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Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia‐Nya dan Perkenaan‐Nya sehingga Buku 

Modul Pendidikan Lingkungan Hidup berjudul “Mengenal Laut dan Pesisir” yang merupakan Kurikulum Muatan 

Lokal Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat untuk Tingkat Sekolah Dasar Kelas IV dapat disusun dan ditulis 

dengan baik.

Proses penyusunan modul ini telah dimulai sejak tahun 2009 melalui sosialisasi, pelatihan, lokakarya  dengan 

melibatkan guru‐guru dari beberapa Sekolah Dasar di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tambrauw untuk 

mendapatkan bahan‐bahan materi  lokal  yang menjadi bahan dasar penyusunan modul lingkungan hidup ini.

Buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di Sekolah 

Dasar atau Sederajat. Isi buku ini dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum pendidikan lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, habitat dan hewan yang berada di 

sekitar pesisir kita sehingga pada Buku Modul Pendidikan Lingkungan Hidup ini berisikan materi‐materi lokal 

terkait keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada laut dan pesisir yang ada di sekitar  Kabupaten 

Tambrauw.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan siswa akan lebih mengenal dan mencintai serta menjaga alam di 

sekitarnya. Selain itu akan melatih siswa untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan.  Kami 

berharap buku ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa sehingga 

mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari‐hari.

Secara khusus, WWF Indonesia memberikan penghargaan yang setinggi‐tingginya kepada guru‐guru yang terlibat 

dalam penyusunan buku ini karena semangat dan tekad guru‐guru untuk meningkatkan kapasitasnya dan upaya 

untuk memberikan nuansa materi lokal melalui kurikulum muatan lokal bagi tentang laut dan pesisir di 

Kabupaten Tambrauw.

Penghargaan tertinggi juga diberikan kepada mitra kerja, Indonesian Locally Managed Marine Area (ILLMA) 

yang telah berkolaborasi dengan WWF Indonesia dalam proses penyusunan bahan kurikulum Pendidikan 

Lingkungan Hidup berbasis muatan lokal tentang laut dan pesisir di Kabupaten Tambrauw.

Penghargaan diberikan pula kepada Team Outreach WWF Indonesia Kantor Tambrauw dan Team Education for 

Suistanable Development (ESD) Unit WWF Indonesia yang telah tekun, sabar serta bersemangat untuk terus 

intensif mendampingi guru‐guru dan proses penyusunan buku ini. Menurut Marthen Luther King Jr, Tokoh  Anti 

Rasis Amerika “Kecerdasan dan Karakter adalah Tujuan Sejati Pendidikan”, maka kalian telah berupaya 

membantu menyiapkan kecerdasan generasi muda Kabupaten Tambrauw berdasarkan karakter lokal.

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw dan jajarannya yang selalu 

mendukung dalam memberikan arahan, tuntunan serta motivasi  kepada guru‐guru dan tim penyusun selama 

proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi cikal bakal kurikulum berbasis muatan lokal dengan 

topik‐topik yang lain sesuai dengan karakter lokal di Kabupaten Tambrauw. 

Akhir kata, Kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Semoga buku 

ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda Tambrauw.

 Sausapor, Juni 2014

      Bernadus Ronald Jeffry Tethool

Sambutan
Project  Leader Kantor Tambrauw
Yayasan WWF Indonesia Region Sahul Papua

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia‐Nya, sehingga Buku berjudul 

“Mengenal Laut dan Pesisir“ yang merupakan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Provinsi 

Papua Barat untuk Tingkat Sekolah Dasar Kelas IV‐VI dapat disusun dan ditulis dengan baik.

Buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di 

Sekolah Dasar atau sederajat. Isi buku ini telah dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, habitat 

tumbuhan dan hewan yang ada di alam sekitar kita, sehingga pada buku Modul Pendidikan Lingkungan 

Hidup ini berisikan materi‐materi  terkait keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada Laut dan 

Pesisir  yang ada di sekitar Kabupaten Tambrauw.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw memberikan penghargaan yang setinggi‐tingginya  kepada guru‐

guru yang telah terlibat dalam proses penyusunan bahan‐bahan modul ini berbasis muatan lokal terkait 

keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama pada Laut dan Pesisir di sekitar sekolah. 

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan  siswa akan lebih mengenal adan mencintai serta menjaga alam 

di sekitarnya. Selan itu akan melatih siswa untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. Kami 

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

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

Kepada Yayasan WWF Indonesia, yang telah membiayai seluruh penyusunan dan pencetakan buku ini, kami 

juga menyampaikan penghargaan yang tinggi, karena dengan buku ini merupakan bagian dari upaya 

menumbuhkan rasa cinta masyarakat Kabupaten Tambrauw kepada alamnya  seiring arah pembangunan 

kabupaten Tambrauw berbasis konservasi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda Tambrauw.

 Kepala Dinas Pendidikan 

      Kabupaten Tambrauw

                  Johanes Mofu

Sambutan 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw
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Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk 

luar (morfologi) tubuh hewan dan 

tumbuhan serta fungsinya.

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 

estetis,dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyu.

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis penyu berdasarkan ciri-cirinya.

3. Siswa dapat menyebutkan habitat penyu sebagai tempat bertelur.

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi penyu di alam.

5. Siswa dapat menuliskan dengan bahasa yang jelas tentang bentuk 

    luar penyu serta habitatnya.

6. Siswa dapat menjelaskan alasan penyu harus dilindungi.

Materi Pokok

1. Jenis-jenis penyu.

2. Morfologi dan siklus hidup.

3. Habitat - Geografis.

Daftar Isi
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LKS 1, “Teka-teki Penyu”

Guru memberi perintah agar menemukan 

dan memberi tanda 4 nama penyu dan 4 

nama lokal penyu pada kolom yang 

tersedia. Siswa dapat mewarnai atau 

menarik garis bila menemukan kata yang 

sesuai. Nama-mana penyu itu dapat 

ditemukan dengan menyusuri huruf-

huruf yang sesuai secara mendatar, ke 

bawah, ke atas maupun ke arah samping 

atau menyilang.
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Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk 

luar (morfologi) tubuh hewan dan 

tumbuhan serta fungsinya.

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyu.

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis penyu berdasarkan ciri-cirinya.

3. Siswa dapat menyebutkan habitat penyu sebagai tempat bertelur.

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi penyu di alam.

5. Siswa dapat menuliskan dengan bahasa yang jelas tentang bentuk 

    luar penyu serta habitatnya.

6. Siswa dapat menjelaskan alasan penyu harus dilindungi.

Materi Pokok

1. Jenis-jenis penyu.

2. Morfologi dan siklus hidup.

3. Habitat - Geografis.
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sesuai. Nama-mana penyu itu dapat 

ditemukan dengan menyusuri huruf-

huruf yang sesuai secara mendatar, ke 

bawah, ke atas maupun ke arah samping 

atau menyilang.
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LKS 2, “Permainan Kartu Identitas“

1. Guru memerintahkan siswa agar membuatlah sebuah kartu identitas pada selembar kertas atau 

karton dengan ukuran seperti kartu sesuai contoh di bawah ini. Tulislah pada selembar kertas 

atau kardus bekas.

2. Tempatkan atau tempel kertas yang bertuliskan penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik dan 

penyu lekang pada sudut sudut-sudut atau di tengah-tengah kelas.

3.   Guru akan membagikan kartu itu kepada siswa. Setelah itu, siswa harus membacanya dan 

kemudian cocokkan kartu yang berisikan ciri-ciri penyu dengan temannya. Berdirilah sesuai 

dengan urutan di bawah tulisan jenis-jenis penyu di depan atau sudut kelas. 

5. Jika posisinya salah, siswa harus berpindah mencari ciri-ciri yang sesuai dengan kartu yang 

dipegangnya

6. Apabila semua sudah sesuai, mereka menjadi satu kelompok. Setiap kelompok mengerjakan 

tugas mengisi LKS 3 bersama-sama. 

8. Hasil kerja kelompok di presentasikan di depan kelas.

Aku adalah penyu yang memiliki karapas 

memanjang ke belakang dengan 7 (tujuh) 

garis di punggung berbentuk buah 

belimbing, berwarna hitam disertai bintik-

bintik putih. Memiliki karapas yang lembut, 

tidak memiliki sisik besar pada karapas.

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan bentuk karapas 

seperti jantung, meruncing di punggung, 

kepalanya sempit serta karapasnya 

berwarna coklat dengan beberapa variasi 

terang mengkilat.

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan ukuran bisa 

mencapai 100 cm dengan lebar lengkung 

karapas 70 cm.

Karapas berbentuk oval, berwarna kuning 

keabu-abuan, tidak meruncing di punggung 

dengan kepala bundar.

Siapakah Aku?

Aku adalah penyu dengan karapas 

berbentuk seperti kubah tinggi, terdiri 

dari 5 pasang sisik besar, dimana setiap 

sisi terdiri dari 6-9 bagian. Bagian pinggir 

karapas lembut, karapas berwarna hijau 

gelap dan bagian bawah berwarna kuning.

Siapakah Aku?

Kartu-kartu yang dibagikan pada siswa

LKS 3, “Ciri Khas Penyu“

Guru memberi perintah agar secara berkelompok mengisi tabel yang tersedia. Hasil kerja kelompok 

kemudian dipresentasikan di depan kelas oleh salah satu perwakilan kelompok.

LKS 4, “Pengamatan Habitat Penyu“

Ajaklah siswa-siswi mengunjungi pantai yang terdekat dengan sekolah atau tempat tinggal. Amatilah 

ciri-ciri pantai yang disukai oleh penyu untuk bertelur.  Diskusikan dengan warga lokal atau petugas 

penjaga pantai atau peneliti penyu yang mengetahui ciri-ciri pantai yang disukai penyu untuk bertelur. 

Catat nama lokasinya dan tuliskan hasilnya di dalam lembar LKS.

LKS 5, “Mendengarkan Cerita, Yuk!“

Tunjuklah salah satu perwakilan siswa untuk membaca cerita di depan kelas. Kemudian bentuklah dua 

kelompok. Kelompok pertama akan menuliskan dan mengajukan pertanyaan seputar cerita tersebut. 

Kelompok kedua harus menjawabnya. Begitu juga sebaliknya. Guru bertugas sebagai jurinya dan diakhir 

kegiatan guru menyimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga dan melindungi penyu dan habitatnya. 

BAB 1 KELAS 4 Ayo, Mengenal Jenis-jenis Penyu BAB 1 KELAS 4 Ayo, Mengenal Jenis-jenis Penyu

LKS 6, “Mengenal Penyu dari Tempurungnya”

Jawaban:

Penyu Lekang Penyu Sisik Penyu Hijau Penyu BelimbingPenyu Tempayan

Foto: WWF Indonesia-Program Papua
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KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 2 Hutan Mangrove Banyak Manfaatnya

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

   tumbuhan dan fungsinya. 

2. Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis 

    mahluk hidup.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan pengertian ekosistem mangrove.

2. Siswa dapat mengetahui tumbuhan mangrove.

3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan yang hidup 

    di hutan mangrove.

4. Siswa dapat menggambarkan daur hidup mangrove.

5. Siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat mangrove.

Materi Pokok

1. Definisi hutan mangrove.   

2. Biota penghuni hutan mangrove.

3. Fungsi dan manfaat mangrove.

LKS 1, “Pengamatan Pohon Mangrove“

Ajaklah siswa-siswi ke kawasan hutan mangrove. Bawalah alat-alat tulis, seperti pensil dan penghapus 

serta lem atau selotip. Tugas yang harus dikerjakan adalah mendata jenis pohon mangrove dengan cara 

menggambarnya. Petiklah sehelai daun mangrove yang tua atau telah kering, lalu amati. Tempelkan pada 

lembar pengamatan dengan lem atau selotip. Perhatikan bentuk dan urat daunnya, lalu gambarkan di 

sampingnya. Diskusikan temuan jenis-jenis pohon mangrove yang diperoleh.

BAB 2 Hutan Mangrove Banyak ManfaatnyaKELAS 4

LKS 2, “Temukan Aku“

Jawaban:

                   Nama Hewan           Jumlah

Ikan 

Udang

Cacing

Ular 1

3

6

4

9

Burung

LKS 3, “Mengarang“

Guru memberi tugas mengarang dengan 

cara menulis kisah sebenarnya tentang 

manfaat hutan mangrove oleh warga 

kampung. Berikan juga tugas untuk 

melakukanlah pengamatan langsung dan 

reportase  atau wawancara kepada orang 

yang memanfaatkan hutan mangrove. Gali 

informasi sebanyak mungkin kenapa 

banyak orang memanfaatkan hutan 

mangrove untuk mencari nafkah. Tugas 

ini dikerjakan secara berkelompok yang 

terdiri dari 3-5 orang. Setelah selesai 

mengarang, bacakan di depan kelas dan 

diskusikan bersama-sama.

LKS 4, “Mencari Jalan“
Jawaban:

Aneka jenis buah mangrove di Pulau Ef nay

Foto: WWF Indonesia-Program Papua

untuk Sekolah Dasar 
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BAB 2 Hutan Mangrove Banyak ManfaatnyaKELAS 4

LKS 2, “Temukan Aku“

Jawaban:

                   Nama Hewan           Jumlah

Ikan 

Udang

Cacing

Ular 1

3

6

4

9

Burung

LKS 3, “Mengarang“

Guru memberi tugas mengarang dengan 

cara menulis kisah sebenarnya tentang 

manfaat hutan mangrove oleh warga 

kampung. Berikan juga tugas untuk 

melakukanlah pengamatan langsung dan 

reportase  atau wawancara kepada orang 

yang memanfaatkan hutan mangrove. Gali 

informasi sebanyak mungkin kenapa 

banyak orang memanfaatkan hutan 

mangrove untuk mencari nafkah. Tugas 

ini dikerjakan secara berkelompok yang 

terdiri dari 3-5 orang. Setelah selesai 

mengarang, bacakan di depan kelas dan 

diskusikan bersama-sama.

LKS 4, “Mencari Jalan“
Jawaban:

Aneka jenis buah mangrove di Pulau Ef nay

Foto: WWF Indonesia-Program Papua
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LKS 1, “Mendata Jenis Lamun“

Ajak siswa-siswi mengunjungi lokasi padang lamun. Tugas siswa adalah melakukan pendataan jenis lamun 

secara berkelompok. Amati tumbuhan lamun yang ditemukan. Isilah tabel yang disediakan dengan melihat 

ciri-ciri lamun yang ditemukan. Lalu, gambarlah salah satu lamun tersebut. Kemudian berilah warna agar 

lebih indah dan menarik. 

LKS 2, “Mengamati Hewan Laut di Padang Lamun“

Lakukanlah pengamatan di sekitar padang lamun secara berkelompok. Coba perhatikan, hewan apa saja yang 

ditemukan di sekitar padang lamun? Isilah tabel yang disediakan  sesuai dengan hasil pengamatan.  

Bandingkanlah hasil temuan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis hewan laut yang 

ditemukan di ekosistem padang lamun  menjadi bahan diskusi tentang keanekaragaman biota laut di 

kawasan pengamatan.   

LKS 3, “Mencari Makanan”
Jawaban:

KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 3 Uniknya Tumbuhan Lamun

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1.  Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

    tumbuhan dan fungsinya.

2. Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis 

    makhluk hidup.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lamun 

    berdasarkan bentuk daun.

2. Siswa dapat menjelaskan fungsi lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan manfaat lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan daur hidup lamun.

Materi Pokok

1. Ekosistem lamun.

2. Fungsi dan manfaat lamun.

BAB 3 Uniknya Tumbuhan LamunKELAS 4

untuk Sekolah Dasar 
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LKS 1, “Pentas Seni Bertema Terumbu Karang“

Tugas siswa adalah membuat suatu seni tulis atau seni sastra yang bertema terumbu karang, seperti 

membuat karangan, menciptakan lagu, melukis atau menggambar. Siswa dapat juga melakukan pentas 

sandiwara tentang pelestarian terumbu karang. Tugas ini dilakukan berkelompok dan setelah selesai 

semua karya dipresentasikan atau ditampilkan di depan kelas.

LKS 2, “Menggambar Karang“

Tugas siswa adalah menggambar bentuk-bentuk terumbu karang.  Hal itu bisa dilakukan dengan cara 

mengamati danan menggambar langsung dengan mengambil karang mati yang terdampar di tepi pantai.  

Siswa dapat juga  memperhatikan langsung karang yang hidup di dalam air ketika menjelajah laut yang 

dangkal. Warnailah dengan memakai pensil warna atau krayon.

LKS 3, “Fungsi Terumbu Karang”

Beberapa fungsi atau manfaat terumbu karang dapat dilihat pada Bab 4, seperti:

 1.    Sebagai pelindung pantai dari kerusakan dan abrasi.

2. Sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut (biota).

3. Tempat ikan-ikan bertelur dan mencari makan. Ikan-ikan itu menjadi sumber protein yang tinggi.

4. Merupakan sumber obat-obat.

5. Daya tarik bagi pariwisata atau untuk wisata alam.

6. Sumber pendapatan bagi nelayan dan masyarakat.

KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 4 Indahnya Terumbu Karang

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

 Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan 

 tumbuhan dan fungsinya.

Indikator

1.  Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk 

    terumbu karang.

2. Siswa dapat menjelaskan karang dan 

    terumbu karang.

3. Siswa dapat menjelaskan fungsi terumbu karang.

Materi Pokok

1. Definisi karang dan terumbu karang.

2. Bentuk-bentuk terumbu karang.

3. Fungsi terumbu karang.

BAB 4 Indahnya Terumbu KarangKELAS 4

untuk Sekolah Dasar 
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BAB 4 Indahnya Terumbu KarangKELAS 4
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KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 5 Mengenal Jenis-Jenis Lola di Perairan Sekitar Pulau Mios Su 

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk 

luar (morfologi) tubuh hewan dan tumbuhan 

serta fungsinya

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh

  dari lola dan fungsinya.

2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola yang

   ada di perairan  sekitar Pulau Mios Su.

3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola 

   menggunakan bahasa daerah setempat . 

Materi Pokok

1. Morfologi lola.

2.  Bagian-bagian tubuh lola dan fungsinya.

3.  Jenis-jenis lola di perairan sekitar

     Pulau Mios Su.

BAB 5 Mengenal Jenis-Jenis Lola di Perairan Sekitar Pulau Mios Su KELAS 4

LKS 1,“ Pengamatan Alam ” 

Siswa-siswi melakukan pengamatan ke daerah Rars Pum dan Kababur di perairan sekitar Pulau Mios Su. 

Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang. Isilah tabel di bawah ini secara berkelompok. Diskusikan 

hasil temuan bersama siswa dan guru. Kemudian, buatlah sebuah karangan berkelompok. Ceritakan karangan 

yang dibuat kelompok di depan kelas.

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

Tabel Pengamatan Rars Pum

Tabel Pengamatan Kababur 

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

LKS 2, “Mengarang”

Setiap siswa membuat cerita tentang lola yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

LKS 3, “Evaluasi”
Kunci jawaban :

. 
1. a (Karang mati)

2. a (Ommivora)

3. d (Insum)
  4. c (Tiga jenis )

25.   d (66 cm  )

6. d (Rp. 125.000,-)

RANGKUMAN 
Jenis lola yang terdapat di Pulau Mios Su ada tiga jenis.
1.  Lola  biasa atau kadwor mempunyai cangkang bewarna putih ke coklat‐coklatan.
2.  Lola bewarna atau  kadwor pum mempunyai cangkang bewarna putih kehitam‐hitaman .
3.  Lola susu atau  insrombunen  yang  mempunyai cangkang berwarna putih keabu‐abuan. 

untuk Sekolah Dasar 
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KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 5 Mengenal Jenis-Jenis Lola di Perairan Sekitar Pulau Mios Su 

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk 

luar (morfologi) tubuh hewan dan tumbuhan 

serta fungsinya

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh

  dari lola dan fungsinya.

2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola yang

   ada di perairan  sekitar Pulau Mios Su.

3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lola 

   menggunakan bahasa daerah setempat . 

Materi Pokok

1. Morfologi lola.

2.  Bagian-bagian tubuh lola dan fungsinya.

3.  Jenis-jenis lola di perairan sekitar

     Pulau Mios Su.

BAB 5 Mengenal Jenis-Jenis Lola di Perairan Sekitar Pulau Mios Su KELAS 4

LKS 1,“ Pengamatan Alam ” 

Siswa-siswi melakukan pengamatan ke daerah Rars Pum dan Kababur di perairan sekitar Pulau Mios Su. 

Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang. Isilah tabel di bawah ini secara berkelompok. Diskusikan 

hasil temuan bersama siswa dan guru. Kemudian, buatlah sebuah karangan berkelompok. Ceritakan karangan 

yang dibuat kelompok di depan kelas.

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

Tabel Pengamatan Rars Pum

Tabel Pengamatan Kababur 

NO. JENIS LOLA
NAMA DALAM 

BAHASA LOKAL
WARNA LOLA

DIAMETER ALAS

CANGKANG (cm)

TINGGI CANGKANG 

(cm)

LKS 2, “Mengarang”

Setiap siswa membuat cerita tentang lola yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

LKS 3, “Evaluasi”
Kunci jawaban :

. 
1. a (Karang mati)

2. a (Ommivora)

3. d (Insum)
  4. c (Tiga jenis )

25.   d (66 cm  )

6. d (Rp. 125.000,-)

RANGKUMAN 
Jenis lola yang terdapat di Pulau Mios Su ada tiga jenis.
1.  Lola  biasa atau kadwor mempunyai cangkang bewarna putih ke coklat‐coklatan.
2.  Lola bewarna atau  kadwor pum mempunyai cangkang bewarna putih kehitam‐hitaman .
3.  Lola susu atau  insrombunen  yang  mempunyai cangkang berwarna putih keabu‐abuan. 

untuk Sekolah Dasar 

.
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KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 5 Mengenal Sampah Di Sekitar Kita

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi Dasar

   Menuliskan hasil pengamatan tentang jenis-

   jenis sampah serta pemanfaatannya.

Indikator

1.  Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sampah.

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis sampah.

3. Siswa dapat memanfaatkan sampah menjadi 

     hal yang berguna.

Materi Pokok

1. Mengenal jenis-jenis sampah.

2. Memanfaatkan sampah.

LKS 1, “Melacak Sampah“

Siswa-siswi diajak bermain untuk menjadi ”Detektif Sampah”. Tugasnya adalah melacak jenis sampah 

di sekitar sekolah atau rumah. Aneka jenis sampah yang ditemukan diidentifikasi dan dicatat hasilnya 

di dalam tabel yang telah disediakan.

LKS 2, “Mengelompokkan Sampah”

Murid-murid diperintahkan agar mendata dan mengelompokkan jenis sampah.

 Isilah tabel yang tersedia berdasarkan temuan jenis sampah yang ditemukan, yaitu sampah basah 

dan jenis sampah kering. 

sampah

LKS 4, “Carikan Jalannya”
Jawaban:

LKS 3, “Mengarang”

Setiap siswa membuat cerita tentang cara mengurangi sampah yang tidak menyuburkan tanah.

BAB 4 Mengenal Sampah Di Sekitar KitaKELAS 4

.LKS 5, “ Berkreasi dengan Barang Bekas”

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas siswa adalah membuat sebuah kreasi benda 

dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas. Misalnya membuat tempat pensil dari kaleng 

susu atau membuat pot bunga dari bekas kaleng cat. Manfaatkanlah barang-barang bekas yang ada 

di sekitar dengan kreasi yang unik.

Foto: WWF Indonesia-Program Papua
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KELAS 4 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
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Murid-murid diperintahkan agar mendata dan mengelompokkan jenis sampah.
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Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas siswa adalah membuat sebuah kreasi benda 

dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas. Misalnya membuat tempat pensil dari kaleng 
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Foto: WWF Indonesia-Program Papua
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BAB 1 Pentingnya Pelestarian PenyuKELAS 5

LKS 3, “Diskusi dan Presentasi“

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Berilah tanda silang (X) atau contreng (V) pada kotak-

kotak pilihan. Siswa dapat memilih lebih dari tiga jawaban. Selanjutnya diskusikan dengan anggota 

kelompok dan presentasikan hasil pilihannya di depan teman-teman. Tema diskusi dan presentasi adalah 

”Solusi Mengurangi Ancaman pada Penyu“.

KELAS 5 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 1 Pentingnya Pelestarian Penyu
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Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada lingkungan sekitar yang merusak 

    pantai peneluran penyu.

2. Siswa dapat menjelaskan peranan penyu dalam 

    rantai makanan.

3. Siswa mampu menggambarkan ancaman yang 

    terjadi pada penyu.

4. Siswa dapat menemukan solusi mengurangi 

    ancaman pada penyu.

Materi Pokok

1. Upaya pelestarian penyu.

2. Manfaat penyu bagi keseimbangan ekosistem.

3. Ancaman yang terjadi pada penyu.

4. Rantai makanan dalam kehidupan penyu.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

   alam, hubungannya dengan penggunaan sumber 

   daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia 

   terhadap keseimbangan lingkungan sekitar .

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

    mendeskripsikan rantai makanan pada

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati,  menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya  di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain.

LKS 1, “Menjadi Peneliti Kecil“

Guru membuat suatu kegiatan penelitian 

kehidupan penyu. Bentuklah kelompok 

kecil 2-3 orang untuk menjadi suatu 

kelompok peneliti kecil. Tema yang akan 

diteliti adalah pengaruh suhu terhadap 

jenis kelamin penyu. Caranya adalah 

dengan mengajak pergi ke pantai 

peneluran penyu. Bawalah alat pengukur 

suhu, untuk mengukur suhu pasirnya. 

Kemudian buatlah cerita singkat 

tentang hasil penelitian. Ceritakan 

pengalaman penelitian dalam sebuah 

cerita atau gambar. Setelah itu, setiap 

kelompok harus menceritakan atau 

mempresentasikan di depan kelas.
Foto: WWF Indonesia-Program Papua

“Bermain Tali Tengah“

Guru akan memberikan gulungan kertas kecil dengan tulisan penyu, elang, anjing, 

babi hutan, biawak, elang, hiu, manusia. Kalian harus berperan sebagai hewan yang 

sesuai tulisan. Tahap berikutnya orang yang berperan sebagai penyu akan 

berbaris, di belakang garis yang disiapkan. Guru memberi aba-aba untuk penyu 

berjalan melewati garis hingga berhenti di garis kedua (kira-kira 5 meter). Saat 

penyu berjalan maka anjing, babi hutan, biawak, dan manusia boleh mengejar dan 

menangkap sebanyak mereka bisa. Anak yang tertangkap tidak bisa bermain lagi 

pada garis kedua. 

Guru memberi aba-aba pada penyu yang tersisa melewati garis kedua menuju 

garis ketiga sejauh 5 meter. Saat penyu berjalan, maka anjing, elang akan 

menangkap penyu itu lagi, sedapat yang dia bisa. Sampai garis ketiga penyu 

berhenti lagi, yang sudah tertangkap tidak bisa bermain. Guru memberi aba-aba 

untuk penyu yang tersisa akan berjalan lagi ke garis keempat sejauh 5 meter. 

Saat penyu berjalan, maka hiu dan manusia bisa menangkap kembali. Lalu 

permainan selesai. Setelah bermain, siswa membuat cerita perasaan mereka 

ketika bermain.



BAB 1 Pentingnya Pelestarian PenyuKELAS 5

LKS 3, “Diskusi dan Presentasi“

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Berilah tanda silang (X) atau contreng (V) pada kotak-

kotak pilihan. Siswa dapat memilih lebih dari tiga jawaban. Selanjutnya diskusikan dengan anggota 

kelompok dan presentasikan hasil pilihannya di depan teman-teman. Tema diskusi dan presentasi adalah 

”Solusi Mengurangi Ancaman pada Penyu“.

KELAS 5 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 1 Pentingnya Pelestarian Penyu

14
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 15
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada lingkungan sekitar yang merusak 

    pantai peneluran penyu.

2. Siswa dapat menjelaskan peranan penyu dalam 

    rantai makanan.

3. Siswa mampu menggambarkan ancaman yang 

    terjadi pada penyu.

4. Siswa dapat menemukan solusi mengurangi 

    ancaman pada penyu.

Materi Pokok

1. Upaya pelestarian penyu.

2. Manfaat penyu bagi keseimbangan ekosistem.

3. Ancaman yang terjadi pada penyu.

4. Rantai makanan dalam kehidupan penyu.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

   alam, hubungannya dengan penggunaan sumber 

   daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia 

   terhadap keseimbangan lingkungan sekitar .

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

    mendeskripsikan rantai makanan pada

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati,  menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya  di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain.

LKS 1, “Menjadi Peneliti Kecil“

Guru membuat suatu kegiatan penelitian 

kehidupan penyu. Bentuklah kelompok 

kecil 2-3 orang untuk menjadi suatu 

kelompok peneliti kecil. Tema yang akan 

diteliti adalah pengaruh suhu terhadap 

jenis kelamin penyu. Caranya adalah 

dengan mengajak pergi ke pantai 

peneluran penyu. Bawalah alat pengukur 

suhu, untuk mengukur suhu pasirnya. 

Kemudian buatlah cerita singkat 

tentang hasil penelitian. Ceritakan 

pengalaman penelitian dalam sebuah 

cerita atau gambar. Setelah itu, setiap 

kelompok harus menceritakan atau 

mempresentasikan di depan kelas.
Foto: WWF Indonesia-Program Papua

“Bermain Tali Tengah“

Guru akan memberikan gulungan kertas kecil dengan tulisan penyu, elang, anjing, 

babi hutan, biawak, elang, hiu, manusia. Kalian harus berperan sebagai hewan yang 

sesuai tulisan. Tahap berikutnya orang yang berperan sebagai penyu akan 

berbaris, di belakang garis yang disiapkan. Guru memberi aba-aba untuk penyu 

berjalan melewati garis hingga berhenti di garis kedua (kira-kira 5 meter). Saat 

penyu berjalan maka anjing, babi hutan, biawak, dan manusia boleh mengejar dan 

menangkap sebanyak mereka bisa. Anak yang tertangkap tidak bisa bermain lagi 

pada garis kedua. 

Guru memberi aba-aba pada penyu yang tersisa melewati garis kedua menuju 

garis ketiga sejauh 5 meter. Saat penyu berjalan, maka anjing, elang akan 

menangkap penyu itu lagi, sedapat yang dia bisa. Sampai garis ketiga penyu 

berhenti lagi, yang sudah tertangkap tidak bisa bermain. Guru memberi aba-aba 

untuk penyu yang tersisa akan berjalan lagi ke garis keempat sejauh 5 meter. 

Saat penyu berjalan, maka hiu dan manusia bisa menangkap kembali. Lalu 

permainan selesai. Setelah bermain, siswa membuat cerita perasaan mereka 

ketika bermain.



KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 2 Ekosistem Hutan Mangrove yang Unik

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mengenal bagian tumbuhan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari 

    tumbuhan mangrove.

2. Siswa dapat menggambarkan fungsi bagian-

    bagian dari tumbuhan mangrove.

3. Siswa dapat mengenal jenis mangrove menurut 

    tempat tumbuh.

Materi Pokok

1. Bagian-bagian tumbuhan mangrove.

2. Fungsi bagian-bagian tumbuhan mangrove.

3. Jenis mangrove menurut bentuk dan tempat.

4. Penyebab kerusakan hutan mangrove.

LKS 1, “Membuat Peta Hutan     

Mangrove“

Ajaklah siswa-siswi untuk menjelajah kawasan 

hutan mangrove di sekitar desa atau dekat 

dengan sekolah. Perhatikan tanda-tanda alam 

yang mencolok, seperti batas hutan, kebun, 

pantai, sungai, rumah atau kampung atau 

jalanan. Tugas yang harus dikerjakan adalah 

membuat peta lokasi. Peta itu dibuat secara 

berkelompok 3-5 orang atau lebih. Setelah 

selesai diskusikan bersama-sama. Coba 

perhatikan kembali, apakah sudah 

tergambarkan dengan baik sesuai dengan 

kondisi di lokasi. 

BAB 1 Pentingnya Pelestarian PenyuKELAS 5

LKS 4, “Mencari Jalan yang Aman”
Jawaban:

selesai

mulai

dimakan 

burung camar

dimakan hiu

tertangkap 

jepit kepiting

terkena 

tumpahan 

minyak

Ayo sini!

 aku makan

wah..ada

minyak

bocor

awas

aku jepit

Asyik ada 

makanan
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KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 2 Ekosistem Hutan Mangrove yang Unik

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mengenal bagian tumbuhan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari 

    tumbuhan mangrove.

2. Siswa dapat menggambarkan fungsi bagian-

    bagian dari tumbuhan mangrove.

3. Siswa dapat mengenal jenis mangrove menurut 

    tempat tumbuh.

Materi Pokok

1. Bagian-bagian tumbuhan mangrove.

2. Fungsi bagian-bagian tumbuhan mangrove.

3. Jenis mangrove menurut bentuk dan tempat.

4. Penyebab kerusakan hutan mangrove.

LKS 1, “Membuat Peta Hutan     

Mangrove“

Ajaklah siswa-siswi untuk menjelajah kawasan 

hutan mangrove di sekitar desa atau dekat 

dengan sekolah. Perhatikan tanda-tanda alam 

yang mencolok, seperti batas hutan, kebun, 

pantai, sungai, rumah atau kampung atau 

jalanan. Tugas yang harus dikerjakan adalah 

membuat peta lokasi. Peta itu dibuat secara 

berkelompok 3-5 orang atau lebih. Setelah 

selesai diskusikan bersama-sama. Coba 

perhatikan kembali, apakah sudah 

tergambarkan dengan baik sesuai dengan 

kondisi di lokasi. 

BAB 1 Pentingnya Pelestarian PenyuKELAS 5

LKS 4, “Mencari Jalan yang Aman”
Jawaban:
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KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 3 Padang Lamun, Hutan Di Dalam Lautan

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

   hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

   alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

   keseimbangan lingkungan sekitar.

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

    mendeskripsikan rantai makanan pada 

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Materi Pokok

1. Ancaman ekosistem lamun.

2. Dampak kerusakan ekosistem padang lamun.

3. Solusi pencegahan kerusakan ekosistem 

    padang lamun.

Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya.

2. Siswa dapat menyebutkan biota yang 

    hidup di lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem 

    lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun.

LKS 1, “Perubahan Ekosistem“

Ajaklah para murid ke lokasi padang lamun yang terdekat. Tanyakan kepada penduduk tentang 

perubahan yang terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya. Catat hasil wawancara dan membuat 

laporan. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan teman-teman kelompok. Kemudian, 

presentasikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau puisi di depan teman-teman di kelas. Setelah itu, hasil 

karya masing-masing kelompok ditempel di dinding di luar atau dalam kelas. 

BAB 2 KELAS 5 Ekosistem Hutan Mangrove yang Unik

LKS 3, “Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove“

Siswa diwajibkan mengisi tabel yang tersedia, apa saja yang menjadi faktor rusaknya hutan mangrove. 

Carilah jawabannya, dari manakah penyebabnya, apakah akibat faktor alam atau ulah manusia?

LKS 2, “Mendata Jenis-jenis Pohon Mangrove“

Guru dan siswa disarankan mengunjungi lokasi hutan mangrove di sekitar desa atau dekat dengan sekolah. 

Perhatikan tanaman yang tumbuh di sana. Tugas para pelajar adalah mendata jenis tanaman yang ada dengan 

mengisi tabel yang disediakan. Setelah selesai, coba diamati bersama-sama, jenis apakah yang paling 

banyak tumbuh? 

 sumber: WWF Deutschland

Gambar-1:

Akar tongkat

Gambar -2: 

Buah mangrove (Ceriops tagal)

Gambar-3:

Bunga bakau bentuk seperti bintang 

(Sonneratia caseolaris)

Gambar-4: 

Buah mangrove yang dapat dimakan 

masih muda (Bruguiera gymnorrhiza)

Foto: Leonora Mambrasar
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KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 3 Padang Lamun, Hutan Di Dalam Lautan

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

   hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

   alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

   keseimbangan lingkungan sekitar.

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

    mendeskripsikan rantai makanan pada 

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Materi Pokok

1. Ancaman ekosistem lamun.

2. Dampak kerusakan ekosistem padang lamun.

3. Solusi pencegahan kerusakan ekosistem 

    padang lamun.

Indikator

1.  Siswa dapat menjelaskan perubahan yang 

    terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya.

2. Siswa dapat menyebutkan biota yang 

    hidup di lamun.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem 

    lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun.

LKS 1, “Perubahan Ekosistem“

Ajaklah para murid ke lokasi padang lamun yang terdekat. Tanyakan kepada penduduk tentang 

perubahan yang terjadi pada ekosistem lamun di daerahnya. Catat hasil wawancara dan membuat 

laporan. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan teman-teman kelompok. Kemudian, 

presentasikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau puisi di depan teman-teman di kelas. Setelah itu, hasil 

karya masing-masing kelompok ditempel di dinding di luar atau dalam kelas. 

BAB 2 KELAS 5 Ekosistem Hutan Mangrove yang Unik

LKS 3, “Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove“

Siswa diwajibkan mengisi tabel yang tersedia, apa saja yang menjadi faktor rusaknya hutan mangrove. 

Carilah jawabannya, dari manakah penyebabnya, apakah akibat faktor alam atau ulah manusia?

LKS 2, “Mendata Jenis-jenis Pohon Mangrove“

Guru dan siswa disarankan mengunjungi lokasi hutan mangrove di sekitar desa atau dekat dengan sekolah. 

Perhatikan tanaman yang tumbuh di sana. Tugas para pelajar adalah mendata jenis tanaman yang ada dengan 

mengisi tabel yang disediakan. Setelah selesai, coba diamati bersama-sama, jenis apakah yang paling 

banyak tumbuh? 

 sumber: WWF Deutschland

Gambar-1:

Akar tongkat

Gambar -2: 

Buah mangrove (Ceriops tagal)

Gambar-3:

Bunga bakau bentuk seperti bintang 

(Sonneratia caseolaris)

Gambar-4: 

Buah mangrove yang dapat dimakan 

masih muda (Bruguiera gymnorrhiza)

Foto: Leonora Mambrasar
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KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 4 Terumbu Karang Hewan yang Bermanfaat

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

   alam, hubungannya dengan penggunaan sumber 

   daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia.

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan 

    mendeskripsikan rantai makanan pada 

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Indikator

1. Siswa menjelaskan kerusakan terumbu karang 

    yang terjadi di alam akibat kegiatan manusia.

2. Siswa dapat menjelaskan kerusakan terumbu 

    karang yang ada di daerahnya.

3. Siswa dapat menjelaskan cara mengurangi 

    kerusakan lingkungan.

4. Siswa dapat menyebutkan makanan terumbu 

    karang. 

5. Siswa dapat menggambarkan rantai makanan 

    terumbu karang di  lingkungan. 

Materi Pokok

1. Penyebab kerusakan terumbu karang.

2. Cara mengurangi kerusakan terumbu karang.

3. Makanan terumbu karang dan rantai makanan.

LKS 1, “Permainan Terumbu Karang”

Ungkapkanlah perasaan siswa tentang terumbu karang melalui tulisan, lagu, gambar dan puisi. Kemudian, 

bacakan dan presentasikan hasilnya di depan kelas. 

Ketika dulu diriku menyelami laut jernih ini 

Namun sayang, kini pudar dan mengeruh . . . . 

Ketika dulu aku terpukau akan kampung halaman terumbu karang 

Namun sayang, kini semua menghilang. . . .

Ketika dulu, masih terlihat alami canda dan tawa biota penghuninya

Namun sayang, kini semua binasa . . . 

Ketika dulu, dapat aku tatap lambaian indah karang-karangnya

Namun sayang, hanyalah semua kenangan...

Ketika dulu, masih terasa suasana harmoni

Namun sayang, kini tinggalah ironi . . .

Ketika dulu, masih terpukau banyak eksotika keindahan

Namun sayang, berubah menjadi pemutihan . . . 

Dengan ini, aku mendengar sisa-sisa jerit kesakitan kalian

Dari setiap penjuru puing-puing peradaban dunia

Di tengah terengah-engahnya tawa kaum manusia

Yang menganiaya setiap dentangan detik. . .

Pukat yang pahit . . . 

Racun yang perih . . .

Bom ikan yang busuk . . .

Hanya demi kebutuhan . . .

Tanpa melihat tangisan sahabat kita,

Terumbu karang . . . . . .

Puisi : Jeritan Terumbu Karang

Contoh puisi:

http://terumbungeblogsekarang.blogspot.com
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LKS 2, “Story Telling atau Bercerita“

Siswa ditugaskan untuk membaca cerita dengan baik dan benar.  Ajukan pertanyaan kepada siswa apa 

saja  mengisi kegiatan manusia yang merusak dan menjaga ekosistem lamun yang ada pada cerita itu? 

LKS 3, “Pengamatan Padang Lamun”

Ajaklah siswa untuk melakukan pengamatan di sekitar padang lamun di sekitar sekolah atau tempat tinggal. 

Amati jenis-jenis biota laut yang ditemukan. Apakah termasuk kelompok ikan, kerang atau jenis 

invertebrata. Uraikan juga tentang morfologi biota laut itu. Isilah ke dalam tabel pengamatan yang 

disediakan.

LKS 4, “Menggambar Tumbuhan Lamun”

Siswa ditugaskan untuk menggambar tumbuhan lamun yang ditemukan saat pengamatan. Warnai dengan 

memakai pensil warna atau krayon agar lebih indah. 

BAB 3 KELAS 5 Padang Lamun, Hutan Di Dalam Lautan

sumber: farm5.staticflickr.comsumber: farm8.staticflickr.com

untuk Sekolah Dasar 



KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 4 Terumbu Karang Hewan yang Bermanfaat

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

   alam, hubungannya dengan penggunaan sumber 

   daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia.

2. Mengenal jenis hewan dari makanannya dan 

    mendeskripsikan rantai makanan pada 

    ekosistem di lingkungan sekitar.

Indikator

1. Siswa menjelaskan kerusakan terumbu karang 

    yang terjadi di alam akibat kegiatan manusia.

2. Siswa dapat menjelaskan kerusakan terumbu 

    karang yang ada di daerahnya.

3. Siswa dapat menjelaskan cara mengurangi 

    kerusakan lingkungan.

4. Siswa dapat menyebutkan makanan terumbu 

    karang. 

5. Siswa dapat menggambarkan rantai makanan 

    terumbu karang di  lingkungan. 

Materi Pokok

1. Penyebab kerusakan terumbu karang.

2. Cara mengurangi kerusakan terumbu karang.

3. Makanan terumbu karang dan rantai makanan.

LKS 1, “Permainan Terumbu Karang”

Ungkapkanlah perasaan siswa tentang terumbu karang melalui tulisan, lagu, gambar dan puisi. Kemudian, 

bacakan dan presentasikan hasilnya di depan kelas. 

Ketika dulu diriku menyelami laut jernih ini 

Namun sayang, kini pudar dan mengeruh . . . . 

Ketika dulu aku terpukau akan kampung halaman terumbu karang 

Namun sayang, kini semua menghilang. . . .

Ketika dulu, masih terlihat alami canda dan tawa biota penghuninya

Namun sayang, kini semua binasa . . . 

Ketika dulu, dapat aku tatap lambaian indah karang-karangnya

Namun sayang, hanyalah semua kenangan...

Ketika dulu, masih terasa suasana harmoni

Namun sayang, kini tinggalah ironi . . .

Ketika dulu, masih terpukau banyak eksotika keindahan

Namun sayang, berubah menjadi pemutihan . . . 

Dengan ini, aku mendengar sisa-sisa jerit kesakitan kalian

Dari setiap penjuru puing-puing peradaban dunia

Di tengah terengah-engahnya tawa kaum manusia

Yang menganiaya setiap dentangan detik. . .

Pukat yang pahit . . . 

Racun yang perih . . .

Bom ikan yang busuk . . .

Hanya demi kebutuhan . . .

Tanpa melihat tangisan sahabat kita,

Terumbu karang . . . . . .

Puisi : Jeritan Terumbu Karang

Contoh puisi:

http://terumbungeblogsekarang.blogspot.com
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LKS 2, “Story Telling atau Bercerita“

Siswa ditugaskan untuk membaca cerita dengan baik dan benar.  Ajukan pertanyaan kepada siswa apa 

saja  mengisi kegiatan manusia yang merusak dan menjaga ekosistem lamun yang ada pada cerita itu? 

LKS 3, “Pengamatan Padang Lamun”

Ajaklah siswa untuk melakukan pengamatan di sekitar padang lamun di sekitar sekolah atau tempat tinggal. 

Amati jenis-jenis biota laut yang ditemukan. Apakah termasuk kelompok ikan, kerang atau jenis 

invertebrata. Uraikan juga tentang morfologi biota laut itu. Isilah ke dalam tabel pengamatan yang 

disediakan.

LKS 4, “Menggambar Tumbuhan Lamun”

Siswa ditugaskan untuk menggambar tumbuhan lamun yang ditemukan saat pengamatan. Warnai dengan 

memakai pensil warna atau krayon agar lebih indah. 

BAB 3 KELAS 5 Padang Lamun, Hutan Di Dalam Lautan

sumber: farm5.staticflickr.comsumber: farm8.staticflickr.com

untuk Sekolah Dasar 



BAB 5 Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su

Kompetensi Dasar

Mengenal bagian tubuh dari hewan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan kebiasaan makan 

    dari lola dan jenis-jenis makanan lola.

2.  Siswa dapat menjelaskan dan mengetahui 

    habitat lola.

3.  Siswa dapat mengetahui, menjelaskan 

    distribusi atau penyebaran lola di perairan laut.

Materi pokok

1.   Kebiasaan makan lola.

2.  Habitat dan distribusi lola.

3.  Manfaat lola di lingkungan perairan.

LKS 1, “Pendataan Manfaat Lola”

Siswa diberikan tugas mendata tentang bagaimana cara masyarakat di sekitar tempat tinggalnya 

memanfaatkan lola. Bentuklah kelompok dalam menjalankan tugas. Isilah tabel yang telah disediakan. 

Kemudian, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.

LKS 2, “Membuat Poster”

Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Buatlah poster yang bertemakan tentang lola dan 

upaya pelestariannya. Warnailah poster dengan menggunakan pensil warna atau krayon agar lebih indah. 

Diskusikan di depan kelas tentang isi poster tersebut. 

KELAS 5 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 4 KELAS 5 Terumbu Karang Hewan yang Bermanfaat

LKS 3, “Faktor Kerusakan Terumbu Karang”

Perintahkan siswa agar menuliskan apa saja yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan mengapa? 

Setelah selesai guru menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang 

dan cara pencegahannya.

LKS 4, “Diskusi Kelompok”

Bentuklah suatu forum diskusi dengan membagi beberapa kelompok. Tema yang didiskusikan adalah “ Cara 

Mengurangi Kerusakan Terumbu Karang “. Presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas.

LKS 5, “Hewan Penghuni Terumbu Karang”

Hewan penghuni terumbu karang pada gambar:

- Ubur-ubur

- Hiu

- Kepiting

- Kuda laut

- Bintang laut

- Kerang

- Penyu

- Lumba-lumba

- Ikan pari

- Bintang laut

- Aneka jenis karang

LKS 2, “Mewarnai Gambar”

Tugas para siswa adalah mewarnai gambar bertema “Indahnya Terumbu Karang”. Kemudian, tuliskan apa 

yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan kenapa kita harus menjaga terumbu karang? 

Presentasikan atau diskusikan gambar buatan siswa di depan kelas.  
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Jenis-jenis lola



BAB 5 Habitat dan Fungsi Lola di Pulau Mios Su

Kompetensi Dasar

Mengenal bagian tubuh dari hewan serta 

mendeskripsikan fungsinya.

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan kebiasaan makan 

    dari lola dan jenis-jenis makanan lola.

2.  Siswa dapat menjelaskan dan mengetahui 

    habitat lola.

3.  Siswa dapat mengetahui, menjelaskan 

    distribusi atau penyebaran lola di perairan laut.

Materi pokok

1.   Kebiasaan makan lola.

2.  Habitat dan distribusi lola.

3.  Manfaat lola di lingkungan perairan.

LKS 1, “Pendataan Manfaat Lola”

Siswa diberikan tugas mendata tentang bagaimana cara masyarakat di sekitar tempat tinggalnya 

memanfaatkan lola. Bentuklah kelompok dalam menjalankan tugas. Isilah tabel yang telah disediakan. 

Kemudian, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.

LKS 2, “Membuat Poster”

Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Buatlah poster yang bertemakan tentang lola dan 

upaya pelestariannya. Warnailah poster dengan menggunakan pensil warna atau krayon agar lebih indah. 

Diskusikan di depan kelas tentang isi poster tersebut. 

KELAS 5 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 4 KELAS 5 Terumbu Karang Hewan yang Bermanfaat

LKS 3, “Faktor Kerusakan Terumbu Karang”

Perintahkan siswa agar menuliskan apa saja yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan mengapa? 

Setelah selesai guru menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang 

dan cara pencegahannya.

LKS 4, “Diskusi Kelompok”

Bentuklah suatu forum diskusi dengan membagi beberapa kelompok. Tema yang didiskusikan adalah “ Cara 

Mengurangi Kerusakan Terumbu Karang “. Presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas.

LKS 5, “Hewan Penghuni Terumbu Karang”

Hewan penghuni terumbu karang pada gambar:

- Ubur-ubur

- Hiu

- Kepiting

- Kuda laut

- Bintang laut

- Kerang

- Penyu

- Lumba-lumba

- Ikan pari

- Bintang laut

- Aneka jenis karang

LKS 2, “Mewarnai Gambar”

Tugas para siswa adalah mewarnai gambar bertema “Indahnya Terumbu Karang”. Kemudian, tuliskan apa 

yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan kenapa kita harus menjaga terumbu karang? 

Presentasikan atau diskusikan gambar buatan siswa di depan kelas.  
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Jenis-jenis lola



KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 6 Sampah dan Pengelolaannya

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang 

indentifikasi sampah serta pemanfaatannya

Indikator

1.  Siswa dapat mengindentifikasi jenis sampah.

2. Siswa dapat mendaur ulang sampah.

3. Siswa dapat membuat kompos.

Materi Pokok

1.  Memilah sampah dan mengindentifikasi jenis 

    sampah.

2. Teknik mengelola sampah secara sederhana.

LKS 1, “Memilah Sampah”

Guru memerintahkan siswa agar mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sekolah. 

Tugas siswa adalah mendata dan memilah jenis sampah kering atau basah yang ada secara berkelompok. 

Catat pada tabel yang disediakan. Diskusikan bersama-sama, apakah sampah tersebut bisa dikelola atau 

dimanfaatkan kembali? 

LKS 2, “Pengamatan Sampah”

Guru memerintahkan siswa agar mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di desa atau dekat 

sekolah. Lakukan pengamatan adakah hewan-hewan yang mendatangi tumpukan sampah tersebut. Catat 

nama hewan yang ditemukan pada lembaran pengamatan. Hewan yang ditemukan di sekitar pembuangan 

sampah menjadi bahan diskusi apakah hewan itu berbahaya atau mendatangkan penyakit bagi manusia?

LKS 3, “Mengubah Sampah”

Coba perhatikan sampah kering seperti kertas atau kardus bekas, bekas kaleng, botol,ember bekas, ban 

atau plastik pembungkus makanan di sekitar rumah atau sekolah. Ajaklah para siswa untuk berpikir 

bagaimana mengubah barang-barang bekas itu menjadi sebuah benda yang berguna. Gunakan alat-alat 

pembantu untuk membuat benda itu seperti gunting, lem, atau cat. Tugas ini dapat dilakukan secara 

berkelompok. 

KELAS 6 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 1 Penyu Satwa Laut Dilindungi

Kompetensi Inti
1.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

    jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

    berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

    dan tetangganya serta cinta tanah air.

2. Memahami pengetahuan faktual dan 

    konseptual dengan cara mengamati, bertanya

    dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

    tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

    kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

    di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar
1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 

    percaya diri dalam mengembangkan pola hidup 

    sehat, kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan 

    peninggalan berharga di masyarakat.

2. Memahami hubungan antara suhu, sifat 

    hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

    suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan 

    aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk 

    hidup.

Indikator
1.  Siswa dapat menjelaskan upacara pemanggilan 

    penyu yang merupakan kearifan lokal

    masyarakat Abun.

2. Siswa dapat menjelaskan hubungan pengaruh 

    suhu terdapat jenis kelamin penyu.

3. Siswa dapat menggambarkan daur hidup penyu 

    tukik sampai penyu dewasa dengan sederhana.

4. Siswa dapat menceritakan proses 

    perkembangbiakan penyu.

Materi Pokok

1.  Pengaruh suhu pada jenis kelamin penyu.

2. Siklus hidup penyu dari mulai telur hingga 

    dewasa. 

3. Peraturan tentang perlindungan terhadap penyu.

LKS 1, “Upacara Pemanggilan Penyu”

Upacara pemanggilan penyu yang merupakan kearifan lokal masyarakat Abun. Guru memberi tugas kepada 

siswa secara berkelompok untuk mewawancarai kepala suku tentang upacara pemanggilan penyu. Catatlah 

hasilnya, lalu ceritakan kembali dalam bentuk tulisan yang jelas. Siswa membacakan seluruh hasil tulisan 

tentang upacara itu di depan kelas.

LKS 2, “Pengamatan Jenis Kelamin Penyu“

Tugas kali ini adalah mengadakan pengamatan jenis kelamin penyu. Guru menugaskan siswa untuk melakukan 

wawancara kepada para tetua adat, nelayan atau petugas dinas kelautan yang mengerti tentang kehidupan 

penyu. Lakukanlah secara berkelompok. Catatlah perbedaan antara penyu jantan dan penyu betina dalam 

tabel yang disediakan. 
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KELAS 5Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 6 Sampah dan Pengelolaannya

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi Dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang 

indentifikasi sampah serta pemanfaatannya

Indikator

1.  Siswa dapat mengindentifikasi jenis sampah.

2. Siswa dapat mendaur ulang sampah.

3. Siswa dapat membuat kompos.

Materi Pokok

1.  Memilah sampah dan mengindentifikasi jenis 

    sampah.

2. Teknik mengelola sampah secara sederhana.

LKS 1, “Memilah Sampah”

Guru memerintahkan siswa agar mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sekolah. 

Tugas siswa adalah mendata dan memilah jenis sampah kering atau basah yang ada secara berkelompok. 

Catat pada tabel yang disediakan. Diskusikan bersama-sama, apakah sampah tersebut bisa dikelola atau 

dimanfaatkan kembali? 

LKS 2, “Pengamatan Sampah”

Guru memerintahkan siswa agar mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di desa atau dekat 

sekolah. Lakukan pengamatan adakah hewan-hewan yang mendatangi tumpukan sampah tersebut. Catat 

nama hewan yang ditemukan pada lembaran pengamatan. Hewan yang ditemukan di sekitar pembuangan 

sampah menjadi bahan diskusi apakah hewan itu berbahaya atau mendatangkan penyakit bagi manusia?

LKS 3, “Mengubah Sampah”

Coba perhatikan sampah kering seperti kertas atau kardus bekas, bekas kaleng, botol,ember bekas, ban 

atau plastik pembungkus makanan di sekitar rumah atau sekolah. Ajaklah para siswa untuk berpikir 

bagaimana mengubah barang-barang bekas itu menjadi sebuah benda yang berguna. Gunakan alat-alat 

pembantu untuk membuat benda itu seperti gunting, lem, atau cat. Tugas ini dapat dilakukan secara 

berkelompok. 

KELAS 6 Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 1 Penyu Satwa Laut Dilindungi

Kompetensi Inti
1.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

    jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

    berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

    dan tetangganya serta cinta tanah air.

2. Memahami pengetahuan faktual dan 

    konseptual dengan cara mengamati, bertanya

    dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

    tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

    kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

    di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar
1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 

    percaya diri dalam mengembangkan pola hidup 

    sehat, kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan 

    peninggalan berharga di masyarakat.

2. Memahami hubungan antara suhu, sifat 

    hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

    suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan 

    aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk 

    hidup.

Indikator
1.  Siswa dapat menjelaskan upacara pemanggilan 

    penyu yang merupakan kearifan lokal

    masyarakat Abun.

2. Siswa dapat menjelaskan hubungan pengaruh 

    suhu terdapat jenis kelamin penyu.

3. Siswa dapat menggambarkan daur hidup penyu 

    tukik sampai penyu dewasa dengan sederhana.

4. Siswa dapat menceritakan proses 

    perkembangbiakan penyu.

Materi Pokok

1.  Pengaruh suhu pada jenis kelamin penyu.

2. Siklus hidup penyu dari mulai telur hingga 

    dewasa. 

3. Peraturan tentang perlindungan terhadap penyu.

LKS 1, “Upacara Pemanggilan Penyu”

Upacara pemanggilan penyu yang merupakan kearifan lokal masyarakat Abun. Guru memberi tugas kepada 

siswa secara berkelompok untuk mewawancarai kepala suku tentang upacara pemanggilan penyu. Catatlah 

hasilnya, lalu ceritakan kembali dalam bentuk tulisan yang jelas. Siswa membacakan seluruh hasil tulisan 

tentang upacara itu di depan kelas.

LKS 2, “Pengamatan Jenis Kelamin Penyu“

Tugas kali ini adalah mengadakan pengamatan jenis kelamin penyu. Guru menugaskan siswa untuk melakukan 

wawancara kepada para tetua adat, nelayan atau petugas dinas kelautan yang mengerti tentang kehidupan 

penyu. Lakukanlah secara berkelompok. Catatlah perbedaan antara penyu jantan dan penyu betina dalam 

tabel yang disediakan. 
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BAB 1 Penyu Satwa Laut DilindungiKELAS 6

1 2

34

65

induk penyu bertelur

HOREE... Akhirnya anak penyu 

berhasil ke laut bebas

telur tersimpan di dalam pasir 

telur akhirnya menetas

anak penyu menuju pantai

anak penyu keluar dari pasir

tempat penetasannya

LKS 3, “Membuat Poster“

Guru memerintahkan siswa untuk membuat poster tentang siklus hidup penyu secara berkelompok. 

Selanjutnya, presentasikan di depan kelas oleh salah satu perwakilan kelompok. Warnailah poster itu 

dengan memakai pensil warna, krayon atau spidol agar lebih indah. 

LKS 4, “Siklus Hidup Penyu“
Jawaban:

2

1

3 4

5

LKS 5, “Melipat Kertas (Orogami)”

Guru memerintahkan siswa bersama-sama membuat origami (seni melipat kertas) sesuai contoh.

BAB 1 Penyu Satwa Laut DilindungiKELAS 6
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BAB 1 Penyu Satwa Laut DilindungiKELAS 6

1 2

34

65

induk penyu bertelur

HOREE... Akhirnya anak penyu 

berhasil ke laut bebas

telur tersimpan di dalam pasir 

telur akhirnya menetas

anak penyu menuju pantai

anak penyu keluar dari pasir

tempat penetasannya

LKS 3, “Membuat Poster“

Guru memerintahkan siswa untuk membuat poster tentang siklus hidup penyu secara berkelompok. 

Selanjutnya, presentasikan di depan kelas oleh salah satu perwakilan kelompok. Warnailah poster itu 

dengan memakai pensil warna, krayon atau spidol agar lebih indah. 

LKS 4, “Siklus Hidup Penyu“
Jawaban:

2

1

3 4

5

LKS 5, “Melipat Kertas (Orogami)”

Guru memerintahkan siswa bersama-sama membuat origami (seni melipat kertas) sesuai contoh.

BAB 1 Penyu Satwa Laut DilindungiKELAS 6
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 2 Pelestarian Ekosisten Hutan Mangrove

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan perkembangbiakan mahluk 

hidup.

Memahami hubungan antara suhu, sifat 

hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan dan menggambarkan 

    perkembangbiakan tumbuhan mangrove.

2. Siswa dapat mengetahui kerusakan hutan 

   mangrove dan akibatnya.

3. Siswa dapat ikut berperan serta dalam upaya 

    pelestarian hutan mangrove.

Materi Pokok

1. Perkembangbiakan tanaman mangrove.

2. Akibat kerusakan hutan mangrove.

3. Upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove.

LKS 1, “Perkembangbiakan Tanaman Mangrove”

Guru memberi tugas kepada siswa untuk mencari salah satu jenis  tanaman mangrove yang tumbuh di sekitar 

tempat tinggalnya. Tanyakan dengan cara apakah mereka berkembangbiak? Bagaimana bentuk akarnya pada 

tanaman induknya? Bagaimana dengan bentuk daun dan buahnya? Isi dan gambarlah di dalam tabel yang telah 

disediakan secara berkelompok. Lalu diskusikan dan presentasikan bersama-sama.

LKS 2, “Pendataan Kerusakan”

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah 

mencari tentang penyebab kerusakan 

hutan mangrove di daerahnya. Tanyakan 

kepada mereka apakah yang harus 

dilakukan untuk memulihkannya? 

Bagaimana cara untuk menyelamatkan 

ekosistem hutan mangrove yang rusak? 

Guru memberi tugas secara berkelompok.

BAB 2 Pelestarian Ekosistem Hutan MangroveKELAS 6

LKS 3, “Pelestarian Hutan Mangrove”

Guru bersama siswa merencanakan membuat suatu kegiatan pelestarian hutan mangrove di sekitar tempat 

tinggal. Misalnya membuat kegiatan penghijauan. Para guru bersama siswa dapat mengumpulkan biji-biji 

pohon mangrove yang telah jatuh. Tanamlah di suatu lokasi yang  memang cocok atau di kawasan hutan 

mangrove yang rusak atau telah punah. Rawatlah bibit-bibit tersebut secara bergiliran. Amati 

pertumbuhannya setiap bulan. Kegiatan ini bisa melibatkan orangtua dan warga desa. Seluruh penduduk 

bersama-sama merawat dan melestarikan hutan mangrove. Nah, tugas siswa selanjutnya  adalah membuat 

papan peringatan atau papan pemberitahuan atau slogan tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove. 

Bahannya adalah sebilah papan atau tripleks bekas atau batang kayu yang dibelah. Tambahkan juga tiang 

penyangga untuk menancapkan pada tanah. Gunakan cat untuk menuliskan slogannya.  Papan ini nantinya akan 

ditaruh di lokasi penanaman. 

“Hutan Bakau Sumber Kehidupan,
Ayo, Kita Jaga Bersama !”

coastalcleanup.wordpress.com
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 
untuk Sekolah Dasar 

BAB 2 Pelestarian Ekosisten Hutan Mangrove

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan perkembangbiakan mahluk 

hidup.

Memahami hubungan antara suhu, sifat 

hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator

1. Siswa dapat menyebutkan dan menggambarkan 

    perkembangbiakan tumbuhan mangrove.

2. Siswa dapat mengetahui kerusakan hutan 

   mangrove dan akibatnya.

3. Siswa dapat ikut berperan serta dalam upaya 

    pelestarian hutan mangrove.

Materi Pokok

1. Perkembangbiakan tanaman mangrove.

2. Akibat kerusakan hutan mangrove.

3. Upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove.

LKS 1, “Perkembangbiakan Tanaman Mangrove”

Guru memberi tugas kepada siswa untuk mencari salah satu jenis  tanaman mangrove yang tumbuh di sekitar 

tempat tinggalnya. Tanyakan dengan cara apakah mereka berkembangbiak? Bagaimana bentuk akarnya pada 

tanaman induknya? Bagaimana dengan bentuk daun dan buahnya? Isi dan gambarlah di dalam tabel yang telah 

disediakan secara berkelompok. Lalu diskusikan dan presentasikan bersama-sama.

LKS 2, “Pendataan Kerusakan”

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah 

mencari tentang penyebab kerusakan 

hutan mangrove di daerahnya. Tanyakan 

kepada mereka apakah yang harus 

dilakukan untuk memulihkannya? 

Bagaimana cara untuk menyelamatkan 

ekosistem hutan mangrove yang rusak? 

Guru memberi tugas secara berkelompok.

BAB 2 Pelestarian Ekosistem Hutan MangroveKELAS 6

LKS 3, “Pelestarian Hutan Mangrove”

Guru bersama siswa merencanakan membuat suatu kegiatan pelestarian hutan mangrove di sekitar tempat 

tinggal. Misalnya membuat kegiatan penghijauan. Para guru bersama siswa dapat mengumpulkan biji-biji 

pohon mangrove yang telah jatuh. Tanamlah di suatu lokasi yang  memang cocok atau di kawasan hutan 

mangrove yang rusak atau telah punah. Rawatlah bibit-bibit tersebut secara bergiliran. Amati 

pertumbuhannya setiap bulan. Kegiatan ini bisa melibatkan orangtua dan warga desa. Seluruh penduduk 

bersama-sama merawat dan melestarikan hutan mangrove. Nah, tugas siswa selanjutnya  adalah membuat 

papan peringatan atau papan pemberitahuan atau slogan tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove. 

Bahannya adalah sebilah papan atau tripleks bekas atau batang kayu yang dibelah. Tambahkan juga tiang 

penyangga untuk menancapkan pada tanah. Gunakan cat untuk menuliskan slogannya.  Papan ini nantinya akan 

ditaruh di lokasi penanaman. 

“Hutan Bakau Sumber Kehidupan,
Ayo, Kita Jaga Bersama !”

coastalcleanup.wordpress.com
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 3 Peranan Penting Ekosistem Padang Lamun

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

keseimbangan lingkungan sekitar.

Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem 

di lingkungan sekitar.

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

    mempengaruhi pertumbuhan lamun di daerahnya.

2. Siswa dapat menyebutkan peranan penting 

    tanaman lamun di lautan.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun dan upaya yang 

    harus dilakukan untuk pelestarian padang lamun.

Materi pokok

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

    pertumbuhan lamun.  

2. Peranan penting tanaman lamun di alam.

3. Upaya yang harus dilakukan untuk pelestarian 

    padang lamun.

LKS 1, “Pemetaan Tanaman Lamun”

Tugas siswa adalah melakukan pengamatan tanaman lamun yang ada di daerah sekitar. Guru memerintahkan 

agar siswa membuat suatu gambar berupa peta secara berkelompok. Masing-masing kelompok harus 

mendata kawasan ekosistem hutan lamun yang berbeda. Diskusikan dengan teman-teman dan presentasikan 

peta ekosistem padang lamun di depan kelas.

LKS 2, “Penyebab Rusaknya Tanaman Lamun”

Kegiatan siswa adalah mengisi tabel tentang faktor-faktor penyebab rusaknya padang lamun dan akibat 

yang ditimbulkannya. Kemudian guru bersama siswa mengadakan suatu diskusi tentang hal itu. 

sumber: www.greenreality.files.wordpress.com sumber: www.hsi.org.au

BAB 3 Peranan Penting Ekosistem Padang LamunKELAS 6

LKS 3, “Pelestarian Tanaman Lamun”

Buatlah hal-hal positif yang dilakukan dalam penyelamatan padang lamun. Kalian dapat membuat cerita, 

puisi, lagu atau pentas seni lainnya. Setelah selesai bacakan atau pentaskan hasil karyamu dengan teman-

teman kalian di depan kelas. Tugas ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok.

LKS 4, “Sarapan si Penyu”
Jawaban: 
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 3 Peranan Penting Ekosistem Padang Lamun

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  bertanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

keseimbangan lingkungan sekitar.

Mengenal jenis hewan dari makanannya dan

mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem 

di lingkungan sekitar.

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

    mempengaruhi pertumbuhan lamun di daerahnya.

2. Siswa dapat menyebutkan peranan penting 

    tanaman lamun di lautan.

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan 

    manusia terhadap keseimbangan ekosistem lamun.

4. Siswa dapat menggambarkan cara pencegahan 

    kerusakan ekosistem lamun dan upaya yang 

    harus dilakukan untuk pelestarian padang lamun.

Materi pokok

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

    pertumbuhan lamun.  

2. Peranan penting tanaman lamun di alam.

3. Upaya yang harus dilakukan untuk pelestarian 

    padang lamun.

LKS 1, “Pemetaan Tanaman Lamun”

Tugas siswa adalah melakukan pengamatan tanaman lamun yang ada di daerah sekitar. Guru memerintahkan 

agar siswa membuat suatu gambar berupa peta secara berkelompok. Masing-masing kelompok harus 

mendata kawasan ekosistem hutan lamun yang berbeda. Diskusikan dengan teman-teman dan presentasikan 

peta ekosistem padang lamun di depan kelas.

LKS 2, “Penyebab Rusaknya Tanaman Lamun”

Kegiatan siswa adalah mengisi tabel tentang faktor-faktor penyebab rusaknya padang lamun dan akibat 

yang ditimbulkannya. Kemudian guru bersama siswa mengadakan suatu diskusi tentang hal itu. 

sumber: www.greenreality.files.wordpress.com sumber: www.hsi.org.au

BAB 3 Peranan Penting Ekosistem Padang LamunKELAS 6

LKS 3, “Pelestarian Tanaman Lamun”

Buatlah hal-hal positif yang dilakukan dalam penyelamatan padang lamun. Kalian dapat membuat cerita, 

puisi, lagu atau pentas seni lainnya. Setelah selesai bacakan atau pentaskan hasil karyamu dengan teman-

teman kalian di depan kelas. Tugas ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok.

LKS 4, “Sarapan si Penyu”
Jawaban: 
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 4 Perlindungan Terhadap Kawasan Terumbu Karang

Kompetensi Inti
1.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta 

cinta tanah air.

2. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati,  menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain.

3.  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia.

Kompetensi Dasar
1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 

peduli, percaya diri dalam mengembangkan 

pola hidup sehat,   kelestarian lingkungan 

fisik, budaya, dan peninggalan berharga di 

masyarakat.

2. Mendeskrisikan perkembangbiakan makhluk 

hidup.

3. Mengikuti prosedur perkembangbiakan 

tumbuhan dan melaporkan hasilnya dalam 

bentuk tulisan.

Indikator
1. Siswa dapat menyebutkan tipe terumbu karang.

2. Siswa dapat menceritakan ancaman bagi kehidupan terumbu karang.

3 Siswa dapat melakukan pencegahan terhadap ancaman terumbu karang.

Materi Pokok
1. Macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup.

2. Perkembangbiakan terumbu karang.

LKS 1, “Mencocokkan Gambar“

Jawaban:

Karang

Penyu

Ikan hiu

Buaya

Mangga

Pisang

Anjing
Ayam

Biji

Spora

Bertelur

Tunas

Beranak

Akar

BAB 4 Perlindungan Terhadap Kawasan Terumbu KarangKELAS 6

LKS 2, “Mendata Kawasan Terumbu Karang“

Guru bersama siswa melakukan kunjungan ke kawasan terumbu karang di sekitar tempat tinggal. Amatilah 

dengan jeli apakah kondisinya masih baik? Adakah ancaman terhadap hidup terumbu karang?  Bagaimana 

usul para pelajar untuk menyelamatkan kehidupan terumbu karang ? Kerjakan tugas ini secara berkelompok. 

Diskusikan dan presentasikan di depan kelas. Untuk mengisi tabel pengamatan, para siswa boleh berdiskusi 

dengan orangtua, aparat desa atau petugas dinas kelautan !

LKS 3, “Mencari Jalan Pulang”
Jawaban:
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 4 Perlindungan Terhadap Kawasan Terumbu Karang

Kompetensi Inti
1.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta 

cinta tanah air.

2. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati,  menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain.

3.  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia.

Kompetensi Dasar
1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 

peduli, percaya diri dalam mengembangkan 

pola hidup sehat,   kelestarian lingkungan 

fisik, budaya, dan peninggalan berharga di 

masyarakat.

2. Mendeskrisikan perkembangbiakan makhluk 

hidup.

3. Mengikuti prosedur perkembangbiakan 

tumbuhan dan melaporkan hasilnya dalam 

bentuk tulisan.

Indikator
1. Siswa dapat menyebutkan tipe terumbu karang.

2. Siswa dapat menceritakan ancaman bagi kehidupan terumbu karang.

3 Siswa dapat melakukan pencegahan terhadap ancaman terumbu karang.

Materi Pokok
1. Macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup.

2. Perkembangbiakan terumbu karang.

LKS 1, “Mencocokkan Gambar“

Jawaban:

Karang

Penyu

Ikan hiu

Buaya

Mangga

Pisang

Anjing
Ayam

Biji

Spora

Bertelur

Tunas

Beranak

Akar

BAB 4 Perlindungan Terhadap Kawasan Terumbu KarangKELAS 6

LKS 2, “Mendata Kawasan Terumbu Karang“

Guru bersama siswa melakukan kunjungan ke kawasan terumbu karang di sekitar tempat tinggal. Amatilah 

dengan jeli apakah kondisinya masih baik? Adakah ancaman terhadap hidup terumbu karang?  Bagaimana 

usul para pelajar untuk menyelamatkan kehidupan terumbu karang ? Kerjakan tugas ini secara berkelompok. 

Diskusikan dan presentasikan di depan kelas. Untuk mengisi tabel pengamatan, para siswa boleh berdiskusi 

dengan orangtua, aparat desa atau petugas dinas kelautan !

LKS 3, “Mencari Jalan Pulang”
Jawaban:
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 5 Mengenal Kehidupan Lola di Pulau Mios Su

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya-tanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, di sekolah

dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 

percaya diri dalam pengembangan pola hidup 

sehat, kelestarian lingkungan fisik, budaya dan 

peninggalan berharga di masyarakat.

2. Memahami hubungan antara suhu, sifat dan 

hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

3.  Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk 

hidup

Indikator

1. Siswa dapat mengetahui ancaman-ancaman 

terhadap populasi lola.

2. Siswa dapat menjelaskan upaya perlindungan 

lola secara nasional dan melalui kearifan lokal.

3. Siswa dapat menggambarkan daur hidup dari 

lola.

4. Siswa dapat menceritakan proses upacara 

sasisen.

Materi Pokok

1. Siklus hidup dan reproduksi.

2. Ancaman terhadap kehidupan lola.

3. Upaya perlindungan lola melalui kearifan lokal 

melalui sasisen di Pulau Mios Su.

LKS 1, “Ayo, Berbagi Cerita! “  

Buatkah sebuah karangan secara berkelompok dengan tema tentang sasi di tempat 

tinggal siswa. Kerjakan tugas berkelompok dengan beranggotakan 4-5 orang. Ceritakan 

hasil karangan di depan kelas.

LKS 2, “Bentuk Sasisen di Kampungmu“

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas kelompok adalah  mencari 

informasi tentang sasi. Ada berapa bentuk sasi di kampungmu? Ceritakan bagaimana 

sasisen itu dilakukan. Ceritakan pengalaman siswa di depan kelas.

LKS 3, “Siklus Hidup Lola”

Gambarlah tahapan perkembangbiakan lola. Buatlah kelompok beranggotakan 4-5 orang. Ceritakan hasil 

tugas ini di depan kelas.
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BAB 5 Mengenal Kehidupan Lola di Pulau Mios SuKELAS 6

LKS 4, Evaluasi
Jawaban :

1.  a (silang).

2. b (biota laut dilarang diambil).

3. c (12 bulan sampai 18 bulan).

4. b (3 buah papan dan 12 batang bambu).

5.d (23%).

RANGKUMAN
Sasisen adalah larangan yang dilakukan untuk melindungi suatu lokasi tertentu dalam waktu 
tertentu. Sasisen dilakukan dengan pemberian tanda dengan menancapkan bambu dan 
pemasangan papan larangan di pantai untuk melindungi ikan, teripang, lola dan udang. Keret 
atau marga Mayor, Padwa, Mambrasar, Yapen ,Paraibabo dan Sarwa. 
Sasisen darat dilaksanakan dengan menancapkan bambu yang disilangkan atau menancapkan 
daun kelapa atau srairam atau memasang papan larangan. Sasi darat dilakukan selama 1‐3 bulan. 
Sasisen darat dilakukan untuk melindungi kelapa, pinang, rambutan dan durian di dusun.

Foto-foto : WWF Indonesia-Program Papua

untuk Sekolah Dasar 



KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 5 Mengenal Kehidupan Lola di Pulau Mios Su

Kompetensi Inti

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya-tanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, di sekolah

dan tempat bermain.

Kompetensi Dasar

1.  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 

percaya diri dalam pengembangan pola hidup 

sehat, kelestarian lingkungan fisik, budaya dan 

peninggalan berharga di masyarakat.

2. Memahami hubungan antara suhu, sifat dan 

hantaran, perubahan benda akibat pengaruh 

suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

3.  Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk 

hidup

Indikator

1. Siswa dapat mengetahui ancaman-ancaman 

terhadap populasi lola.

2. Siswa dapat menjelaskan upaya perlindungan 

lola secara nasional dan melalui kearifan lokal.

3. Siswa dapat menggambarkan daur hidup dari 

lola.

4. Siswa dapat menceritakan proses upacara 

sasisen.

Materi Pokok

1. Siklus hidup dan reproduksi.

2. Ancaman terhadap kehidupan lola.

3. Upaya perlindungan lola melalui kearifan lokal 

melalui sasisen di Pulau Mios Su.

LKS 1, “Ayo, Berbagi Cerita! “  

Buatkah sebuah karangan secara berkelompok dengan tema tentang sasi di tempat 

tinggal siswa. Kerjakan tugas berkelompok dengan beranggotakan 4-5 orang. Ceritakan 

hasil karangan di depan kelas.

LKS 2, “Bentuk Sasisen di Kampungmu“

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Tugas kelompok adalah  mencari 

informasi tentang sasi. Ada berapa bentuk sasi di kampungmu? Ceritakan bagaimana 

sasisen itu dilakukan. Ceritakan pengalaman siswa di depan kelas.

LKS 3, “Siklus Hidup Lola”

Gambarlah tahapan perkembangbiakan lola. Buatlah kelompok beranggotakan 4-5 orang. Ceritakan hasil 

tugas ini di depan kelas.
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BAB 5 Mengenal Kehidupan Lola di Pulau Mios SuKELAS 6

LKS 4, Evaluasi
Jawaban :

1.  a (silang).

2. b (biota laut dilarang diambil).

3. c (12 bulan sampai 18 bulan).

4. b (3 buah papan dan 12 batang bambu).

5.d (23%).

RANGKUMAN
Sasisen adalah larangan yang dilakukan untuk melindungi suatu lokasi tertentu dalam waktu 
tertentu. Sasisen dilakukan dengan pemberian tanda dengan menancapkan bambu dan 
pemasangan papan larangan di pantai untuk melindungi ikan, teripang, lola dan udang. Keret 
atau marga Mayor, Padwa, Mambrasar, Yapen ,Paraibabo dan Sarwa. 
Sasisen darat dilaksanakan dengan menancapkan bambu yang disilangkan atau menancapkan 
daun kelapa atau srairam atau memasang papan larangan. Sasi darat dilakukan selama 1‐3 bulan. 
Sasisen darat dilakukan untuk melindungi kelapa, pinang, rambutan dan durian di dusun.

Foto-foto : WWF Indonesia-Program Papua

untuk Sekolah Dasar 



KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 6 Mengurangi, Memanfaatkan, Mendaur Ulang Sampah

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang 

indentifikasi sampah serta pemanfaatannya.

Indikator

1.  Siswa dapat mengindentifikasi jenis sampah.

2. Siswa dapat mendaur ulang sampah.

3. Siswa dapat membuat kompos.

Materi pokok

1.  Memilah sampah dan mengindentifikasi jenis 

    sampah.

2. Teknik mengelola sampah secara sederhana.

LKS 1, “Praktek Membuat Kompos”

Guru bersama siswa melakukan praktek membuat kompos dengan sistem tumpang tindih secara 

berkelompok. Setiap kelompok harus melakukan ujicoba pembuatan kompos dalam wadah dan di dalam 

lubang. Pada pembuatan kompos di dalam wadah dilakukan pada tempat  plastik transparan. Siswa harus 

mencatat hasil pengamatan kompos setiap minggu dalam tabel pengamatan. Pada hari keberapa kompos akan 

matang dan terurai dengan tanah? Bahan yang diperlukan adalah:  

1. Wadah plastik besar seperti bekas galon air mineral atau tempat penyimpan makanan.

2. Sampah organik seperti sisa makanan, potongan sayuran, serta dedaunan kering.

3.  Tanah  gembur yang tidak mengandung batu atau kerikil.

BAB 5 KELAS 6 Mengurangi, Memanfaatkan, Mendaur Ulang Sampah

LKS 2, “Praktek Membuat Kertas Daur Ulang”

Praktek membuat kertas daur ulang ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok harus melakukan 

ujicoba dengan baik. Setelah jadi, guru memberi tugas  untuk membuat suatu barang yang bermanfaat dari 

kertas daur ulang. Misalnya buku catatan kecil, pembungkus celengan atau barang seni lainnya. 

LKS 3, “Mendata Simbol Plastik”

Guru menugaskan siswa untuk mencari benda-benda plastik di sekitar rumah atau sekolah. Perhatikan 

simbol atau kode plastik yang ada di bawahnya. Isilah tabel yang telah tersedia untuk mendata dengan 

mencantumkan angka atau keterangannya saja. Diskusikan bersama guru dan siswa bahwa simbol-simbol 

benda manakah yang mengandung bahan plastik berbahaya?

Kreasi dari kertas daur ulang

1 3 5 72 4 6
PETE V PP OTHERHDPE LDPE PS
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KELAS 6Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru Panduan Guru 

BAB 6 Mengurangi, Memanfaatkan, Mendaur Ulang Sampah

Kompetensi Inti

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa

yang jelas, sistematis dan logis dalam karya 

yang estetis.

Kompetensi dasar

Menuliskan hasil pengamatan tentang 

indentifikasi sampah serta pemanfaatannya.
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1.  Siswa dapat mengindentifikasi jenis sampah.

2. Siswa dapat mendaur ulang sampah.

3. Siswa dapat membuat kompos.

Materi pokok
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matang dan terurai dengan tanah? Bahan yang diperlukan adalah:  

1. Wadah plastik besar seperti bekas galon air mineral atau tempat penyimpan makanan.

2. Sampah organik seperti sisa makanan, potongan sayuran, serta dedaunan kering.

3.  Tanah  gembur yang tidak mengandung batu atau kerikil.

BAB 5 KELAS 6 Mengurangi, Memanfaatkan, Mendaur Ulang Sampah

LKS 2, “Praktek Membuat Kertas Daur Ulang”

Praktek membuat kertas daur ulang ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok harus melakukan 

ujicoba dengan baik. Setelah jadi, guru memberi tugas  untuk membuat suatu barang yang bermanfaat dari 

kertas daur ulang. Misalnya buku catatan kecil, pembungkus celengan atau barang seni lainnya. 

LKS 3, “Mendata Simbol Plastik”

Guru menugaskan siswa untuk mencari benda-benda plastik di sekitar rumah atau sekolah. Perhatikan 

simbol atau kode plastik yang ada di bawahnya. Isilah tabel yang telah tersedia untuk mendata dengan 

mencantumkan angka atau keterangannya saja. Diskusikan bersama guru dan siswa bahwa simbol-simbol 

benda manakah yang mengandung bahan plastik berbahaya?

Kreasi dari kertas daur ulang

1 3 5 72 4 6
PETE V PP OTHERHDPE LDPE PS

36
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 37
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

untuk Sekolah Dasar 



38
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 39
Mengenal Laut dan Pesisir untuk Sekolah Dasar Kelas 4-6

Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

Abiotik :  Benda mati.

Abrasi :  Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat  
  merusak.

Adaptasi :  Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan  
  hidup.

Biota :  Keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam waktu  
  tertentu.

Biotik :  Makhluk hidup atau benda hidup.

Cagar Alam :  Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan  
  tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Crustacea :  Suatu kelas hewan yang tubuh dan kepalanya tertutup lapisan rangka luar.

Ekologi :  Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan.

Ekosistem :  Suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik.

Embrio :  Organisme bakal makhluk hidup pada tahap awal perkembangan yang tidak dapat  
   bertahan hidup sendiri.

Erosi :  Pengikisan tanah oleh air.

Fotosintesis :  Proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar  
  matahari.

Fungi :  Jamur. 

Gastropoda :  Hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan tubuhnya.

Habitat :  Tempat hidup suatu organisme mulai dari lahir, berkembangbiak, sampai mati.

Herbivora :  Hewan pemakan tumbuhan dan tidak memakan daging.

Hutan :  Sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.

Invertebrata : Hewan tidak bertulang belakang.

Karapas :  Lapisan kitin atau tulang yang menyelubungi sebagian atau seluruh punggung pada  
  kelas reptilian.

Karnivora :  Hewan pemakan daging, baik yang dimakan hidup‐hidup atau berasal dari daging  
  hewan yang sudah mati.

Kelenjar Garam :  Sistem pembuangan garam yang teraktif.

Konservasi :  Pelestarian atau perlindungan.

Larva :  Bentuk muda (juvenile) hewan yang perkembangannya melalui metamorphosis,  
  seperti pada serangga dan amfibia.

Limbah :  Sisa‐sisa hasil pengolahan pabrik maupun manusia yang mengandung zat kimia  
  berupa sampah dan bisa menimbulkan polusi serta mengganggu kesehatan.

Mamalia :  Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan sang induk menyusui  
  anaknya

Metamorphosis :  Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan  
  penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan.

Glosarium
Mikroba :  Organisme makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya  

 diperlukan alat bantuan.

Molusca : Hewan bertubuh lunak dan bercangkang, biasanya hidup di air.

Morfologi : Ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan  
 yang mencangkup bagian‐bagiannya.

Omnivora :  Hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan.

Pasang Surut Laut :  Pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh  
 kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda‐benda astronomi   
 terutama matahari, bumi dan bulan. 

Pemanasan Global : Suatu proses meningkatnya suhu rata‐rata atmosfer, laut dan daratan bumi.

Pencemaran :  Berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam,  
 sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai    
 dengan peruntukannya.

Penguraian :  Proses terpecahnya atau terurainya suatu zat menjadi dua atau lebih zat yang lebih  
 sederhana.

Perubahan Iklim :  Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang  
 periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.

Plankton  :  Organisme laut (tumbuhan dan hewan) yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis,  
 melayang di dalam air laut, dan merupakan makanan utama ikan.

Polip Karang :  Satu individu karang.

Protozoa :  Jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel, seluruh fungsi protozoa dilakukan oleh sel 
  satu itu.

Reproduksi :  Suatu proses biologis suatu individu organisme baru diproduksi.

Reptil :  Sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang  
 menutupi tubuhnya.

Sedimentasi : Proses terbawanya material hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, atau gletser  
 untuk diendapkan di suatu wilayah.

Suaka Margasatwa :  Kawasan yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai  
 nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Substrat : Landasan, alas, dasar, dasar hidup jasad.

Suhu :  Suatu besaran yang menunjukan derajat panas atau dingin suatu benda.

Taman Nasional :  Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi.

Taman Wisata :  Kawasan yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani  
 maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi  
 kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Tentakel :  Organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel. Dimiliki oleh hewan‐hewan    
  tertentu, terutama hewan tak bertulang belakang.

Tsunami :  Gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam‐macam gangguan di  
 dasar samudra.

Vertebrata :  Hewan bertulang belakang.

Zat Tanduk :  Lapisan luar yang mati, kering dan mudah terkelupas dan berperan dalam   
 perlindungan atau pertahanan awal pada kulit.
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Abiotik :  Benda mati.

Abrasi :  Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat  
  merusak.

Adaptasi :  Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan  
  hidup.

Biota :  Keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam waktu  
  tertentu.

Biotik :  Makhluk hidup atau benda hidup.

Cagar Alam :  Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan  
  tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Crustacea :  Suatu kelas hewan yang tubuh dan kepalanya tertutup lapisan rangka luar.

Ekologi :  Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan.

Ekosistem :  Suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik.

Embrio :  Organisme bakal makhluk hidup pada tahap awal perkembangan yang tidak dapat  
   bertahan hidup sendiri.

Erosi :  Pengikisan tanah oleh air.

Fotosintesis :  Proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar  
  matahari.

Fungi :  Jamur. 

Gastropoda :  Hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan tubuhnya.

Habitat :  Tempat hidup suatu organisme mulai dari lahir, berkembangbiak, sampai mati.

Herbivora :  Hewan pemakan tumbuhan dan tidak memakan daging.

Hutan :  Sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.

Invertebrata : Hewan tidak bertulang belakang.

Karapas :  Lapisan kitin atau tulang yang menyelubungi sebagian atau seluruh punggung pada  
  kelas reptilian.

Karnivora :  Hewan pemakan daging, baik yang dimakan hidup‐hidup atau berasal dari daging  
  hewan yang sudah mati.

Kelenjar Garam :  Sistem pembuangan garam yang teraktif.

Konservasi :  Pelestarian atau perlindungan.

Larva :  Bentuk muda (juvenile) hewan yang perkembangannya melalui metamorphosis,  
  seperti pada serangga dan amfibia.

Limbah :  Sisa‐sisa hasil pengolahan pabrik maupun manusia yang mengandung zat kimia  
  berupa sampah dan bisa menimbulkan polusi serta mengganggu kesehatan.

Mamalia :  Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan sang induk menyusui  
  anaknya

Metamorphosis :  Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan  
  penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan.

Glosarium
Mikroba :  Organisme makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya  

 diperlukan alat bantuan.

Molusca : Hewan bertubuh lunak dan bercangkang, biasanya hidup di air.

Morfologi : Ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan  
 yang mencangkup bagian‐bagiannya.

Omnivora :  Hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan.

Pasang Surut Laut :  Pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh  
 kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda‐benda astronomi   
 terutama matahari, bumi dan bulan. 

Pemanasan Global : Suatu proses meningkatnya suhu rata‐rata atmosfer, laut dan daratan bumi.

Pencemaran :  Berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam,  
 sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai    
 dengan peruntukannya.

Penguraian :  Proses terpecahnya atau terurainya suatu zat menjadi dua atau lebih zat yang lebih  
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Perubahan Iklim :  Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang  
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Plankton  :  Organisme laut (tumbuhan dan hewan) yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis,  
 melayang di dalam air laut, dan merupakan makanan utama ikan.

Polip Karang :  Satu individu karang.

Protozoa :  Jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel, seluruh fungsi protozoa dilakukan oleh sel 
  satu itu.

Reproduksi :  Suatu proses biologis suatu individu organisme baru diproduksi.

Reptil :  Sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang  
 menutupi tubuhnya.

Sedimentasi : Proses terbawanya material hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, atau gletser  
 untuk diendapkan di suatu wilayah.

Suaka Margasatwa :  Kawasan yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai  
 nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Substrat : Landasan, alas, dasar, dasar hidup jasad.

Suhu :  Suatu besaran yang menunjukan derajat panas atau dingin suatu benda.

Taman Nasional :  Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi.

Taman Wisata :  Kawasan yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani  
 maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi  
 kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Tentakel :  Organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel. Dimiliki oleh hewan‐hewan    
  tertentu, terutama hewan tak bertulang belakang.

Tsunami :  Gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam‐macam gangguan di  
 dasar samudra.

Vertebrata :  Hewan bertulang belakang.

Zat Tanduk :  Lapisan luar yang mati, kering dan mudah terkelupas dan berperan dalam   
 perlindungan atau pertahanan awal pada kulit.
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