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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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Muatan Lokal

Pendidikan Lingkungan Hidup
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 - Semester 1

Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lembata, NTT



LKS 1 - Guru

LKS 2. - Guru

Bernyanyi “ Mari Ke Hutan “

Mengajak murid-murid bernyanyi lagu tentang 

hutan berjudul “MARI MARI KITA KE 

HUTAN” dengan nada lagu berjudul “ Naik-naik 

ke Puncak Gunung”. Sebelum bernyanyi guru 

menceritakan dan menanyakan fungsi dan 

manfaat hutan (terutama di Lembata).

 

Bermain, Siapa Aku?

Guru mengajak siswa bermain tebak-tebakan. 

Pertanyaan yang diberikan untuk mengevaluasi 

siswa dengan cara bermain. Kunci jawaban dari 

pertanyaan yang ada di LKS siswa adalah:

1. Pohon.

2. Hutan.

3. Oksigen .

4. Tanah.

5. Air.

Untuk mengajak siswa aktif, bagi siswa dalam kelompok. Setiap kelompok 

membuatkan pertanyaan ”Siapa aku”. Pandu siswa untuk menyampaikan 

pertanyaan ”Siapa Aku” kepada kelompok lain. 

Hitung, kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan, lalu beri tepuk 

tangan sebagai tanda keberhasilan mereka.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Kemampuan menunjukan 
jenis dan persebaran 
sumber daya hutan, serta 
pemanfaatannya untuk 
kegiatan ekonomi di 
lingkungan kabupaten / 
kota dan provinsi 

Mengindentifikasi sumber 
daya hutan 

-Menjelaskan pengertian  
hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Menyebutkan contoh - 
contoh kearifan lokal di 
Lembata 

Sumber daya hutan

 1

BAB 1

SUMBER DAYA HUTAN

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 1 
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LKS 1 - Guru 

Polusi yang Terlihat dan Tak Terlihat

Guru menjelaskan tentang polusi udara

1. Guru menyiapkan alat dan bahan (Kertas, 

botol selai, dan asam cuka) untuk 

melakukan praktek percobaan. 

2. Pandu siswa melakukan tahapan-tahapan 

yang tersedia di LKS siswa

3. Mengajak siswa mengisi LKS yang telah 

disediakan.

Kunci jawaban:

1.    (a) Bisa. ( b) Asap. (c) Bila asap pekat, 

mahluk tersebut akan terganggu 

pernafasannya atau (kekurangan 

oksigen dan mengakibatkan kematian

2.      Angin  atau udara yang bergerak.

3.   Polusi yang terlihat adalah asap dalam   

botol, dan yang tak terlihat bau cuka.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengetahui dan 
memahami sumber 
pencemaran udara

Menjelaskan sumber 
pencemaran udara

-Menjelaskan sumber-
sumber pencemaran udara
-Menyebutkan contoh -
contoh sumber 
pencemaran
-Penanggulangan 
pencemaran udara

Pencemaran udara

BAB 2

UDARA

LKS 2 - Guru 

Sumber-sumber Pencemaran

1.  Guru memberi tugas kepada siswa untuk mewarnai LKS yang sudah  

tersedia.

2. Setelah diwarnai, minta mereka menuliskan sumber-sumber 

pencemaran udara yang ada pada gambar. 

Kunci jawaban: (a) Sumber pencemaran alami (Asap gunung berapi)        

(b) Sumber pencemaran tidak alami (Kebakaran hutan, asap kendaraan, 

cerobong asap pabrik, serta bau sampah).

3. Membuat cerita tentang gambar yang telah di warnai.

4. Lalu tempelkan hasilnya di mading (majalah dinding) sekolah atau di 

dalam ruangan kelas.
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LKS 3 - Guru

Penugasan Siswa Melalui Permainan

Guru menyiapkan kartu berisi tugas-tugas 

masing-masing kelompok dan membagi siswa 

dalam 4 kelompok. 

Setiap kartu bertuliskan tugas yang akan 

mereka diskusikan dalam kelompok. 

1. Kartu 1 tertulis  ” Sumber pencemaran 

udara alami”.

2. Kartu 2 tertulis ” Sumber pencemaran 

udara tidak alami”.

3. Kartu 3 tertulis ” Cara penanggulangan 

pencemaran udara”.

4.  Kartu 4 tertulis ” Pencemaran udara 

yang terlihat dan yang tidak terlihat”

Setiap kelompok mengambil kartu dengan cara memejamkan mata agar tidak 

terlihat kartu yang mereka ambil. Guru mendampingi dalam diskusi kelompok. 

Bimbinglah siswa membuat presentasi semenarik mungkin. Misalnya dalam 

bentuk cerita, gambar, puisi dan lain-lain dalam waktu ± 15 menit. 

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan 

waktu  ± 5 menit. 

Catatan: waktu dapat disesuaikan dengan jam pelajaran.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengetahui dan 
memahami sumber 
pencemaran udara

Menjelaskan sumber 
pencemaran udara

-Menjelaskan sumber-
sumber pencemaran udara
-Menyebutkan contoh -
contoh sumber 
pencemaran
-Penanggulangan 
pencemaran udara

Pencemaran udara

1

34

2

Sumber 

Pencemaran

Udara Alami
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Pesisir

Garis batas dengan menggunakan tali

Laut

LKS 1 - Guru

Permainan Laut dan Pesisir

Cara bermain ;

1. Guru membuat garis atau batas di lantai 

atau halaman terbuka. Batas itu 

menujukan laut dan pesisir. Seluruh 

murid berdiri 'daerah pesisir' kemudian 

guru menginstruksikan kata-kata ' laut' 

yang membuat murid melompati  ke ' 

daerah laut (Atau melompati batas). 

   Jika  ada siswa yang salah mengikuti 

instruksi dia harus menyingkir dari 

kelompok tersebut. Dari laut, guru 

berteriak pesisir, yang membuat murid-

murid melompat ke pesisir. Atau untuk 

membuat kosentrasi mereka bagus atau 

tidak, berteriak laut lagi. 

2. Setelah diulang kurang lebih lima kali 

atau tergantung waktu yang tersedia 

permainan meningkat pada pengetahuan 

hewan  yang hidup di laut dan pesisir 

(Misalnya  hewan di pesisir adalah  

kepiting ataupun siput dan hewan yang di 

laut misalnya paus atau penyu) 

     Durasi permainan misalnya 10 menit.

3. Setelah bermain, minta mereka mengisi 

LKS yang telah disediakan.

BAB 3

PERAIRAN LAUT dan PESISIR

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi sumber 
daya laut dan manfaat laut 

Mengidentifikasikan 
sumber daya laut dan 
pesisir

- Mengenal ekosistim laut 
dan pesisir serta sumber 
daya alamnya
- Menceritakan sumber 
daya laut dan pesisir
- Menyebutkan sumber 
daya laut dan pesisir
- Mengelompokkan sumber 
daya laut 

- Sumber daya laut
- Terumbu karang, biota 
laut dan ekosistem hutan 
bakau
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LKS 2 - Guru

Permainan Acak Kata

Perintahkan siswa untuk mencari nama-nama 

hewan yang ada di dalam angka acak ini. Lalu 

kelompokkan tempat hidup masing-masing 

hewan.

K T E R I P A N G K

E U A K Z A J X E R

R L M C T N I E L p

A X I I H Y Z M O T

N p R V L U H Q D M

G U B I D W F S O p

G A P A U S B I K O

S M N p K A K A P L

W G F S X Q B H D G

R U M P U T L A U T

LKS 3 - Guru

Sumber Daya Laut dan Pesisir

Guru memberi tugas kepada siswa untuk 

mengisi tabel yang telah disediakan, 

berdasarkan sumber daya laut yang telah 

diketahui.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi sumber 
daya laut dan manfaat laut 

Mengidentifikasikan 
sumber daya laut dan 
pesisir

- Mengenal ekosistim laut 
dan pesisir serta sumber 
daya alamnya
- Menceritakan sumber 
daya laut dan pesisir
- Menyebutkan sumber 
daya laut dan pesisir
- Mengelompokkan sumber 
daya laut 

- Sumber daya laut
- Terumbu karang, biota 
laut dan ekosistem hutan 
bakau

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 1 



BAB 4

SUMBER AIR

LKS 1 - Guru

Mengenal Sumber Air

Guru membantu dan mengingatkan siswa 

tentang sumber-sumber air yang ada di 

Lembata.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendeskripsikan sumber 
- sumber air yang ada di 
lingkungan sekitar anak

Mengidentifikasi sumber-
sumber air yang ada di 
sekitar anak

-Menyebutkan sumber-
sumber air yang ada di 
sekitarnya
-Menjelaskan ciri-ciri air 
bersih

-Asal/sumber air
-Ciri-ciri air bersih

LKS 2  - Guru

Komposisi Air

1. Guru menceritakan komposisi air yang ada 

di dunia dengan demontrasi.

2. Guru menyiapkan 5 tempat dengan ukuran 

berbeda. 1 buah ember yang cukup besar, 

1 buah gelas besar, 2 gelas sedang, 1 gelas 

kecil. 

3. Setiap tempat diisi dengan air, lalu diberi nama. Ember besar sebagai 

air laut dan diberi pewarna biru, bisa dengan pewarna buatan. Gelas 

besar sebagai es dikutub diberi es. Dua gelas sedang sebagai air bawah 

tanah dan fresh, gelas kecil untuk glacier. Air payau dengan memberi 

sedikit garam.

4. Guru bertanya kepada siswa, manakah air yang bisa dimanfaatkan oleh 

mereka secara langsung? 

5. Jawaban siswa disimpulkan oleh guru lalu menjelaskan bahwa air di bumi 

banyak, tetapi hanya sedikit yang bisa digunakan oleh manusia secara 

langsung, yaitu 0.3% (Fresh), dan mungkin juga air bawah tanah yang 

dalam, tetapi harus dengan di bor.

6. Guru bertanya lagi, apakah penting untuk menjaga air tersebut? 

Mengapa?
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LKS 3  - Guru

Jadi Detektif Air ,Yuk !

Guru mengumpamakan sebuah keran air 

sebagai mata air di rumah. Jika tidak dijaga, 

bukan tidak mungkin keran menjadi sumber 

pembuangan air. Tetesan air yang keluar dari 

keran yang bocor merupakan pemborosan 

karena membuang air sia-sia. Untuk itu siswa 

diberi tugas untuk melakukan penelitian pada 

keran yang bocor untuk mengetahui berapa 

banyak air yang terbuang. 

LKS 4  - Guru

Menjadi Peneliti

Guru menugasi siswa untuk mengambil air dari sumur, sungai dan got atau air 

pembuangan. Siswa diwajibkan untuk memperhatikan dan mencatat sumber-

sumber air itu di dalam tabel yang telah disediakan.

LKS 5  - Guru

Poster dan Himbauan

Guru menugasi siswa untuk membuat poster atau kata-kata himbauan dengan 

tema penghematan  penggunaan air.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendeskripsikan sumber 
- sumber air yang ada di 
lingkungan sekitar anak

Mengidentifikasi sumber-
sumber air yang ada di 
sekitar anak

-Menyebutkan sumber-
sumber air yang ada di 
sekitarnya
-Menjelaskan ciri-ciri air 
bersih

-Asal/sumber air
-Ciri-ciri air bersih

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 1 
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LKS 1 - Guru

Tumbuhan sebagai Penghasil Oksigen

Alat dan Bahan :

1. Tumbuhan air.

2. Toples.

3. Air.

Tata Kerja :

1. Bimbing s iswa untuk melakukan   

percobaan sederhana yang sudah  

dijelaskan di dalam LKS siswa.

2.  Minta mereka mencatat hasil percobaan 

mereka. 

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Mendeskripsikan manfaat 
hutan 

Menjelaskan manfaat 
hutan sebagai :
- Sumber air 
- Sumber bahan makanan 
- Sumber bahan bangunan 
- Ekowisata 
- Tempat hidup hewan 

-Menjelaskan pengertian  
hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Menyebutkan contoh - 
contoh kearifan lokal di 
Lembata 

LKS 2 - Guru 

Tumbuhan sebagai Penyerap atau Penyaring 

Pencemaran Udara

Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? 

Yaitu suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi 

oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun  tidak berbahaya.

Tata kerja:

1. Siswa yang sudah terbagi didalam kelompok dapat melakukan 

pengamatan  pada  dua tempat yang berbeda.

2. Beberapa potongan kapas yang telah dibasahi oleh alkohol disiapkan  

untuk digunakan sebagai alat pengamatan. Caranya dengan 

mengusapkan pada daun yang tumbuh pada tempat yang berbeda. 

Misalnya, pohon yang tumbuh di lapangan atau pohon yang tumbuh 

tempat yang tertutup.

3. Minta siswa mengisi LKS yang telah disiapkan sesuai dengan hasil   

pengamatan di lapangan.
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BAB 1

MANFAAT HUTAN

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 3 - Guru 

Tumbuhan sebagai Bahan Obat-obatan

Demonstrasi :

1. Penjelasan secara singkat mengenai 

bentuk, jenis serta manfaat  dari salah 

satu tumbuhan yang bisa dijadikan untuk 

bahan obat.

2. Salah Satu bahan obat, misalnya: Daun 

merungge (Daun kelor) yang fungsinya 

bisa menyebuhkan luka, luka bakar dsb.

3. Demonstrasi cara membuat obat 

tradisional yang berasal dari daun  

merungge  dengan cara di tumbuk kasar.

4. Tanyakan pada orang dewasa atau yang 

mengerti tentang tanaman obat di 

sekitar rumah kalian.

5. Catat di dalam lembar LKS. Hasilnya tukar dengan kelompok lain.

jamu
obat

tradisional
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Mendeskripsikan manfaat 
hutan 

Menjelaskan manfaat 
hutan sebagai :
- Sumber air 
- Sumber bahan makanan 
- Sumber bahan bangunan 
- Ekowisata 
- Tempat hidup hewan 

-Menjelaskan pengertian  
hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Menyebutkan contoh - 
contoh kearifan lokal di 
Lembata 

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 4 - Guru 

Manfaat dan Fungsi Hutan

Guru diwajibkan mengerti manfaat dan fungsi 

hutan yang ada di Lembata sebagai pengantar 

kegiatan ini. Guru membagi siswa dalam 

kelompok. Mengajak siswa ke hutan atau suatu 

tempat yang masih ada pohon besar serta 

semak. Masing-masing kelompok memiliki 

tugas berbeda yaitu:

Kelompok 1 : 

Mengamati keanekaragaman hayati yang 

terdapat dalam satu pohon besar

Kelompok 2 : 

Mengamati hewan-hewan liar yang hidup dan 

tinggal di sana.

kelompok 3 :

Mengamati hutan secara keseluruhan. Apa 

yang bisa dimanfaatkan?
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Mendeskripsikan manfaat 
hutan 

Menjelaskan manfaat 
hutan sebagai :
- Sumber air 
- Sumber bahan makanan 
- Sumber bahan bangunan 
- Ekowisata 
- Tempat hidup hewan 

-Menjelaskan pengertian  
hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Mengelompokkan jenis - 
jenis hutan
-Menyebutkan contoh - 
contoh kearifan lokal di 
Lembata 

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 1- Guru

Udara Kotor

Mengajak siswa untuk memperhatikan dua 

buah  gambar yang berbeda. Bimbing siswa 

untuk menentukan pilihan beserta  alasannya.

 

LKS 2- Guru 

Dampak Pencemaran Udara

Mengajak siswa untuk memperhatikan  gambar yang tersedia. Bimbing 

mereka untuk menentukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara. 

Lalu mengajak mereka mendiskusikan bersama. Bagaimana cara 

menanggulangi pencemaran udara yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan 

sehari-hari.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengetahui dan 
memahami sumber 
pencemaran udara

Menjelaskan  akibat dari 
pencemaran udara
 

-Menjelaskan akibat dari 
pencemaran udara
-Menjelaskan cara 
menanggulangi 
pencemaran udara

Akibat Pencemaran 
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BAB 2

PENCEMARAN UDARA

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 4 - Guru 

Bahaya Rokok

Tanyakan kepada siswa, bagaimana rasanya jika mereka duduk dekat dengan 

orang yang sedang merokok. Setelah siswa menjawab dan mengisi di lembar 

kerja, guru menerangkan tentang bahaya merokok.

LKS 3 - Guru

Polusi di Dalam Rumah 

Guru menanyakan pada siswa, umumnya rumah 

memiliki beberapa ruangan. Mengajak siswa 

membuat denah rumah masing-masing dengan 

ruang-ruangan yang ada. Tanyakan pada siswa 

bagian mana dari ruangan yang menyumbang 

pencemaran udara dilihat dari kegiatan 

penghuninya. 
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengetahui dan 
memahami sumber 
pencemaran udara

Menjelaskan  akibat dari 
pencemaran udara
 

-Menjelaskan akibat dari 
pencemaran udara
-Menjelaskan cara 
menanggulangi 
pencemaran udara

Akibat Pencemaran Udara

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 1- Guru

Pengamatan Aktivitas di Pelabuhan

1.  Membagi siswa dalam kelompok. 

Mengajak para siswa pengamatan 

langsung ke pelabuhan untuk menentukan 

jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam memanfaatkan laut. 

2. Bimbing para siswa mengisi LKS dari 

hasil pengamatan di pelabuhan dalam 

bentuk gambar atau tulisan

LKS 2 - Guru

Penyusunan Kliping

1. Guru membagi siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan bahan-bahan 

kliping (Dari guntingan koran, majalah, dll) tentang manfaat laut bagi 

kehidupan manusia. Kliping bisa dicari di perpustakaan atau beberapa 

bahan sudah di siapkan oleh guru sebelumnya.

2. Siswa mengisi LKS tentang hasil penyusunan kliping. Lalu siswa 

menceritakan ringkasan dari kliping yang telah disusun di depan kelas

3. Siswa diberi tugas untuk menghias kliping. Pilih beberapa kliping yang 

menarik dan tempel di majalah dinding.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi sumber 
daya di Kabupaten 
Lembata
dan manfaat laut 

 
Mengidentifikasikan 
manfaat laut
 

-Menceritakan manfaat laut
-Memberikan contoh dari 
segi ekonomi sosial dan 
budaya 

Manfaat laut
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BAB 3

LAUT

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 1- Guru

Meneliti Siklus Air

Mengajak siswa untuk membuat contoh siklus 

air secara sederhana. Guru dan siswa 

bersama-sama menyiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan. Setelah mereka membuat 

percobaan tersebut, tanyakan pada mereka 

proses siklus air yang telah dilakukan. Lalu 

jelaskan pada siswa proses siklus air yaitu 

panas dari matahari membuat air yang ada di 

dalam baskom menguap. 

Air akan naik dalam bentuk uap dan menempel 

pada plastik. Semakin banyak air yang menguap 

maka semakin banyak pula air dan akhirnya 

akan menjadi tetesan air. Tetesan air ini akan 

jatuh sebagai “hujan” kembali lagi ke air di 

dalam  baskom.

LKS 2 - Guru

Kemanakah Air Mengalir?

Membimbing siswa mengamati sebuah sumber air, kemanakah mengalirnya? 

Sebagai pembanding, mengajak siswa mengamati kemana air yang berasal dari 

kamar mandi sekolah mengalir.

Bersih atau kotorkah air yang berasal dari kamar mandi? 

Apa yang terjadi jika air kotor masuk ke sumber air seperti sungai?

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendeskripsikan sumber 
- sumber air yang ada di 
lingkungan sekitar anak

 
Menceritakan proses 
terjadinya air
 

-Menceritakan sejarah 
terjadinya sumber air di 
daerah sekitarnya.
-Menjelaskan proses 
terjadinya air hujan 
-Menceritakan proses 
terjadinya air tanah

-Sejarah terjadinya air
-Air hujan
-Air tanah
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BAB 4

AIR

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



LKS 3 - Guru

Siklus Air

1.    Mengajak siswa untuk membuat siklus air 

sesuai gaya mereka, lalu warnai gambar 

yang telah dibuat oleh siswa.

2.    Biarkan mereka berkreasi sesuai dengan 

apa yang mereka ketahui. Setelah 

selesai, minta siswa secara berkelompok 

menceritakan tentang siklus air yang 

mereka buat.

3. Sebagai pengetahuan jika masih ada 

waktu, ceritakan pula bahwa di negara 4 

musim, hujan tidak selalu dalam bentuk 

air, tapi juga salju. Salju adalah bentuk 

beku dari air.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendeskripsikan sumber 
- sumber air yang ada di 
lingkungan sekitar anak

 
Menceritakan proses 
terjadinya air
 

-Menceritakan sejarah 
terjadinya sumber air di 
daerah sekitarnya.
-Menjelaskan proses 
terjadinya air hujan 
-Menceritakan proses 
terjadinya air tanah

-Sejarah terjadinya air
-Air hujan
-Air tanah

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2 



Panduan Guru
Muatan Lokal

Pendidikan Lingkungan Hidup
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 - Semester 1 

Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lembata, NTT



LKS 1 - Guru

Penyebaran Hutan di Lembata

1.  Bagi siswa dalam kelompok. Kalau bisa  

setiap kelompok memiliki tempat tingal 

yang berbeda-beda, misalnya dari 

pesisir atau dekat hutan. 

2. Mengajak siswa mengamati peta yang ada 

di LKS. 

3. Tanya pada para siswa, apakah mereka 

tahu, jenis-jenis hutan apa saja yang ada 

di Lembata.

4. Bimbing siswa meletakkan tulisan di 

dalam peta tersebut jenis hutan yang 

ada seperti hutan mangrove, hutan 

tropis, hutan sabana dan lain-lain di 

setiap lokasi yang mereka ketahui.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Sebaran hutan di Lembata

Mengidentifikasi sebaran 
hutan yang ada di Lembata

-Menyebutkan nama-nama 
hutan yang ada di daerah 
masing-masing 
- M e n y e b u t k a n  h u t a n  
konservasi  yang ada di 
daerah masing - masing 

Penyebaran Hutan

LKS 2 - Guru

Kearifan Tradisional

1. Siswa masih bekerja dalam kelompok. 

2. Membimbing siswa mengisi tabel yang 

sudah disediakan.

3. Jika siswa tidak bisa menjawab semua, 

guru yang akan membantu menjelaskan 

sejarah terjadinya hutan di lokasi-

lokasi tersebut dengan acuan materi 

yang ada.

4. Presentasikan hasil LKS tersebut di 

depan kelas. Jika ada yang kurang 

lengkap, minta mereka mengisi dari 

presentasi temannya yang lain.
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BAB 1

HUTAN

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



LKS 3 - Guru

Peta Berfikir Hutan

Membagi siswa dalam kelompok. Mengajak 

mereka membuat peta berfikir tentang 

“HUTAN”. Setelah selesai warnai agar terlihat 

menarik. Lalu presentasikan hasil di depan 

kelas. Pilih peta berfikir yang memberi 

informasi paling jelas dan menarik. Tempelkan 

di mading sekolah atau di dalam kelas.

HUTAN

Erosi

Banjir

Kebakaran

Penebangan Liar

Masalah

Peraturan

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Perda

Keanekaragaman

Flora dan Fauna

Ekosistem

Ekonomi

Wisata Alam

HPH/HTI

Reboisasi

Daerah Dilindungi

Hutan Lindung

Cagar Alam

Taman Nasional
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Sebaran hutan di Lembata

Mengidentifikasi sebaran 
hutan yang ada di Lembata

-Menyebutkan nama-nama 
hutan yang ada di daerah 
masing-masing 
- M e n y e b u t k a n  h u t a n  
konservasi  yang ada di 
daerah masing - masing 

Penyebaran Hutan

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



LKS 3 - Guru

Detektif Udara

Menjadi detektif hutan, untuk menemukan 

bukti adanya pencemaran udara. Pencemaran 

udara tidak selalu tampak secara kasat mata, 

ada pencemaran tersembunyi berupa partikulat 

kecil.

1. Minta siswa untuk membuat 4 set karton 

yang diberi tali pada ujungnya.

2. Oles masing-masing permukaan dengan 

krim atau lotion atau pelumas.

3. Karton pertama dibungkus dalam plastik 

hingga kedap udara.

4. Minta siswa untuk menggantungkan 

sebuah karton di ruang kelas

5. (Di sudut) dan satu karton lagi di luar kelas (Masih di lingkungan 

sekolah), satu karton di bawah naungan pohon. Karton yang terbungkus 

plastik digantung di luar kelas.

6. Minta siswa mengamati apa yang terjadi setelah 1 minggu, adakah 

perbedaan pada masing-masing tempat.

7. Diskusikan bersama, bahwa partikulat (Zat pencemar udara) itu ada di 

udara, jika dalam jumlah banyak bisa terhirup dan membahayakan 

kesehatan. Pohon memiliki andil besar dalam menyaring partikel.

Catatan : sebagai variasi, minta siswa untuk 

menggantungkan karton yang sama di rumah mereka 

,lalu bandingkan dengan hasil yang diperoleh di sekolah.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memahami penyebab 
pencemaran udara

Menjelaskan penyebab 
polusi udara

-Menjelaskan penyebab 
polusi udara di sekitarnya
-Menjelaskan akibat polusi 
udara bagi kita
-Menjelaskan cara 
menanggulangi polusi udara

-Polusi udara dan cara 
menanggulangi
-Siswa dapat menjelaskan 
akibat polusi udara
-Siswa dapat menjelaskan 
cara menanggulangi polusi 
udara

BAB 2

UDARA

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



LKS 3 - Guru

Membuat Tulisan Kreatif

Setelah siswa mengamati pencemaran udara di lingkungan sekitar (LKS 2), 

banyak ide dan pertanyaan siswa. Untuk itu, mari kita ajak siswa membuat 

karangan dapat berbentuk puisi, surat, cerita pendek, prosa, pantun dan lain-

lain yang berhubungan dengan pencemaran udara.

LKS 2 - Guru

Pencemaran Udara di Lingkungan Sekitar

Guru membagi siswa dalam kelompok dan 

melakukan penelitian di lingkungan sekitar 

(Setiap kelompok, memiliki lokasi pengamatan 

berbeda, seperti di bawah pohon, di jalan raya, 

halaman sekolah, dan lain-lain). 

Bimbing siswa-siswa memahami perintah yang 

ada di LKS mereka, dan bersama-sama 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

Setelah penelitian dilingkungan sekitar selesai, 

mintalah setiap kelompok mempresentasikan 

hasil yang di dapat, serta apa yang mereka 

lakukan jika kondisi udara seperti hasil yang 

mereka dapat (Kotor, sedikit kotor dan bersih).
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memahami penyebab 
pencemaran udara

Menjelaskan penyebab 
polusi udara

-Menjelaskan penyebab 
polusi udara di sekitarnya
-Menjelaskan akibat polusi 
udara bagi kita
-Menjelaskan cara 
menanggulangi polusi udara

-Polusi udara dan cara 
menanggulangi
-Siswa dapat menjelaskan 
akibat polusi udara
-Siswa dapat menjelaskan 
cara menanggulangi polusi 
udara

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



LKS 1 - Guru

Mengelompokkan Faktor-faktor Penyebab 

Kerusakan Laut

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

faktor-faktor penyebab kerusakan laut.

2. Membimbing siswa untuk mengamati 

gambar faktor-faktor penyebab 

kerusakan laut  berdasarkan gambar 

yang ada di LKS.

3. Mengarahkan siswa untuk memberi 

warna pada aktivitas karena manusia atau 

karena alam. Misalnya warna merah 

karena manusia dan karena alam 

berwarna biru.

4. Mempresentasikan gambar yang telah di 

warnai. Dan bertanya pada siswa, 

bagaimana sebaiknya manusia bersikap 

agar tidak merusak laut.
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BAB 3

KERUSAKAN LAUT

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi 
kerusakan kehidupan 
(Biota ) di dalam laut 

Mengidentifikasikan jenis -
jenis kerusakan di dalam 
laut dan daerah pesisir

-Menyebutkan faktor -
faktor penyebab kerusakan 
laut 
-Menyebutkan akibat 
kerusakan laut yang 
ditimbulkan oleh alam
-Menyebutkan kerusakan 
laut akibat perbuatan 
manusia 
-Menyebutkan jenis-jenis 
alat tangkap tradisional 
dan modern
-Membedakan alat tangkap 
yang diijinkan dan dilarang 

-Kerusakan biota laut dan 
dampaknya
-Jenis alat tangkap

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



LKS 2 - Guru

LKS 3 - Guru

Berkunjung ke Lokasi yang Tercemar

1.       Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok.

2.   Membuat daftar tempat-tempat tercemar yang akan dikunjungi.   

Tentukan bersama, lokasi yang akan didatangi.

3. Siswa bekerja dalam kelompok mengidentifikasi jenis-jenis sampah 

yang ditemukan di laut (Dengan lokasi dekat mangrove, perumahan, 

bersandarnya kapal, dan lain-lain)

4. Siswa mengisi LKS hasil temuannya.

5. Siswa menyampaikan hasil temuannya dan didiskusikan dengan 

kelompok yang lain.

6. Guru mengarahkan diskusi kelompok tersebut.

Bermain 

1. Guru memberikan karet  gelang pada semua siswa.

2. Minta mereka mengaitkan karet tersebut di  ibu jari  dan   kelingking 

pada tangan kiri.

3. Intruksikan pada mereka untuk mengeluarkan karet tersebut dari ibu 

jari dan kelingking tanpa bantuan tangan kanan.

4. Jika sulit, atau ada yang mudah itu adalah sebuah proses.

5. Guru bisa bercerita, karet itu ibarat seekor penyu, ikan, atau binatang 

laut lainnya yang sedang mencari makan. Mereka tidak tahu jika plastik 

itu sampah. Ia bisa masuk ke dalam plastik, dan sulit keluar karena 

tidak memiliki tangan. Hal itu sama seperti sulitnya mengeluarkan 

karet dari jari mereka.
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Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 1 



LKS 4 - Guru

LKS 5 - Guru

Pengenalan Alat-alat Tangkap yang 

Tradisional/modern serta Ramah dan Tidak 

Ramah Lingkungan

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

alat-alat tangkap yang tradisional dan 

modern, serta yang ramah dan tidak 

ramah lingkungan.

2. Membimbing siswa mencocokkan gambar 

jen i s - jen i s  a l at  tangkap  yang  

tradisional/modern serta yang ramah 

dan tidak ramah lingkungan dengan 

penjelasannya.

3. Siswa menyampaikan hasil pengisian LKS 

di depan kelas.

 Membuat Karya Seni 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

karya seni siswa dengan tema untuk 

mengajak masyarakat menjaga laut agar 

lestari.

2. Siswa dapat membuat karya seni seperti

       puisi, melukis, membuat poster, cerpen, 

komik, lagu dan sebagainya.

3. Siswa menyampaikan karya seninya di 

depan kelas.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi 
kerusakan kehidupan 
(Biota ) di dalam laut 

Mengidentifikasikan jenis -
jenis kerusakan di dalam 
laut dan daerah pesisir

-Menyebutkan faktor -
faktor penyebab kerusakan 
laut 
-Menyebutkan akibat 
kerusakan laut yang 
ditimbulkan oleh alam
-Menyebutkan kerusakan 
laut akibat perbuatan 
manusia 
-Menyebutkan jenis-jenis 
alat tangkap tradisional 
dan modern
-Membedakan alat tangkap 
yang diijinkan dan dilarang 

-Kerusakan biota laut dan 
dampaknya
-Jenis alat tangkap

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 1 
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BAB 4

AIR

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendiskripsikan manfaat  
air bagi makhluk hidup

Mendiskripsikan manfaat 
air bagi makhluk hidup

- Menyebutkan manfaat air 
bagi manusia, tumbuh-
tumbuhan dan hewan
- Menjelaskan ciri-ciri 
tumbuhan layu dan segar 

- Manfaat air
- Ciri-ciri tumbuhan layu 
dan segar

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

LKS 1 - Guru

LKS 2 - Guru

LKS 3 - Guru

 Manfaat Air

Bimbing siswa untuk menggambarkan sebanyak-

banyaknya manfaat air di sekitar Lembata. 

Misalnya, masyarakat sekitar sungai yang 

memanfaatkan sungai sebagai sumber air 

minum, pertanian, atau masyarakat yang 

memanfaatkan laut untuk transportasi dan lain -

lain.

Membuat Origami Perahu

Ajak siswa-siswa membuat origami berbentuk 

perahu. Biarkan para siswa membuat berbagai 

macam bentuk perahu dari kertas. 

Membuat Percobaan Manfaat Air sebagai 

Sarana Transportasi

Ajak siswa-siswa membuat mainan perahu dari 

karton yang cukup tebal (Kardus) bentuknya ada 

di dalam LKS siswa. Lalu mengajak mereka 

berlomba, perahu siapa yang paling cepat. 

Setelah selesai bermain, jelaskan pada mereka 

fungsi air sebagai transportasi.



LKS 4 - Guru

Mengamati Dua Tanaman dengan Perlakuan 

yang Berbeda

1. Bagi siswa dalam kelompok untuk 

melakukan penelitian fungsi air bagi 

tanaman.

2. Minta mereka menyiapkan 2 pot dengan 

tanaman yang sama. Letakkan tanaman 

tersebut di tempat yang mendapatkan 

sinar matahari.

3. Siswa mengamati perubahan yang terjadi 

pada kedua tanaman tersebut selama 6 

hari dengan melihat perbedaan antara 

tanaman yang di siram dan tidak melalui 

perubahan daun, batang/tangkai, tanah, 

hewan-hewan yang ada di tanaman 

tersebut.

4. Hasil pengamatan dituliskan di LKS.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendiskripsikan manfaat  
air bagi makhluk hidup

Mendiskripsikan manfaat 
air bagi makhluk hidup

- Menyebutkan manfaat air 
bagi manusia, tumbuh-
tumbuhan dan hewan
- Menjelaskan ciri-ciri 
tumbuhan layu dan segar 

- Manfaat air
- Ciri-ciri tumbuhan layu 
dan segar

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



Panduan Guru
Muatan Lokal

Pendidikan Lingkungan Hidup
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 - Semester 2 

Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lembata, NTT



LKS 1 - Guru

Kerusakan Hutan di Daerah Sekitar

1. Guru bertanya pada siswa tentang 

kondisi hutan yang ada disekitar mereka 

(Guru sudah mengumpulkan informasi 

mengenai kondisi hutan tersebut).

2. Guru menuliskan hasil jawaban siswa di 

papan tulis.

3. Tanyakan pada siswa, kondisi tersebut 

masih baik atau sudah rusak.

4. Jika masih baik, tanyakan pada siswa 

mengapa hutan masih terjaga dengan 

baik. 

5.    Jika hutan sudah rusak, tanyakan pada 

siswa, apa penyebab hutan menjadi 

rusak. 

6.     Guru mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dari penyebab kerusakan 

hutan.

7.  Hasil dari informasi siswa, tentang 

kerusakan hutan, di kelompokkan dengan 

kategori kerusakan karena faktor alam 

d a n  m a n u s i a  ( S i s w a    y a n g  

mengelompokkan kategori tersebut 

melalui lembar LKS).
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BAB 1

KERUSAKAN HUTAN

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Kerusakan Hutan

-Menjelaskan penyebab 
kerusakan hutan
-Menjelaskan dampak dari  
kerusakan hutan  

Kerusakan Hutan

Menceritakan penyebab 
dan dampak  kerusakan 
hutan

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



LKS 2 - Guru

LKS 3 - Guru

Kondisi Hutan Dahulu dan Sekarang

Guru membimbing siswa untuk berdiskusi atau 

bercerita di depan kelas tentang kondisi hutan 

waktu orang tua siswa seusia mereka dengan 

kondisi hutan pada saat sekarang.

Dampak Kerusakan Hutan (Longsor)

Alat dan bahan:

1.     Air.

2.     Kotak persegi panjang 2 buah.

3.     Saringan 2 buah.

4.    Mangkok 2 buah.
Tata kerja:

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

2.       Satu kotak tanpa tanaman dan satu kotak lainnya diisi rerumputan dan 

daun kering sampai menutupi tanah.

3.    Siram dengan air secara perlahan pada kotak yang tanahnya berisi 

rumput, perhatikan air yang keluar dari kotak.

4.       Siram kotak yang lain dengan air, perhatikan apa yang terjadi.

Perhatikan:

Bagaimana air mengalir pada ke dua kotak tersebut?

Bagaimana kecepatan air yang 

mengalir dari ke dua kotak?
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Kerusakan Hutan

-Menjelaskan penyebab 
kerusakan hutan
-Menjelaskan dampak dari  
kerusakan hutan  

Kerusakan Hutan

Menceritakan penyebab 
dan dampak  kerusakan 
hutan

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



LKS 1 - Guru

Peneliti Cilik

 

1.      Guru dan siswa menyiapkan alat dan bahan 

untuk mengetahui hujan yang terjadi di 

Lembata, termasuk hujan asam atau 

tidak. Bimbing siswa untuk mengikuti 

tahapan kegiatan yang tersedia di dalam 

LKS. 

2.  Ajak siswa melakukan praktek dengan 

menggunakan 2 cara yaitu dengan kertas 

lakmus dan bunga sepatu. Jika sulit 

mendapatkan kertas lakmus, bisa 

m e l a k u k a n  p e r c o b a a n  d e n g a n  

menggunakan bunga sepatu saja. Setelah 

selesai melakukan penelitian, bagaimana 

hasilnya? Diskusikan bersama dengan 

siswa.

3.       Jika hasilnya baik (Skala antara 6 – 8), ajak para murid menjaga kondisi 

ini tetap stabil dengan mengurangi pembakaran sampah anorganik, 

membuat kompos pada sampah organik dan lain-lain.

4.    Jika hasilnya asam (Skala 1 – 5), ajak para murid untuk menjaga 

lingkungan agar pencemaran udara tidak meningkat seperti melakukan 

penanaman pohon. 
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BAB 2

HUJAN ASAM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memahami penyebab 
pencemaran udara

Menjelaskan penyebab 
hujan asam

  
-Menyebutkan gas-gas 
yang ada di udara, dapat 
menyebabkan terjadinya 
hujan asam.
-Menjelaskan akibat 
terjadinya hujan asam

Hujan asam

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



LKS 2 - Guru

Pengaruh Hujan Asam Terhadap Tanaman

Guru memahami proses terjadinya hujan asam, 

dan dapat menjelaskan pada siswa. Lalu 

membagi siswa dalam kelompok untuk 

membuktikan bahaya hujan asam, misalnya 

pada tanaman. Diskusikan hasil pengamatan 

siswa pada pertemuan berikutnya.

 

air

cuka
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memahami penyebab 
pencemaran udara

Menjelaskan penyebab 
hujan asam

  
-Menyebutkan gas-gas 
yang ada di udara, dapat 
menyebabkan terjadinya 
hujan asam.
-Menjelaskan akibat 
terjadinya hujan asam

Hujan asam

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



LKS 1 - Guru

Peninjauan Lapangan

1. Mengajak siswa untuk melakukan 

pengamatan dan peninjauan wilayah 

pesisir dan hutan bakau dengan 

membawa peralatan yang diperlukan 

seperti alat tulis, teropong, karung 

kosong untuk tempat sampah, air minum.

2. Memberi penjelasan pada siswa tentang 

mangrove atau wilayah pesisir serta 

usaha mengurangi kerusakan mangrove 

dan wilayah pesisir akibat ulah manusia.
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BAB 3

PELESTARIAN SUMBERDAYA HAYATI LAUT

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi 
pelestarian sumber 
hayati laut

-Menyebutkan contoh 
model pelestarian bibir 
pantai dan biota laut  
-Melestarikan kawasan 
bibir pantai

Pelestarian sumber 
hayati laut

Mengindentifikasikan 
model pelestarian hayati 

3. Meminta mereka mempertajam tanggapan panca indra (Melihat,   

mendengar, mencium, meraba dan merasa). 

4. Mengajak mereka duduk di tempat yang teduh, lalu minta mereka 

menutup mata. Tanyakan suara yang mereka dengar dengan mengangkat 

jari (Menunjukan jumlah suara yang terdengar). 

          Diskusikan setelah mereka membuka mata.

5. Untuk panca indra yang lain, mereka dapat melihat kondisi disekitar, 

dan mencatat di LKS yang disediakan.

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



LKS 3 - Guru

Diskusi Bersama

Pada pertemuan dikelas, tempelkan 2 gambar yang telah mereka buat saat di 

pesisir. Tanyakan pada siswa, penyebab adanya perbedaan gambar yang 

mereka buat (Jika kedua gambar tersebut berbeda), atau mengapa kondisi 

saat ini dan yang lalu masih sama (Bila kedua gambar tersebut sama). Minta 

siswa menuliskan hasil diskusi di dalam lembar LKS. 

LKS 2 - Guru

Membuat Peta Lokasi

Bimbing siswa membuat peta lokasi yang 

mereka datangi. Baik itu rumah yang berada di 

pesisir, mangrove, kapal yang bersandar dan 

lain-lain. Setelah gambar selesai, ajak siswa 

menemui tokoh masyarakat disana. 

Bimbing siswa bertanya kondisi pesisir 

tersebut 10 tahun yang lalu. 

Apakah seperti gambar yang mereka buat, atau 

berbeda. Jika berbeda, bantu siswa 

menggambarkan kembali kondisi saat itu. 

Setelah selesai, ucapkan terimakasih pada 

tokoh masyarakat tersebut dan mohon diri.

LKS 4 - Guru

Gambar Masa Depan

Setelah siswa memiliki 2 gambar, dulu dan saat ini. Buatlah mereka dalam 

kelompok. Minta mereka diskusikan di dalam kelompok, harapan mereka di 

masa depan sebaiknya wilayah pesisir seperti apa (Dituangkan dalam bentuk 

gambar). Presentasikan di depan kelompok lain.
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Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5 Semester 2 

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi 
pelestarian sumber 
hayati laut

-Menyebutkan contoh 
model pelestarian bibir 
pantai dan biota laut  
-Melestarikan kawasan 
bibir pantai

Pelestarian sumber 
hayati laut

Mengindentifikasikan 
model pelestarian hayati 



LKS 1 - Guru

Air Bersih

Guru menanyakan pada s iswa,  cara 

mendapatkan air di daerah mereka. Apakah 

sulit atau mudah. Jika sulit, bagaimana 

mendapatkan air bersih untuk kebutuhan 

sehari-hari? 
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BAB 4

AIR DI SEKITAR KITA

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mendeskripsikan dampak 
air ditinjau dari segi 
Ekososbud dan lingkungan

Menceritakan dampak air 
dari segi ekososbud dan 
lingkungan

1. Menceritakan dampak 
positip
air dari segi ekonomi
2. Menceritakan dampak 
negatip
air dari segi ekonomi
3. Menjelaskan dampak 
positip
air dari segi ekonomi 
kemasyarakatan
4. Menjelaskan  dampak 
negatip
air dari segi ekonomi 
kemasyarakatan
5. Menjelaskan dampak 
positip
air dari segi lingkungan
6.Menjelaskan dampak 
negatip
air dari segi lingkungan
7. Menjelaskan dampak 
positif air dari segi Budaya

Dampak positif dan negatif 
air ditinjau dari segi 
ekososbud dan lingkungan

LKS 2 - Guru

Membuat Percobaan sebagai Sarana 

Transportasi

Ajak para siswa bermain dengan membuat 

perahu. Alat dan bahan disiapkan bersama-

sama dengan siswa. Setelah permainan selesai 

jelaskan maksud dari permainan ini yaitu fungsi 

air sebagai sarana transportasi yang dikaitkan 

dengan segi sosial dan budaya.  

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



Panduan Guru
Muatan Lokal

Pendidikan Lingkungan Hidup
Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 

Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lembata, NTT



Permainan (Guru) 

Hutan Perlu Dilestarikan 

Guru, mengajak siswa untuk melakukan permainan. 

Permainan pertama diwakili oleh 10 orang siswa. 

Permainan itu bernama ”Permainan hutan untuk 

Kehidupan”.  Bahan yang dipakai batu (Dapat juga 

digunakan permen, kacang, biji-bijian dan lain-

lain). 

Proses bermain:

1. Batu atau permen, kacang, biji-bijian, dan 

lain-lain di letakan di lantai atau meja.

2. Peserta mengelilingi batu tersebut (Kira-

kira 7-10 anak).

3. Tangan kanan di belakang, dan tangan kiri mendekati tumpukan batu.

4. Tidak ada komunikasi antar peserta.

5. Jika pada permainan tahap pertama, batu habis, peserta bisa dicoba lagi 

dengan intruksi yg sama. Tetapi mereka boleh membaca dan berdiskusi. Jika 

sudah siap, bisa bicara pada guru untuk bisa menghitung, tanda permainan 

dimulai.

Guru membacakan aturan main (Diumpamakan bahan yang dipakai batu. Jika bahan 

yang dipakai biji, kata batu diganti dengan biji):

1. Ambillah batu sebanyak-banyaknya.

2. Yang mendapat batu paling banyak dialah pemenangnya.

3. Jika batu habis, permainan selesai.

4. Jika batu tersisa, ditambah 2 x lipat dari batu yang tersisa.

5. Permainan bisa dilanjutkan.

6. Selamat bermain.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Upaya Pelestarian Hutan

Menyebutkan alasan 
mengapa hutan perlu 
dilestarikan

-Menyebutkan alasan 
hutan perlu dilestarikan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan tanaman 
hutan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan satwa hutan

Pelestarian Hutan
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BAB 1

UTANPELESTARIAN H

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 1 - Guru

Hutan Perlu Dilestarikan

1. Guru bertanya pada siswa, dengan 

pertanyaan :

- Siapa yang mendapatkan batu paling banyak ?

- Siapa yang mendapat sedikit atau tidak 

mendapat sama sekali dan bagaimana 

perasaannya ?

- Siapa siswa yang tangannya tercakar oleh 

temannya ?

- Siapa yang merasa mencakar, terpukul, atau 

tersenggol tangan temannya ?

2. Guru menjelaskan permainan ”Hutan untuk 

Kehidupan” berkaitan dengan pelestarian 

sumber daya alam misalnya hutan. 

3. Jika semua manusia menebang atau mengambil pohon, maka pohon tersebut 

akan habis.

4. Tetapi, jika masih ada pohon yang tertinggal, akan menghasilkan biji atau 

bibit yang akan tumbuh lagi.

5. Untuk yang mengambil banyak, dia akan menang dalam saat itu, tetapi dia 

sudah banyak menyusahkan mahluk hidup lainnya. Misalnya hewan akan 

kehilangan tempat tinggal  karena banyak pohon sudah ditebang.

6. Sedangkan yang tangannya tercakar, terpukul atau tersenggol tangan 

temannya, itu akibat manusia yang ingin menang, tidak peduli jika akan 

menyakiti atau mengganggu orang, teman atau saudara sendiri. 
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Upaya Pelestarian Hutan

Menyebutkan alasan 
mengapa hutan perlu 
dilestarikan

-Menyebutkan alasan 
hutan perlu dilestarikan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan tanaman 
hutan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan satwa hutan

Pelestarian Hutan

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 2 - Guru

Perencanaan Kebun Sekolah

Guru membagi siswa dalam kelompok. 

Membimbing mereka untuk membuat 

perencanaan kebun sekolah. 

Guru dapat menjelaskan manfaat penentuan 

dari arah mata angin. Misalnya dengan 

mengetahui arah mata angin Utara sebagai 

standar pembuatan peta. 

Siswa akan tahu arah mata angin barat dan 

timur. Sehingga pada waktu merencanakan 

penanaman dapat menentukan jenis tanaman 

yang akan ditanam (Tinggi dan rendah tanaman 

agar sama-sama mendapat sinar matahari). 

Hasil perencanaan di presentasikan di depan kelompok lain. Ajak siswa untuk 

memilih perencanaan yang bisa di terapkan di sekolah. 
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Upaya Pelestarian Hutan

Menyebutkan alasan 
mengapa hutan perlu 
dilestarikan

-Menyebutkan alasan 
hutan perlu dilestarikan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan tanaman 
hutan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan satwa hutan

Pelestarian Hutan

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 3 - Guru

Menanam Tanaman

Guru memperkenalkan budidaya tanaman 

dengan cara menanam dari biji atau tanaman 

kecil, stek, cangkok dan tempel. 

Mengajak siswa untuk mengumpulkan plastik 

bekas atau gelas plastik bekas kemasan air 

minum. Jadikan bungkus atau gelas itu sebagai 

polibek. Carilah biji-bijian (Benih) atau pohon-

pohon kecil (Bibit) yang tumbuh di hutan 

sekitarmu. Tanamlah bibit atau benih ke dalam 

plastik polibek. Bimbing juga mereka untuk 

melakukan cangkok dan menempel. Setiap anak 

memiliki tanaman yang menjadi tanggung jawab 

untuk merawat dan memelihara. Setelah 

tanaman cukup besar dan kuat siap dipindahkan 

ke kebun sekolah yang sudah direncanakan. 
Catatan :

Sambil menunggu tanaman siap 

dipindahkan ke lahan (± 1 bulan), 

minggu-minggu ke depannya diisi 

dengan materi lain. Jika terlalu 

lama menunggu, sudah disiapkan 

tanaman yang siap ditanam sebagai 

t a n a m a n  p e n g g a n t i .  Y a n g  

terpenting siswa mengerti proses 

budidaya dan penanamannya.  

LKS 4 - Guru

Kado Untuk Hutan

1.   Guru membimbing siswa membuat karya seni secara individu berupa 

puisi,lagu,karangan singkat yang bertemakan ' Lestarikan Hutanku'. 

2.     Hasil karya ini di tempel di majalah dinding, dinding kelas atau di kirim ke 

media lokal yang ada di sekitar. Karya yang dibuat menjadi kenang-

kenangan untuk adik kelas.

cangkok pada batang
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Upaya Pelestarian Hutan

Menyebutkan alasan 
mengapa hutan perlu 
dilestarikan

-Menyebutkan alasan 
hutan perlu dilestarikan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan tanaman 
hutan
-Menjelaskan upaya 
melestarikan satwa hutan

Pelestarian Hutan

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 1 - Guru

Efek Rumah Kaca

Minta siswa untuk mengamati skema efek 

rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan 

global. Tanyakan, apakah mereka mengetahui 

asal gas-gas rumah kaca (Misalnya CO  ). 2

Jika mereka hanya menjawab dari 2 hasil 

pernafasan manusia, tanyakan adakah sumber 

lain?  Ceritakan bahwa ada banyak sumber gas 

CO  lain, misalnya dari pembakaran bahan 2

bakar minyak (Bensin, solar, minyak tanah).  

Gas rumah kaca yang terlalu banyak akibat 

jumlah pengeluaran gas CO  lebih banyak dari 2

pada pohon yang dapat menyerap CO2
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BAB 2

PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memahami penyebab dan 
dampak perubahan iklim

Menjelaskan gas-gas 
penyebab rumah kaca

-Menjelaskan proses 
terjadinya pemanasan 
global
-Menjelaskan dampak dari 
-pemanasan global

Perubahan Iklim dan 
Pemanasan Global

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 2 - Guru

Pemanasan Global

Guru dan siswa menyiapkan alat dan bahan. 

Bimbing siswa dalam melakukan percobaan 

”Pemanasan global”. Setelah selesai melakukan 

percobaan, tanyakan pada siswa apa yang 

terjadi? 

Beri penjelasan tentang kerikil yang ada di 

dalam mangkuk, seperti pulau-pulau kecil yang 

terendam akibat mencairnya es. Kemudian di 

hubungkan dengan Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau 

kecil, akan mengalami hal yang sama (Naiknya 

permukaan laut sehingga pulau-pulau kecil 

tersebut akan terendam) jika es di kutub 

mencair.

LKS 3 - Guru

Peta Berfikir (Mind Map)

Bimbing siswa untuk membuat peta berfikir tentang pemanasan global dengan 

cara berkelompok. 

Minta siswa mewarnai peta berfikir yang sudah jadi agar lebih menarik. 

Presentasikan hasil peta berfikir siswa di depan kelompok lain. Ajak siswa 

menempel peta berfikir di dalam kelas.
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Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Mengindentifikasi 
pelestarian sumber 
hayati laut

-Menyebutkan contoh 
model pelestarian bibir 
pantai dan biota laut  
-Melestarikan kawasan 
bibir pantai

Pelestarian sumber 
hayati laut

Mengindentifikasikan 
model pelestarian hayati 



LKS 1 - Guru

Peta Berpikir Pencemaran Udara

Bimbing siswa untuk membuat peta berfikir 

tentang pencemaran udara dengan cara 

berkelompok. Minta siswa mewarnai peta 

berfikir yang sudah jadi agar lebih menarik. 

Presentasikan hasilnya di depan kelompok lain. 

Ajak siswa menempel peta berfikir di dalam 

kelas.

LKS 2 - Guru

Kampanye Mengurangi Pencemaran Udara

Bimbing siswa bekerja dalam kelompok untuk 

membuat kampanye mengurangi pencemaran 

udara dalam bentuk poster, komik, slogan dan 

lain-lain. Setelah selesai, presentasikan di 

depan kelompok lain. 

Minta mereka menempelkan kampanye 

tersebut, di tempat-tempat yang sering di 

datangi siswa lain, seperti di kantin, mading 

sekolah dan lain-lain. Dapat juga ditempel di 

kantor desa yang menjadi pusat informasi 

masyarakat, tetapi dengan meminta izin 

terlebih dahulu pada yang berwenang di kantor 

tersebut.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Melakukan kegiatan untuk 
mengurangi masalah 
pencemaran udara dan 
pemanasan global

Menunjukan kreatifitas 
dalam memecahkan 
masalah pencemaran 
udara

1. Menjelaskan fungsi 
hutan sebagai paru-paru 
lingkungan
2.Menjelaskan cara 
mengatasi pencemaran 
udara
3.Menjelaskan cara 
mengurangi pencemaran 
udara disekitarnya
4. Menggambarkan peta 
berpikir adaptasi dari 
pemanasan 
global/perubahan iklim  

Cara mengurangi masalah 
pencemaran udara dan 
pemanasan global

save

earth
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BAB 3

PENCEMARAN UDARA

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 3 - Guru

Mengurangi Pencemaran Udara

Membimbing siswa mengisi kotak yang ada di LKS 

cara mengurangi pencemaran udara dalam bentuk 

gambar. Jika siswa tidak percaya diri untuk 

menggambar, katakan pada mereka, bukan gambar 

yang bagus, tetapi yang melihat mengerti maksud 

gambar tersebut. Diskusikan hasil jawaban siswa, 

dan minta mereka mengisi kotak yang masih 

kosong, jika ada jawaban temannya yang benar dan 

berbeda dengannya.

Mengurangi pencemaran udara:

1. Berhenti merokok atau tidak memulai 

merokok.

2. Mengurangi pembakaran sampah. Untuk 

sampah organik dibuat kompos dan sampah 

an organik 3R (Reuse, reduse, recycle).

3. Menanam pohon untuk menghasilkan oksigen 

dan mengurangi polusi udara. 

4. Menggunakan pupuk organik untuk 

mengurangi jumlah nitrogen yang terlepas 

dan menguap di udara. 
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Melakukan kegiatan untuk 
mengurangi masalah 
pencemaran udara dan 
pemanasan global

Menunjukan kreatifitas 
dalam memecahkan 
masalah pencemaran 
udara

1. Menjelaskan fungsi 
hutan sebagai paru-paru 
lingkungan
2.Menjelaskan cara 
mengatasi pencemaran 
udara
3.Menjelaskan cara 
mengurangi pencemaran 
udara disekitarnya
4. Menggambarkan peta 
berpikir adaptasi dari 
pemanasan 
global/perubahan iklim  

Cara mengurangi masalah 
pencemaran udara dan 
pemanasan global

5. Mematikan lampu jika tidak digunakan atau alat-alat elektronik untuk 

menghemat energi dan mengurangi permintaan batu bara serta bahan bakar 

minyak bumi.

6. Menggunakan sepeda atau jalan khaki pergi jika  ke tempat yang tidak terlalu 

jauh. 

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memperbaiki lingkungan 
pesisir dan laut

Memahami cara 
penanggulangan 
kerusakan llingkungan laut 
dan pesisir

Timbul kesadaran untuk 
melakukan aksi perbaikan 
lingkungan yang rusak

Timbul kesadaran untuk 
melakukan aksi perbaikan 
lingkungan yang rusak

LKS 1 - Guru

Debat Kelas

Bimbing siswa membuat naskah pendek 

sederhana dengan topik pelestarian laut. 

Persiapan pembuatan naskah ini, bisa dalam 

beberapa kali pertemuan. Bagilah siswa dalam  

kelompok. Setiap kelompok menyiapkan satu 

naskah, yang isinya didiskusikan bersama dalam 

kelompok. 

Minta siswa memilih jurubicara di dalam 

kelompok tersebut. Guru menentukan waktu 

yang diperlukan untuk menyampaikan isi naskah 

yang mereka susun selama 10 menit dalam tiap 

kelompok. 

Fasilitasi siswa jika ada yang bertanya atau menambahkan. Guru menilai isi 

naskah (Berisi masalah dan juga solusinya), penggunaan bahasa daerah, 

Bahasaa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik, cara penyampaian relevan 

atau tidak dengan topik yang dibawa.

Setelah selesai acara debat, guru mengulas semua proses tersebut. Kelompok 

yang terbaik ditentukan oleh semua siswa dengan cara menyebutkan nama 

kelompok dan tepukan yang paling meriah.
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BAB 4

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  



LKS 1 - Guru

Percobaan Menjernihkan air

Bantu siswa untuk membuat contoh alat 

penyuling air sederhana.Tanyakan apa yang 

terjadi dengan air kotor di dalam baskom dan 

kira-kira berasal dari mana air jernih yang ada 

di dalam ember kecil.

Siswa dijelaskan keajaiban air, setiap kali air 

akan menguap ke angkasa, air akan dibersihkan. 

Hal ini karena hanya air murni yang akan 

berubah menjadi uap. Seluruh kotoran dan 

polusi serta garam ditinggalkan. Jadi, sejauh 

“udara bersih”, hujan yang turun pun berupa air 

murni, yang siap untuk kita gunakan lagi.

LKS 2 - Guru

Membuat Kehidupan di Sekitar Lebih Baik

Murid diajak untuk berdiskusi tentang keadaan lingkungan yang sudah 

mereka amati. Tanyakan apakah lingkungan tempat tinggal mereka 

memerlukan perbaikan. Jika perlu, perbaikan seperti apa yang mereka 

harapkan. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok, minta mereka membuat 

rencana kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan (Misalnya 

membuat poster “Stop membuang sampah ke sungai!” atau membuat aksi  

“Bersihkan sekolah kami ” ).
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BAB 5

PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Memperbaiki lingkungan

Mengidentifikasi jenis-jenis 
kegiatan yang dapat 
memperbaiki
lingkungan yang rusak

1. Menyebutkan kegiatan 
yang biasa dilakukan 
manusia pada musim 
hujan
2. Menceritakan cara 
membuat terasering 
(konservasi)
3. Membuat jebakan air
4. Menyebutkan manfaat 
dari embung-embung

Kegiatan-kegiatan
yang dilakukan untuk 
mengatasi lingkungan 
yang rusak

Panduan Guru . Mulok - PLH 
Sekolah Dasar (SD) Kelas 5  
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