenderawasih 

Burung Cenderawasih yang 

merupakan burung khas Papua, 

terutama yang jantan, memiliki bulu-

bulu yang indah layaknya bidadari 

yang turun dari surga (kayangan). 

Keindahan bulu Cenderawasih tiada 

duanya. Makanya orang menyebutnya 

sebagai Burung Surga (Bird of 

Paradise).

Burung Cenderawasih merupakan 

sekumpulan spesies burung yang 

dikelompokkan dalam famili 

Paradisaeidae. Burung yang hanya 

terdapat di Indonesia bagian timur, 

Papua Nugini, dan Australia timur ini 

terdiri atas 14 genus dan dan 

sekitar 43 spesies. 30-an spesies 

diantaranya bisa ditemukan di 

Indonesia.

Oleh masyarakat Papua, burung cenderawasih dipercaya sebagai titisan bidadari 

dari surga. Dulunya burung ini dianggap sebagai burung cantik tetapi tidak 

berkaki. Mereka tidak akan turung ke tanah tetapi hanya berada di udara saja 

lantaran bulu-bulunya yang indah. Karena itu kemudian burung Cenderawasih 

terkenal sebagai Bird of Paradise atau Burung Surga. Beberapa jenis yang 

terkenal adalah dari genus paradisaea yang penamaannya berasal dari kata 

paradise.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Deskripsi dan Ciri Cenderawasih 

Burung cenderawasih mempunyai ciri khas 

bulunya yang indah yang dimiliki oleh burung 

jantan. Umumnya bulunya berwarna cerah 

dengan kombinasi beberapa warna seperti 

hitam, cokelat, kemerahan, oranye, kuning, 

putih, biru, hijau, dan ungu.

Ukuran burung cenderawasih beraneka ragam. Mulai dari yang berukuran 15 cm 

dengan berat 50 gram seperti pada jenis cenderawasih raja (Cicinnurus regius), 

hingga yang berukuran sebesar 110 cm yaitu cenderawasih paruh sabit hitam 

(Epimachus albertisi) atau yang beratnya mencapai 430 gram seperti pada 

cenderawasih manukod jambul-bergulung (Manucodia comrii).

Keindahan bulu cenderawasih jantan digunakan untuk menarik perhatian lawan 

jenis. Untuk 'merayu' betina agar bersedia diajak kawin, burung jantan akan 

memamerkan bulunya dengan melakukan tarian indah. Sambil bernyanyi di atas 

dahan, pejantan bergoyang dengan berbagai gerakan ke berbagai arah. Bahkan 

terkadang hingga bergantung terbalik bertumpu pada dahan. Namun, setiap 

spesies cenderawasih tentunya punya tipe tarian tersendiri.

Burung cenderawasih mempunyai habitat hutan lebat yang umumnya di daerah 

dataran rendah. Burung dari surga ini dapat dijumpai di beberapa pulau di 

Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Selain itu juga dapat ditemukan 

di Papua Nugini dan Australia Timur.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Cara menjaga kelestarian hewan di sekitar kita

Setelah kita mengetahui bahwa hewan–hewan yang hidup di sekitar kita memiliki 

manfaat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, mari kita ikut menjaga dan 

melestarikan hewan-hewan tersebut supaya tidak punah. Ada beberapa cara yang 

dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan-hewan tersebut  yaitu: 

 1. Tidak menangkap atau berburu hewan secara berlebihan tangkaplah hewan 

sesuai yang kita butuhkan saja.

 2. Tidak menangkap hewan dengan menggunakan alat-alat atau bahan bahan 

yang berbahaya seperti menggunakan bom dan bahan kimia yang 

mengandung racun. Karena dapat mengganggu ekosistem sungai atau laut.

 3. Memilih hewan yang akan ditangkap, misalnya hewan jantan yang sudah tua. 

Jangan menangkap hewan yang masih kecil atau dalam keadaan hamil karena 

hewan tersebut tidak dapat berkembang biak .

 4. Tidak merusak tempat hidup hewan, misalnya tidak membuang sampah 

sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, jangan meracuni air 

sungai dan laut . 
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Beberapa macam flora atau tumbuhan yang ditemukan di Pulau Papua atau ada di 

sekitar Teluk Cenderawasih  diantaranya: 

Sagu

Hidup di tanah berawa, mempunyai batang 

tegak dengan tebal kulit batang 1-2 cm. 

Tingginya mencapai 10-12 m, batangnya 

mempunyai kandungan tepung/karbohidrat yang 

sangat tinggi. Tumbuhan sagu termasuk 

tumbuhan jangka panjang yang dapat berusia 

sampai 20 - 30 tahun. Jika tanaman sagu sudah 

berbuah maka kandungan karbohidratnya 

berkurang. Sebaiknya sagu dipanen pada saat 

menjelang berbunga karena dapat menghasilkan 

karbohidrat yang bermutu. Ada 2 jenis 

tumbuhan sagu yaitu yang berduri dan yang 

kulitnya licin hal ini dapat dilihat pada pelepah 

daunnya. Sagu termasuk tanaman berumpun. 

Matoa
Pohon matoa banyak tumbuh di Hutan Papua bahkan telah 

dibudidayakan di pekarangan rumah penduduk. Tanaman 

ini berkembang biak dengan biji. Warna kulit buah matoa 

beragam ada yang merah, kuning, hijau, ungu kehitaman. 

Ada yang memiliki daging buah putih tebal dan beraneka 

rasa manis berbau harum seperti campuran antara rasa 

kelapa muda, durian, dan kelengkeng. Matoa sangat enak 

dimakan. Daging buah matoa mengandung vitamin c. Buah 

matoa muda berwarna hijau, dapat di panen jika buahnya 

berubah warna. Tumbuhan matoa termasuk jenis tanaman 

jangka panjang.Tinggi pohon matoa dapat mencapai 50 

meter dan akarnya berupa akar papan, berwarna coklat 

dan coklat kekuningan. 
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Mahkota Dewa

Tumbuhan mahkota dewa merupakan salah satu jenis 

tumbuhan yang berasal dari Papua. Nama lain dari 

tumbuhan mahkota dewa adalah makuto rojo, 

makuto ratu, obat dewa, pau (obat pusaka).

Pohon mahkota dewa dikenal sebagai salah satu 

tanaman obat asli Indonesia. Tanaman atau pohon 

mahkota dewa sering kali ditanam sebagai tanaman 

peneduh. Ukurannya tidak terlalu besar dan 

tingginya mencapai 3 meter. Buah mahkota dewa 

berwarna merah menyala saat matang dan hijau 

ketika masih muda yang serangkai pada batang 

utama hingga ke ranting.

Pinang

Pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah 

Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga 

merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang. 

Pinang terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. 

Biji ini dikenal sebagai salah satu campuran orang 

makan sirih, selain gambir dan kapur.

Secara tradisional, biji pinang digunakan dalam ramuan 

untuk mengobati sakit disentri, diare berdarah, dan 

kudisan. Biji ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil 

zat pewarna merah dan bahan penyamak. Akar pinang 

jenis pinang hitam, di masa lalu digunakan sebagai 

bahan peracun untuk menyingkirkan musuh atau orang 

yang tidak disukai. Pelepah daun yang seperti tabung 

(dikenal sebagai upih) digunakan sebagai pembungkus 

kue-kue dan makanan. Umbutnya dimakan sebagai 

lalapan atau dibikin acar.
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Flora dan Fauna Khas Teluk Cenderawasih
Kegiatan�Belajar�1

Manfaat Tumbuhan Khas Papua

Papua memiliki banyak jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, 

baik sebagai bahan makanan, kosmetik, maupun obat-obatan. Contohnya:

  No  Nama Tumbuhan   Manfaat

1

2

5

6

3

4

Sagu

Matoa

Buah Merah

Kayu Besi

Mahkota Dewa

Pinang

-  Tepung sagu sebagai bahan makanan aneka kue dan makanan pokok.

-   Daunnya sebagai atap rumah.

-   Lidinya sebagai sapu lidi, kerajinan tangan dll.

-   Kulit batangnya dipakai untuk lantai rumah panggung, lantai 

jembatan, bahan kayu bakar dll. 

-  Buahnya yang kering sebagai kerajinan tangan, hiasan dinding, dan  

bunga.

-  Ampas sagu di jadikan pupuk.

-  Isi sagu yang tidak terpakai dijadikan sebagai berkembangnya ulat 

sagu.

-  Pelepah daun dapat digunakan untuk dinding rumah, sebagai alat 

pancing dll.

-  Daging buahnya dapat dimakan sebagai sumber vitamin C bagi tubuh.

-  Batang kayu sebagai bahan kayu bakar, ukiran, bahan bangunan.

-  Buahnya dapat untuk bahan kosmetik, obat, dan sajian makan pinang 

sirih.

-  Batang pohonnya dijadikan bahan bangunan seperti jembatan, tiang, 

dan pagar rumah.

-  Daging batang pucuk yang muda dapat digunakan sayur.

-  Akar pinang untuk obat.

-  Buahnya dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan obat.

-  Daunnya digunakan untuk bahan kerajinan anyaman. 

-  Tempat berlindungnya hewan  atau burung hutan. 

- Batang kayunya sebagai bahan bangunan dan mebel, ukiran, dan 

pembuatan arang.

Buahnya memiliki kegunaan sebagai obat: menetralisir racun dalam 

tubuh meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi kadar gula dalam 

darah, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, mencegah 

terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan 

kolesterol dan lemak pada dinding pembuluh darah, mengurangi rasa 

sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan, dan sebagai anti 

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

Tantangan Tuturuga “Kehidupan Tuturuga dan Ancamannya”

Waktu: 45 menit.

Peserta:Anak-anak, 20 – 40 orang.

Tempat: Di luar atau di dalam ruangan yang luas.

Peralatan:

- Tali 13 – 20 meter.

- 2 lingkaran kayu/rotan.

- 1 tas/kantong per anak-anak (merah untuk pemangsa, hijau untuk tuturuga).

- Topi identitas untuk semua predator/faktor pembatas (atau kartu identitas 

dengan kain untuk pakai di tangan).

- Koin permainan (warna emas).

- Kacang kering.

Cara Bermain:

1. Siapkan daerah kegiatan seperti gambar terlampir. Beri setiap anak-anak satu 

tas atau kantong.

2. Bagi kelas dalam dua kelompok:

Kelompok 1-Tuturuga

Setiap anak-anak mendapat 50 kacang kering untuk disimpan di tasnya. Kacang 

mewakili tuturuga. Satu tas kacang mewakili tukik tuturuga yang keluar dari 

satu sarang.

Kelompok 2-Faktor Pembatas

Bagi kelompok ini menjadi dua kelompok kecil: Kelompok darat dan kelompok 

laut.

 Kelompok Darat: predator di darat (contohnya: burung, semut, anjing, soa-soa, 

kepiting) dan faktor pembatas dari kegiatan manusia (contohnya: bangunan di 

pantai, pengambil/pengumpul telur).

 Kelompok Laut: predator di laut (contohnya: hiu, ikan besar, burung) dan 

faktor pembatas dari kegiatan manusia (contohnya: terkena jaring ikan, plastik 

yang dibuang ke laut,  pembunuh tuturuga).

 Beri topi atau kartu identitas pada setiap anak yang menjelaskan peranannya 

sebagai faktor pembatas dalam permainan ini.

berlanjut ke halaman berikutnya
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3. Jelaskan cara bermain dan aturan-aturan berikut ini:

A. Tuturuga harus menetas, melewati pantai dan tinggal di laut lepas untuk 10 

tahun. Tuturuga lari (berenang) diantara kedua zona tahun yang 

mensimulasikan waktu di laut.  Mereka mendapat satu koin emas di zona 

tahun dan lari (berenang) ke zona tahun lainnya untuk mendapat satu koin 

emas lagi.  Setiap koin emas (10 tahun), tuturuga kembali ke pantai 

peneluran untuk bertelur

B. Tuturuga berusaha menghindar dan tidak ditangkap oleh faktor pembatas 

dan predator. Bila tertangkap oleh, tuturuga berhenti, memberikan 10 

kacang dari tasnya kepada faktor pembatas.

C. Daerah padang lamun adalah zona aman untuk tuturuga. Faktor pembatas 

tidak boleh menangkap tuturuga selama mereka ada di zona padang lamun.  

Fasilitator dapat (1) Membatasi waktu berapa lama satu tuturuga bisa 

istirahat di padang lamun, dan (2) Membatasi jumlah tuturuga yang boleh 

istirahat dalam waktu bersamaan. 

    Pilihan lain: Fasilitator dapat mengeluarkan Zona Aman dari laut sesudah 

tuturuga berada di laut untuk beberapa waktu. Hal ini akan mensimulasikan 

bahwa tuturuga menjadi terlalu besar untuk bersembunyi di padang lamun.

D. Faktor pembatas harus mengikuti aturan-aturan berikut ini:

 Mereka tidak boleh menangkap tuturuga yang sama dua kali berturut-turut. 

Mereka tidak boleh menangkap tuturuga yang sedang memberi kacang 

kepada faktor pembatas yang lain. Diberi waktu 10 hitungan untuk tuturuga 

yang baru memberi kacang untuk mulai berlari menghindar. Mereka harus 

tinggal paling tidak 4 langkah dari tuturuga yang sedang memberi kacang 

kepada faktor pembatas yang lain.

E. Tuturuga yang sudah kehilangan seluruh 50 kacangnya maka dia mati. Dia 

harus kembali ke pantai dan menjadi bangunan. Bila bangunan (bangunan 

berdiri berjajar berdampingan) menutup jalan masuk ke pantai peneluran, 

tuturuga yang tersisa dalam permainan mati semua tanpa bertelur

F. Permainan  selesai bila semua tuturuga sudah mati atau kembali ke tempat 

bertelur

4. Jelaskan aturan sebanyak 2 kali, minta anak-anak menjelaskan cara bermain 

untuk memastikan mereka mengerti peranannya dan aturan bermain.

5. Bermain
berlanjut ke halaman berikutnya

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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6. Setelah permainan selesai, fasilitator dengan anak-anak mendiskusikan 

hasilnya. Mungkin beberapa anak-anak khawatir karena mortalitas penyu tinggi 

sekali (banyak penyu yang mati). Mereka bisa membicarakan apa saja yang bisa 

mereka lakukan untuk menyelamatkan tuturuga. Penting juga untuk melihat dan 

mendiskusikan perbedaan antara ancaman alami dan ancaman dari manusia.  

Minta anak-anak menjelaskan siklus kehidupan tuturuga. Diskusikan tentang 

ancaman-ancaman yang mempengaruhi kelangsungan hidup tuturuga; karena 

tuturuga di seluruh dunia terancam punah, berarti ancaman sudah lebih dari 

batas keseimbangan alam. Bahas beberapa rekomendasi untuk menyelamatkan 

penyu di Provinsi Papua.

Tambahan:

- Ganti perbandingan predator dan ancaman terhadap tuturuga (coba 1/3 

predator dan ancaman dengan 2/3 tuturuga) dan mainkan lagi simulasi.  

Diskusikan perubahan yang terjadi.

- Mainkan simulasi tanpa ancaman dari manusia. Diskusikan perubahan ini.

- Apakah menarik untuk membuat pusat informasi tentang penyu di 

perpustakaan? Apakah anak-anak mau mengunjungi perpustakaan untuk 

mempelajari penyu lebih jauh?

Evaluasi:

- Jelaskan tahapan-tahapan utama pada siklus kehidupan tuturuga, mulai dari 

tahap telur!

- Sebutkan setidaknya empat faktor pembatas yang membuat tuturuga tidak 

dapat hidup sampai dewasa dan bertelur lagi!

- Sebutkan aturan-aturan yang dapat membantu tuturuga hidup hingga dewasa.  

Siapa yang harus melaksanakannya?

Ilustrasi Lapangan Main:

- Zona bertelur atau sarang. Adalah Tempat tuturuga bertelur dan tukik ditetaskan. Tuturuga mulai bermain dari zona ini dan 

akan kembali ke zona ini sesudah 10 tahun

- Zona Pantai adalah zona yang harus dilewati tukik sebelum masuk ke laut. Zona ini adalah tempat yang banyak predator dan 

ancamannya

- Zona Laut yaitu daerah dimana tuturuga menjadi dewasa untuk 10 tahun sebelum mereka kembali ke zona sarang untuk bertelur

- Zona Tahun. Tuturuga harus menuju ke dua zona ini untuk mendapatkan koin emas yang berarti dia menjadi dewasa sampai umur 

10 tahun. (satu koin emas didapatkan untuk setiap kali anak-anak melewati laut dan tiba di Zona Tahun). Selama perjalanan 

diantara zona, tuturuga terancam predator dan faktor pembatas lainnya. Tuturuga aman bila berada dalam Zona Tahun.

- Zona Padang Lamun: Tempat aman untuk tuturuga kecil. (sampai mereka sekitar umur 5 tahun dan terlalu besar untuk 

bersembunyi di padang lamun)

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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Survei Satwa (Tuturuga atau Satwa Lain)

Tujuan:

- Memahami konsep kepunahan, spesies endemik.

- Mengetahui makhluk hidup apa saja yang hidup di ekosistem pesisir.

- Membangkitkan rasa bangga dan cinta atas alam yan ada di sekitar tempat 

tinggal mereka.

- Meningkatkan rasa kepemilikan atas masalah yang ada di sekitar mereka.

- Membangkitkan rasa empati kepada spesies tertentu terutama yang berada di 

sekitar mereka (misalnya : tuturuga, hiu, dan lainnya).

- Memahami nilai-jasa penting alam dan ekosistem bagi kehidupan.

Peserta: Anak-anak 20 – 30 orang

Waktu: 90 Menit

Peralatan:

- Lembar pertanyaan persepsi pra-kegiatan tentang satwa (tuturuga atau satwa 

lainnya).

- Lembar pertanyaan tentang satwa (tuturuga atau satwa lainnya). Pertanyaan 

berupa pilihan berganda, benar atau salah atau skala 1 – 5.

- Lembar cerita tentang tuturuga, gurano bintang, lumba-lumba, dan satwa lain

- Presentasi.

- Film.

Cara bermain:

Bagian I

1. Fasilitator memberikan lembar pertanyaan kepada para anak-anak tentang 

persepsi dan fakta-fakta ilmiah tentang spesies unik dan endemik (tuturuga 

atau satwa lain).

2. Fasilitator membaca lembar pertanyaan satu per satu dan memberikan 

tenggang waktu untuk anak-anak menjawab (bisa juga jawabannya diisi dalam 

skala 1- 5).

3. Fasilitator mengumpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut.

4. Hasil jawaban anak-anak dibahas bersama-sama.

======== Tambahkan lembar pertanyaan dan fakta ilmiah sebagai suplemen ========

berlanjut ke halaman berikutnya

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

1. Fasilitator membaca lembar cerita tentang satwa, termasuk fakta-fakta 

ilmiah tentang satwa (tuturuga atau satwa lainnya).

2. Fasilitator memberikan lembar pertanyaan kepada para anak-anak tentang 

persepsi dan fakta-fakta ilmiah tentang satwa (tuturuga  atau satwa lain).

3. Fasilitator membaca lembar pertanyaan satu per satu dan memberikan waktu 

untuk anak-anak menjawab (bisa juga jawabannya di isi dalam skala 1 – 5).

4. Fasilitator mengumpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut.

5. Hasil dari jawaban di bahas bersama dengan peserta lain. Penjelasan bisa 

diberikan melalui presentasi atau film (bila tersedia).

sumber: www.wikimedia.org

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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Pengamatan Satwa Liar

Ajak para anak-anak untuk mengunjungi kebun, hutan atau pantai. Jangan lupa, 

bawalah alat-alat tulis, buku catatan dan teropong (binokuler atau monokuler). 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Setiap kelompok diwajibkan 

mengamati satwa yang ditemukan. Isilah tabel pengamatan kalian. Bagilah tugas 

pada anggota kelompok. Ada yang bertugas mengamati, ada yang bertugas mencatat. 

Setiap kelompok bebas memilih lokasi kunjungan. Lakukanlah di pagi atau sore hari, 

karena hewan biasanya sangat aktif pada saat-saat itu. 

Nama Hewan yang ditemukan Kegiatan

Tabel Pengamatan Satwa

Nama anggota kelompok :

Kelas                              :

Lokasi pengamatan         :

Waktu pengamatan         :

No

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�3
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Membuat Herbarium

Kegiatan kali ini adalah membuat herbarium. Ambilah daun-daun secukupnya,

yang ada di sekitar rumah atau sekolah. Selipkan dedaunan itu pada buku tulis yang 

sudah tidak terpakai (bekas). Dapat pula kalian memakai lembaran kertas karton 

atau kardus. Tempelkan dedaunan itu dengan memakai lem. Tuliskan nama daun atau 

nama pohon di bawahnya. Wah, menarik bukan. Kini kalian mempunyai koleksi 

herbarium. 

 Herbarium berasal dari kata “hortus 

dan botanicus”, artinya kebun botani 

yang dikeringkan. Biasanya disusun 

berdasarkan sistem klasifikasi. 

Istilah herbarium lebih dikenal untuk 

pengawetan tumbuhan. Herbarium 

biasanya dilengkapi dengan data-data 

mengenai tumbuhan yang diawetkan. 

Selain itu dalam herbarium juga 

memuat waktu dan nama 

pengoleksinya. Herbarium juga 

merupakan salah satu sumber 

pembelajaran yang penting dalam ilmu 

biologi tumbuhan.

Kegiatan�Belajar�1�-�Lembar�Kerja�anak-anak�4
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Pengertian Habitat

Menurut pengertiannya habitat adalah tempat hidup atau tempat tinggal. Semua 

makhluk hidup mempunyai tempat hidup. 

Habitat dari makhluk hidup itu lebih dari satu. Misalnya rusa, habitat mencari 

makannya adalah padang rumput dan habitat tempat tinggalnya ada di dalam hutan. 

Di dalam suatu habitat, aneka jenis flora dan fauna hidup di dalamnya. Di sana, 

mereka berkembang biak, mencari makan, berteman, berlindung di dalamnya. 

Contohnya habitat hutan yang dijadikan tempat hidup rusa, burung, atau ular. 

Contoh lain adalah laut yang merupakan habitat dari hiu, penyu, dan terumbu karang. 

Begitu pula hutan mangrove, yang merupakan habitat bagi buaya, ular serta berbagai 

jenis tumbuhan bakau.

Di sekitar kebun juga merupakan habitat bagi kupu-kupu, belalang atau cacing. Pada 

dasarya habitat merupakan suatu lingkungan yang menyediakan sumber makanan, 

air, tempat berkembang biak  dan perlindungan bagi makhluk hidup di dalamnya.

Contoh habitat yang dijumpai di sekitar kita diantaranya, hutan, sungai, padang 

rumput, kebun, laut dan sebagainya. Makhluk hidup yang tinggal di habitatnya 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya adalah ikan gurano bintang dan 

penyu habitat utamanya adalah di dalam laut. Mereka tidak dapat hidup di darat 

atau hutan. Ikan gabus habitatnya ada di air tawar yaitu di sungai dan danau. Ia tidak 

dapat bertahan hidup di laut yang berair asin. Namun ada juga satwa yang dapat 

hidup di dua alam. Misalnya katak, yang mampu hidup di darat dan air. Begitu pula 

dengan tumbuhan, akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pohon kelapa misalnya banyak ditemukan di pesisir 

pantai sampai hutan dataran rendah.  Pohon kelapa

tidak akan hidup di atas pegunungan tinggi. Begitu pula 

pohon bakau yang hanya hidup di habitat hutan 

mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau sangat 

tergantung dengan pasang surut air laut dan hanya 

ditemukan di pesisir pantai.
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Pengertian Ekosistem

Menurut pengertiannya ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen. Pertama 

yaitu biotik (komponen hidup) yang terdiri dari manusia, tumbuhan serta hewan. 

Komponen kedua adalah abiotik (komponen tak hidup) misalnya tanah, air dan  udara.

Masing-masing komponen itu saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya 

seekor rusa di hutan memerlukan rumput dan dedaunan untuk dimakan. Ia juga 

memerlukan oksigen untuk bernafas. Begitu pula rusa dan rumput memerlukan air untuk 

kelangsungan hidupnya. 

Manusia termasuk di dalam komponen organik atau sistem, begitu pula dengan sinar 

matahari serta udara. Termasuk juga didalamnya ada  makhluk hidup pengurai. Manusia 

tidak dapat hidup tanpa dukungan dengan hewan atau tumbuhan sebgai sumber 

makanan. Tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk proses fotosistesis. 

Manusia sangat membutuhkan tanah, air, udara dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk 

itu menjaga dan memelihara ekosistem sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk lainnya. Adalah beberapa ekosistem yang ada di sekitar kita 

seperti :
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Ekosistem Hutan

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan 

atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Hutan adalah 

bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di 

daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, 

di pulau kecil maupun di benua besar.

Ekosistem hutan adalah kawasan dimana terdapat keanekaragaman yang paling tinggi di 

daratan. Kawasan hutan merupakan rumah bagi tumbuhan dan juga hewan. 

Keberadaannya tak hanya sebagai penghasil oksigen saja tetapi juga penting bagi 

kehidupan. Hutan di negara kita sangat kaya akan jenis flora dan fauna. Tercatat ada 

38.000 jenis tumbuhan, 515 jenis mamalia (hewan bertulang belakang), dan 511 jenis 

reptil. Di negara kita menjadi rumah bagi 1.531 jenis burung, 270 jenis amfibi dan 

2.827 hewan bertulang belakang.
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Saat ini kondisi hutan di Indonesia sangat terancam. Aktivitas pengambilan kayu 

secara liar banyak dilakukan. Termasuk juga hutan di kawasan hutan Papua. Begitu 

juga dengan adanya pertambangan dan pembukaan lahan untuk perkebunan secara 

besar-besaran. Aktivitas tersebut banyak membuka lahan hutan alami. Akibatnya, 

hutan alam sedikit demi sedikit terus berkurang. Kehidupan flora dan fauna banyak 

yang terancam.

Fungsi Hutan

Hutan berfungsi sebagai sarana hidrologis yakni gudang tempat menyimpan air. 

Hutan juga mampu menyerap air dan embun dan kemudian mengalirkannya ke sungai 

melalui mata air yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Selain itu, hutan sebagai 

penadah air akan membuat air hujan tidak tergenang dan sia-sia. Ekosistem hutan 

berperan sebagai pengunci tanah sehingga menghindarkan dari ancaman bencana 

alam semacam longsonr juga erosi tanah. Hutan juga merupakan dapur alami, 

tempat di mana pepohonan “memasak” unsur hara dan kemudian dialirkan ke 

sekitarnya. Meski ia berada di daratan, tetapi aliran energi pepohonan yang ada di 

hutan ini sampai ke tumbuhan yang ada di perairan misalnya di sungai.

Hutan juga merupakan “pabrik oksigen”. Ia terus menerus memproduksi oksigen 

atau oksigen. Melalui dedaunan pohonnya. O  sangat dibutuhkan manusia, karenanya 2

keberadaan hutan sangat penting. Hutan mendaur ulang CO  ,termasuk yang 2

dikeluarkan manusia, yang ada di bumi dan menjadikannya oksigen. Lebatnya hutan 

berfungsi sebagai tempat berkembang biak aneka macam flora dan fauna untuk 

memperkaya keanekaragaman hayati. Hutan juga merupakan sarana pertahanan 

ekosistem lainnya. Hutan bisa berperan sebagai sumber makanan bagi penduduk di 

sekitarnya sebab pepohonan yang hidup di dalamnya juga menghasilkan sejumlah 

bahan makanan seperti buah dan lain-lain. 

Tak hanya itu, jika kita cermat dan bijak, hutan juga menyediakan kayu untuk 

digunakan manusia mencukupi segala keperluannya. Manfaat ekosistem hutan 

lainnya adalah sebagai sarana rekreasi. Jika dikelola dengan baik, hutan juga bisa 

menjadi daya tarik bagi wisatawan.
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Kegiatan�Belajar�2

Ekosistem Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus 

menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Keanekaragaman hayati di dalam 

dan di pinggir sungai juga sangat banyak. Banyak hewan serta tumbuhan yang 

ditemukan di sekitar sungai. Ikan, kepiting, ular, burung, monyet merupakan 

beberapa satwa penghuni sungai. Begitu pula dengan tumbuhan serta manusia banyak 

menggantungkan dan mengambil manfaat dari sungai. Sungai terdiri dari beberapa 

bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai 

akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan 

dengan kepada saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. 

Penghujung sungai dimana sungai bertemu laut dikenal dengan nama muara sungai. 

Melalui sungai, air hujan yang turun di daratan dialirkan ke laut atau tampungan air 

yang besar seperti danau serta rawa.

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya 

terkumpul dari hujan, embun, mata air. Bahkan di negara yang mempunyai salju, air 

sungai juga berasal dari lelehan es atau salju.

Manfaat terbesar sebuah 

sungai adalah untuk irigasi 

pertanian, bahan baku air 

minum, sebagai saluran 

pembuangan air hujan dan air 

limbah. Di banyak daerah 

sungai dipakai sebagai jalur 

transportasi dan objek 

wisata sungai. Di Indonesia 

saat ini terdapat 5.950 

Daerah Aliran Sungai (DAS).
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Kegiatan�Belajar�2

Ekosistem Kebun

Ekosistem kebun merupakan ekosistem 

buatan. Artinya suatu kawasan yang 

sengaja diciptakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya 

kebun yang berisi tanaman palawija 

seperti singkong, ubi jagung. Ada juga 

kebun yang ditanami pohon buah-buahan 

misalnya mangga, pisang atau campuran. 

Ada juga kebun yang ditanami tumbuhan 

yang bermacam-macam jenis, ada 

tanaman keras, tanaman hias seperti 

bunga atau pohon buah-buahan. 

Di kawasan ekosistem kebun juga 

dijumpai aneka jenis hewan. Karena kebun 

juga sebagai sumber makanan, tempat 

berkembang biak dan tempat 

perlindungan bagi bermacam jenis hewan. 

Coba saja kalian perhatikan ada hewan 

apa yang ditemukan di kebun? 

Ada belalang, kupu-kupu, kumbang, semut, 

ada juga jenis reptil misalnya kadal, 

cicak, ular. Begitu pula kawanan burung-

burung liar menjadikan kebun sebagai 

tempat mencari makan dan bersarang.
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Kegiatan�Belajar�2

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. Mangrove 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 

tumbuhan mangrove berbeda dengan akar tumbuhan yang di darat. 

Akar tumbuhan mangrove dibedakan atas:

1. Akar tongkat/penyangga.

2. Akar nafas/cakar ayam.

3. Akar lutut.

Akar nafas

Akar cakar Ayam/akar gantung

Akar tongkat

Akar penyangga
Akar lutut
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Kegiatan�Belajar�2

Fungsi Hutan Mangrove

Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi sebagai berikut: 

Ÿ Sebagai penahan angin dan pencegahan terjadinya abrasi pantai.

Ÿ Akarnya dapat meredam hempasan ombak dan membantu menahan 

terhanyutnya lumpur dari sungai ke laut, sehingga mengurangi sedimentasi di 

ekosistem padang lamun dan terumbu karang.

Ÿ Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah meresapnya air laut ke darat 

(intrusi).

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

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

Ÿ Batang–batang bakau banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, tiang 

rumah, kayu bakar, dan bahan utama pembuat kertas.

Ancaman dan Kerusakan

Hutan-hutan bakau menghadapi banyak ancaman dan kerusakan yang bisa membawa 

kepunahan. Ancaman itu ditimbulkan baik oleh penyebab-penyebab alami maupun oleh 

manusia. Adanya konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) Artinya, sebagian besar 

kawasan mangrove itu dapat saja ditebang sewaktu-waktu untuk kebutuhan produksi. 

Kawasan hutan bakau seringkali dibuka orang untuk diubah menjadi wilayah 

pertambakan, tambak garam, lahan pertanian dan bahkan pemukiman.  

Hewan yang tinggal di Hutan Mangrove

Hewan yang tinggal dihutan mangrove, misalnya monyet ekor panjang, burung-burung 

besar seperti burung kuntul 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.

sumber: www.2.bp.blogspot.com
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Kegiatan�Belajar�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 di dalam air laut.

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.

sumber: www.news.ufl.edu

sumber: www.observatoire-marin.com
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Kegiatan�Belajar�2

Fungsi Padang Lamun

Ÿ � Padang lamun dapat meredam gerakan ombak dan menyaring sedimen serta 

limbah.

Ÿ � Tumbuhan lamun yang lebat berfungsi sebagai penangkap sedimen dan 

memperlambat gerakan air dari arus sehingga membuat air menjadi lebih jernih.

Ÿ � Lamun juga berfungsi meredam gerakan arus laut dan ombak sehingga dapat 

melindungi pantai dan abrasi. 

Ÿ � Rimpang (rhizoma) akar lamun  menangkap dan mengendapkan sedimen, sehingga 

dapat meningkatkan stabilitas  permukaan di bawahnya.

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

berbahaya. 

Ÿ � 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, mamalia laut, 

dan sebagainya.

31

Ancaman dan Kerusakan

Banyak kegiatan atau proses dari alam maupun aktivitas manusia yang mengancam 

kelangsungan hidup ekosistem lamun seperti berikut:

Ÿ Pengerukan dan pengurugan yang berkaitan dengan pembangunan areal estate 

pinggir laut, pelabuhan, industri, saluran navigasi

Ÿ Pencemaran limbah industri terutama logam berat, dan senyawa organolokrin

Ÿ Pembuangan sampah organik

Ÿ Meningkatnya kekeruhan air, dan terlapisnya insang hewan air.

Ÿ Terjadinya akumulasi logam berat padang lamun 

Ÿ Penurunan kandungan oksigen terlarut

Ÿ Pencemaran limbah pertanian berupa penggunaan pestisida dapat mematikan 

hewan yang berasosiasi dengan padang lamun

Ÿ Pencemaran minyak. Lapisan minyak pada daun lamun dapat menghalangi proses 

fotosintesis.
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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 

(invertebrata) 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.

Hewan-hewan Penghuni Terumbu Karang

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

kerapu, teripang, lobster, ikan napoleon, cumi–cumi, kepiting, ubur-ubur, kerang-

kerangan/kima/bia, dan berbagai jenis ikan hias.  Sementara ikan atau biota laut 

yang sering bermigrasi dan hanya datang untuk mencari makan yakni penyu atau 

tuturuga, hiu dan lumba-lumba. Banyak sekali hewan yang tumbuh, mencari makan, 

berlindung, dan berkembang biak di terumbu karang. 

Polip Karang
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Ancaman 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 yg merusak seperti membuang jangkar, berjalan di 

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

karang.

6. Penebangan hutan yang mengakibatkan pelumpuran di daerah pesisir.

7. Pengembangan industri dan pemukiman di daerah pesisir.

8. Pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkendali seperti reklamasi pantai.

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 bom 

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 dan laut.

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

dan sekitarnya.

karang otak

karang batu

karang tanduk

karang lunak

karang meja

Berbagai jenis karang
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“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 berkelompok. 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 :

Kegiatan�Belajar�2�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1
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“Diskusi Kelompok”

Bekerjalah bersama kelompok cara mengurangi kerusakan terumbu karang. 

Presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas.

Nama kelompok:

Cara mengurangi kerusakan terumbu karang : 

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

“Pelestarian Hutan Bakau”

Cobalah membuat suatu kegiatan pelestarian hutan bakau di tempat tinggalmu. 

Misalnya membuat kegiatan penghijauan. Bersama teman dan guru kalian dapat 

mengumpulkan biji-biji pohon bakau yang telah jatuh. Tanamlah di suatu lokasi yang  

memang cocok atau di kawasan hutan bakau yang rusak atau telah punah. Rawatlah 

bibit-bibit tersebut secara bergiliran. Amati pertumbuhannya setiap bulan. Kegiatan 

ini bisa melibatkan orangtua dan warga desa. Seluruh penduduk bersama-sama 

merawat dan melestarikan hutan mangrove. Nah, tugas kalian adalah membuat papan 

peringatan atau papan pemberitahuan atau slogan tentang pentingnya melestarikan 

hutan bakau. Bahannya adalah sebilah papan atau tripleks bekas atau batang kayu 

yang dibelah. Tambahkan juga tiang penyangga untuk menancapkan pada tanah. 

Gunakan cat untuk menuliskan slogannya. Papan ini nantinya akan ditaruh di lokasi 

penanaman. Wah, kegiatan menarik bukan?   

Nama kelompok              :

Nama anggota kelompok :

Nama lokasi penanaman  :

Kalimat slogan                :
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Mengenal 

Pemanasan Global dan

Perubahan Iklim
Ke

gia
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

  Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3, 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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Panas matahari sebagian
diserap oleh bumi 

Karena adanya gas rumah kaca
sinar matahari sebagian 

memantul kembali ke bumi

Gas Rumah Kaca

Suhu permukaan
bumi meningkat

Panas matahari jatuh 
menyinari bumi 

Proses Terjadinya Pemanasan Global

Atmosfer

Pemanasan global (Global warming) adalah kejadian meningkatnya temperatur 

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

di atmosfer. Gas-gas rumah kaca) itu terdiri dari karbondioksida (CO ),.2

metana (Ch ) dan dinitroksida. Adanya gas rumah kaca mempunyai peranan yang 4

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. Dalam 

bahasa inggrisnya disebut climate change. Proses Pemanasan di sebuah

rumah kaca

Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
Kegiatan�Belajar�3
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Sumber Gas Rumah Kaca 

Pemanasan global terjadi akibat berbagai aktivitas manusia dalam kegiatan sehari-

hari. Kita harus menyadari langsung maupun tidak langsung ikut andil menyumbang 

emisi meningkatnya gas-gas rumah kaca di lingkungan kita. Aktivitas manusia 

menyumbang emisi GRK, antara lain:

1. Penggunaan bahan bakar fosil. 

Kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik 

merupakan contoh kegiatan yang menggunakan bahan bakar fosil. Penggunaan 

bahan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar dari fosil merupakan 

penyumbang terbesar emisi GRK, disusul kegiatan industri dan penggunaan 

kendaraan bermotor.

2. Penebangan liar (Illegal logging) dan kebakaran hutan.

Hutan adalah penyerap gas karbon dioksida (CO ) yang paling besar di bumi. 2

Pembalakan liar dan tidak terkendali menyebabkan berkurangnya areal hutan 

secara besar-besaran. Dengan berkurangnya areal hutan, berkurang pula 

penyerap gas karbon dioksida sehingga gas tersebut menumpuk di atmosfer dan 

memicu pemanasan global. Demikian halnya dengan kebakaran hutan. Kebakaran 

hutan seringkali disebabkan karena kelalaian manusia. Selain menyebabkan 

berkurangnya areal hutan, kebakaran hutan juga menyumbang langsung gas CO2 

yang tidak sedikit jumlahnya ke atmosfer.

3. Kegiatan 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 4

GRK yang memicu pemanasan global. Gas metan adalah gas yang mudah terbakar. 

Jika dikelola dengan baik, sisa-sisa pertanian dan peternakan bisa digunakan 

untuk menghasilkan metana untuk digunakan memasak dengan memakai kompor 

gas atau untuk keperluan lain. Metana yang berguna tersebut biasa dikenal 

dengan nama biogas.
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Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
Kegiatan�Belajar�3
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4. Tempat pembuangan sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga bisa menghasilkan gas metan. Gas 

metan dihasilkan dari proses pembusukan sampah. Hal paling bijaksana dalam 

mengelola sampah adalah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik bisa diolah lagi untuk dijadikan pupuk, sedangkan sampah 

anorganik bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang berguna.

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 (intrusi) ke dalam 

sumber air tawar.

2.  Punahnya beberapa jenis flora fauna serena tidak dapat beradaptasi  dengan suhu 

yang lebih tinggi.

3.  Meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria.

Sementara itu bergesernya musim akan mengakibatkan:

1.  Terjadinya kemarau panjang akibatnya akan terjadi gagal panen, krisis air bersih, 

dan sering adanya kebakaran hutan.

2. Berubahnya pola hujan. Hal ini akan mengakibatkan intensitas curah hujan di atas 

dengan periode waktu hujan yang singkat sehingga mengakibatkan sering terjadinya 

banjir, tanah longsor dan badai.
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Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
Kegiatan�Belajar�3
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Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
Kegiatan�Belajar�3�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1

Pemanasan Global
Tugas kalian adalah menggambar tentang terjadinya pemanasan global. Tugas ini 

dikerjakan secara berkelompok. Gunakan juga pensil warna, krayon atau spidol untuk 

memperindah gambar. Setelah selesai presentasikan di depan kelas, mengapa bisa 

terjadi pemanasan global?

Anggota kelompok :
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Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Perubahan Iklim
Tugas kalian adalah mempresentasikan tentang perubahan iklim. Tugas ini 

dikerjakan secara berkelompok. Kalian harus mencari tahu atau wawancara kepada 

nelayan atau petani tentang perubahan iklim atau cuaca apa yang terjadi beberapa 

tahun belakangan ini? Setelah selesai presentasikan di depan kelas, mengapa bisa 

terjadi perubahan iklim.

Anggota kelompok :

Perubahan cuaca atau iklim apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini?

Apa pengaruhnya bagi nelayan atau petani?

Kegiatan�Belajar�3�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

 Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 4 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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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. Sampah 

yang menyumbat saluran air atau got dapat 

menyebabkan banjir. 

Dampak yang Ditimbulkan 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, lipas, kutu, dan lain-lain) yang membawa kuman penyakit. 

Sampah yang dibuang di jalan dapat 

menghambat saluran air yang akhirnya 

membuat air tergenang, menjadi tempat 

bersarang bagi nyamuk penyebab malaria. 

Sampah yang menyumbat saluran air atau 

got dapat menyebabkan banjir. 
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Pengelolaan Sampah
Kegiatan�Belajar�4
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Mengelola Sampah menjadi Benda Berguna 

Mengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia berguna untuk mengurangi 

dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan juga 

dimaksudkan untuk mengurangi penumpukkan sampah di alam terbuka, tempat 

pembuangan sampah dan di rumah. Kegiatan dilakukan untuk memulihkan sumber daya 

alam. 

Tujuan pengelolaan sampah yaitu:

 1.  Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.

 2. Mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan 

      bagi lingkungan hidup.

Beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah:

a.  Pemanfaatan Sampah Secara Langsung

 Salah satu cara memanfaatkan sampah secara langsung adalah dengan cara 

menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. 

Cara seperti ini disebut reuse. Misalnya kertas yang masih bersih dapat 

digunakan sebagai pembungkus barang, pembungkus detergen untuk membuat 

payung, jas hujan, tas, botol air mineral untuk tempat sabun, mainan anak-anak, 

atau barang kerajinan.

b. Pemanfaatan Sampah Secara Tidak Langsung

 Dapat dilakukan dengan cara recycle, artinya 

mendaur ulang sampah-sampah yang telah terpakai. 

Salah satu sampah yang dapat di daur ulang adalah 

kertas. Daur ulang adalah salah satu cara untuk 

mengolah sampah. Sampah yang sudah kita pakai 

diolah kembali menjadi sesuatu barang lain yang 

dapat kita pergunakan kembali. 

DAUR ULANG

KERTAS
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Pengelolaan Sampah
Kegiatan�Belajar�4
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Pengelolaan Sampah
Kegiatan�Belajar�4

Berikut ini akan dijelaskan cara mendaur ulang sampah:

1.  Pisahkan sampah jenis kertas seperti kertas koran, kardus atau karton. 

2. Pembuatan bubur kertas. Setelah kertas disortasi berdasarkan jenisnya, kertas 

tersebut direndam di dalam air sampai menjadi bubur kertas.

3. Pemutihan dan pewarnaan. Bubur kertas yang telah jadi kembali diproses untuk 

menyeragamkan warna dan apabila diperlukan pada proses ini juga dapat dilakukan 

pewarnaan.

4. Pencetakan kertas. Proses selanjutnya adalah pencetakan kertas sesuai dengan 

kebutuhan misalnya ukuran, bentuk dan juga motif.

5. Pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan langsung di bawah sinar matahari ataupun 

menggunakan pengering buatan.

Daur Ulang Plastik atau Kaleng

Daur ulang plastik dalam skala besar yang biasanya dilakukan oleh perusahaan menjadi 

pecahan plastik atau plastik cacahan. Sedangkan kita dapat mendaur ulang sampah 

dengan cara sederhana dengan mengubah plastik  dan kaleng tersebut menjadi produk 

yang lain. Contohnya plastik kemasan bekas detergen dan pewangi pakaian di jahit 

menjadi payung atau kaleng minuman untuk mainan anak-anak.

Kreasi dari sampah kering (kertas, plastik dan botol bekas)

foto-foto: Bambang Parlupi
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Pengelolaan Sampah
Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�1

“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. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya!

Nama anggota kelompok :

Nama benda :

Cara membuat :
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Pengelolaan Sampah

“Pengamatan Sampah”

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

hewan-hewan dan apakah saja mendatangi tumbukan 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:

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

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

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

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

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

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

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

Nama anggota kelompok :

Nama lokasi pengamatan :

Kegiatan�Belajar�4�-�Lembar�Kerja�anak-anak�2
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