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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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Peranan dan Perlindungan Hewan 
dan Tumbuhan di Laut

Materi I 

1. Peranan Hewan dan Tumbuhan di Laut 

Setiap sesuatu yang diciptakan dimuka bumi ini mempunyai peranan di alam. Begitu juga 

hewan dan tumbuhan yang ada dilaut. Peranan mereka itu seperti:

Menghasilkan oksigen. Tumbuhan yang ada di laut memiliki peranan sama dengan   

tumbuhan yang ada di hutan.

Sebagai indikator pencemaran laut.

Terdapat jaring kehidupan ataupun rantai makanan. Ketika satu spesies hilang akan 

mengakibatkan perubahan ekosistem.

Tabungan masa depan. Sumber bahan makanan.

Dapat juga sebagai penahan laju pemanasan global.

2. Perlindungan Hewan dan Tumbuhan di Laut 

Peranannya yang besar di alam,  terdapat beberapa hewan dan tumbuhan yang harus 

dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dari eksploitasi manusia. Perlindungan 

itu meliputi jenis-jenis mahluk hidup, baik yang berada di darat maupun yang berada di 

laut. 

Alasan Mengapa Hewan dan Tumbuhan tersebut  Dilindungi?

Sulit berkembang biak.

Populasinya menurun drastis.

Ancaman manusia yang mengeksploitasi berlebihan.

Ancaman manusia dari pembukaan lahan atau penyempitan habitat. 

Sebagai sumber bahan makanan. 

Peraturan Pemerintah yang Mengatur Perlindungan Terhadap Hewan dan Tumbuhan 

UU Kehati No. 5 Tahun 1994. Keanekaragaman diantara mahluk hidup dari semua 

sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain, serta 

komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman, mencakup 

keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem.  

Undang-undang 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, menyatakan bahwa,barang siapa yang mengambil, memiliki, 

membunuh, melukai, menyimpan, memelihara, mengangkut, memperdagangkan, 

satwa yang dilindungi tanpa izin, dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah). 
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Jenis-jenis Hewan dan Tumbuhan yang Dilindungi di Kawasan Alor dan Solor

1. Reptilia laut.
Penyu Tempayan (Caretta caretta).
Penyu Hijau (Chelonia mydas). 
Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).
Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata).
Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea).
Penyu Pipih (Natator depressa).

2.   Reptilia darat.
Bunglon (Hypsilurus dilophus).

3.   Mamalia laut.
Paus Biru (Balaenopthera musculus) .

  Paus Bersirip (Balaenopthera physalus).
  Paus Bongkok (Megaptera novaeangliae).
  Paus Sperma (Physeter macrocephalus).
  Lumba-lumba air laut (Dolphinidae).
  Duyung (Dugong dugon).

4.  Ikan ( Pisces ).
  Coelacanth (Latimeria chalumnae).
  Napoleon (Ceilinus undulatus).

5.   Anthozoa 
   Akar Bahar, Koral Hitam (Anthiphates spp).

6. Moluska. 
   Kima Raksasa (Tridacna sp.)
   Kepala Kambing (Cassis cornuta).
   Triton Terompert (Charonia tritonis.)
   Nautilus Berongga (Nautilus pompillus).
   Troka, Susu Bundar, Lola Merah (Trochus niloticus).
   Batu Laga, Siput Hijau (Turbo marmoratus).

7.   Crustacea. 
   Ketam Kelapa (Birgus Latro).
   Ketam Tapak Kuda (Tachipleus gigas).

( sumber : http://novrizalchandra.multiply.com/journal/item/4)
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3. Habitat 
Habitat makhluk hidup adalah tempat tinggal berbagai jenis organisme hidup untuk 

menjalankan kehidupannya. Semua mahluk hidup mempunyai tempat hidup. Tempat hidup 

itu yang disebut juga dengan habitat. Habitat pada kisaran tertentu sesuai dengan 

persyaratan makhluk hidup yang menghuninya ( Soemarmoto 1985 ). Habitat  makhluk 

hidup dapat lebih dari satu, misalnya  Burung Pipit, habitat mencari makannya di sawah  

dan habitat untuk bertelur pada pepohonan di kampung. Contoh lain seperti habitat ikan di 

terumbu karang. 

Ciri habitat air laut:

1. Variasi temperatur atau suhu tinggi.

2. Kadar garam (Salinitas / tingkat keasinan) tinggi.

3. Penetrasi dari cahaya matahari tinggi.

4. Ekosistem tidak terpegaruh iklim dan cuaca alam sekitar.

5. Aliran atau arus laut terus bergerak karena perbedaan iklim, temperatur dan rotasi 

bumi.

6. Habitat di laut saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain.

7. Komunitas air asin terdiri dari produsen, konsumen, zooplankton dan dekomposer. 

“ Terumbu Karang di Pulau Kwane,
Desa Meko, Lembata, NTT “
Foto: WWF Indonesia - Solor Alor
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Ciri-ciri Khusus Hewan dan Tumbuhan Laut

1.Penyu termasuk dalam kelas reptilia laut.
2.Bernafas dengan paru-paru .
3.Bertelur namun tidak menjaga telur- telurnya   

hingga menetas.
4.Penyu dapat merespon getaran yang lemah
5.Jika naik ke darat, Penyu akan terlihat seperti 

menangis ini merupakan cairan garam dari 
matanya untukk menyeimbangkan kadar garam 
dalam tubuhnya.

6. Penyu merupakan perenang yang handal karena 
memiliki sepasang tungkai depan berupa kaki 
pendayung yang memberinya ketangkasan 
berenang di dalam air. 

7. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak 
yang cukup jauh, dengan waktu yang tidak terlalu 
lama. Jarak 3.000 kilometer dapat ditempuh 

   58-73 hari.

Nama Hewan Habitat Ciri Khusus

Penyu

Padang lamun 
dan 

terumbu karang

1. Paus termasuk kedalam kelompok binatang yang 
berukuran besar, hidup di laut, tetapi bukan 
tergolong ikan. 

2. Dia termasuk kelompok mamalia (Binatang 
menyusui),  bernafas dengan paru-paru, 
sehingga tidak dapat bernafas dalam air.

3. Tubuhnya berdarah panas, artinya darah pada 
tubuhnya selalu bersuhu tetap.

4. Cara dia bernafas, dengan menyembul, udara 
dari paru-parunya dihembuskan, selanjutnya 
Paus menghirup udara segar lagi dan kembali 
menyelam.

Paus Laut dalam
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1. Cumi-cumi termasuk dalam grup cephalopoda 
besar.

2. Cephalopoda adalah hewan yang memiliki 
tentakel di sekitar kepalanya, yang berfungsi 
seperti tungkai (lengan dan khaki. Tentakel 
adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan 
fleksibel. Dimiliki oleh hewan-hewan tertentu, 
terutama hewan tak bertulang belakang. 
Kegunaan utamanya adalah untuk makan, 
meraba, dan menggengam.

3. Mempunyai tinta yang berfungsi untuk 
mengelabui musuh sebagai alat pertahanan.

1.  Duyung adalah hewan  mamalia laut .
2. Panjang tubuhnya  dapat mencapai 3 m, memiliki 

penglihatan yang lemah, namun pendengaran 
mereka sangat tajam!

3.  Makan utama Duyung adalah lamun.
4. Bernafas dengan paru-paru. Untuk tetap hidup          

Duyung harus terus menghirup udara dari 
permukaan laut. Ketika naik kepermukaan dia 
akan mengeluarkan air mata, sebagai respon 
untuk menjaga kelembaban matanya di udara 

    yang kering.
5. Duyung adalah hewan laut yang dilindungi
   (Tidak boleh ditangkap).

Hewan  yang hidupnya di perairan. Udang 
menjadi dewasa dan bertelur hanya di habitat 
air laut. Uniknya, walaupun bentuk tubuhnya 
yang kecil udang betina mampu menelurkan 
50.000 hingga 1 juta telur.

1. Binatang yang badannya mirip pinggan agar-
agar dan berjumbai-jumbai. 

2. Biasa terapung-apung di permukaan laut. Dapat 
menimbulkan rasa gatal bagi makhluk lain yg 
menyentuhnya.

Ubur-ubur Kolom air

Duyung Padang lamun

Cumi-cumi Terumbu karang

        Udang
Manggrove

Padang lamun
Terumbu karang
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1.Teripang adalah hewan yang bergerak lambat.
2.Hidup pada dasar (pasir), lumpur pasiran,  

maupun dalam lingkungan terumbu. 
3.Termasuk dalam keluarga Bulu Babi dan Bintang 

Laut. Merupakan komponen penting dalam rantai 
makanan di terumbu karang dan ekosistem 
asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan 
(Trophic levels). 

4.Teripang berperan penting sebagai pemakan 
deposit (Deposit feeder) dan pemakan suspensi 
(Suspensi  feeder). 

5. Apabila terancam bahaya, teripang 
mengeluarkan jaring putih lengket yang dapat 
menjerat mangsa. 

1.Bintang Laut hidup di dasar laut berbentuk 
seperti bintang.

2.Tubuhnya lunak , dilapisi selubung yang keras 
atau duri. Mulutnya terletak di bagian bawah 
tubuhnya.

3.Memilki lima tangan yang digunakan untuk  
merangkak, memegang dan menangkap.

4.Untuk mengelabui musuh, tangannya dapat 
putus dan akan tumbuh kembali.

 5.Bintang laut memakan Kerang, Kepiting dan  
Cacing.

1. Ikan Badut hidup rukun dengan makhluk lain  
yang disebut Anemon. Saat dalam bahaya Ikan 
Badut masuk ke dalam tentakel Anemon. 

2. Untuk melindungi diri dari racun, Ikan Badut 
menutupi diri dengan lapisan lendir yang licin.

3. Ciri-ciri tubuhnya berwarna terang dan  
mempunyai garis pada bagian badannya.

Teripang
Padang lamun

dan
dasar laut

Bintang Laut
Padang lamun

dan
pantai berpasir

Ikan Badut Anemon

1.Bulu Babi masih satu keluarga dengan Bintang 
Laut.

2.Mulutnya terletak di bawah tubuhnya.
3.Duri yang tajam berfungsi untuk berjalan, 

menangkap makanan, dan perlindungan dari 
pemangsa.

Bulu Babi Padang lamun

Materi I Materi I 
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1.Ikan Pari (Rays) termasuk dalam sub grup 
Elasmobranchii, yaitu ikan yang bertulang rawan.  

2.Mempunyai bentuk tubuh gepeng melebar 
dimana sepasang sirip dadanya melebar dan 
menyatu dengan sisi kiri-kanan kepalanya, 
sehingga tampak atas atau tampak bawahnya 
terlihat bundar atau oval. 

3.Ikan Pari umumnya mempunyai ekor yang 
sangat berkembang (memanjang) menyerupai 
cemeti. Pada beberapa spesies, ekor Ikan Pari 
dilengkapi duri penyengat sehingga disebut 

   “ Sting-Rays “.
4.Mata Ikan Pari umumnya terletak di kepala 

bagian samping. 
5.Posisi dan bentuk mulutnya adalah terminal 

(Terminal mouth) dan umumnya bersifat 
predator. 

6.Ikan ini bernapas melalui celah insang yang 
berjumlah 5-6 pasang. Posisi celah insang 
adalah dekat mulut di bagian bawah (Ventral).

7.Ikan Pari jantan dilengkapi sepasang alat kelamin 
yang disebut " Clasper " yang letaknya di pangkal 
ekor. 

8.Ikan Pari betina umumnya berbiak secara 
melahirkan anak (Vivipar), dengan jumlah anak 
antara 5-6 ekor.

9.Jenis ikan laut bertulang rawan, badannya pipih, 
panjangnya kadang-kadang sampai 6 m, berekor 
panjang, kecil, dan berduri yang digunakan 
sebagai senjata. 

 Laut dalam

1.Kuda Laut adalah sejenis ikan.
2.Kuda Laut dapat mengubah warna tubuhnya 

sesuai lingkungannya untuk menyembunyikan diri 
dari  musuh.

3.Kuda Laut memiliki keunikan setelah sang betina 
bertelur, telur-telurnya dimasukan ke dalam 
kantong perut Kuda Laut jantan. Kuda Laut 
jantan mengerami telurnya sampai menetas.

Kuda Laut Padang lamun

Pari
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Ekosistem

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Ekosistem utama di perairan, yaitu :

a. Ekosistem  Mangrove

Ekosistem yang terdapat diantara daratan dan lautan. Karena hidupnya di dekat pantai, 

mangrove sering juga dinamakan hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau 

hutan bakau. Ciri-ciri ekologis mangrove antara lain:

1. Tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut air.

2. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit.

3. Memiliki akar yang tidak beraturan (Akar napas, akar tongkat dan akar lutut).

4. Memiliki biji yang dapat berkecambah di pohonnya.

5. Tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau hanya tergenang 

pada saat pasang pertama. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang 

cukup dari darat. Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut 

yang kuat.

6. Airnya berkadar garam, payau hingga asin.

Fauna yang hidup di ekosistem mangrove:

1. Mamalia (Monyet, Musang, Luwak).

2. Reptil dan Amfibi (Biawak, Ular, Katak, Kadal).

3. Burung (Burung Bangau, Burung Camar, Burung Elang).

4. Ikan (Ikan Gelodok dan tempat asuhan ikan-ikan kecil).

5. Invertebrata atau hewan tak bertulang belakang (Udang,  Cacing, Kerang).

6. Hewan bercapit (Kepiting, Kelomang, Siput).

 

“ Hutan Mangrove “, Foto: WWF Indonesia - Solor Alor
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b. Ekosistem  Padang Lamun

Bentuk lamun seperti rumput yang ada di daratan. Lamun merupakan tumbuhan laut 

monokotil yang secara utuh memiliki perkembangan sistem perakaran dan rhizoma yang 

baik. Ciri-ciri ekologis padang lamun antara lain:

1. Terdapat di perairan pantai yang landai, di dataran lumpur dan pasir.

2. Tumbuh pada batas terendah daerah pasang surut dekat hutan bakau atau di 

dataran terumbu karang.

3. Mampu hidup sampai kedalaman 30 meter, di perairan tenang dan terlindungi.

4. Sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke perairan.

5. Mampu melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya 

terbenam air termasuk daur generatif. 

6. Mampu hidup di media air asin. 

7. Mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik

Hewan-hewan yang hidup di padang lamun:

1. Mamalia laut (Duyung).

2. Ikan (Ikan Buntal, Ikan Baronang).

3. Hewan tak bertulang belakang (Bulu Babi, Teripang, Bintang Laut, Cacing).

4. Moluska (Keong Laut, Siput Laut dan Kerang).

 

Aneka jenis tumbuhan lamun

“ Padang Lamun “
Foto: WWF Indonesia - Solor Alor
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c. Ekosistem  Terumbu Karang

 Ekosistem terumbu karang adalah 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. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang 

dibangun terutama oleh hewan dan tumbuhan laut penghasil kapur (CaCO3). Khususnya 

jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan hewan yang hidup di 

dasar lainnya seperti jenis-jenis ikan, Cumi-cumi, Bulu Babi, hewan-hewan lain yang hidup 

bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton.    

Ciri-ciri ekologis padang lamun antara lain:

1. Ditemukan terutama di perairan tropis dan subtropis, dari bagian surut terendah 

sampai kedalaman kurang lebih 30 m.

2. Pada umumnya yang dominan karang keras. 

3. Menghasilkan sedimen atau endapan kapur dalam jumlah besar yang menjadi unsur 

hara bermanfaat bagi komunitas mangrove dan padang lamun.

Hewan-hewan yang hidup di terumbu karang, antara lain:

1. Anemon.

2. Hewan-hewan lunak (Siput, Cumi-cumi, Sotong, Gurita).

3. Hewan bercapit (Udang, Kepiting, Lobster).

4. Ikan (Ikan Lepuayam, Ikan Lepubatu, Ikan Kepe-kepe, Ikan Napoleon,

  Ikan Kerapu, Ikan Kakaktua).

5. Hewan berkulit duri (Bulu Babi, Bintang Laut, Teripang).

     

“ Terumbu Karang “
Foto: WWF Indonesia - Solor Alor
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F
Wilayah Pesisir dan Laut
(Manggrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang)

ungsi dan Dampak dari Ekosistem 

1. Fungsi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut 
a. Fungsi dan Manfaat Mangrove:

Menahan angin. 

Mencegah pengikisan pada pantai (Abrasi). 

Penahan intrusi (Peresapan) air laut.  
 Menyaring sampah dari daratan, sehingga perairan di terumbu karang    dan   padang   

lamun tetap bersih.  
 Menahan hempasan ombak.

Mencegah pelumpuran di terumbu karang dan padang lamun. 

Sebagai tempat bertelur dan mencari makan bagi ikan dan udang muda. 

Tempat tinggal untuk berbagai jenis Udang, Kepiting, Buaya, Monyet dan Ular. 

Burung laut dan Kelelawar menggunakan bakau sebagai tempat beristirahat dan   

berkembang biak  dan Kera Ekor Panjang mencari  makan dan berlindung di 

pepohonan  bakau.  

Manusia juga memperoleh keuntungan dari bakau dengan memiliki air laut  yang 

jernih, pantai yang terlindungi dari ombak, dan sumber makanan laut. 

Menurunkan kandungan gas karbon dioksida (CO2) di udara dan bahan bahan 

pencemar di perairan rawa pantai.

b. Fungsi dan Manfaat Padang Lamun:

Menahan gelombang sehingga tidak masuk ke pemukiman penduduk.

Sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan dan 

tiram.

Tempat pariwisata.
 Daun-daunnya yang busuk diolah sebagai sumber pupuk hijau.  
 Bahan obat-obatan.

Tempat bertelur ikan-ikan (Misalnya Ikan Baronang) dan hewan laut lainnya.

Tempat mencari makan bagi hewan laut seperti Penyu dan Duyung yang 

menjadikan lamun sebagai makanan utama.

Tempat berkembang biak ikan-ikan dan hewan laut lainnya.

Membantu menyaring kotoran dari darat sehingga

t̀erumbu karang tetap bersih dan sehat.

c. Fungsi dan Manfaat Terumbu Karang:

Sebagai penahan pantai dari terjangan ombak.

Sebagai rumah dan tempat mencari makan ikan dan biota laut. 

Tempat ikan berkembang biak, memijah serta bertelur aneka jenis biota laut.  
 Sebagai tempat pariwisata (Bila terumbu karang bagus maka akan banyak 

mendatangkan keuntungan dari kegiatan ekowisata).
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2. Kerusakan Ekosistem 
a. Aktivitas Manusia yang Dapat Merusak Ekosistem Mangrove:

Penebangan pohon-pohon bakau secara besar-besaran untuk kayu bakar dan 

pemukiman.

Penebangan hutan untuk bahan baku kertas.

Pengalihan (Konversi ) lahan mangrove menjadi tambak udang dan ikan.

b. Aktivitas Manusia yang Dapat Merusak Ekosistem Padang Lamun:

Pengerukan pasir di sekitar padang lamun.

Baling-baling kapal dapat merobek dan merusak daun dari tumbuhan lamun.

Pembuangan sampah dan deterjen dari darat dapat mematikan padang lamun.

Pencemaran lainnya seperti buangan minyak dari kapal juga dapat mematikan lamun.
 
c. Aktivitas Manusia yang Dapat Menghancurkan Terumbu Karang:

Sistem pengambilan ikan yang merusak karang 

(Bom, racun/sianida, pukat harimau).

Pencemaran laut  (Pembuangan sampah ke laut, 

pembuangan limbah rumah dan pabrik). 

Membuang jangkar di karang.  
 Pariwisata (Menyelam dengan menginjak karang, pengambilan karang).

Dampak Kerusakan Ekosistem 

Dampak adalah pengaruh atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu tindakan 

terhadap lingkunganya. Dampak yang terjadi karena manusia kurang tepat dalam 

memanfaatkan ekosistem tersebut yang menyebabkan kerusakan. 

a. Kerusakan  Ekosistem Mangrove:

Abrasi akibat hilangnya pelindung pantai dan penahan lumpur.

Produksi perikanan pesisir menurun karena habitat dan daerah asuhan bagi berbagai 

jenis Udang, Kepiting, Ikan, Burung dan lain-lainnya menjadi hilang.

Sungai yang sengaja dikotori oleh sampah.

Menurunkan pendapatan masyarakat karena penebangan atau perubahan tata guna 

lahan secara berlebihan akan mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan.
 
b. Kerusakan  Ekosistem Padang Lamun:

Karena kerapatan tumbuhan di padang lamun, maka ekosistem ini penting untuk 

membantu menjaga stabilitas pantai mencegah erosi dan menyaring sedimen. Sayangnya, 

ekosistem padang lamun rentan terhadap perubahan lingkungan. Karena itu reklamasi 

pantai, penambangan bauksit, pasir dan timah di wilayah pesisir, pembangunan tambak 

dan pemukiman dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem padang lamun tersebut. 
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......Kerusakan  Ekosistem Padang Lamun:
 Kegiatan tersebut akan menimbulkan pencemaran dan sedimentasi yang berlebihan,serta 

terganggunya dasar perairan tempat lamun  tumbuh.
 Baling-baling kapal juga dapat mengaduk pasir di dasar perairan yang merupakan tempat 

tumbuhnya lamun, sehingga merusak lamun serta hewan dan tumbuhan laut lainnya.

c. Kerusakan  Ekosistem Terumbu Karang:

Kawasan pantai akan terancam pengikisan oleh gelombang laut. 

Pemukiman di sekitar akan terancam oleh ombak badai laut.  
 Terumbu karang hancur tidak dapat lagi menjadi tempat berlindung dan tempat 

mencari makan ikan dan biota laut lainnya.

Apa yang Dapat Dilakukan untuk Menjaga agar Padang Lamun Kita Tetap Sehat?

Tidak membuang sampah dan air pembuangan cucian ke laut. 

Tidak mencemari padang lamun dengan minyak dari kapal.

Jagalah agar baling-baling kapal tidak merusak lamun (Matikan mesin ketika 

berada di padang lamun).   

Dampak Pemanfaatan Padang Lamun

Pemanfaatan padang lamun juga menimbulkan dampak.Tahukah kalian kalau kegiatan di 

pantai mempengaruhi kehidupan lamun?

Dampak Kerusakan Ekosistem Padang Lamun

Tidak ada lagi penyaring endapan lumpur yang dapat mengikat sedimen.

Hilangnya tempat berlindung ikan kecil. 

Hilangnya tempat memijah beberapa biota laut.  

Apa Saja yang Bisa Menghancurkan Karang?

Penggunaan bom.

Penggunaan racun /sianida. 

Membuang sampah atau limbah di laut. 
. Membuang jangkar di karang. 

Menginjak karang.  

 
Apa Saja yang Bisa Kita Lakukan untuk Membantu Melestarikan Terumbu Karang?

Menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan.

Tidak membuang jangkar di atas karang. 

Tidak mengambil dan merusak karang seperti menginjak-injak karang.
. Tidak membuang sampah ke laut dan pantai. 

Mengurangi dampak dari perubahan iklim dan parwisata.  
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Kawasan konservasi  adalah merupakan salah satu sumber 

kehidupan yang dapat meningkatkan kesejahtreraan masyarakat 

Indonesia.Oleh karena itu usaha-usaha konservasi di Indonesia 

haruslah tetap memegang peranan penting dimasa yang akan 

datang. 

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa usaha 

konservasi sumber daya alam tersebut harus dapat terlihat 

memberikan keuntungan kepada masyarakat luas. Hal ini 

penting untuk mendapat dukungan dan partisipasi seluruh 

lapisan masyarakat.

Pengelolaan dan Permasalahan Ekosistem 
di Wilayah Pesisir dan Laut

1. Pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Laut  

Pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana 

dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragamannya atau diartikan konservasi sumber daya alam. 

Konservasi berasal dari kata bahasa Inggris conservation, dengan pokok kata to conserve  

yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah/lenyap atau merugikan. 

Sedangkan sumber dalam alam sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup 

yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, serta seluruh 

gejala keunikan alam, semua ini  merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup yang 

kehadirannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Menurut kemungkinan pemulihannya, kita mengenal 2 (dua) macam sumber daya alam, 

yaitu :

a. Renewable, sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber 

daya alam yang dapat dipakai kembali setelah diadakan beberapa proses.

Contoh : air, pohon, hewan dll. 

b. Inrenewable, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dipulihkan 

apabila dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diperbarui.

Contoh : minyak bumi.

Pengertian konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dapat mengandung 
 3 (tiga) aspek, yaitu :

Perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman, jenis baik flora dan fauna beserta 
ekosistemnya.

Pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya.

Materi IV 
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Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melestarikan hutan mangrove?

Pengaturan penambangan pasir di wilayah pesisir.

Pendirian bangunan sesuai dengan aturan.

Pelestarian hutan, bukit dan gunung- gunung.

Pengaturan sistem pertanian.

Pengelolaan sampah.

Pengaturan penggunaaan pupuk untuk kegiatan pertanian.

Pelarangan pembuangan limbah ke laut.

 Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melestarikan Padang Lamun?

Tidak membuang sampah dan air pembuangan cucian ke laut.

Tidak mencemari padang lamun dengan minyak dari kapal.

Jagalah agar baling-baling kapal tidak merusak lamun (Matikan mesin ketika 

berada di padang lamun).

Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melestarikan Terumbu Karang? 

mangrove?

Menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan.

Tidak  membuang jangkar di atas karang.

Tidak  membuang jangkar di atas karang.

Tidak membuang sampah ke laut dan pantai.

Pemeliharaan ekosistem.

2. Permasalahan Ekositem di Wilayah Pesisir dan Laut  
Dalam melaksanakan pembangunan konservasi sumber daya alam, dan ekosistemnya 

masih ditemui kendala pada umumnya diakibatkan oleh:

 

a. Tekanan penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam 

meningkat.

b. Tingkat kesadaran. 

Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat 

pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa 

kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat 

perladangan liar / berpindah-pindah.

c. Kemajuan teknologi. 

Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (Eksploitasi sumber daya 

alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.
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Lembar Kerja Siswa 1 
Fungsi Hewan dan Tumbuhan Laut yang ada di Alam

Teman-teman, tahukah kalian bahwa semua mahluk hidup yang ada di bumi ini ada fungsinya.

 Nah, coba sebutkan  apa fungsi hewan dan tumbuhan laut di alam?

1. …………………………………….....................................................................

2. …………………………………….....................................................................

3. …………………………………….....................................................................

4. …………………………………….....................................................................

5. …………………………………….....................................................................

6.        ........................................................................................................................
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Peranan dan Perlindungan Hewan 
dan Tumbuhan di Laut
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Lembar Kerja Siswa 2
Menyebutkan Ciri-ciri Khusus Hewan dan Tumbuhan serta Habitatnya

Bumi merupakan tempat hidup untuk semua makhluk hidup. Tempat hidup di bumi ini 

bermacam-macam keadaan lingkungannya. Misalnya, pegunungan, pantai, gurun, dataran 

rendah, dan lautan. Keadaan lingkungan tempat makhluk hidup dipengaruhi pula oleh 

adanya siang, malam, dan musim. 

Hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu mempunyai ciri-ciri khusus agar 

dapat tetap hidup. Apa ciri-ciri khusus tersebut? Untuk memahaminya mari kita pelajari 

uraian berikut ini. 

Misalnya saja jika kamu mengamati ikan hias yang ada dalam akuarium, tutup insangnya 

bergerak. Mengapa tutup insang bergerak? Tutup insang akan tampak selalu membuka 

dan menutup pada saat ikan bernapas. Insang merupakan salah satu ciri dari ikan. Ciri 

lainnya adalah tubuh ikan licin mengandung lendir agar mudah berenang dalam air. 

Nah,bagaimana dengan hewan-hewan lain? Apakah punya ciri-ciri khusus dalam 

tubuhnya? Lakukan kegiatan berikut. Coba amati binatang yang kalian temukan, 

diskusikan bersama kelompok dan isilah formulir di bawah ini, berdasarkan hasil temuan 

kalian. Selamat menjadi peneliti!

Nama Kelompok :

Ekosistem :

Nama binatang yang diamati :

Habitat :

Ciri-ciri khusus :
�Kepala :
�Badan :
�Kaki :
�Ekor :
�Bagian yang lain :

Gambar binatang :
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Lembar Kerja Siswa 3
Menyebutkan Masing-masing Habitat Hewan dan Tumbuhan Laut

Kiita bermain tebak-tebakan, yuk!  Mudah lho caranya, anggota kelompok yang paling 

banyak bisa menyebutkan nama hewan yang ada dipunggungnya, dialah pemenangnya. 

Supaya adil, anggota kelompok yang punggungnya sudah ditempel nama hewan yang ada 

di laut, bertanya kepada kelompok yang lain. Pertanyaan yang diberikan, hanya bisa 

dijawab ia dan tidak oleh kelompok lain. Tapi ingat ya..! Harus jujur! Karena hal terpenting 

dalam permainan ini bukan kemenangan, tetapi ilmu yang didapat. 

Contoh pertanyaan yang mengarah kepada nama binatang tersebut seperti :

Apakah aku tinggal di daerah berpasir? Bukan (Kelompok lain menjawab).

Apakah aku bisa hidup di terumbu karang? Ya (Kelompok lain menjawab).

Apakah aku termasuk kelompok ikan? Bukan (Kelompok lain menjawab).

Apakah kelompok mamalia? Bukan (Kelompok lain menjawab).

Apakah kelompok hewan bertubuh lunak? Ya (Kelompok lain menjawab).

Apakah aku hewan yang bisa berkamuflase? Ya (Kelompok lain menjawab).

Apakah manusia suka mengkonsumsi aku? Ya (Kelompok lain menjawab).

Aku memiliki kaki banyak? Ya (Kelompok lain menjawab).

Apakah aku Gurita? Bukan (Kelompok lain menjawab).

Apakah aku Cumi-cumi? Ya (Kelompok lain menjawab).

1. Udang.

2. Teripang.

3. Duyung.

4. Bintang Laut.

5. Pari.

6. Penyu.

7. Ikan Badut.

8. Bulu Babi.

9. Anemon. 
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Lembar Kerja Siswa 4
Menyebutkan Hewan dan Tumbuhan lain yang Berbahaya atau Dilindungi

Teman-teman,  pastinya kalian sudah belajar tentang hewan yang berbahaya dan hewan 

yang dilindungi. Hewan berbahaya belum tentu dilindungi, begitu juga sebaliknya. Tetapi 

hewan yang berbahaya ada yang dilindungi. Tugas kali ini adalah mengisi nama hewan 

dan tumbuhan laut yang kalian ketahui. Hewan atau tumbuhan itu bisa berada di sekitar 

daerahmu, atau yang kalian ketahui dari  televisi , surat kabar dan majalah.

Berilah tanda (v) pada kolom yang tersedia (Dilindungi atau berbahaya) dan isilah   

alasannya. Ingat  ya.. jangan takut salah !

 

Nama Hewan Dilindungi Berbahaya Alasan
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Lembar Kerja Siswa 5
Diskusi dan Permainan Ular Tangga 

Teman-teman sudah pernah bermain ular tangga? Kalau sudah, kita akan bermain sambil 

belajar. Kalian membagi diri menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok memilih satu 

orang untuk menjadi wakil kelompok yang ikut bermain. 

Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan fasilitator kepada wakil peserta terkait dengan 

selama bermain. Tugas para anggota kelompok adalah ikut membantu menjawab 

pertanyaannya.  Jika jawaban kurang tepat, ada hukuman bagi semua anggota kelompok 

misalnya bernyanyi atau berjoget. 

Nah, bila permainan selesai, kelompok yang menang bisa meminta kelompok yang kalah 

untuk menghibur. Tetapi jika masih ingin bermain, kelompok bisa memilih wakil yang lain 

untuk bermain. Wah, asyik bukan ?
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Lembar Kerja Siswa 6
Melengkapi Jaring Makanan di Setiap Habitat (Lebih kompleks)

Teman-teman, kakak mempunyai sebuah gambar. Tetapi kakak sedih...karena gambar itu 

hanya ada mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Hewan-hewannya tidak ada. 

Laut menjadi tidak indah tanpa kehadiran mereka. Yuk, bantu kakak untuk menemukan 

tempat tinggal hewan-hewan itu, ya? Dan juga membuat garis untuk jaring-jaring makanan 

hewan dan tumbuhan tersebut. 

Kakak akan memberi kartu atau pin magnet dengan gambar hewan-hewan itu. Ayo semua 

bergantian meletakkan hewan tersebut, ditempat tinggalnya. Jangan takut salah! Karena 

temanmu akan membantu juga. Tapi kamu harus mencoba terlebih dahulu. 

  

Gambar : Penampang ekosistem dan gambar hewan-hewan laut
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Lembar Kerja Siswa 7
Teka Teki Silang Ekosistem

Ayo teman-teman, kita coba memutar otak, mengkotak-katik kotak yang ada. Siapa yang 

bisa mengisi dengan benar dan cepat, dialah pemenangnya!

 Jika semua sudah terisi atau ada yang belum diisi, bisa di cocokan dengan hasil jawaban. 

Tetapi ingat ya... kalian harus mencoba terlebih dahulu. 
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Mendatar:

3.  Hubungan mahluk hidup dengan    
     lingkungannya.

5.  Pohon yang biasa tumbuh di 
     ekosistem mangrove.

7.  Hewan yang hidup disela-sela 
     karang, dan suka dijadikan lauk     
     untuk makanan manusia. 

9.  Hamparan air yang luas dengan   
rasa  asin.

10. Hewan mamalia laut yang suka 
      makan lamun

 
.....

Menurun :

1.  Nama lain mahluk hidup.

2.  Cara penangkapan ikan yang 
dilarang dan merusak ekosistem.

4.  Hewan ini termasuk keluarga 
Bulu Babi dan Bintang Laut Jika  
dalam keadaan berbahaya 
mengeluarkan jaring putih yang 
lengket untuk menjerat mangsa.

 6.  Hewan ini tinggal disemua 
ekosistem,  beracun, biasanya 
berwarna putih dan tembus 
pandang.

8.  Ombak yang bergerak turun naik 
sambil berputar

LKS Materi II Ekosistem
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Lembar Kerja Siswa 8
Games Laut

Teman-teman, tahukah kalian bagaimana kondisi ekosistem wilayah pesisir dan laut 

sekarang? Bila belum tahu, kita akan bermain bersama, untuk mengetahui kondisi itu. 

Sebelum bermain bersama. Kakak akan membacakanperaturan  permainan ini. 

Teknik permainan:

1. Fasilitator menyiapkan 3 lembar kertas koran (Jika peserta berjumlah 20 orang,bila 

lebih bisa ditambahkan). 

2. Peserta semua diajak bermain tanpa dikelompoknya.

3. Fasilitator mengintruksikan bahwa semua peserta akan terlibat. Koran tersebut 

diibaratkan laut. Setiap peserta harus menginjak koran itu atau masuk ke dalam laut, 

setelah hitungan ke-3 dari fasilitator.

4. Jika ada yang tidak masuk, dianggap mati. Fasilitator memberikan waktu 20 menit.

Nah, apa yang terjadi setelah teman-teman bermain?
 Ayo kita sama-sama diskusi dan refleksi dari semua yang telah terjadi.
 

 

Hasil Diskusi 

Nama : ..............................................
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Judul Poster         : ..............................................................
Nama Kelompok  : ................................................................

Lembar Kerja Siswa 9
Poster untuk Melestarikan Ekosistem

Apakah kalian tahu, bahwa ekosistem laut kita sudah mulai terjadi kerusakan? 

Bila sudah tahu dan sadar bahwa banyak ekosistem yang telah rusak, apa yang bisa kita 

lakukan ? 

Caranya sangat sederhana dengan membuat ssuatu poster secara berkelompok yang 

menceritakan tentang ekosistem kita dan upaya pelestariannya. Tujuannya tentu saja 

mengajak orang di sekitar kita untuk peduli dan sadar dalam menjaga lingkungan. 

LKS Materi II 
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Lembar Kerja Siswa 10
Membuat Cerita tentang Ekosistem Laut dan Pesisir

Tentunya teman-teman sudah mendapat pelajaran mengarang pada pelajaran Bahasa 

Indonesia. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk mencoba mengarang, yuk! Ceritanya 

bisa tentang kehidupan kalian sebagai anak pesisir. Boleh juga tentang cerita- cerita rakyat 

yang ada di daerah kamu. Selamat mencoba !

 

LKS Materi II 

AKU DAN RUMAH KERANG

Laut tempat yang paling aku suka. Angin yang berhembus serta suara 
deburan ombak membuatku senang untuk duduk berlama-lama disana. Aku selalu 
mengambil kerang-kerang kosong yang telah ditinggali oleh penghuninya. Dengan 
ukuran dan bentuk yang bermacam-macam. 

Baru aku tahu, setelah aku membaca buku, kerang-kerang itu, jika sudah 
besar akan mencari rumah yang lebih besar, dan meninggalkan rumah yang dia 
tempati. Rumah-rumah baru itu mereka tidak membuatnya, tetapi memakai rumah-
rumah kerang yang kosong dan sudah tidak ada penghuninya. 

Aku sadar, jika rumah kerang yang sudah kosong, selalu aku ambil, 
bagaimana nasib kerang yang membutuhkan rumah? Sedangkan dirumahku, 
rumah kerang hanya diletakan sebagai penghias rumah saja. sejak aku tahu 
tentang rumah kerang itu, aku tidak pernah lagi mengambil rumah kerang, dan 
rumah kerang yang ada di rumahku, aku bawa kembali ke laut walaupun sudah ada 
yang aku cat dengan warna-warni. 

Rupanya, ketika aku datang lagi, rumah kerang yang sudah aku cat, diisi 
oleh seekor kelomang. Melihat itu, hatiku senang sekali, karena aku tidak jadi 
mengambil rumah mereka. Sebelum aku pulang kerumah, aku ucapkan selamat 
menempati rumah baru untuk kerang-kerang itu. (Nv)

Contoh Karangan



Nama                : 
Judul karangan :
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Lembar Kerja Siswa 11
Kuis 

Nama permainan ini “ Mengacak Huruf ”. Makanya kalimat di bawah ini acak semua. Tetapi 

dari kumpulan huruf-huruf itu, kalian bisa menemukan nama10 nama hewan yang ada di 

pesisir dan laut.  Ayo siapa yang lebih cepat dan tepat untuk bisa menemukan nama-nama 

hewan-hewan tersebut! 
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Lembar Kerja Siswa 12
Ada Di Manakah Aku?

Setelah 10 hewan itu ditemukan, mereka harus kembali ke keluarga dan teman-temannya. 

Tetapi mereka tidak tahu, di mana tempat tinggal mereka sekarang. Maukah kalian membantu

 menemukan ekosistem tempat mereka tinggal?

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No Nama hewan Ekosistem

F
Wilayah Pesisir dan Laut
(Manggrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang) 

ungsi dan Dampak dari Ekosistem LKS Materi III 
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Lembar Kerja Siswa 13
Permainan Stones Games 

Teman-teman tahu siapa penyebab kerusakan ekosistem? Supaya lebih mudah untuk tahu 

mengapa ekosistem kita rusak, kita akan bermain. Nama permainannya stone game. Kalian 

mengelilingi batu yang sudah ada diatas kertas yang sudah kakak sediakan. Dalam 

permainan, tidak ada yang berdiskusi, kecuali kakak yang meminta kalian untuk diskusi. 

Tangan kanan menjulur, mendekati batu dan tangan kiri di belakang (dipunggung). 

Cara bermain :

1. Ambillah batu sebanyak-banyaknya. Batu bisa diganti dengan kacang, permen serta

 biji-bijian yang cukup besar.

2. Pemain yang mendapat batu paling banyak dialah pemenangnya.

3. Jika batu habis, permainan selesai.

4. Jika batu tersisa, akan ditambah 2 x lipat dari batu yang ada, dan permainan bisa

dilanjutkan.

5. Selamat bermain.

Nah, setelah kalian bermain, beritahu kepada teman-teman di sekitarmu penyebab kerusakan

 ekosistem itu, ya? Kemudian isilah faktor penyebab kerusakan masing-masing ekosistem 

Faktor penyebab kerusakan ekosistem: 

 1.Ekosistem mangrove:

     a) ……………………………………………………….......................................

b) ……………………………………………………….......................................

c) ……………………………………………………….......................................

d) ……………………………………………………….......................................

2. Ekosistem padang lamun:

a) ……………………………………………………….......................................

b) ……………………………………………………….......................................

c) ……………………………………………………….......................................

d) ……………………………………………………….......................................

3. Ekosistem terumbu karang:

     a) ……………………………………………………….......................................

b) ……………………………………………………….......................................

c) ……………………………………………………….......................................

d) ……………………………………………………….......................................

LKS Materi III 
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Lembar Kerja Siswa 14
Cerita Rakyat 

 

Teman-teman pernahkah mendengar cerita rakyat yang ada di sekitarmu? Wah pastinya, 

cerita itu  sangat menarik,  karena biasanya bertutur tentang hubungan manusia dengan 

alam. Banyak juga yang mengandung cerita tentang manusia yang menjaga kearifan 

tradisional yang ada. Sayangnya tidak semua teman kalian pernah mendengar cerita itu. 

Tugas kalian adalah mencari nara sumber cerita dan kemudian menuliskannya. Setelah 

selesai, diceritakan hasilnya pada teman-teman.

Materi SMP Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Atas Kapal 31

Pengelolaan dan Permasalahan Ekosistem 
di Wilayah Pesisir dan Laut 

LKS Materi IV 

Kisah Pulau Lema dan Pulau Kosong

Suatu hari nenekku pernah bercerita, dahulu di dekat pulau tempat tinggalku ada sebuah kerajaan. 
Sayangnya, sang raja mempunyi sifat sombong dan serakah. Seluruh hasil pertanian dan hasil laut harus 
disetorkan kepada raja. Hutan-hutan ditebangi untuk membangun kerajaan yang mewah di pinggir pantai. 
Batu-batu karang di ambil untuk pondasi bangunan dan jalan raya. Hobinya pun suka berpesta, setiap hari 
menghambur-hamburkan harta. Padahal penduduknya sungguh sengsara.

Keangkuhannya membuat ia dibenci oleh sebagian besar rakyatnya. Para penduduk yang tidak patuh 
ditangkap dan diusirnya dari pulau. Karena ketakutan, mereka berbondong-bodong berpindah ke sebuah 
tempat yang bernama Pulau Lema. Pulau itu dihuni seorang bekas pembantu raja  bernama Lema. Lema 
sejak  lama diasingkan  pihak  kerajaan  karena menentang sang raja.

Kata nenek,Lema mempunyai sifat yang berani, tidak serakah dan tabah. Ia mengajarkan kepada 
seluruh penghuni pulau untuk menjaga alam. Bukit-bukit gundul  ditanami pepohonan . Gerakan  
penghijauan terus dilakukan di sepanjang hutan pantai. Para penduduk  pesisir juga diwajibkan menjaga 
kawasan terumbu karang. Tak hanya itu ,ia juga mengajak agar nelayan mengambil hasil laut secukupnya 
saja. ” Kalau kita menjaga alam, alam  pun  akan  melindungi  kita ”, pesan Lema kepada para penduduk.  

Hingga suatu saat, bencana datang menerpa seluruh pulau. Hujan turun berhari-hari lamanya. 
Angin bertiup sangat kencang , kilat menyambar tak henti-hentinya. Ombak besar terus menerjang pulau. 
Hati sang raja dan para pengikutnya sangat ketakutan. Sekujur tubuhnya lemas, jantungnya berdetak 
kencang. Terpaan ombak sudah menghancurkan  pintu  gerbang  kerajaan. 

Hal yang berbeda terjadi di Pulau Lema. Para penghuni pulau tetap berada di rumahnya. Mereka 
sangat tabah dan terus berdoa agar bencana alam ini segera berhenti. Untungnya, meskipun diterjang ombak 
besar, Pulau Lema masih tetap tegar seperti biasa. Banjir, tanah longsor  pun  tidak  terjadi di Pulau Lema. 

Diakhir cerita, pulau tempat tinggal sang raja hancur porak- poranda. Raja dan  seluruh pengikutnya 
hilang  tertelan  ombak. Keangkuhan, keserakahan dan kemewahan sang raja hanya tinggal kenangan di  
atas pulau  tak  berpenghuni. 

Menurut cerita nenek, setelah kejadian itu penduduk menyebutnya dengan nama Pulau Kosong .Ya, 
kini aku mengerti mengapa Pulau Lema, tanah kelahiranku masih terlihat asri. Pantai dan pesona alam 
bawah lautnya juga masih alami. Sungguh berbeda jauh dengan kondisi Pulau Kosong yang berada di 
sebelah Pulau Lema. Tanahnya gersang, tanamannya  pun  jarang.

 ” Kalau kita tidak menjaga  alam, alam pun tak akan melindungi kehidupan kita ”, begitu pesan 
nenek menutup cerita. Terima  kasih  nenek.(BP)

Contoh cerita rakyat



 Cerita Rakyat

 Tuliskan apa makna yang terkandung dalam cerita itu? 
...................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................
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Lembar Kerja Siswa 15
Kliping  

Bacalah koran atau majalah yang berhubungan dengan lingkungan. Pilihlah berita atau 

artikel yang akan dijadikan bahan diskusi dalam kelompok kalian. Tuliskan bahan kliping 

tersebut dan hasil diskusi kalian. Selamat berdiskusi!

Tulisan asli koran atau majalah
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LKS Materi IV 



Tuliskan hasil diskusi kalian cara mengajak masyarakat untuk mau berbuat untuk 
menjaga ekosistem pesisir dan laut yang ada di daerahmu.

Nama kelompok :
Hasil diskusi :
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LKS Materi IV 

Lembar Kerja Siswa 16
Diskusi Kelompok  



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

Materi SMP Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Atas Kapal



V DQ S K E P SW B N L

O E PN M O NA PB OG S

H S B LP B A MP G K A IQ J L MP U

Y D U AW A G AI R U C DI N T UR B

U K L MA O L UE U M B AA L S TM B

C S U UL J B RR A J A VK G X CM P

A S B NE V F VL M I N YP A A KI C

G K A LG A K RN A N B U AP E Y ES A

Z N B AF N T PI P N E G BC I Z LA N

U D I GA M A YN A U A M NA H G AQ R

G P L AI N U TU D R A M OK A U TJ N

U B U RK K U BU X A H U KP R N UU R

K

E

R

A

P

U

K E P I T I N G

P E N Y US

Jawaban Lembar Kerja Siswa 11

Materi SMP Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Atas Kapal

Jawaban Lembar Kerja Siswa 7

GN UYUD

N

A

BRI

MTUB

0BA

LGUB

ENRU

GNADUL

PBU

IUAKAB

RI

ET

METSISOKE

OI

BB

AL




	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

