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Kata Pengantar 

Yayasan WWF Indonesia telah menjadikan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu program yang 

didorong untuk mewujudkan upaya peningkatan keasadaran dan kepedulian semua pihak terhadap keberadaan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Hal ini juga sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang makin 

lama makin mengkhawatirkan dan sulit dikendalikan. WWF Indonesia menyadari bahwa upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tidak akan berhasil dengan baik tanpa partisipasi dan kepedulian masyarakat. Ini berarti 

pendidikan lingkungan hidup memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi dan 

kepedulian masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup pada umumnya dan wilayah pesisir laut 

pada khususnya. 

Menyadari hal tersebut, Yayasan WWF Indonesia, Solor Alor Project bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 

Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengembangkan modul belajar untuk memberikan pengetahuan 

tentang lingkungan sekitar tentang  hutan, laut, udara dan air segala keterkaitannya kepada siswa-siswa tingkat 

Sekolah Dasar khususnya kelas 4 (Empat), 5 (Lima), dan 6 (Enam). Dengan berdasar pada visi Yayasan WWF-

Indonesia “Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa 

mendatang” dan komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman 

hayati, bersama-sama untuk menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut 

kepada siswa sekolah sedini mungkin.  Modul Pendidikan Lingkungan Hidup terbagi menjadi 3 (tiga) buku yaitu 

Kelas 4 (Semester 1 dan 2), kelas 5 (Semester 1 dan 2), dan kelas 6 (Semester 1) memberikan pengetahuan dasar 

hingga pengetahuan yang lebih mendalam yang ditujukan kepada siswa Sekolah Dasar sesuai tingkatannya.

Selain itu, buku ini dirancang sebagai kurikulum muatan lokal guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

pendidikan lingkungan hidup tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Lembata. Buku Pendidikan Lingkungan Hidup 

ini telah dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan 

lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan, sumber daya alam, 

hutan, air, udara, pesisir dan laut. Pada buku ini diberikan pula kasus/permasalahan yang harus diselesaikan oleh 

siswa sehingga akan melatih untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. 

Dalam proses penyusunannya, buku ini telah mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari para 

guru, Dinas Pendidikan, serta pihak lainnya.  Namun demikian, tidak berarti bahwa buku ini telah sempurna dan 

memuaskan semua pihak.  Karena itu, berbagai masukan yang konstruktif terus dinantikan untuk perbaikan pada 

masa yang akan datang.

Yayasan WWF Indonesia Solor Alor Project mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

disampaikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berperanserta secara aktif didalam menyusun dan 

menyempurnakan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata 

khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lembata yang dengan sekuat tenaga telah mendukung semua proses sampai tersusunnya 

buku ini.

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

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

Kalabahi, Februari 2012.

Yayasan WWF Indonesia

Solor Alor Project
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BAB 1

HUTAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Hutan dikelompokkan dan dinamai berdasarkan beberapa kategori. 

Beberapa diantaranya adalah:

1. Berdasarkan letak geografisnya:

 * Hutan tropika, yakni hutan-hutan di daerah khatulistiwa.

 * Hutan temperate, hutan-hutan di daerah empat musim

            (antara garis lintang 23,5º - 66º).

* Hutan boreal, hutan-hutan di daerah lingkar kutub.

2. Berdasarkan sifat-sifat musimannya:

* Hutan hujan (Rainforest), dengan banyak musim hujan.

* Hutan selalu hijau (Evergreen forest).

* Hutan musim atau hutan gugur daun (Deciduous forest). 

*Hutan sabana(Savannah forest), di tempat-tempat yang musim  

kemaraunya panjang. 

3. Berdasarkan ketinggian tempatnya:

* Hutan pantai (Beach forest).

* Hutan dataran rendah (Lowland forest).

* Hutan pegunungan bawah (Sub-montane forest).

* Hutan pegunungan atas (Montane forest).

* Hutan kabut (Cloud forest).

* Hutan elfin (Alpine forest).
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4. Berdasarkan keadaan tanahnya: 

* Hutan rawa air tawar atau hutan rawa (Freshwater swamp-forest).

* Hutan rawa gambut (Peat swamp-forest).

* Hutan rawa bakau atau hutan bakau (Mangrove forest).

* Hutan kerangas (Heath forest).

* Hutan tanah kapur (Limestone forest), dan lainnya.

5. Berdasarkan jenis pohon yang dominan:

* Hutan jati (Teak forest), misalnya di Jawa Timur.

* Hutan pinus (Pine forest), misalnya di Aceh.

* Hutan dipterokarpa (Dipterocarp forest), misalnya di Sumatera dan 

Kalimantan.

* Hutan ekaliptus (Eucalyptus forest), misalnya di Nusa Tenggara. 

6. Berdasarkan sifat-sifat pembuatannya:

* Hutan alam (Natural forest).

* Hutan buatan (Man-made forest).

* Hutan rakyat (Community forest).

* Hutan kota (Urban forest).

* Hutan tanaman industri (Timber estates atau Timber plantation).

7. Berdasarkan tujuan pengelolaannya:

* Hutan produksi, yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil 

hutan bukan kayu (Timber & non-timber forest product).

* Hutan lindung, dikelola untuk melindungi tanah dan tata air .

*Hutan suaka alam, dikelola untuk melindungi kekayaan 

keanekaragaman hayati atau keindahan alam.

*Hutan konversi, yakni hutan yang dicadangkan untuk penggunaan lain, 

dapat dikonversi untuk pengelolaan non-kehutanan.

* Taman Nasional.

* Cagar alam.
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Dengan melihat kategori diatas, dapat disimpulkan bahwa hutan yang 

ada di Lembata adalah jenis hutan sabana di dataran rendah. Belum ada hutan 

di Lembata yang ditetapkan menjadi taman nasional, suaka alam, maupun 

cagar alam.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Lembata tahun 2010, luas areal hutan di Lembata mencapai 

48.627,44 Ha. 

Hutan tersebut di kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu hutan lindung 

seluas 45.214,04 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 3.413,40 Ha. Hutan 

tersebut tersebar hampir merata di 9 kecamatan dimana kawasan hutan 

terluas di Kecamatan Lebatukan (17.040,00 Ha) dan yang paling kecil di 

Kecamatan Wulandoni (1.399,60 Ha).

Saat ini banyak kawasan hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan. 

Ekploitasi hutan tanpa kendali oleh aktivitas manusia untuk kepentingan 

ekonomi menjadi penyebab utama kerusakan hutan.

Untuk itu, sudah bermacam cara termasuk membuat undang-undang 

yang diberlakukan untuk melindungi hutan baik secara tertulis ataupun 

undang-undang tidak tertulis. Undang-undang tertulis misalnya, Undang 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Sedangkan undang-undang tak tertulis seperti yang terjadi pada 

masyarakat adat Lamalera misalnya dari Suku Lelaona mempunyai 

kepercayaaan untuk tidak menebang pohon di hutan sekitar walaupun mereka 

bisa memanfaatkan pohon itu untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

 Namun, karena ada kepercayaan bahwa jika pohon-pohon yang ditebang 

, maka si penebang itu akan terkena petaka bahkan sampai meninggal. 
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Kearifan Budaya Lokal

Kepercayaan masyarakat Suku Lelaona di Lamalera 

berawal dari sebuah legenda.Legenda tersebut menceritakan 

bahwa, pada jaman dahulu tinggalah seorang gadis bernama Bare 

di Lamalera.Gadis ini tinggal disekitar hutan setempat. 

Pada suatu ketika, gadis bernama Bare ini pergi ke hutan. 

Namun dia tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Bersamaan 

dengan menghilangnya sang gadis, muncul mata air di sekitar 

hutan tersebut. Sampai saat ini mata air tersebut menjadi 

sumber air bersih bagi masyarakat lamalera.

Masyarakat Suku Lelaona percaya bahwa gadis yang 

menghilang tersebut telah di tukar dengan mata air tersebut. 

Itulah sebabnya hutan tersebut diberi nama “Waibukabare” 

yang berarti “air yang ditukar dengan gadis bernama Bare”. 

Masyarakat yang bukan Suku Lelaona harus ijin terlebih 

kepada anggota Suku Lelaona jika ingin memanfaatkan air dari 

mata air tersebut.Di hutan Waibukabare tidak diijinkan untuk 

menebang pohon bahkan mematahkan rantingnya sekalipun.

Inilah yang dimaksud dengan kearifan lokal, yaitu: sesuatu 

yang berkaitan secara khusus dengan budaya tertentu, dan 

mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu dan inilah 

salah satu cara juga untuk menjaga hutan tetap lestari

Kearifan Budaya Lokal

Kepercayaan masyarakat Suku Lelaona di Lamalera 

berawal dari sebuah legenda. Legenda tersebut menceritakan 

bahwa, pada jaman dahulu tinggalah seorang gadis bernama Bare 

di Lamalera. Gadis ini tinggal disekitar hutan setempat. 

Pada suatu ketika, gadis bernama Bare ini pergi ke hutan. 

Namun dia tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Bersamaan 

dengan menghilangnya sang gadis, muncul mata air di sekitar 

hutan tersebut. Sampai saat ini mata air tersebut menjadi 

sumber air bersih bagi masyarakat Lamalera.

Masyarakat Suku Lelaona percaya bahwa gadis yang 

menghilang tersebut telah ditukar dengan mata air tersebut. 

Itulah sebabnya hutan tersebut diberi nama “Waibukabare” 

yang berarti “ Air yang ditukar dengan gadis bernama Bare”. 

Masyarakat yang bukan Suku Lelaona harus ijin terlebih 

kepada anggota Suku Lelaona jika ingin memanfaatkan air dari 

mata air tersebut. Di hutan Waibukabare tidak diijinkan untuk 

menebang pohon bahkan mematahkan rantingnya sekalipun.

Inilah yang dimaksud dengan kearifan lokal, yaitu sesuatu 

yang berkaitan secara khusus dengan budaya tertentu. Segala 

perilakunya mencerminkan cara hidup suatu masyarakat 

tertentu dan inilah salah satu cara juga untuk menjaga hutan 

tetap lestari.

4

Lestarikan Mata Air

Waibukabare !

Ayo
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LKS SISWA

BAB 1, HUTAN

LKS I - Siswa

Penyebaran Hutan di Lembata

Ayo bekerja bersama dalam kelompok.Letakkan informasi jenis hutan yang 

ada di lembata berdasarkan lokasi yang ada dipeta. Setelah itu presentasikan 

hasil kelompok kalian.

Peta Kabupaten Lembata 
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Jenis hutan Jenis Pengelolaan Kearifan Tradisional

LKS 2 - Siswa

Kearifan Tradisional

Berdasarkan jenis hutan yang ada di peta, kelompokkan berdasarkan jenis 

pengelolaannya dan kearifan tradisional yang ada di hutan tersebut!
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LKS 3 - Siswa

Peta Berfikir Hutan

Kalian bekerja dalam kelompok, membuat peta berfikir tentang hutan. 

Warnai peta berfikir semenarik mungkin. Presentasikan di depan kelompok 

lain. Peta berfikir yang memberi informasi jelas dan menarik ditempel di 

mading sekolah atau kelas

                               Peta Berfikir Tentang Hutan

Nama kelompok :

Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 1
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BAB 2

UDARA
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Udara adalah kumpulan atau campuran gas di atmosfer, dimana yang 

terbanyak adalah nitrogen dan oksigen. Udara di dalamnya terkandung 

sejumlah oksigen, merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik 

manusia, hewan  maupun makhluk hidup lainnya. 

Udara merupakan campuran dari gas yang terdiri dari sekitar 78 % 

Nitrogen, 20 % Oksigen, 0,93 % Argon, 0,03 % Karbon Dioksida (CO2), dan 

sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium (He), Metan (CH ) dan Hidrogen (H ). 4 2

Udara dikatakan "Normal" dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila 

komposisinya seperti tersebut diatas.

Kondisi Udara di Lembata

Lembata sebagai salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, kondisi 

alamnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain di NTT. Sebagian besar 

tempat di Lembata kondisi alamnya masih alami jauh dari campur tangan 

manusia. Hal ini menyebabkan kondisi udara di Kabupaten Lembata cenderung 

lebih baik dibandingkan daerah yang sudah banyak campur tangan manusia.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada ancaman terhadap kondisi 

udara di Kabupaten Lembata. Akibat aktivitas manusia yang semakin 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seringkali menyebabkan 

semakin meningkat pula pencemaran atau polusi udara. Walaupun belum 

terlalu membahayakan penduduk lokal, perlu dilakukan langkah pencegahan 

atau antisipasi agar pencemaran udara di Kabupaten Lembata tidak semakin 

meningkat nantinya.
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Polusi Udara di Lembata

Pencemaran atau polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih 

substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu 

keindahan dan kenyamanan,  atau dapat merusak barang-barang.

Di kota-kota besar, polusi udara sangat menghawatirkan. Polusi udara 

tersebut lebih banyak berasal dari asap pabrik-pabrik besar dan padatnya 

kendaraan bermotor. Sedangkan di Lembata, polusi udara memang tidak 

sebesar di kota-kota besar. Namun demikian aktivitas masyarakat setempat 

seringkali menyebabkan bertambahnya polusi udara. 

Beberapa penyebab polusi udara di Lembata antara lain:

1. Pembakaran lahan untuk pertanian

Pada saat mendekati musim tanam, para petani mulai bersiap untuk 

membersihkan lahan dari rumput liar atau membuka lahan pertanian baru. 

Seringkali petani membakar lahan sebagai jalan pintas untuk membersihkan 

lahan. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena pembakaran lahan akan 

menurunkan tingkat kesuburan tanah. Hal yang paling merugikan tentu saja 

pembakaran lahan menyebabkan polusi udara yang sangat membahayakan 

kesehatan manusia dan juga menjadi penyumbang gas rumah kaca penyebab 

pemanasan global.

2. Pembakaran sampah

Sampah selalu menjadi permasalahan di banyak tempat, termasuk juga 

di Lembata. Pembakaran sampah dianggap sebagai solusi terbaik. Perlu 

disadari bahwa membakar sampah hanya akan membawa masalah baru yaitu 

pencemaran udara. Ditambah lagi jika yang terbakar adalah sampah 

anorganik yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti plastic, 

cadmium, nikel, ataupun timbal maka efek pencemarannya akan lebih parah 

lagi. 
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3.Asap kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Kabupaten Lembata memang belum sebanyak di 

kota-kota besar. Namun demikian setiap kendaraan bermotor yang ada tetap 

saja menghasilkan asap yang menjadi penyebab polusi udara. Selain asap yang 

dikeluarkan dari knalpot, setiap kali melintas kendaraan bermotor juga 

menerbangkan debu di jalanan. Hal ini semakin memperparah kondisi 

kesehatan udara yang ada.

4. Bau menyengat

Bau yang menyengat merupakan salah satu bentuk dari pencemaran 

udara. Bau menyengat sangat menggangu kenyamanan dan estetika. Di 

Lembata, bau menyengat lebih banyak berasal dari penjemuran ikan di 

kampung-kampung nelayan ataupun dari kotoran ternak. Kita pasti ingat 

ketika Ikan Temi ditangkap banyak sekali oleh nelayan. Nelayan menjemurnya 

untuk dijadikan ikan kering. Pada saat penjemuran ikan tersebut 

mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ditambah lagi jika tiba-tiba turun 

hujan saat penjemuran, selain baunya menjadi semakin menyengat, tidak 

jarang muncul belatung dari ikan-ikan tersebut. Hal ini tentu sangat 

mengganggu pemandangan.

Selain dari ikan, bau juga bisa berasal dari peternakan atau kotoran dari 

binatang peliharaan. Seringkali masyarakat memelihara ternak di sekitar 

rumah. Hal ini sebenarnya kurang baik untuk kesehatan, karena selain bau 

tercium sepanjang hari, juga banyak penyakit bisa timbul dari kotoran ternak 

tersebut.

Bahkan jika terjangkit wabah penyakit ternak, banyak ternak yang mati. 

Bangkai ternak yang mati itu mengeluarkan bau yang menyengat dan 

membahayakan bagi kesehatan manusia..

Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 1
Mulok - PLH 



 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

5. Debu

Kabupaten Lembata dan daerah-daerah lain di NTT dikenal mempunyai 

musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan daerah lain di 

Indonesia. Pada musim kemarau, masalah pencemaran udara sering berasal 

dari banyak debu berterbangan yang ditiup angin. Di Lembata, pada 

pertangahan musim kemarau angina biasa bertiup sangat kencang. Hal ini 

diperparah dengan jenis tanahnya yang kering dan mudah diterbangkan angin. 

Pada musim-musim seperti ini banyak dijumpai penduduk yang terserang 

penyakit batuk-batuk karena buruknya kualitas udara.

Penanggulangan dan Pencegahan Polusi Udara di Lembata

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran 

udara. Salah satu upaya sederhana, mudah dan murah untuk membersihkan 

udara yang kotor adalah dengan menanam dan merawat sebanyak mungkin 

pohon, rumput, tanaman bunga dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. 

Tanamlah tumbuhan tersebut sebanyak-banyaknya di sekitar rumah, di 

pinggir jalan, ataupun di lahan-lahan kosong. Tumbuhan adalah penghasil 

oksigen dan penyerap karbon dioksida. Semakin banyak pohon di sekitar kita 

maka udara akan lebih segar dan sehat.

 Selain itu dengan banyak tanaman di sekitar kita akan mengurangi debu 

yang beterbangan karena kondisi tanah di bawah tanaman akan terjaga 

kelembabannya sehingga tidak mudah diterbangkan oleh angin.

11
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Selain upaya itu, berikut ini beberapa upaya yang masing-masing dapat kita 

lakukan untuk mengurangi pencemaran udara di Lembata,  yaitu:

 1.    Mendaur ulang sampah

 Membakar sampah bukanlah solusi. Pembakaran sampah menghasilkan 

asap yang mencemari udara. Bahkan pembakaran sampah anorganik seperti 

plastik atau baterai bekas menghasilkan gas yang sangat berbahaya bagi 

manusia. Cara terbaik untuk menangani sampah adalah dengan mendaur ulang. 

 Sampah sebaiknya dipisahkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan 

anorganik. Sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang yang 

berharga dan bisa dipakai kembali, sedangkan sampah organik bisa diolah 

menjadi pupuk kompos atau barang berharga lain.

Untuk mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dianjurkan 

memakai bakteri pengurai E4 agar prosesnya lebih cepat.

2.    Tidak membakar lahan untuk pertanian

   Membakar lahan untuk pertanian bukanlah cara yang tepat. Cara ini bisa 

membahayakan jika api tidak terkendali dan dapat menurunkan tingkat 

kesuburan tanah. Asap yang dihasilkan juga tidak sedikit sehingga mencemari 

udara dan menjadi penyumbang terjadinya pemanasan global. 

 Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membajaknya. Perdu dan 

rumput liar yang ikut dibajak akan terurai dan menjadi pupuk alami yang 

dapat meningkatkan kesuburan tanah.
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3.     Bersepeda atau berjalan kaki

    Kendaraan bermotor yang ada di Lembata memang belum berlebihan. 

Namun demikian, mengurangi penggunaannya adalah tindakan yang bijaksana. 

Bersepeda atau berjalan kaki merupakan cara yang lebih ramah lingkungan 

dan menyehatkan badan.

4.     Menjaga kebersihan lingkungan

  Menjaga kebersihan lingkungan dimaksudkan agar lingkungan tempat 

tinggal lebih indah secara estetika dan manusia yang tinggal di lingkungan 

tersebut merasa nyaman. Lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya 

akan terlihat kumuh. 

Tindakan yang bisa dilakukan adalah menjauhkan kandang dari 

pemukiman atau membersihkannya secara rutin, membuat lahan penjemuran 

ikan yang jauh dari pemukuman, membuat saluran-saluran pembuangan limbah 

rumah tangga, dan tidak membuang sampah sembarangan.

  Untuk mengurangi bau menyengat yang dihasilkan oleh kotoran hewan 

dapat juga ditambahkan bahan pengurai E4 yang biasa dipakai untuk membuat 

pupuk kompos.
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LKS 1 - Siswa

Detektif Udara

Menjadi detektif udara untuk menemukan bukti adanya pencemaran udara. 

Pencemaran udara tidak selalu tampak secara kasat mata, ada pencemaran 

tersembunyi berupa partikulat kecil.

Alat dan bahan:

 1.  Kartu  atau karton yang dipotong seukuran kartu.

 2.   Krim atau lotion.

 3.    Plastik.

 4.    Tali.

Tata kerja:

1. Siapkan 5 buah kartu atau karton yang diberi tali.

2. Olesi permukaannya dengan vaselin. Masukkan salah satu kartu  atau 

karton yang telah diolesi vaselin tersebut ke dalam plastik dan tutup 

rapat sehingga tidak terkontaminasi udara.

3. Gantungkan tiap karton di 4 tempat berbeda (Di dalam ruangan kelas, di 

halaman sekolah, di bawah dahan pohon, di ruangan kelas dekat dengan 

papan tulis).

4. Setelah satu minggu, kumpulkan karton-karton tadi. Amati dengan kaca 

pembesar apa yang kalian lihat di atas karton-karton tersebut.

5. Kira-kira apa yang menyebabkan adanya benda yang kalian amati 

tersebut?

6. Dari mana kira-kira benda tersebut?

7. Apa yang terjadi jika benda-benda kecil itu terhirup paru-paru kita?

8. Di manakah tempat yang paling banyak partikulat menempel?

9. Kira-kira apa penyebab perbedaannay?

10. Apakah adanya partikel dapat menentukan kualitas udara di sekitarmu?

14

LKS SISWA

BAB 2, UDARA
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LKS 2 - Siswa

Pencemaran Udara di Lingkungan Sekitar

Kalian bekerja dalam kelompok. Setelah ditentukan lokasi masing-masing, 

lakukanlah penelitian bersama kelompok kalian.

1.    Oleskan vaselin atau krim pada salah satu sisi plastik mika atau pada 

permukaan kaca secara merata.

2.     Letakkan mika tersebut di udara terbuka. Jika memungkinkan. Letakkan 

mika di beberapa tempat seperti di halaman sekolah, di bawah pohon, 

jalan raya dan lain-lain  (Sesuai dengan lokasi kelompok kalian).

3.    Jangan letakkan mika langsung di atas tanah agar tidak terkena tanah 

atau kotoran lain, bangku yang rendah dapat digunakan.

4.     Tinggalkan plastik mika selama 2–4 jam.

5. Amati hasilnya dan amati tingkat kekotoran. Apakah sangat kotor, 

sedikit kotor dan bersih.

6.     Apa yang harus kita lakukan bila kondisi udara seperti ini?

plastik mika
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LKS 3 - Siswa

Membuat Tulisan Kreatif

Buatlah tulisan sekreatif mungkin bersama kelompokmu, dapat berupa puisi, 

surat, cerita pendek, prosa, pantun dan lain-lain yang berhubungan dengan 

pencemaran udara. Hasilnya dapat kalian tempel di kelas, majalah dinding 

sekolah atau mengirim kannya ke surat kabar lokal yang ada di daerahmu.

                     

Judul karangan  :

Nama kelompok  :
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BAB 3

KERUSAKAN LAUT
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Saat ini, kondisi laut disebagian besar wilayah di dunia banyak yang 

mengalami kerusakan, tidak terkecuali juga di Indonesia. Kerusakan ini 

dipastikan menyebabkan kerugian yang besar kepada manusia yang sangat 

bergantung terhadap sumberdaya yang ada di dalam laut. Kerusakan tersebut 

lebih banyak karena ulah manusia sendiri ataupun oleh karena kejadian alam, 

berikut rinciannya:

Kerusakan laut oleh faktor alam

a. Tsunami

Tsunami berasal dari Bahasa Jepang yang berarti gelombang 

besar.Tsunami datang tiba-tiba beberapa saat setelah terjadi gempa. 

Tsunami terjadi karena adanya retakan atau pergeseran lempeng bumi atau 

letusan gunung apidi dasar laut yang tak jauh dari garis pantai. 

Tsunami yang menyapu pantai dan daratan menyebabkan banyak 

kerusakan dan kerugian yang besar. Kita tentu masih ingat kejadian tsunami 

di Flores dan Aceh. Banyak sekali kerugian material bahkan korban jiwa yang 

diakibatkan. Selain itu, tsunami dipastikan merusak kawasan hutan mangrove 

dan terumbu karang yang ada di pantai.

b. Gunung meletus

Kejadian gunung meletus yang merusak lingkungan laut memang tidak 

banyak di Indonesia. Beberapa diantaranya yang masih tercatat adalah 

meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dan gunung di Laut Banda. 

Letusan terdahsyat adalah Gunung Krakatau menyebabkan tsunami dahsyat. 

Sedangkan letusan gunung di Laut Banda yang menumpahkan lahar panas di 

laut menyebabkan kerusakan terumbu karang dalan jumlah yang sangat besar.
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c. Badai

Banyak tempat di Indonesia terutama di laut kondisinya sangat buruk 

pada musim hujan atau lebih di kenal di masyarakat pesisir dengan musim 

barat. Pada musim-musim seperti ini sering terjadi hujan besar diikuti angan 

kencang dan gelombang yang besar. Banyak nelayan tidak melaut karena 

seringnya terjadi badai pada musim barat. Bahkan pada musim kemarau atau 

masyarakat pesisir sering menyebut musim timur bisa juga terjadi badai dan 

gelombang besar yang disebabkan angin yang kencang.

Badai bisa menjadi penyebab kerusakan ekosistem laut karena hempasan 

ombak yang keras dan angin kencang. Badai menyebabkan banyaknya pohon 

mangrove tumbang, rusaknya terumbu karang, dan padang lamun. Tidak 

sedikit pula kerugian masyarakat pesisir akibat banyaknya rumah yang rusak 

karena terjadinya badai.
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Kerusakan laut oleh faktor manusia

a. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan diantaranya adalah bom, racun 

sianida, pukat harimau, kompresor, dll. Penggunaan alat tersebut 

menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang yang 

menyebabkan sulit sekali untuk pulih kembali. Banyak kawasan terumbu 

karang sebagai rumah ikan rusak dan mati akibat penggunaan alat yang tidak 

ramah lingkungan. Alat tersebut juga sangat membahayakan bagi nelayan 

yang menggunakannya.

b. Penangkapan berlebih (Over fishing)

Ikan di laut adalah sumberdaya alam yang dapat pulih kembali. Namun 

jika diambil secara berlebihan bisa menyebabkan cadangan di alam akan cepat 

habis atau punah sebelum mampu pulih kembali. Sudah banyak jenis ikan yang 

dinyatakan hampir punah sebagai akibat dari penangkapan berlebih. 

Contohnya adalah Ikan Napoleon. Makanya oleh pemerintah dikeluarkan 

undang-undang untuk melindungi ikan ini sebelum punah.

   c.   Pengembangan kawasan pesisir

Pegembangan dan pembangunan kawasan 

pesisir sangat penting untuk menunjang 

kemajuan suatu daerah. Namun, jika 

pembangunan tersebut tidak direncanakan 

dengan baik dan tidak memperhatikan kondisi 

lingkungan maka nantinya hanya akan 

mensengsarakan masyarakat. Pembangunan 

pelabuhan, perhotelan ataupun perumahan di 

kawasan pesisir haruslah direncanakan 

dengan baik. Karena jika tidak, akan 

berpotensi merusak ekosistem di perairan 

pantai.
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d. Penebangan hutan bakau

Hutan bakau secara fisik berfungsi sangat penting untuk melindungi 

garis pantai dari abrasi. Secara ekologis hutan bakau memberikan tempat 

perlindungan bagi banyak biota. Jika hutan bakau dirusak maka fungsi fisik 

dan ekologisnya pasti terganggu yang menyebabkan kerugian bagi manusia.

e. Pengambilan karang

Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mengambil karang 

untuk membuat bangunan ataupun diambil kapurnya. Mereka beranggapan 

bahwa karang tersebut sudah mati dan tidak berguna lagi. Anggapan tersebut 

sama sekali tidak benar. Karang yang sudah mati berguna sekali menjadi 

penahan ombak dan tempat menempel bagi anakan (Juvenil) karang.

f. Polusi

Polusi atau pencemaran yang menyebabkan kerusakan laut sebagian 

besar berasal dari darat sebagai sisa dari aktivitas manusia. Polusi tersebut 

bisa berupa sampah, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, 

buangan minyak kapal, dll. Polusi yang sebagian besar berasal dari darat 

terbawa oleh aliran sungai dan mencemari laut, sisanya merupakan sisa 

aktivitas langsung di laut. Polusi di laut menyebabkan kerusakan ekosistem 

dan memusnahkan banyak biota laut.

  Sampah anorganik, plastik dan styrofoam misalnya, membutuhkan waktu 

ribuan tahun untuk bisa diuraikan oleh alam (Styrofoam bahkan tidak bisa 

diuraikan oleh alam selamanya). Sampah-sampah tersebut akan mengotori 

laut dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain  mengganggu keindahan laut, 

sampah jika menutupi terumbu karang akan membuatnya mati. Bila sampah 

tersebut termakan oleh ikan atau penyu (Karena sampah plastik mirip dengan 

ubur-ubur) maka  akan menyebabkan kematian
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Daya hancur sampah an organik di alam

Limbah cair dari pabrik dan industri atau tumpahan minyak dari kapal 

tanker juga sangat lama diuraikan oleh alam.Limbah tersebut biasanya 

mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jika limbah tersebut sampai di 

laut, dipastikan ribuan mahluk hidup yang ada di laut akan mati. Hal ini tentu 

akan mengancam kelestarian sumberdaya alam laut yang ada dan sangat 

merugikan manusia.

g. Pemanasan global

Polusi udara yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia adalah 

penyebab utama terjadinya pemanasan global.Banyak biota laut sangat 

sensitif terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Kenaikan suhu akibat 

pemanasan global menyebabkan banyak karang memutih bahkan mati. Jika 

karang mati, dapat dipastikan jumlah ikan juga akan menurun karena 

kehilangan rumah mereka yaitu terumbu karang. Diperkirakan ada lebih 

banyak lagi biota penghuni lautan terganggu atau mati karena kenaikan suhu 

ini.

Sumber : materi CERES Australian

Kemasan susu

Botol kaca

Jenis Sampah

HDPE - Deterjen

Botol soft drink

Kaleng

Kantong plastik

Filter rokok

T-shirt katun

Koran

10.000 tahun

Daya Hancur

1.000 tahun

500 tahun

25 tahun

10 - 20 tahun

15 tahun

1 - 5 tahun

1 - 5 bulan

2 - 4 minggu
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b. Sedimentasi

Pengeruhan atau sedimentasi terjadi ketika sedimen atau partikel 

pengeruh dibawa oleh aliran air dari darat ke laut terutama melalui sungai. 

Sedimentasi terjadi akibat aktivitas manusia di darat. Penggundulan hutan 

adalah penyebab utama sedimentasi di sungai yang akhirnya terbawa ke laut. 

Banyak biota laut terutama yang hidup di dasar laut seperti karang dan lamun 

sangat bergantung pada adanya sinar matahari. 

Jika terjadi pengeruhan atau sedimentasi, sinar matahari akan 

terhalang sehingga banyak biota di laut tidak bisa mendapatkan sinar 

matahari sehingga kehidupannya terganggu.

Contoh kerusakan laut oleh manusia

Penangkapan ikan dengan cara

yang ramah lingkungan
V
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LKS SISWA

BAB 3, KERUSAKAN LAUT

LKS 1 - Siswa

Mengelompokkan Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Laut

Berilah warna pada kotak yang telah disediakan. Sepakati bersama 

teman dan guru kalian warna yang akan dipakai sebagai tanda. Misalnya 

warna     merah sebagai tanda kerusakan laut akibat ulah manusia dan 

warna     biru sebagai tanda kerusakan karena alam. Ceritakan hasil 

kerja kalian di depan kelas, dan menurut kalian bagaimana sebaiknya 
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Daya hancur sampah organik dan anorganik di alam

Jenis Sampah Daya Hancur

gn
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a
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LKS 2 - Siswa

Berkunjung ke Lokasi yang Tercemar

Ayo kita jalan-jalan di tepi pantai. Lihatlah, apakah disana kalian menemukan 

banyak sampah? Tulislah, sampah apa saja yang kalian temukan? Diskusikan 

bersama teman-teman kalian, berapa lama daya hancur sampah tersebut di 

alam ? Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada guru kalian.
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LKS 3 - Siswa

Bermain 

Masukkan karet gelang yang diberikan guru kalian ke ibu jari dan 

kelingking melewati punggung tangan pada tangan kiri. Sekarang, coba 

kalian keluarkan karet tersebut tanpa bantuan tangan kanan ataupun 

bantuan apapun, kecuali jari-jari yang ada di tangan kiri. Ceritakan apa 

yang kalian rasakan dan bayangkan jika ini terjadi pada satwa atau biota 

laut seperti penyu, ikan, mamalia laut (Paus, Dugong) dan lain-lain.
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LKS 4 - Siswa

Pengenalan Alat-alat Tangkap Tradisional/Modern yang Ramah dan Tidak 

Ramah Lingkungan

Perhatikan gambar aktivitas manusia dalam mendapatkan ikan di laut. Isilah 

pada kolom yang disediakan, alat tersebut termasuk tradisional atau modern. 

Apakah kegiatan tersebut ramah lingkungan atau tidak? Berikan alasannya?

p
o
ta

s
iu

m

Keterangan : berilah tanda         bila setuju

tr
ad
is
io
na
l

m
od
er
n

ra
m
ah
 l
in
gk
un
ga
n

ti
da
k 
ra
m
ah
 

lin
gk
un
ga
n

v
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LKS 5 - Siswa

Membuat Karya Seni

Kalian bekerja dalam kelompok. Buatlah sebuah karya seni untuk mengajak 

masyarakat menjaga laut agar lestari. Karya itu  boleh dalam bentuk puisi, 

lukisan, poster, cerpen, komik, lagu dan yang lain-lain. Presentasikan hasil 

karya yang telah kalian buat di depan guru dan teman-teman kalian. 

Tempelkan hasil karya tersebut di mading sekolah atau di dalam kelas kalian. 

                     

Judul karya        :

Nama kelompok  :
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BAB 4

AIR

Air memiliki sifat-sifat yang penting untuk mendukung kehidupan. 

Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap air. Air merupakan 

zat pelarut yang penting untuk makhluk hidup dan merupakan bagian penting 

dalam proses metabolisme. Air juga dibutuhkan dalam fotosintesis dan 

respirasi pada tanaman. Fotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk 

memisahkan atom hidroden dengan oksigen. Hidrogen akan digunakan untuk 

membentuk glukosa dan oksigen akan dilepas ke udara.

Perairan bumi dipenuhi dengan berbagai macam kehidupan. Mahluk hidup 

pertama di bumi diduga berasal dari perairan. Hampir semua ikan hidup di 

dalam air, selain itu, mamalia seperti lumba-lumba dan paus juga hidup di 

dalam air. Hewan-hewan seperti amfibi menghabiskan sebagian hidupnya di 

dalam air. Bahkan, beberapa reptil seperti ular dan buaya hidup di perairan 

dangkal dan lautan. Tumbuhan laut seperti alga dan rumput laut menjadi 

sumber makanan ekosistem perairan. Di samudera, plankton menjadi sumber 

makanan utama bagi ikan.

Manfaat Air bagi Manusia

 Tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 78% air, tergantung dari ukuran 

badan. Agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan 

antara satu sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi. 

Jumlah pastinya bergantung pada tingkat aktivitas, suhu, kelembaban, dan 

beberapa faktor lainnya. Selain dari air minum, manusia mendapatkan cairan 

dari makanan dan minuman lain selain air.

 Manusia memang sangat bergantung dengan adanya air bersih. Tidak 

hanya untuk minum dan memasak saja, tetapi juga untuk kepentingan 

kebersihan, seperti mandi, mencuci, memasak ,dll. Kualitas air yang bersih 

dan sehat mutlak diperlukan untuk keperluan itu semua.

Selain itu manusia juga bisa memanfaatkan air sebagai sumber energi 

alternatif dengan membangun pembangkit listrik tenaga kincir air misalnya. 

Lahan pertanian yang menghasilkan sumber makanan bagi manusia juga sangat 

bergantung dengan adanya air.
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Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memiliki wilayah 

perairan yang luas, sekitar 2/3 bagian. Perairan laut yang luas tersebut 

menyimpan potensi dan kekayaan yang sangat besar tentunya. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia memiliki konsep wawasan nusantara dalam bernegara 

dimana konsep ini menganggap laut sebagai pemersatu bangsa bukan pemisah. 

Perairan laut merupakan media bagi sarana transportasi laut yang 

menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Manfaat Air bagi Hewan

Seperti halnya manusia, sebagian besar tubuh hewan juga mengandung 

air. Air dalam tubuh hewan berfungsi untuk mendukung segala proses 

kehidupannya terutama proses metabolisme.

Air juga menjadi lingkungan hidup bagi beberapa jenis hewan. Ribuan 

hewan-hewan kecil yang tak kasat mata, semua jenis ikan, beberapa spesies 

mamalia (Lumba-lumba, Paus, dan Dugong), reptil (Penyu, Kura-kura, Buaya, 

beberapa jenis ular, dll), dan binatang amfibi merupakan contoh hewan yang 

hidup di lingkungan perairan.
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Manfaat Air bagi Tumbuhan

Air merupakan salah satu unsur utama yang sangat dibutuhkan oleh 

tumbuhan. Dalam proses fotosintesa, tumbuhan mengubah zat hara menjadi 

makanan dengan bantuan air dan sinar matahari. Tumbuhan yang kekurangan 

air akan terlihat layu atau kering. Air sangat diperlukan oleh tanaman 

pertanian sehingga memberikan hasil panen yang melimpah bagi petani.

Hubungan antara air dan tumbuhan tidak hanya dalam proses 

fotosisntesis saja. Air dan tumbuhan sangat erat kaitannya dalam siklus air di 

bumi.Tanaman dan pepohonan di hutan menampung air hujan dan tersimpan 

dalam tanah di bawah akar. Air tersebut kemudian keluar dari mata air dan 

mengalir di sungai-sungai menuju ke laut. Dengan banyaknya tanaman, 

dipastikan air di bumi terutama air bersih untuk kebutuhan manusia akan 

terus terjaga kualitasnya.
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LKS 1 - Siswa

Manfaat Air

Manfaat air bagi manusia banyak sekali di antaranya adalah untuk minum, 

transportasi, olahraga, pertanian, industri, dan lain-lain. Nah sekarang 

sebutkan dan gambarkan manfaat air di sekitar Lembata kemudian 

gambarkan pada kolom yang disediakan di bawah ini.

Sumber Air Gambar Manfaat air
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LKS 2 - Siswa

Membuat Origami Perahu

Siapkan selembar kertas untuk membuatsebuah perahu. Ikuti petunjuk cara 

melipatnya. Setelah selesai membuat perahu lipat tersebut, buatlah 

beberapa model perahu lainnya.      

LKS 3 - Siswa

Membuat Percobaan Dampak Positif Air sebagai Sarana Transportasi

Langkah kerja:

1. Siapkan air dalam wadah yang cukup besar, atau tempat yang ada airnya 

seperti kamar mandi atau kolam yang ada di lingkungan sekolah.

2. Simaklah cara  membuat perahu dari karton. Dengan bentuk seperti “o” 

Sebagai pemberat, bisa dengan sabun cair, atau kayu. 

3. Setelah pembuatan perahu selesai,

        perahu dapat dimasukan  ke dalam air,

        untuk menjadi lomba kapal tercepat.

4.     Pemenang kapal tercepat mendapat 

        hadiah tepuk tangan dari 
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LKS 4 - Siswa

Mengamati 2 Tanaman dengan Perlakuan yang Berbeda

Ayo menjadi peneliti dengan bekerja dalam kelompok. Saat ini kalian akan 

menjadi peneliti, tentang fungsi air bagi tanaman. Lihatlah perbedaan 

tanaman yang disiram dan yang tidak disiram dengan melihat perubahan pada 

daun, batang/tangkai, kondisi tanah, hewan-hewan yang ada dan apapun 

perubahan yang kalian lihat. Isilah hasil penelitian kalian di dalam lembar LKS 

ini. Buatlah kesimpulan bersama teman-teman kalian, mengapa terjadi 

perbedaan pada tanaman?

Hari

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Disiram Tidak Disiram

Kesimpulan kelompok :

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

33

Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 1
Mulok - PLH 



Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lembata, NTT

Muatan Lokal
Pendidikan Lingkungan Hidup

Sekolah Dasar (SD) 
Kelas 5 Semester 2



 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

34

BAB 1

KERUSAKAN HUTAN

Saat ini hutan Indonesia telah mengalami kerusakan. Eksploitasi hutan 

tanpa kendali oleh aktivitas manusia untuk kepentingan ekonomi merupakan 

penyebab utama kerusakan hutan.

Lahan hutan banyak yang dibuka untuk dijadikan perkebunan, 

pertambangan, perindustrian, dan areal perumahan penduduk. Pengambilan 

kayu yang dilakukan secara illegal (Illegal logging) secara besar-besaran 

terjadi belakangan ini, yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. 

Penyebab lain kerusakan hutan adalah terjadinya kebakaran hutan. 

Perburuan satwa tanpa kendali terutama yang  langka dan dilindungi juga 

merusak kekayaan hutan yang berharga.

Hutan memiliki peran yang sangat unik karena kemampuan yang luar biasa 

yaitu menghasilkan oksigen (0 ) untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 2

makhluk hidup lainnya, oleh karena itu hutan tropis  Indonesia disebut 

sebagai paru-paru dunia.
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Saat ini paru-paru dunia sedang sakit, banyak sekali ancaman dan gangguan 

yang terjadi pada hutan Indonesia. Kerusakan hutan bisa disebabkan dua 

faktor, yaitu:

1. Faktor Alam

Faktor alam kerusakan hutan yaitu berupa kebakaran hutan. Pada musim 

kemarau yang panjang, sering kita mendengar berita tentang kebakaran 

hutan. Kebakaran ini selain menyebabkan kerusakan hutan, juga meyebabkan 

polusi udara bahkan mengganggu transportasi udara.

2. Faktor Manusia

Kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan hutan diantaranya adalah:

a.     Penebangan liar (Illegal logging).

Pembalakan liar merupakan kegiatan yang sangat tidak bertanggung 

jawab. Hutan pada dasarnya merupakan penghasil kayu yang bisa 

dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti bahan bangunan, bahan baku 

kertas, dll. Namun, penebangan yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi ini menyulitkan pemerintah untuk mengontrol produksi dari 

sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi semakin sulit karena upaya 

rehabilitasi membutuhkan waktu yang sangat lama.

b.     Pembakaran hutan.

Walaupun kebakaran hutan bisa terjadi secara alami, namun seringkali 

kebakaran hutan merupakan akibat dari kelalian manusia. Pembakaran 

hutan biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman untuk 

membuka lahan. Pembakaran hutan menyebabkan tanah menjadi asam 

dan menurunnya tingkat kesuburannya.
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 c.    Perburuan liar.

Perburuan terhadap biota yang hidup di hutan baik hewan maupun 

tumbuhan menyebabkan kepunahan karena biasanya biota yang diburu ini 

merupakan biota yang langka untuk keperluan koleksi. Perburuan hewan 

langka secara tidak langsung menyebabkan kerusakan hutan karena 

biasanya hewan-hewan tersebut mempunyai peran yang penting dalam 

ekosistem hutan. Apabila biota-biota yang mempunyai peranan penting 

tersebut mulai punah satu persatu, ekosistem hutan kehilangan 

keseimbangan dan hutan akan mengalami kerusakan yang membuatnya 

sulit sekali untuk dipulihkan.

d. Alih fungsi lahan.

Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dalam skala luas 

banyak dijumpai ahir-ahir ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

perkebuanan, seperti perkebunan kelapa sawit, bisa mendatangkan 

devisa yang besar bagi negara. Namun, pengalihfungsian lahan hutan 

haruslah dilakukan secara hati-hati. Seperti kita ketahui bahwa hutan 

merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari beragam jenis tanaman 

dan hewan. Jika dirubah menjadi satu jenis tanaman saja maka hilanglah 

keseimbangan ekosistemnya.
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Dampak dari Kerusakan Hutan

Hutan memiliki manfaat yang sangat besar terutama untuk manusia. 

Kerusakan hutan menyebabkan kerugian yang besar secara meterial maupun 

non material. Dampak kerusakan hutan diantaranya adalah:

1. Hilangnya habitat hewan.

Hutan merupakan rumah bagi ribuan mahluk hidup. Dengan semakin 

berkurangnya kawasan hutan akibat kerusakan, semakin sempit pula 

rumah tinggal bagi mahluk penghuni hutan. Hal ini menyebabkan 

banyaknya kejadian seperti rusaknya lahan pertanian karena dimakan 

babi hutan, rusa maupun gajah, ataupun adanya harimau yang berkeliaran 

di perkampungan. Lebih parah lagi jika berkurangnya lahan hutan 

menyebabkan banyak hewan langka menjadi punah.

2. Hilangnya banyak sumber mata air.

Hutan merupakan tempat penyimpan air terbaik. Air hujan yang turun 

tidak langsung terbuang melainkan tersimpan di tanah di bawah akar 

pepohonan. Air ini menjadi cadangan ketika musim kemarau tiba. 

Kerusakan hutan menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyimpan air 

sehingga pada musim kemarau banyak sungai yang kering akibat dari 

berkurangnya sumber mata air. Hal ini menyebabkan sumber irigasi 

menjadi kering dan lahan pertanian menjadi tidak produktif lagi.

3. Banjir, erosi dan longsor.

Pada musim penghujan, air hujan seharusnya tersimpan di dalam tanah di 

kawasan hutan. Sebagai akibat dari banyaknya lahan hutan 

yang rusak ahir-ahir ini, bencana pun tak terhindarkan. 

Air hujan mengalir dan terbuang langsung tanpa 

ada yang menahannya. Kestabilan tanah berkurang, 

mengakibatkan banjir bandang, erosi 

    dan tanah longsor. 

Bu, tahun ini kita

kebanjiran lagi

Itu, akibat hutan kita

banyak yang gundul
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4.     Berkurangnya keanekaragaman hayati.

  Hutan adalah tempat tinggal bagi berbagai jenis tanaman dan hewan 

saling berkaitan. Kadang-kadang antara satu hewan dengan hewan yang 

lain atau satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain bahkan antara hewan 

dan tumbuhan ada ikatan saling ketergantungan. Punahnya satu jenis 

tumbuhan atau hewan biasanya akan diikuti yang lain.

5. Ketidakseimbangan ekosistem.

Hutan adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari bermacam mahluk 

hidup. Setiap tumbuhan dan hewan yang tinggal di hutan memiliki peran 

masing-masing dalam ekosistem. Kerusakan hutan yang menyebabkan 

punahnya komponen ekosistem yang membentuknya dan menyebabkan 

ketidakseimbangan.

6.    Meningkatnya pemanasan global.

 Hutan adalah paru-paru dunia. Artinya, hutan menyerap karbon dioksida 

dan melepaskan oksigen. Karbon dioksida dan gas-gas beracun lain 

adalah gas pembentuk rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. 

Rusaknya hutan menyebabkan semakin menumpuknya gas karbon 

dioksida dan gas berbahaya lain di atmosfer sehingga bumi terus 

memanas.
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LKS 1- Siswa

Kerusakan Hutan di Daerah Sekitar

Isilah kolom kerusakan hutan, dari diskusi bersama. Lalu beri tanda contreng 

(√), pada kolom faktor alam atau faktor manusia yang cocok dengan 

kerusakan hutan.

LKS SISWA

BAB 1, KERUSAKAN HUTAN

Kerusakan  Hutan Faktor Alam Faktor Manusia Keterangan
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LKS 2 - Siswa

Kondisi Hutan Dahulu dan Sekarang

Tanyakan kepada orang tua kalian bagaimana kondisi hutan pada waktu 

mereka seusia kalian. Gambarkan dalam lembar di bawah ini sesuai cerita 

mereka. Menurut kalian bagaimana perbedaan kondisi hutan dahulu dan 

sekarang?

Kondisi hutan  waktu orang tua kalian seusia kamu

Kondisi hutan  saat ini menurut kalian
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LKS 3 - Siswa

Dampak Kerusakan Hutan (Longsor)

Bahan -bahan :

1.  Dua buah kotak ukuran 60 X 30 X 10 cm. 

2.  Tanah. 

3.    Saringan.

4.  Mangkok.

Langkah kerja:

1. Masing -masing kotak dilapisi plastik dan diisi tanah.

2. Satu Kotak lainnya diisi rerumputan, daun kering sampai menutupi 

tanah dalam kotak.

3. Pada ujung kotak sedikit di gunting untuk mengalirkan air.

4. Taruh kedua kotak sedikit miring dan berjajar. 

5. Siram dengan air secara berlahan pada kotak yang tanahnya berisi 

rumput perhatikan air yang keluar dari kotak.

6. Siram kotak yang lain dengan air perhatikan apa yang terjadi. 

Bagaimana kecepatan air yang mengalir dari  kedua kotak.
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LKS 3 - Siswa

Dampak Kerusakan Hutan (Longsor)

Isilah kolom yang telah  tersedia :

Pertanyaan :

1. Mengapa air pada kotak 1 lebih keruh daripada dari kotak 2 ?

2. Mengapa air  dari kotak 1 lebih banyak membawa  endapan dibandingkan 

air dari kotak 2 ?

3. Mengapa air dari kotak 1 lebih cepat mengalirnya 

         dibandingkan air dari kotak 2 ?

Pengamatan
Kotak 1

Dengan Rumput

Kotak 2

Tanpa Rumput

Warna air 

yang mengalir

Kecepatan air 

 mengalir

Endapan
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Apakah hujan asam itu? Untuk mengetahui hujan asam, terlebih dahulu 

kalian harus mengetahui apakah asam itu.

Asam adalah bahan kimia yang dapat larut dalam air dan memiliki sifat-

sifat khusus. Pengaruh dari asam antara lain dapat membuat perih dan kulit 

terbakar. Beberapa asam cukup kuat untuk melubangi logam dan melarutkan 

batu.

Cuka adalah contoh asam yang umum ditemukan. Adik-adik harus hati-

hati menggunakan cuka karena sangat berbahaya bila mengenai mata. Mata 

akan terasa perih bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Cuka juga dapat 

meninggalkan noda atau dapat melubangi bak cuci piring.

Asap pabrik dan kendaraan bermotor mengandung bahan kimia, yang 

bernama Sulfurdioksida (SO , sulfur = belerang) dan Nitrogen Oksida, yang 2

terbuang langsung ke udara. Di udara, bila bahan kimia tersebut terlarut 

dengan air hujan akan menghasilkan asam sulfat atau asam nitrit. Kemudian 

air yang mengandung asam tersebut akan turun ke bumi dalam bentuk hujan 

dan dinamakan hujan asam.

Hujan asam dilaporkan pertama kali di Manchester, Inggris, yang 

menjadi kota penting dalam Revolusi Industri. Pada tahun 1852, Robert 

Angus Smith menemukan hubungan antara hujan asam dengan polusi udara. 

Istilah hujan asam tersebut mulai digunakannya pada tahun 1872. Ia 

mengamati bahwa hujan asam dapat mengarah pada kehancuran alam.

Walaupun hujan asam ditemukan di tahun 1852, baru pada tahun 1970-an 

para ilmuwan mulai banyak melakukan penelitian mengenai fenomena ini. 

Kesadaran masyarakat akan hujan asam di Amerika Serikat meningkat di 

tahun 1990-an setelah di New York Times memuat laporan tentang banyaknya 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh hujan asam.

BAB 2

HUJAN ASAM
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Hujan asam dapat menghancurkan benda-benda yang terbuat dari logam. 

Hujan asam dapat menghancurkan batu kapur dan pualam. Hujan asam dapat 

membakar daun, memperlambat pertumbuhan tanaman, dan akan merubah 

sifat kimia danau dan sungai sehingga banyak telur ikan dan hewan air lain 

gagal menetas.

Di banyak negara, hujan asam menimbulkan kerugian yang sangat besar 

terutama pada areal hutan, pertanian, danau dan gedung. Di Eropa saja hujan 

asam telah menyebabkan kerusakan hutan mencapai 50 juta ha dan 

mencemari ribuan danau sehingga tidak dapat lagi mendukung kehidupan 

(Soemarwoto, 1985).Jika dilihat, hujan asam dan hujan biasa tidak terlihat 

berbeda, tapi pengaruhnya sangatlah besar.

Untuk mengetahui hujan asam, cara yang mudah dengan menggunakan 

kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang dapat menentukan apakah 

suatu bahan asam atau tidak. Perubahan dapat dilihat adanya warna pada 

kertas lakmus.Tingkat keasaman dapat dilihat dari daftar warna yang 

terdapat dalam bungkus kertas lakmus (Bersifat asam kurang dari 7 akan 

berwarna merah, bersifat netral dengan skala 7 tidak terjadi perubahan 

warna yang berarti dan bersifat basa dengan skala lebih dari 7 terjadi 

perubahan warna menjadi ungu). Kertas lakmus dapat diperoleh di toko-toko 

kimia atau apotik.

Selain kertas lakmus dapat juga memeriksa sifat keasaman dan basa air 

hujan dengan menggunakan kembang sepatu berwarna merah yang banyak 

kita jumpai disekitar tempat tinggal kita. 

7

5

9
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Sumber Terjadinya Hujan Asam

Secara alami hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung 

berapi dan dari proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Akan tetapi, 

mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, 

pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor dan pabrik pengolahan 

pertanian (Terutama amonia). Gas-gas yang dihasilkan oleh proses ini dapat 

terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah 

menjadi asam dan tercampur dengan uap air yang menyebabkan hujan asam.

Hujan asam telah menjadi masalah yang penting di banyak negara maju 

seperti Republik Rakyat Cina, Eropa Barat, Rusia. Hujan asam dari 

pembangkit tenaga listrik di Amerika Serikat bagian barat telah merusak 

hutan-hutan di New York dan New England. Pembangkit tenaga listrik ini 

umumnya menggunakan batubara  sebagai bahan bakarnya.
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Dampak Hujan Asam

Terjadinya hujan asam harus diwaspadai karena dampak yang 

ditimbulkan bersifat global dan dapat menggangu keseimbangan ekosistem. 

Hujan asam memiliki dampak pada lingkungan biotik dan juga pada lingkungan 

abiotik, antara lain :

1. Danau

Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies 

yang bertahan. Jenis plankton dan invertebrata lain merupakan mahkluk 

yang paling pertama mati akibat pengaruh pengasaman. Plankton dan 

hewan-hewan kecil lain merupakan makanan alami ikan, sehingga jika 

plankton mati maka ikan akan kehilangan makanan dan mati. Ini 

disebabkan oleh pengaruh rantai makanan, yang secara signifikan 

berdampak pada keberlangsungan suatu ekosistem. Untungnya, tidak 

semua danau yang terkena hujan asam akan terjadi pengasaman, dimana 

telah ditemukan jenis batuan dan tanah yang dapat membantu 

menetralkan keasaman.

2. Tumbuhan dan Hewan

Hujan asam yang larut bersama nutrisi didalam tanah akan menyatu 

serta akan melepaskan zat kimia beracun seperti aluminium, yang akan 

bercampur didalam nutrisi. Sehingga apabila nutrisi ini dimakan oleh 

tumbuhan akan menghambat pertumbuhan dan mempercepat daun 

berguguran. Selebihnya pohon-pohon akan terserang penyakit, 

kekeringan dan mati. Seperti halnya danau, hutan juga mempunyai 

kemampuan untuk menetralisir hujan asam dengan jenis batuan dan 

tanah yang dapat mengurangi tingkat keasaman.
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Pencemaran udara telah menghambat fotosintesis dan 

pengendapan hasil fotosintesis berpotensi menyebabkan racun. Sebagai 

akibatnya akar kekurangan energi, karena hasil fotosintesis tertahan di 

tajuk. Dengan demikian pertumbuhan akar terhambat dan daun pun 

menjadi rontok. Pohon menjadi lemah dan mudah terserang penyakit 

serta  hama.

        Pengasaman tanah mengakibatkan terlepasnya aluminium dari tanah 

dan menimbulkan keracunan. Akar yang halus akan mengalami pengerutan 

sehingga penyerapan zat hara dan air terhambat. Hal ini menyebabkan 

pohon kekurangan air dan hara serta akhirnya mati. Hanya tumbuhan 

tertentu yang dapat bertahan hidup pada daerah tersebut. Hal ini akan 

berakibat pada hilangnya beberapa spesies. Ini juga berarti bahwa 

keragaman hayati tamanan juga semakin menurun.

Kadar Sulfur Dioksida (SO2) yang tinggi di hutan menyebabkan 

noda putih atau coklat pada permukaan daun. Jika hal ini terjadi dalam 

jangka waktu yang lama akan menyebabkan kematian tumbuhan tersebut. 

Daun yang terkena asam menunjukkan kadar magnesium yang rendah. 

Sedangkan magnesium merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting 

bagi tanaman. 

Sebagaimana tumbuhan, hewan juga memiliki ambang toleransi 

terhadap hujan asam. Spesies hewan tanah yang mikroskopis akan 

langsung mati saat tingkat keasaman tanah meningkat. Hal tersebut di 

karenakan sifat hewan mikroskopis yang sangat spesifik dan rentan 

terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Spesies hewan yang lain 

juga akan terancam karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin sedikit. 

Berbagai penyakit juga akan terjadi pada hewan karena kulitnya terkena 

air dengan keasaman tinggi. Hal ini jelas akan menyebabkan kepunahan 

spesies.
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3. Kesehatan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, Sulfur Dioksida yang dihasilkan oleh hujan 

asam juga dapat bereaksi secara kimia didalam udara, dengan 

terbentuknya partikel halus sulfat, dimana partikel halus ini akan 

mengikat dalam paru-paru yang akan menyebabkan penyakit pernapasan. 

Selain itu juga dapat mempertinggi resiko terkena kanker kulit karena 

senyawa sulfat dan nitrat mengalami kontak langsung dengan kulit.

4. Korosi

Hujan asam juga dapat mempercepat proses pengkaratan dari beberapa 

material seperti batu kapur, pasirbesi, marmer, batu pada diding beton 

serta logam. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bagunan tua serta 

monumen termasuk candi dan patung. Hujan asam dapat merusak batuan 

sebab akan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada 

batuan yang telah menguap. Seperti halnya sifat kristal semakin banyak 

akan merusak batuan.
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LKS 1 - Siswa

Peneliti Cilik 

Apakah kalian ingin mengetahui bagaimana cara  membedakan hujan asam 

dengan hujan biasa? Bagaimana jika terjadi hujan asam di Lembata? 

Bahan Percobaan yang diperlukan:

1. Toples bermulut besar

2. Kertas lakmus dan skala warnanya atau bunga sepatu yg berwarna   

merah

Langkah kerja:

1. Letakkan toples di luar – jauh dari atap, pancuran, dan pohon sehinggga  

air hujan akan langsung masuk ke dalam botol.

2. Tunggu sampai air terkumpul dalam toples.

3. Ada 2 cara untuk mengetahui asam atau basa air hujan yang kita 

kumpulkan. 

a.  Menggunakan kertas lakmus. 

Celupkan kertas lakmus ke dalam air hujan yang terkumpul. Perhatikan 

perubahan warnanya. Bandingkan perubahan warna tersebut pada skala 

lakmus. 

 b.  Menggunakan bunga sepatu berwarna merah. 

Kelopak merahnya dirobek-robek dimasukkan ke dalam botol tersebut. 

Setiap botol berisi 4 bunga sepatu.

4. Tentukan apakah air tersebut asam, basa atau normal, dengan 

membandingkan warna kertas lakmus basah dengan grafik warna yang 

tersedia (Jika dengan bunga sepatu, diamkan sesaat. Jika air berubah 

menjadi warna merah atau kemerah-merahan berarti asam. Berwarna 

ungu berarti basa, dan jika tidak ada perubahan berarti normal). 
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LKS 2 - Siswa

Pengaruh Hujan Asam Terhadap Tanaman

Alat dan bahan :

1. Air cuka  atau dengan air jeruk.

2. Air biasa.

Tahap kegiatan:

1. Bekerjalah dalam kelompok masing-masing.

2. Tiap-tiap kelompok menyiapkan 2 pot berisi tanaman.

3. Siram kedua pot tersebut dengan dua  cairan berbeda.  Pada pot 

pertama siramlah dengan air cuka dan pada pot kedua siramlah dengan 

air biasa. Lakukan setiap hari selama seminggu.

4. Amatilah perubahan kondisi tanaman, daun, tanah, serta hewan-hewan 

yang ada di dalam pot tersebut setiap hari.

5. Hasil pengamatan dimasukkan dalam LKS yang tersedia.

Hari

Hari Ke-1

Hari Ke-2

Hari Ke-3

Hari Ke-4

Hari Ke-5

Hari Ke-6

Hari Ke-7

Pot Pertama Pot Kedua
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Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki luas laut lebih besar 

daripada luas daratan. Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis 

khatulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya 

alam, baik sumberdaya alam yang dapat pulih seperti perikanan, hutan 

mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lainnya, maupun sumberdaya 

alam yang tidak dapat pulih seperti minyak, gas, dan bahan tambang.

Sumberdaya hayati laut adalah sumberdaya alam yang dapat pulih 

kembali. Namun jika pemanfaatannya tidak memperhatikan aspek 

kelestarian, maka sumberdaya tersebut akan punah sebelum mampu 

memperbarui diri.

Sumberdaya kelautan merupakan salah satu kekayaan alam yang banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi pemanfaatannya, terutama 

pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat pulih kembali, sampai saat ini 

kurang memperhatikan kelestariannya. Akibatnya, terjadi penurunan fungsi 

dan kualitas keanekaragaman hayati yang ada. Sebagai contoh adalah 

degradasi ekosistem terumbu karang yang telah teridentifikasi sejak tahun 

1990-an.

Dalam rangka mengatasi degradasi sumberdaya kelautan Indonesia, 

diperlukan suatu upaya yang efektif. Upaya ini dirancang agar mampu 

mengakomodasi kebutuhan masuarakat. Rancangan tersebut adalah dengan 

menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi 

Kawasan Konservasi Laut (KKL). Rancangan ini telah diterapkan dibanyak 

negara.

BAB 3

PELESTARIAN SUMBERDAYA HAYATI LAUT
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Kawasan Konservasi Laut (KKL)

Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Konservasi Laut itu? Seperti 

telah disinggung bahwa kawasan konservasi laut adalah lokasi yang disisihkan 

karena memiliki potensi keanekaragaman hayati, keunikan dan gejala alam 

ataupun lokasi tersebut adalah lokasi dimana ikan-ikan bereproduksi. 

Harapannya adalah bahwa lokasi yang menjadi KKL ini mampu menyuplai 

sumberdaya hayati kepada lokasi lain dimana di tempat lain tersebut bisa 

dimanfaatkan.

KKL berbeda dengan sistem pengelolaan perikanan tangkap yang pernah 

ada, seperti, pengaturan armada, alat, dan hasil tangkap. KKL lebih 

memperhatikan ekosistem secara keseluruhan dibandingkan satu atau 

beberapa spesies yang bernilai ekonomis. Salah satu fungsi KKL adalah 

sebagai daerah perlindungan habitat dan spesies ikan. Dengan demikian KKL 

diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sumberdaya perikanan yang dapat 

mendukung peningkatan dan keberlanjutan pendapatan masyarakat, 

terutama nelayan.

Manfaat Kawasan Konservasi Laut

Di banyak tempat, KKL telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam 

melindungi keanekaragaman hayati pesisir dan laut, serta pengelolaan 

pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, seperti perikanan dan 

pariwisata.

Banyak bukti manfaat kawasan konservasi laut dalam mendukung 

perikanan berkelanjutan. Ada bukti kuat bahwa wilayah larang ambil (Salah 

satu wilayah dalam KKL) memiliki persediaan ikan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Dari hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa ukuran ikan di wilayah larang ambil juga lebih besar 

dibandingkan di wilayah penangkapan. 

Para ahli juga mencatat bahwa komposisi jenis ikan di wilayah larang 

ambil lebih banyak dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Dalam sebuah 

penelitian dilaporkan bahwa dari 110 jenis ikan yang dijumpai di wilayah 

terumbu karang yang dilindungi, 52 jenis diantaranya tidak dijumpai di 

wilayah penangkapan.
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LKS 1 - Siswa

Peninjauan Lapangan

Datangi daerah pesisir atau hutan mangrove yang ada di sekitarmu bersama 

dengan guru. Gunakan panca indra kalian untuk mengetahui kondisi laut 

tersebut dalam keadaan baik atau tidak, lalu isilah pertanyaan dibawah ini.

1. Bagaimana kondisi mangrove atau wilayah pesisir yang kalian lihat? 

Bagaimana perasaan kalian?

2. Masalah apa yang dihadapi oleh ekosistem mangrove atau pesisir saat  

ini?

3. Apakah kalian menemukan potensi penyebab polusi? Sebutkan?

4. Apakah ada tanda-tanda kegiatan manusia yang merusak kondisi 

mangrove dan wilayah pesisir?

5. Apakah penduduk menggantungkan hidup mereka dari wilayah pesisir? 

Bagaimana mereka mencari nafkah?

6. Apakah sumber mata pencaharian mereka terancam?
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LKS 2 - Siswa

Membuat Peta Lokasi

Buatlah peta lokasi bersama teman-teman kalian, setelah setiap orang 

mengamati lokasi sekitar. Setelah selesai, dan coba diamati kembali, apakah 

sudah tergambarkan dengan baik. Datangi tokoh masyarakat, yang sudah 

lama tinggal disana. Tanyakan pada beliau, kondisi 10 tahun yang lalu apakah 

sama dengan gambar yang kalian buat. Jika berbeda, buatlah kembali, seperti 

yang diceritakan beliau. 

                     

Nama Lokasi  :
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LKS 3 - Siswa

Diskusi Bersama

Lihatlah gambar yang telah kalian buat saat di pesisir. Apakah ada perbedaan 

pada kedua gambar tersebut. Jika ada perbedaan, apa penyebabnya. Tetapi 

jika tidak ada perubahan, faktor apa yang menyebabkan tidak terjadi 

perubahan. Isilah jawaban kalian di lembar LKS.

1. Secara umum, apa yang sudah berubah di wilayah pesisir dari dulu  hingga 

saat ini?

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

2. Apakah perubahan itu hal yang baik atau buruk? 

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

Apa pendapat kalian tentang perubahan itu?

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

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

3. Jika tidak terjadi perubahan dulu dan sekarang, karena faktor apa?

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

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

                                           .............................................................................
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LKS 4 - Siswa

Gambar Masa Depan

Diskusikan dalam kelompok, harapan kalian tentang wilayah pesisir ke depan. 

Gambarkan bersama kelompok, lalu presentasikan di depan kelompok lain. 

Hasil gambar tersebut, tempelkan di mading kelas, agar semua siswa tahu 

kondisi pesisir masa lalu, saat ini, dan harapan kalian.

Nama Kelompok :                     

Nama Lokasi      :
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BAB 4

AIR DI SEKITAR KITA

Lebih dari ¾ bagian bumi adalah air. Air yang ada sekarang, ternyata 

sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Jumlahnya senantiasa tetap 

sepanjang masa. Air berawal dan berakhir dalam sebuah siklus.

Air adalah zat atau materi yang penting bagi semua bentuk kehidupan 

yang diketahui sampai saat ini di bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan 

bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di bumi. 

Air sebagian besar terdapat di laut (Air asin) dan pada lapisan-lapisan es 

(Di kutub dan puncak-puncak gunung). Akan tetapi juga dapat hadir sebagai 

awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam 

obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui 

penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (Runoff, meliputi 

mata air, sungai, muara) menuju laut. 

Air bersih penting bagi kehidupan manusia. Di banyak tempat di dunia 

terjadi kekurangan persediaan air. Air dapat berwujud padatan (Es), cairan 

(Air) dan gas (Uap air). 

Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di 

permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya 

air yang kurang baik selain dapat menyebabkan kekurangan air, juga dapat 

menyebabkan kelebihan air atau banjir.
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Fungsi air dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Segi Ekonomi 

Sumberdaya air jika dikelola dengan baik akan mendatangkan 

keuntungan secara ekonomis. Misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air. 

Contohnya di beberapa daerah di Indonesia terdapat pembangkit listrik 

tenaga air dalam skala kecil (Mikrohidro). Mikrohidro menjadi energi 

alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan penerangan listrik.

Selain itu, sumberdaya air di Indonesia lebih banyak digunakan untuk 

pengairan pada lahan pertanian dan perkebunan. Sumberdaya air juga bisa 

dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Di beberapa daerah di Jawa dan Bali 

air sungai dimanfaatkan untuk wisata arung jeram (Rafting). Wisatawan biasa 

menyewa perahu karet untuk digunakan hanyut mengikuti aliran air yang 

deras di sungai yang berbatu.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah telah membentuk 

perusahaan pengelola air konsumsi yang biasa kita kenal PDAM (Perusahaan 

Daerah Air Minum). Perusahaan ini menyediakan air bersih untuk keperluan 

rumah tangga ataupun industri. Pemerintah menarik retribusi sesuai 

pemakaian sebagai imbalannya. Sementara di sektor swasta, pasti kita 

mengenal banyak merek air minum kemasan yang diperjual-belikan.

Kekurangan air juga merupakan ancaman yang serius ditinjau dari segi 

ekonomi. Banyak lahan pertanian menjadi kering dan tidak produktif lagi 

karena kekurangan air. Kehidupan masyarakat bertambah sulit lagi karena 

harus berebut air bersih untuk kebutuhan MCK.
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2. Segi Sosial Budaya

Ditinjau dari segi sosial budaya adalah pemanfaatan air untuk sarana 

transportasi. Di daerah-daerah terpencil dengan topografi perbukitan dan 

hutan lebat seperti di Kalimantan, penggunaan sarana transportasi air sungai 

sangatlah membantu masyarakat dimana transportasi darat masih belum 

memadai. Dengan begitu masyarakat dari pedalaman tetap bisa berinteraksi 

dengan daerah lain untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas 

perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

Sarana transportasi air juga sangat membantu masyarakat yang tinggal 

di daerah kepulauan. Seperti di Lembata misalnya, banyak barang kebutuhan 

masyarakat yang tidak bisa dihasilkan langsung dari Pulau Lembata. Barang-

barang tersebut didatangkan dari berbagai daerah seperti Kupang atau 

Surabaya dengan menggunakan kapal laut.

Di daerah-daerah kumuh yang ada di perkotaan dimana banyak air yang 

sudah tercemar limbah, masalah sosial budaya sering muncul. Bau tidak 

sedap, kotor, sanitasi, penyakit dan estetika adalah contoh masalah-masalah 

sosial akibat tercemarnya air di daerah kumuh.

Kekurangan air sangat rawan menjadi pemicu terjadinya masalah sosial 

budaya. Banyak orang menjadi jarang mandi dan gosok gigi ataupun tidak 

mencuci pakaian karena sulit mendapatkan air bersih. Tidak jarang juga 

terjadi pertikaian dalam masyarakat hanya karena saling berebut sumber 

mata air baik untuk konsumsi maupun untuk pengairan lahan pertanian.
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3. Segi Lingkungan

Air dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya 

saling mempengaruhi. Daerah aliran sungai (DAS) adalah contoh lingkungan 

yang berkaitan dengan sumberdaya air. Daerah aliran sungai adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya. Fungsinya adalah menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

Hutan merupakan lingkungan yang sangat berkaitan dengan sumberdaya 

air. Hutan menjamin tersedianya air secara berkelanjutan. Semakin lebat 

hutan maka sumberdaya air semakin terjaga. Mata air seringkali dijumpai di 

sekitar hutan. Air yang baru keluar dari sumbernya dipastikan jernih dan 

bebas polusi.

Air merupakan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana. 

Penggunaan air harus memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan 

mendatang serta keseimbangan ekologis agar tidak menjadi bencana bagi 

umat manusia. Untuk itu, marilah kita pergunakan air secara bijak dan terus 

menjaga kualitas lingkungan dengan tidak merusaknya agar sumberdaya air 

terus terjaga dan tidak menimbulkan dampak negatif.
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LKS 1 - Siswa

Air Bersih

Isilah pertanyaan dibawah ini :

1. Untuk mendapatkan air bersih di daerah kalian, sulit atau mudah?

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

2. Jika mudah, ceritakan cara kamu dan masyarakat yang ada di sana untuk 

mendapatkan air bersih ?

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

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

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

3. Jika sulit mendapatkan air bersih, ceritakan cara kamu dan masyarakat 

yang ada di sana untuk mendapatkan air bersih ?

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

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

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

4. Apakah di daerahmu ada upaya-upaya dari masyarakat untuk 

mempermudah mendapatkan air bersih ?

............................................................................................
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LKS SISWA

BAB 4, AIR DI SEKITAR KITA
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LKS 2 - Siswa

Membuat Percobaan sebagai Sarana Transportasi

Alat dan bahan :

1. Karton yang cukup tebal berasal dari kardus, atau kotak pembungkus 

seperti pembungkus susu

2. Sabun cair, kayu ringan, minyak dan lain-lain yang berfungsi sebagai 

pemberat

Langkah kerja:

1. Siapkan air dalam wadah yang cukup besar, atau tempat yang ada 

airnya seperti kamar mandi atau kolam yang ada di lingkungan sekolah.

2. Buatlah perahu dari karton dengan bentuk seperti o. Sebagai pemberat, 

dapat dipakai dengan sabun cair, kayu dan lain- lain.

3. Setelah pembuatan perahu selesai, perahu dapat dimasukan  kedalam 

air, untuk menjadi lomba kapal tercepat.

4. Pemenang kapal tercepat mendapat hadiah tepuk tangan dari teman-

temannya.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 2
Mulok - PLH 



LKS 3 - Siswa

Kunjungan ke Petani

Carilah informasi kepada petani, atau masyarakat yang kalian temui di 

lapangan secara kelompok. Terlebih dahulu buatlah daftar pertanyaan sesuai 

dengan topik yang diberikan. Setelah selesai mewawancara petani, 

presentasikan hasilnya di depan kelompok lain.

Nama kelompok     :

Nama petani          :

Tema wawancara   :

Daftar pertanyaan:

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

Hasil wawancara   :

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

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

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

63

Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 2
Mulok - PLH 



Daftar Pustaka

Bahan Ajar Mulok PKPLH Kota Kendari. 2008. WWF-Indonesia, Focil Indonesia, dan 
Lestari.

Konservasi Kawasan Perairan Indonesia, Bagi Masa Depan Dunia. 2009.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Martin Keely.2007. Hutan Mangrove yang Menakjubkan, Buku Panduan Pendidikan 
Lingkungan Hidup Berbasis Kurikulum. Mangrove Action Project-Indonesia & Pusat Studi 
Asia Pasifik – Universitas Gajah Mada.

Pendidikan Lingkungan, Muatan Lokal Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. 
WWF-Indonesia.

Yuni Ikawati, Juli 2001. Mengenal Terumbu Karang Indonesia - Buku Panduan Lapangan, 
Nasib Terumbu Karang di Tangan Anda!  LIPI, COREMAP dan  John Hopkins University-
Center for Communication Programs. 

. Ensiklopedia Bebas.www.wikipedia.org

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71

