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Kata Pengantar 

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

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

sumber daya alam dan lingkungan hidup.  Hal ini juga sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang 

semakin lama kian 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 di 3 (tiga) 

kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten 

Alor, mengembangkan modul belajar untuk memberikan pengetahuan tentang sumber daya alam laut dan 

segala isinya kepada siswa-siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. 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 yang terbagi 

menjadi 4 (Empat) buku ini (Terbagi berdasarkan tingkatan kelas 1-3 SD, kelas 4-6 SD, tingkat SMP, dan SMA) 

memberikan pengetahuan dasar hingga pengetahuan yang lebih mendalam yang ditujukan kepada siswa 

sekolah sesuai tingkatannya.

Selain itu, buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. 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, 

air, pesisir dan laut. Pada buku ini diberikan pula kasus atau 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 terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya disampaikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berperan serta secara aktif di dalam 

menyusun dan menyempurnakan 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, Januari  2012.

Yayasan WWF Indonesia

Solor Alor Project
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Ikan Kakatua Ikan Kerapu

Ikan Sebelah Ikan buntal

Kamuflase adalah usaha untuk menyembunyikan diri ketika diserang atau 

menyerang musuh tanpa diketahui. Jika kita perhatikan, ikan  pandai 

menjaga diri sendiri. Mereka menggunakan tipuan-tipuan untuk meloloskan 

diri dari pemangsa atau predator  yang lapar. 

Ikan Kerapu, coba perhatikan wajahnya, galak sekali bukan? Ternyata, 

wajah galak ini untuk menakuti musuhnya. Begitu juga dengan Ikan Buntal, 

jika bertemu musuhnya atau merasa terancam akan mengembangkan 

tubuhnya dengan menghirup air dan mengembung seperti balon dan duri 

yang menempel di tubuhnya berdiri.

Ada lagi bentuk tipuan ikan yang juga unik, yaitu  Ikan Sebelah, jika 

berbaring di pasir, ia tampak mirip pasir. Jika bertemu di laut 

perhatikanlah cara ia bergerak.

Contoh lain adalah Ikan Kakaktua yang akan membuat lendir lengket dan 

tak enak rasanya. Ternyata Ikan Kakatua membungkus dirinya di dalam 

lendir sebelum tidur.

Materi 1

Tipuan Ikan (Kamuflase)
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Adik-adik, masih ingatkah apa yang dinamakan ekosistem? Ya, ekosistem 

adalah hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekosistem  sendiri terdiri atas ekosistem darat yaitu hutan dan padang 

rumput (Sabana). Sedangkan ekosistem laut dan pesisir terdiri atas:     

Ekosistem hutan mangrove.

Ekosistem padang lamun.

Ekosistem terumbu karang. 

Simbiosis yaitu hubungan antara dua organisme yang hidup berdampingan. 

Sekarang kita lihat ya... beberapa jenis  simbiosis itu:

Simbiosis Parasitisme, di mana pihak yang satu mendapat keuntungan 

dan merugikan pihak lainnya. Contoh: antara Ikan Mutiara dan 

Teripang. Ikan Mutiara  hidup di dalam Teripang mereka masuk 

melalui dubur. Ikan kemudian menerobos lapisan saluran pernapasan 

dan menjadikannya Teripang sebagai rumah.

Simbiosis Mutualisme, di mana kedua pihak saling menguntungkan 

atau  mendapatkan keuntungan satu sama lain. Contoh: Ikan Badut 

dengan Anemon.

Simbiosis komensalisme di mana pihak yang satu mendapat 

keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan. Contoh: Hiu dan Ikan 

Remora. Ikan Remora menempel di Hiu dan Hiu tidak merasa 

terganggu.

 Ikan badut dan anemon
 teripang dan ikan mutiara
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Teman-teman, tahukah kalian bahwa keseimbangan ekosistem itu harus 

kita jaga. Kalau tidak pasti akan merugikan mahluk hidup di dalamnya. 

Karena semua saling berhubungan. 

Contohnya saja bila ekosistem mangrove rusak, maka tidak akan ada Udang 

kecil yang hidup di situ. Padahal, Udang kecil itu biasanya merupakan 

makanan ikan kecil yang tinggal di mangrove. Nah, kalau seperti itu ikan 

tidak lagi bisa makan Udang dan dia tidak mampu mempertahankan 

hidupnya. 

Akibatnya, tidak ada lagi keseimbangan  ekosistem. Selain ekosistem 

mangrove, ada juga ekosistem lainnya. Ekosistem itu  merupakan tempat 

tinggal biota lainnya dan merupakan tempat makan bagi biota-biota seperti 

gambar di bawah ini.
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Kerusakan Ekosistem (Faktor Penyebab Kerusakan)

Seperti adik-adik ketahui, bahwa terumbu karang itu adalah tempat 

tinggal ribuan jenis ikan maupun biota lainnya termasuk benda mati yang 

mempunyai hubungan saling ketergantungan di wilayah perairan laut. 

Terumbu karang mempunyai nilai ekonomis dan budaya yang sangat penting. 

Karena hampir sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir 

menggantungkan hidupnya dari perikanan laut dangkal. Hancurnya terumbu 

karang akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia yang 

bergantung atas hasil laut. 

Tahukah kalian tindakan apa saja yang dapat merusak ekosistem terumbu 

karang? Perhatikan gambar berikut ini:

Penggunaan bom ikan Penggunaan racun

Penggambilan karang untuk 

bahan bangunan

Penggunaan jaring traw atau 

pukat harimau dalam mencri ikan 
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Beberapa tindakan  yang dapat merusak ekosistem terumbu karang:

Penambatan 

jangkar di

terumbu karang

Lumpur akibat pembangunan

tambak ikan dan garam

Membuang sampah sembarangan

Limbah berbahaya dari perumahan

atau industri
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daun/buah

bakteri/plankton

ikan kecil

kerang/udang/kepiting

ikan besar

manusia

Rantai Makanan

Tahukah adik- adik apa yang dimaksud dengan rantai makanan?

Rantai makanan yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling 

bergantungan satu sama lainnya menjadi sebuah siklus.

Rantai Makanan di Hutan Mangrove

manusia
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Rantai Makanan di Padang Lamun

Lamun  ---> udang & ikan ikan kecil ---> kepiting ----> 
bakteri pengurai ----> lamun

Plankton    -    ikan kecil    -    ikan sedang   -    ikan besar

Rantai Makanan di Terumbu Karang
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Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan laut dan pesisir?

Nah, laut itu adalah kawasan yang selalu terendam air laut pada saat 

pasang maupun surut. Sedangkan, pesisir adalah daerah pertemuan antara 

darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan,  baik 

kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut 

seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. 

Ekosistem Laut dan Pesisir

Ekosistem laut dan pesisir ada 3 jenis, meliputi : 

1. Ekosistem Mangrove 

Yaitu suatu kawasan hutan yang berada di daerah tepi pantai yang

dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu 

tergenang air. Kita sering menyebut hutan di pinggir pantai tersebut 

sebagai hutan bakau. 

2. Ekosistem Padang Lamun

Bentuk tumbuhan lamun adalah seperti rumput yang ada di daratan.   

Padang lamun dapat ditemukan di daerah yang tenang dan angkal,yaitu   

di antara pantai dan terumbu karang.

3. Ekosistem Terumbu Karang

Yaitu  ekosistem dimana hewan karang sebagai komponen utama 

pembentuknya. Karang tumbuh dan berkembang sehingga melindungi 

tumbuhan dan hewan lain yng hidup di sekitarnya.  

Materi 3

Kita Belajar Tentang Laut, Yuk!
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Apakah Karang Itu?

Orang sering menduga bahwa karang adalah tumpukan batu, padahal karang 

adalah makhluk hidup. Karang bukanlah  batu atau tumbuhan. Karang adalah 

hewan mungil yang tumbuh dalam sejumlah kumpulan  besar di laut dangkal 

dan hangat. 

Terumbu karang terdiri atas banyak kumpulan dan tumbuhnya perlahan 

selama ribuan tahun Terumbu karang  merupakan kumpulan berbagai jenis 

karang. 

Karang-karang ini sebagian besar dibentuk oleh zat kapur. Zat kapur 

pembentuk karang di terumbu karang, dihasilkan oleh hewan tak bertulang 

belakang  (Avertebrata) yang memiliki tentakel. Hewan itu dikenal dengan 

nama polip. Polip memghasilkan zat kapur yang dikeluarkan dan ditimbun di 

luar tubuhnya. Polip tidak hidup sendiri, tetapi berkelompok yang di sebut 

sebagai koloni karang.

Kumpulan koloni karang dikenal sebagai terumbu karang. Terumbu karang, 

bersama dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sana, 

serta lingkungannya membentuk ekosistem yang dikenal sebagai ekosistem 

terumbu karang. 

Karang Otak

Karang Batu

Karang Bercabang

Karang Lunak

Karang Meja

Berbagai Jenis Karang
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Berapa Lama Karang Tumbuh?

Pertumbuhan karang sangat lambat. Karang batu dapat umbuh hanya 1 cm 

pertahun, sedangkan karang bercabang 5 – 10 cm pertahun. Jika karang 

sebesar 1 meter hancur maka diperlukan waktu kurang lebih 100 tahun 

untuk tumbuh seperti semula. 

Kalau begitu, berapa umur sebuah terumbu karang? Terumbu karang 

termasuk ekosistem  yang paling tua di bumi ini. Waktu yang dibutuhkan 

untuk membentuk terumbu karang adalah antara 5.000 sampai dengan 

10.000 tahun.

Fungsi dan Manfaat Terumbu Karang

1. Sebagai pelindung pantai.
2. Sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut.
3. Sebagai sumber protein hewani.
4. Sebagai sumber pendapatan bagi nelayan.
5. Sebagai tempat wisata bahari.
6. Sebagai bahan pembuat kosmetik dan obat-obatan.
7. Sebagai laboratorium alam.

Bermacam jenis ikan penghuni 

ekosistem terumbu karang
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Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan

Adik-adik pasti sering melihat bapak nelayan pergi mencari ikan di 

lautkan? Apakah kalian memperhatikan alat tangkap yang digunakan oleh 

bapak nelayan? 

Ya..seperti misalnya pancing, jaring atau mungkin pukat. Tahukan kalian 

bahwa alat tangkap yang digunakan bapak nelayan untuk menangkap ikan di 

laut itu banyak sekali jenisnya?

Bahkan alat tangkap yang digunakan kadang juga bisa merusak lingkungan  

atau disebut juga tidak ramah lingkungan. Karena alat tangkap yang 

digunakan seperti pukat bukan saja menangkap ikan besar tetapi 

menangkap ikan-ikan kecil yang ikut terjaring di dalamnya. Begitu juga 

dengan menggunakan mata jaring yang kecil. 

Nah,  kalau seperti itu nantinya tidak ada lagi ikan ikan yang ditangkap. 

Karena ikan kecil yang cikal bakal ikan besar sudah habis dan tidak bisa 

lagi berkembang biak lagi. 

Menangkap ikan  dengan menggunakan racun atau bom ikan termasuk juga  

tidak ramah lingkungan. Selain mengakibatkan hancurnya terumbu karang 

sebagai tempat tinggal biota laut, hal itu bisa menurunkan dan 

memusnahkan populasi ikan.
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Konservasi Laut

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dan hal-hal 

yang berhubungan dengan lingkungannya, seperti binatang maupun 

tumbuhannya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak sekali 

dikaruniai itu semua. Sebagian besar wilayah perairannya menyimpan 

potensi  sumber daya alam. Misalnya saja terumbu karang, ikan yang 

bernilai ekonomi tinggi, mamalia laut seperti Paus dan Lumba- lumba.

Di kawasan laut NTT ditemukan pula Duyung, yang teryata hanya terdapat 

di tiga negara di dunia yaitu Australia, Philipina dan Indonesia. Tak hanya 

itu, dari 7 jenis Penyu yang hampir langka populasinya di dunia ini,  ada 4 

jenis Penyu yang ternyata hidup dan bertelur  di kawasan perairan NTT. 

Dari potensi sumber daya alam yang kita miliki, sayang sekali ya...  kalau 

nantinya tidak akan bisa dinikmati lagi. Sekarang ini, banyak sekali 

tindakan manusia yang membuat sumberdaya alam ini menjadi langka, 

bahkan habis.

Sebagai contoh yaitu masih banyak penangkapan ikan yang dilakukan 

dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Seperti menggunakan bom, racun 

ikan, ataupun dengan pukat hingga menyebabkan ikan kecil yang merupakan 

bakal ikan besar ikut terjaring di dalamnya. 

Ada juga sekelompok orang yang masih melakukan penangkapan mamalia 

laut, baik sengaja maupun karena tidak sengaja tertangkap. Hal itu sangat 

mempengaruhi kelangsungan hidup dan populasi hewan tersebut di alam 

karena perkembangbiakannya lama dan jumlahnya semakin berkurang.
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Tunjukkan Perubahannya ?                            

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

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

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

Ikan Sebelah  dengan:

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

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

.......................................................Cumi-cumi dengan:

Ikan Buntal dengan:

Ikan Kakatua dengan:

Lembar Kerja Siswa 1

Tipuan Ikan (Kamuflase)
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Lembar Kerja Siswa 2

Keseimbangan Ekosistem

Kepiting

1

2

3

4

5

Membuat Origami (Seni Melipat Kertas) 

Melipat kertas, yuk! Kita membuat aneka tumbuhan dan hewan laut.
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Menempel Origami

Setelah origami kepiting dibuat, tugas kalian adalah menempelkannya 

di dalam kotak di bawah ini .                           

Lembar Kerja Siswa 2

Keseimbangan Ekosistem

Origami Kepiting
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Lembar Kerja Siswa 3

Keseimbangan Ekosistem

1 2

3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

Penyu

Membuat Origami (Seni Melipat Kertas) 

Melipat kertas, yuk! Kita membuat aneka tumbuhan dan hewan laut.
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Lembar Kerja Siswa 3

Keseimbangan Ekosistem

Menempel Origami

Setelah origami penyu dibuat, tugas kalian adalah menempelkannya 

di dalam kotak di bawah ini .                           

Origami Penyu
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Lembar Kerja Siswa 4

Keseimbangan Ekosistem

1 2

3

6 7

8 9

4

5

10
12

11

Tarik semua sisinya 

sehingga seperti tampak

pada gambar. 

Ikan

Membuat Origami (Seni Melipat Kertas) 

Melipat kertas, yuk! Kita membuat aneka tumbuhan dan hewan laut.
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Lembar Kerja Siswa 4

Keseimbangan Ekosistem

Menempel Origami

Setelah origami ikan dibuat, tugas kalian adalah menempelkannya 

di dalam kotak di bawah ini .                           

Origami Ikan
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Lembar Kerja Siswa 5

Keseimbangan Ekosistem

Gurita

5

1

3

2

4

Untuk membuat gurita

memang lebih rumit.

Tetapi jika kalian terus

mempelajarinya, pasti

kalian dapat membuatnya.

Nah, selamat mencoba!

Membuat Origami (Seni Melipat Kertas) 

Melipat kertas, yuk! Kita membuat aneka tumbuhan dan hewan laut.
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Lembar Kerja Siswa 5

Keseimbangan Ekosistem

Menempel Origami

Setelah origami Gurita dibuat, tugas kalian adalah menempelkannya 

di dalam kotak di bawah ini .                           

Origami Gurita
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Dan                             hidup di ekosistem:

                                  

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

Dan                             hidup di ekosistem:

                                  

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

Dan                             hidup di ekosistem:

                                  

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

Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan ekosistemnya: 

Lembar Kerja Siswa 6

Keseimbangan Ekosistem
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Lembar Kerja Siswa 7

Keseimbangan Ekosistem

Rantai Makanan

Adik- adik masih ingatkah rantai makanan yang telah dijelaskan oleh 

kakak fasilitator atau  gurumu?

Nah, bila lupa, kita coba mengingat kembali, yuk?

Isilah titik titik dibawah ini :

Rantai  Makanan  di Mangrove 

Matahari -  pohon -  ular - .................................. , Burung -  

pohon -  matahari 

Rantai  Makanan di Terumbu Karang 

Matahari -  karang -  ............................  plankton - ......................................

.

 

Matahari - tumbuhan lamun -  mamalia laut - ..................................  

  plankton - matahari 
.

Rantai  Makanan di Padang Lamun
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Menonton Film

Yuk, kita menonton film “ Nemo “. Ayo siapa yang bisa menceritakan 

kembali kepada teman-temanmu?                            
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Keseimbangan Ekosistem



Mengarang Sebuah Cerita

Adik- adik yang baik, bagaimana keadaan laut dan pesisir di daerahmu? 

Setelah kakak mengajak jalan-jalan ke daerah pesisir, apa saja yang adik- 

adik dapatkan?

Buatlah cerita dengan mengacu pada pertanyaan yang ada di sini, seperti:

Kemanakah kalian jalan-jalan bersama kakak pendamping?

Siapa saja yang ikut jalan- jalan ke pantai?

Kapankan kalian melaksanakan jalan-jalan ke pantai?

Apa saja yang kalian perhatikan di sana?

Bagaimana keadaan pantai yang kalian lihat?

Selamat menulis!

Lembar Kerja Siswa 9

Belajar Tentang Laut, Yuk!
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Memilah Sampah di Pantai

Apakah adik-adik melihat sampah di pantai dan laut?

Kita identifikasi sampah yang ada pantai dan laut, yuk!

Bagaimana menurut pendapatmu s

sampah di pantai dan laut? 
...........................................................................................................................................

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

Bentuklah suatu kelompok untuk mendiskusikan bagaimana agar pantai dan 

laut menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata? Dan diskusikan juga 

agar pantai dan laut terbebas dari sampah terutama sampah anorganik?
....................................................................................................................

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

etelah memperhatikan hasil pengamatan 

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

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

No Sampah yang ditemukan

Organik /

mudah terurai/

membusuk

Anorganik /

tidak mudah terurai/

tidak mudah membusuk

Lembar Kerja Siswa 10

Belajar Tentang Laut, Yuk!
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Lembar Kerja Siswa 11

Belajar Tentang Laut, Yuk!

Permainan Laut dan Pesisir 

Tahapan 1 :

Membuat garis atau batas antara  laut dan pesisir. 

Seluruh murid berdiri daerah pesisir. 

Kemudian guru menginstruksikan kata - kata “ laut ” yang membuat 
murid melompati  ke “ daerah laut “.

Jika yang salah mengikuti instruksi, dia harus menyingkir 
dari kelompok tersebut.

Tahapan 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
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Pengenalan Alat-alat Tangkap yang Ramah dan Tidak Ramah 

Lingkungan

Mencocokan gambar alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah 

lingkungan dengan biotanya.

Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan

Lembar Kerja Siswa 12

Belajar Tentang Laut, Yuk!
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Lembar Kerja Siswa 12

Belajar Tentang Laut, Yuk!

Pengenalan Alat-alat Tangkap yang Ramah dan Tidak Ramah 

Lingkungan

Mencocokan gambar alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah 

lingkungan dengan biotanya.

Alat Penangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan
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Lembar Kerja Siswa 13

Belajar Tentang Laut, Yuk!

Bermain Peran

1. Dengan Pilihan judul:

a. Penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan

(Misalnya pengeboman, sianida, dan pukat harimau).

Laut bukan tempat sampah raksasa.

Pengambilan biota laut yang dilindungi.

Terumbu karang rusak karena jangkar.

2. Pentas drama.

Suatu pentas drama dapat dilakukan secara berkelompok di depan kelas. 

Undanglah siswa-siswi dari kelas lain untuk menyaksikannya. 

b.

c.

d.
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