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Apakah Pendidikan 
Lingkungan Itu ?

Definisi dan konsep Pendidikan Lingkungan (PL) yang paling banyak digunakan diidentifikasikan 

pertama kali pada konferensi antar pemerintah tentang PL di Tbilisi, Georgia pada tahun 1977. Konsep 

ini ditetapkan sebagai berikut :

“Pendidikan Lingkungan (PL) adalah sebuah proses yang ditujukan untuk membangun populasi dunia 

yang sadar dan memperhatikan lingkungan secara keseluruhan termasuk masalah  masalahnya, dan 

memiliki pengetahuan, sikap motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja secara individu dan 

kelompok dalam mencari solusi masalah saat ini dan mencegah masalah yang akan datang.”

Pendidikan Lingkungan adalah proses yang memfokuskan pada tujuan-tujuan berikut ini :

1. Menumbuhkan kesadaran dan perhatian yang jelas tentang ekonomi, sosial, dan saling 

ketergantungan ekologi di wilayah  wilayah perkotaan dan pedesaan.

2. Memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.

3. Menciptakan pola baru tingkah laku individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan terhadap 

lingkungan.

Pendidikan Lingkungan berfokus pada lima hal:

=Pengetahuan : PL memberi pengetahuan dasar dan pemahaman tentang lingkungan serta hubungan 

antar manusia dan lingkungan bagi individu dan komunitas

=Kesadaran: PL mempromosikan kesadaran dan kepekaan dalam individu dan masyarakat tentang 

lingkungan dan permasalahannya

=Sikap : PL mendorong individu dan masyarakat untuk menghargai lingkungan dan menjadikannya 

penting serta mencoba untuk mengilhami keikutsertaan dalam proses meningkatkan dan melindungi 

lingkungan

=Keterampilan : PL memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan 

menyelesaikan masalah  masalah lingkungan hidup

=Partisipasi : PL memberikan kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan 

maslah lingkungan hidup dan membuat keputusan yang bijak tentang lingkungan hidup bagi individu 

dan masyarakat

Prinsip-prinsip Pendidikan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan  tujuan di atas telah ditetapkan sebuah sistem prinsip panduan untuk pendidik 

lingkungan, yaitu:

=PL harus mempertimbangkan lingkungan secara total  alami, buatan manusia, teknologi dan sosial 

(ekonomi, budaya, sejarah, moral, keindahan)

=PL harus merupakan proses berkelanjutan dan seumur hidup, dimulai dari usia pra sekolah sampai 

remaja di semua sektor formal dan informal

=PL pendekatannya harus inter disipliner menjelaskan isi khusus dari setiap disiplin  untuk 

memperoleh perspektif holistik dan seimbang

=PL harus fokus pada situasi  situasi lingkungan saat ini dan yang akan datang sembari merujuk pada 

perspektif sejarah

=PL harus mempromosikan nilai dan perlunya kerjasama ditingkat lokal, nasional dan internasional 
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untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan  permasalahan lingkungan

=PL harus membantu pihak lain untuk mempertimbangkan secara eksplisit keprihatinan lingkungan 

saat merencanakan pembangunan dan pertumbuhan

=PL harus memungkinkan pembelajar untuk berperan dalam merencanakan pengalaman belajar 

mereka dan memberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi yang 

ditimbulkan

=PL harus meningkatkan sensitivitas lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan menyelesaikan 

masalah serta pembentukan nilai

=PL harus membantu pembelajar mengidentifikasi gejala  gejala dan penyebab  penyebab dasar dari 

masalah lingkungan

=PL harus menekankan kompleksitas masalah lingkungan hidup dan perlunya mengembangkan 

ketrampilan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah

=PL harus menggunakan beragam lingkungan pembelajaran dan serangkaian pendekatan bersifat 

edukatif untuk mengajari, mempelajari tentang dan dari lingkungan dengan penekanan pada 

kegiatan  kegiatan praktis dan pengalaman dari tangan pertama

Di masa lalu, fokus PL adalah tentang pengajaran lingkungan. Pengajaran tersebut terbatas pada 

pemberian pengetahuan dan peningkatan kesadaran tentang lingkungan untuk pelajar dalam kelas. 

Sejak tahun 70-an, PL telah memulai pendekatan terhadap isi dan kelompok target dengan cara yang 

lebih holistik. Sekarang PL bertujuan untuk menciptakan populasi yang tidak hanya memiliki 

pengetahuan, tetapi juga mengambil tindakan untuk melestarikan lingkungan.

Berikut adalah tiga cara umum pendekatan pendidikan lingkungan. Bila digabungkan, mereka akan 

memberikan pendekatan holistik yang memungkinkan individu dan kelompok untuk memeperoleh 

pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi dan 

meningkatkan mutu lingkungan:

=Pendidikan Tentang Lingkungan memberikan pembelajar pengetahuan praktis tentang lingkungan 

dan akibatnya bagi manusia

=Pendidikan dari Lingkungan menggunakan lingkungan alami sebagai alat pengajaran  laboratorium 

alami untuk memberikan pengetahuan dan menajamkan keterampilan untuk melindungi lingkungan. 

Komponen ini membantu mengembangkan nilai  nilai dan menciptakan sifat positif

=Pendidikan untuk Pelatihan mengembangkan kesadaran dan perhatian yang dalam tentang 

lingkungan dan mendorong tanggung jawab untuk memelihara dan melindunginya. Tujuan dari 

komponen ini adalah mengembangkan sikap dan tingkat pengertian yang mempengaruhi orang untuk 

mengambil tindakan bersama yang secara positif akan menguntungkan bumi.

PENDIDIKAN LINGKUNGAN FORMAL DAN NON-FORMAL

Pendidikan Lingkungan Formal : berhubungan dengan ke sekolah, kursus, dan pendidikan tinggi baik 

wajib atau tidak. Dicirikan oleh program belajar formal yang dirancang untuk digunakan secara massal.

Pendidikan Lingkungan Non-formal : berhubungan dengan kegiatan ekstra kurikuler dan kelompok yang 

diselenggarakan pada pendidikan lingkungan atau pust studi lapangan dengan kelompok pemuda, 

wanita, atau petani.

Model  model Pengajaran PL:

a. Model pengajaran PL dengan subjek terpisah : 

Model ini diaplikasikan untuk mengembangkan sebuah subjek PL yang terpisah dan berbeda tapi 

berdiri sejajar dengan subjek lainnya dalam kurikulum resmi sekolah

b. Model pengajaran PL sebagai bagian dari subjek lainnya:

Dalam kenyataannya, beberapa subjek utama dalam kurikulum resmi sekolah menengah pertama 

(SMP) seperti biologi, geografi dan kimia telah mengandung atau memiliki kemungkinan untuk 

menyatukan pelajaran pendidikan lingkungan ke dalamnya. Karena itu, mungkin tidak diperlukan 
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upaya untuk membuat subjek baru pendidikan lingkungan, tapi cukup dengan menyatukan materi PL 

dengan dua atau tiga subjek kurikulum yang sudah ada.

c. Model Pendekatan Inter Disipliner

PL adalah sebuah subyek dengan isi, proses, dan pendekatan yang dapat memberikan kontribusi 

kepada seluruh subyek dengan beberapa cara. Mengambil pendekatan inter disipliner berarti 

mengajarkan PL sebagai bagian dari beberapa subyek. Isi dari PL dialokasikan diantara serangkaian 

subyek utama. Saat mengajarkan PL sebagai bagian dari beberapa subyek, ada kesempatan untuk 

menggunakan proses pedagog untuk mengembangkan tingkat pemikiran dan tindakan yag lebih 

tinggi. Sebagai tambahan, saat PL menjadi bagian dari tiap subyek akan menjadikannya lebih 

bervariasi dan menarik.

PENDIDIKAN NON-FORMAL

Model Kegiatan Ekstra Kurikuler

Jika tidak terdapat strategi nasional khusus untuk mengintegrasikan PL ke dalam struktur pendidikan 

formal, PL dapat diperkenalkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler 

seperti klub pelestarian alam. Untuk program PL orang dewasa yang tidak terdapat dalam sistem 

pendidikan formal atau jika sekolah tidak memiliki kapasitas atau keinginan untuk 

mengintegrasikannya ke dalam kurikulum, kelompok-kelompok afiliasi non-sekolah atau klub mungkin 

dapat dijadikan tempat yang ideal, Sebagai contoh, PL dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan 

Himpunan Wanita Atau Perkumpulan petani di wilayah penyangga dari daerah yang dilindungi.

Catatan : Seluruh model memiliki nilai yang sama, tetapi harus dipilih berdasarkan konteks situasi serta 

manfaat dari penerapan program dari model tertentu.

3

Program pendidikan lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai salah 
satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menanamkan 
kecintaan siswa sejak dini terhadap lingkungan
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AIR
LKS 1 Menulis AIR

Ajak siswa untuk menulis dan yang mengeja sesuatu yang 

berhubungan dengan air. Sambil menulis, ceritakan sedikit 

tentang sumber-sumber air di Katingan.

 

LKS 2 Bermain puzzle tetesan air

Siswa diperkenalkan dengan air dengan bermain puzzle. Untuk 

lebih membuat permainan menarik, berikan satu potong puzzle 

untuk tiap siswa, kemudian selesaikan secara berkelompok.

Setelah selesai, tanyakan apa yang mereka ketahui tentang air 

seperti:

• Sifat-sifat air.

• Asal sumber air untuk di rumah mereka.

LKS 3 Bermain dengan air

Siswa diperkenalkan dengan sifat-sifat air dengan permainan-

permainan yang menggunakan air.

• Buat larutan berwarna dengan menggunakan cat 

air/pewarna makanan.

• Minta siswa untuk membuat cetakan tangan/kaki dari 

larutan berwarna.

• Buat juga larutan sabun dan cobalah untuk membuat 

gelembung sabun.

Bentuk kertas menjadi perahu dan letakkan diatas air

Sambil bermain, ceritakan dan tunjukkan pada siswa tentang 

sifat air, misalnya: 

• Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah (dengan 

menuangkan air dari satu wadah ke wadah yang lain yang 

lebih rendah). 

• Air berbentuk sama dengan wadahnya (dengan 

menempatkan air di gelas, di piring, di ember, dan di 

mangkuk, atau tempat-tempat lain).

• Air tidak berwarna, tapi air dapat bercampur dengan cat air 

sehingga menjadi berwarna dan menjadi berbusa jika 

dicampur sabun.

• Air pada dasarnya tidak bergerak. Air hanya bisa bergerak 

apabila ada yang melakukan sesuatu terhadapnya.

LKS 4 Mewarnai (Siklus Air Sederhana)

Ajak siswa mewarnai gambar yang terdapat LKS, sambil 

bercerita tentang siklus air sederhana. Air yang mengalir dari 

pegunungan akan menjadi sungai, dan kemudian ada yang 

berkumpul di danau atau mengalir ke laut. Air yang 

berkumpul itu kemudian menguap terkena panas matahari 

yang kemudian berkumpul menjadi awan. Awan kemudian 

akan berubah menjadi titik-titik air hujan. Hujan akan 

terserap tanah di hutan pegunungan, dan mengalir kembali 

dari pegunungan menuju ke laut dan berputar kembali menjadi 

sebuah siklus.

Standar kompetensi 
Mampu mengenal sumber air 

dan manfaat air.

Kompetensi dasar
• Siswa mampu menjelaskan 

sumber air yang ada di 

daerahnya. 

• Siswa mampu menjelaskan 

manfaat air bagi manusia 

terutama manfaat air di 

daerahnya. 

Konsep
Air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang penting 

bagi kelangsungan hidup 

makhluk hidup. Tanpa air tidak 

akan ada kehidupan.

Keahlian
• Mengenal sifat-sifat air.

• Mengetahui siklus air.

• Mengetahui sumber-sumber 

air.

Ilustrasi siklus air sederhana

Air menguap dari lautan kemudian 
membentuk awan. Awan bergerak sampai ke 
daerah pegunu- ngan kemudian turunlah 
hujan yang airnya akan  kembali bermuara 

Buku Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Muatan Lokal 



UDARA
LKS 1 Udaradi Sekitar Kita

Alat dan bahan:

1 Kertas/buku

2 Balon

Perhatikan LKS, minta mereka menebalkan tulisan UDARA. 

Ajak Siswa membuktikan adanya udara dengan cara:

• Ajak siswa untuk membuat kipas dari kertas, lalu kipas-

kipaskan, tanyakan apa yang mereka rasakan. Angin, tentu 

saja. Jelaskan bahwa angin adalah udara yang bergerak.

• Ajak siswa untuk meniup balon, tunjukan bahwa balon yang 

semula kempis dan kecil sekarang menjadi mengembang 

karena adanya udara di dalamnya.

• Minta seorang siswa untuk meniup peluit atau 

seruling/terompet. Ceritakan asal bunyi yang keluar berasal 

dari udara yang kita hembuskan.

• Ajak siswa untuk melihat keluar kelas untuk melihat 

pepohonan yang tertiup angin. Angin adalah udara yang 

bergerak.

Catatan: Bisa divariasikan dengan permainan melipat kertas  

sederhana, membuat model burung layang-layang. 

Model burung layang-layang  dapat terbang karena 

sayapnya terdorong oleh aliran udara.

LKS 2 Siapa yang Memerlukan Udara?

Alat dan bahan:

1 LKS

2 Pinsil warna

Perhatikan gambar-gambar yang terdapat pada LKS. Ajak 

siswa untuk: 

• Memperhatikan dan mewarnai gambar, yang terdapat di 

LKS, tempat-tempat yang mereka anggap ada udaranya.

• Tanyakan pada mereka alasan mereka memilih tempat-

tempat tersebut.

• Diskusikan bersama.

Catatan: Gambar akan diwarnai semua karena ada udara.

LKS 3 Mencari udara

• Minta siswa menghubungkan gambar hewan dengan tempat 

mereka bisa mendapatkan udara.

• Tanyakan, bisakah ikan bernafas di darat? Tanyakan pula, 

bisakah burung bernafas di air. Ceritakan bahwa udara ada 

di mana-mana meskipun di air, tapi cara bernafas di air 

berbeda dengan di darat. 

Jawaban :

1 - D 3 - A 5 - B

2 - C 4 - E

Standar kompetensi 
• Siswa mengenal dan 

merasakan adanya udara.

• Siswa memahami manfaat 

udara untuk pernafasan.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat mengetahui  

Tanda-tanda adanya udara. 

• Siswa dapat menyebutkan 

manfaat udara. 

Konsep
Udara merupakan kebutuhan 

utama makhluk hidup. Tanpa 

udara, tak akan ada kehidupan. 

Tapi udara tidak seperti air, 

tanah dan yang lainnya, tidak 

dapat disentuh, diraba, dan 

dilihat, tapi ada.

Keahlian
• Mengenal dan merasakan 

udara.

• Membuktikan bahwa udara 

itu ada.

• Mengenal tanda-tanda 

adanya udara.

• Mengetahui manfaat udara.

8

Terompet berbunyi ketika ditiup karena 
ada udara yang membawa getaran-
getaran udara ke telinga 
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TANAH
LKS 1 Tanah tempat kehidupan 

• Ajaklah siswa untuk memperhatikan lembar kerja siswa.

• Siswa menghubungkan garis antara kotak yang berada di 

atas dengan kotak yang berada di bawah. Untuk memahami 

posisi/tempat makhluk hidup di atas tanah atau berada di 

dalam tanah.

• Suruhlah mereka menceritakan mengenai gambar tersebut.

• Diskusikan.

LKS 2 Tanah dan hewan 

• Ajaklah siswa keluar kelas, suruhlah mereka mengamati 

makhluk apa saja yang bisa mereka lihat dan amati.

• Suruhlah mereka menggambarkan 2 makhluk yang dapat 

mereka lihat.

• Galilah tanah (carilah tempat yang relatif empuk) di bawah 

naungan pohon atau rerumputan (20 x 20 x 20 cm).

• Urailah tanah tersebut, amati! Makhluk apa saja yang 

ditemukan, kemungkinan makhluk yang ditemukan adalah 

undur-undur, kelabang dan cacing.

• Makhluk apa saja yang ditemukan?

• Diskusikan!

LKS 3 Tanah dan tumbuhan 

• Suruhlah siswa menghubungkan gambar yang di kotak 

sebelah kanan ke pohon induknya.

• Jelaskanlah bagian-bagian pohon itu.

• Siswa diminta untuk menjelaskan bagian mana dari pohon 

yang berada di atas tanah dan bagian mana dari pohon yang 

berada di dalam tanah.

• Diskusi dengan siswa apa fungsi akar bagi tumbuhan. 

(Untuk mencengkram/fondasi tumbuhan, serta alat untuk 

makan dan minum atau mengambil air dan makanan bagi 

pohon).

• Untuk melihat lebih jelas bagian pohon yang berada dalam 

tanah, galilah satu rumpun rumput atau anakan pohon, 

tunjukan pada siswa bagian-bagian pohon, dan jelaskan 

bagaimana akar mengambil air dan makanan dari dalam 

tanah. 

Standar kompetensi 
Siswa mengenal organisme 

tanah.

Kompetensi dasar
Siswa dapat menyebutkan dan 

menjelaskan organisme tanah. 

Konsep
• Berbagai makhluk hidup 

umumnya di atas permukaan 

tanah, sebagian makhluk 

hidup menjadikan tanah 

sebagai ”rumah”, dan 

sebagian lagi ”rumah” dan 

hidupnya di dalam tanah.

• Pohon dapat berdiri tegak 

karena memiliki akar yang 

kuat. Untuk bisa tegak harus 

tumbuh dengan baik dan 

kuat. Akar bukan hanya 

untuk menegakan pohon 

tetapi juga untuk mengambil 

makanan dan minuman yang 

ada dalam tanah.

Keahlian
• Mengenal orientasi atas dan 

bawah.

• Mengamati berbagai 

makhluk hidup dan posisinya 

terhadap tanah.

• Mengenal tanah sebagai 

tempat hidup.

• Mengamati bagian dari 

pohon dan letaknya terhadap 

tanah.

Kelabang, sebagai salah satu satwa yang 
hidup di dalam tanah, selain memerlukan 
tanah untuk kelangsungan hidupnya, 
kelabang juga berkon- tribusi dalam 
penyuburan tanah
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HUTAN 
LKS 1 Mengenal keragaman bentuk daun 

Alat dan bahan:

1 LKS. 

2 Pinsil/Pinsil warna. 

3 Bermacam bentuk daun.

Tata kerja:

• Siswa diajak keluar kelas dan mengumpulkan bermacam 

bentuk daun. Pertama, siswa diajak untuk mencari bentuk 

daun seperti yang ada di lembar kerja, kemudian mencari 

bentuk daun yang tidak ada di LKS. Jika siswa menemukan 

daun tersebut gambarkan di LKS dan beri warna.

• Dengan mengumpulkan bermacam daun, guru dapat 

menjelaskan bahwa, walaupun bentuk daun berbeda-beda 

tetapi ada beberapa persamaan di setiap daun yang 

ditemukan siswa. 

• Tanyakan ke siswa apa saja yang sama pada daun (tulang 

daun, berwarna hijau, batang daun, dan ujung daun yang 

berbentuk runcing) dan jelaskan fungsinya.

Tulang daun: membentuk daun sehingga bentuknya 

bermacam-macam dan membantu daun menempel pada 

batang tanaman. 

Ujung daun yang runcing: berfungsi untuk mengalirkan air 

hujan atau embun di pagi hari.

LKS 2 Warna alam 

Alat dan bahan:

1 LKS. 

2 Pewarna alami dari alam, warna tanah daun dan bunga. 

Tata kerja:

• Siswa diajak keluar kelas dan mencari bermacam warna 

dari halaman sekolah. Warnai gambar yang telah ada pada 

LKS dengan warna alam. 

LKS 3 Aroma tumbuhan 

Alat dan bahan : 

Tumbuhan yang ada di sekitar, misalnya: daun jeruk, kayu 

manis, sereh, pandan, berbagai jenis bunga, pete, jengkol, dll.

Tata kerja:

• Satu persatu siswa mencium contoh tumbuhan yang 

tersedia. Siswa harus mengingat setiap aroma yang ada. 

Beri waktu sebentar. Tanyakan aroma yang disukai dan 

tidak disukai oleh masing-masing siswa.

• Guru menjelaskan bahwa tumbuhan memiliki aroma yang 

berbeda.

LKS 4 Satwa di sekitar kita

Begitu banyak satwa yang ada di sekitar kita. Tetapi satwa mana 

yang dapat hidup dengan kita dan mana yang tidak. 

Standar kompetensi 
Siswa mengenal keragaman 

yang ada di sekitar kita.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat membedakan 

keragaman bentuk, warna 

dan aroma. 

• Siswa dapat menyebutkan 

warna alam. 

• Siswa dapat membedakan 

hewan yang dapat hidup 

berdampingan dengan 

manusia (peliharaan) dan 

yang tidak (hewan liar).

Konsep
• Di sekitar kita banyak 

ditumbuhi pohon dan 

tanaman, jika kita 

perhatikan tumbuhan 

tersebut memiliki ciri khas 

tersendiri dari bentuk, 

warna, tekstur, dan bau.

• Banyak hewan di sekitar 

kita, hewan liar maupun 

hewan peliharaan. 

Keahlian
• Mengenal bentuk daun. 

• Mengamati dan mengenal 

warna alam. 

• Mengenal aroma tumbuhan. 

• Mengenal dan membedakan 

hewan yang hidup di hutan 

dengan hewan di sekitarnya.
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AIR
LKS 1 Membaca bersama 

Ajak siswa untuk membaca bersama, setelah selesai, minta 

mereka menyimpulkan manfaat air bagi kehidupan mereka.

LKS 2 Menyanyi bersama 

• Ajak siswa menyanyi lagu sungaiku (dengan mengikuti lagu 

irama lagu Lihat Kebunku).

• Setelah menyanyi, tanyakan pada siswa apakah yang 

dinyanyikan sesuai dengan kenyataan di Sungai Katingan? 

• Tanyakan, sungai seperti apa yang mereka sukai? Yang 

banyak sampahnya atau yang banyak ikannya?

LKS 3 Mengenal sifat air

Minta siswa mengamati sifat-sifat air yang terdapat di sekitar 

mereka. 

Misalnya: 

• Mengamati pancuran, untuk membuktikan air selalu 

mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.

• Mengamati air di gelas, kemudian menuangkannya ke 

dalam tempat dengan berbagai bentuk (ke dalam baskom, 

ember, atau dalam sebuah kantong plastik) untuk 

membuktikan sifat air yang akan berubah bentuk sesuai 

dengan wadah yang ditempatinya.

LKS 4 Siklus air 

• Ajak siswa mengamati gambar, minta mereka bercerita 

dengan bahasa mereka sendiri siklus tentang air. 

• Di akhir pelajaran, ajak siswa untuk mengambil 

kesimpulan, bahwa air merupakan sumber daya alam yang 

selalu ada baik di permukaan tanah maupun di bawah 

tanah (air resapan/air tanah).

• Jika air selalu ada, tanyakan mengapa ada daerah yang 

kesulitan air, terutama air bersih? (Karena banyak hutan di 

sekitar mata air hilang atau pohon di hutan ditebang 

sehingga akar pohon dalam hutan tidak dapat 

mengumpulkan dan menyimpan air di kala hujan sehingga 

di musim kemarau mata air banyak yang tidak memiliki air 

lagi.) 

Walaupun ada air, jika kita tidak memelihara dan 

menjaganya dari pencemaran air maka air tersebut tidak 

dapat digunakan lagi oleh manusia terutama untuk minum 

dan masak.

  

Standar kompetensi 
Mengenal sumber air, sifat, dan 

siklus air secara sederhana.

Kompetensi dasar
• Mengetahui sumber air.

• Menyebutkan sifat air. 

• Mengetahui siklus air 

sederhana. 

Konsep
• Air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang 

penting bagi kelangsungan 

hidup makhluk hidup. 

• Air terdapat di mana-mana, 

mengalir dari tempat yang 

tinggi ke tempat yang rendah 

serta bentuknya selalu 

mengikuti tempat yang 

ditempatinya. 

• Air yang ada di dunia ini 

tidak pernah bertambah atau 

berkurang tetapi selalu 

berputar dalam siklus air. 

Keahlian
• Mengenal sifat-sifat air.

• Mengetahui siklus air.

• Mengetahui sumber-sumber 

air.

Air yang ditumpahkan keember dari 
sebuah gelas menunjukan bahwa air 
mengalir dari atas ke bawah
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UDARA
LKS 1 Pernafasan 1

• Ajak siswa untuk mengamati sketsa gambar manusia.

• Minta mereka mewarnai bagian yang berperan dalam 

pernafasan.

• Tanyakan, apa yang dimaksud dengan bernafas? Ajak siswa 

menarik nafas panjang dan hembuskan perlahan-lahan. 

LKS 2 Pernafasan 2

• Ajak siswa untuk bernafas dalam-dalam dan 

menghembuskannya kembali. Jelaskan bahwa mereka 

memasukan udara ke dalam tubuh melalui paru-paru.

• Ajak anak-anak keluar kelas, di bawah pepohonan, ajak 

anak-anak untuk manarik nafas panjang di sana. Tanyakan 

kembali, apa yang  mereka rasakan, adakah bedanya 

dengan sebelumnya.

• Diskusikan, di mana tempat yang paling enak untuk 

bernafas.

LKS 3 Percobaan udara 1

Alat dan bahan:

1 Gelas. 

2 Plastik. 

3 Serangga.

Tata kerja:

• Siapkan dua buah gelas. Siapkan pula 2 ekor serangga. 

Masukan serangga ke dalam dua gelas. Tutup gelas dengan 

plastik. Salah satu plastik penutup gelas diberi lubang-

lubang. 

• Minta siswa untuk mengamati perilaku serangga yang ada 

di dalam botol, adakah perbedaan tingkah laku. Diskusikan 

bersama.

• Setelah selesai, ajak siswa untuk melepaskan kembali 

serangga ke alam bebas.

LKS 4 Percobaan udara 2

Alat dan bahan:

1 Gelas. 

2 Lilin + korek api.

3. Malam dan mangkuk

Tata kerja:

1. Tempelkan malam di dasar lilin kemudian dan letakkan di dasar 

mangkuk setelah itu tuangkan air ke dalam mangkuk seperti terlihat 

pada gambar

2. Nyalakan lilin, biarkan menyala selama beberapa detik kemudian 

tutuplah dengan gelas tinggi, apa yang terjadi dengan nyala api lilin? 

seberapa tinggikah air dalam gelas? Mengapa hal tersebut dapat 

terjadi? 

Keterngan: Udara dalam gelas habis terbakar dan akibatnya air naik

Standar kompetensi 
• Siswa mampu mengenal dan 

memahami manfaat udara 

untuk proses pembakaran.

• Siswa mengenal manfaat 

udara untuk pernafasan.

Kompetensi dasar
• Mengetahui manfaat udara 

untuk pembakaran dan 

pernafasan. 

Konsep
• Udara diperlukan untuk 

makhluk hidup untuk 

bernafas.

• Kita bernafas menghirup 

oksigen yang ada di udara, 

dan mengeluarkan karbon 

dioksida.

• Oksigen yang banyak dapat 

membuat kita segar, banyak 

karbon dioksida membuat 

kita sulit bernafas.

Keahlian
• Merasakan udara segar 

masuk ke paru-paru.

• Memahami sistem 

pernafasan manusia.

• Merasakan perbedaan 

bernafas di ruang terbuka 

dan ruang tertutup.

• Memahami konsep daur 

udara sederhana.
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LKS 5 Siklus oksigen 

• Minta siswa mengamati gambar siklus oksigen 

sederhana.

• Ceritakan bahwa manusia dan hewan bernafas dengan 

menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.

• Tanyakan: Apakah tumbuhan bernafas seperti manusia?

• Jelaskan bahwa tumbuhan bernafas dengan menghirup 

karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen ini 

yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan.

• Warnai jalur oksigen dengan warna kuning dan jalur 

karbon dioksida dengan warna merah. 
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Anak yang sedang bermain bola, burung yang sedang terbang serta ikan 
memerlukan oksigen untuk bernafas, oksigen tersebut disediakan oleh pohon. 
Sebaliknya ketika bernafas anak, burung dan ikan mengeluarkan 
karbondioksida yang kemudian di serap oleh pohon untuk berfotosintesis dan 
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TANAH
LKS 1 Ular buta 

Alat dan bahan:

1 Penutup mata. 

2 Tanah dengan beragam permukaan. 

Tata cara:

• Bentuklah anak-anak menjadi berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5 orang.

• Mintalah anak-anak untuk melepas alas kaki dan tutuplah 

mata mereka.

• Ceritakan pada mereka bahwa mereka akan bermain ular 

buta, karena ular buta, harus bergerak dengan perasaan 

dan menggunakan indera perabaan. Fokuskan pada indera 

peraba yang ada pada telapak kaki.

• Dengan mata tertutup, ajaklah mereka berputar-putar 

terlebih dahulu. Setelah itu ajak-anak berjalan di atas 

permukaan tanah yang bervariasi seperti tanah berbatu, 

berlempung, berpasir, berumput, dsb. yang ada di sekitar 

sekolah.

• Lanjutkan dengan menggunakan tangan untuk meraba dan 

meremas berbagai jenis tanah: lumpur, lempung, pasir, 

pasir berbatu, dan humus.

• Suruhlah anak-anak menemukan jejak perjalanan yang 

telah dilalui. 

Catatan: hindari daerah yang berbahaya, seperti daerah 

berduri atau daerah yang curam dan licin, yang dapat 

membuat anak terpeleset. 

LKS 2 Mewarnai dengan warna alam

Alat dan bahan:

1 LKS. 

2. Warna Alam (tanah, daun bauah dan lain-lain)

Tata kerja:

• Ajaklah anak-anak keluar kelas dan mengambil berbagai 

jenis tanah yang ada di sekitar sekolah.

• Kumpulkan pula berbagai jenis daun, bunga, dan buah 

(jangan sampai merusak tanaman, dan hindari tumbuhan 

yang bergetah/gatal).

• Bila ada arang, dapat juga digunakan.

• Anak-anak diperintahkan untuk mewarnai gambar yang 

telah disediakan dalam LKS dengan pewarna tersebut.

• Diskusikan dan tanyakan perasaan anak dalam 

mengerjakan pewarnaan dengan menggunakan pewarna 

alami.

Standar kompetensi 
Siswa memahami jenis-jenis 

tanah dan komposisi tanah.

Kompetensi dasar
Siswa mengetahui jenis tanah 

dari tekstur, warna, dan 

komposisi tanah. 

Konsep
• Berbagai jenis tanah ada di 

muka bumi, berbagai 

karakter dan bentuk sangat 

tergantung dari bahan 

pembentuk tanah.

• Komposisi tanah terbentuk 

dari berbagai lapisan, hal ini 

ditunjukan oleh berbagai 

perbedaan warna.

• Tanah terbuat dari berbagai 

bahan/partikel dengan 

berbagai ukuran.

Keahlian
• Membedakan berbagai jenis 

tanah dengan menggunakan 

panca indera.

• Mengamati berbagai jenis 

tanah dari warnanya dan 

teksturnya.

• Merasakan tanah dengan 

indra peraba.

• Memahami dari mana asal 

muasal tanah.
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Permainan ular buta untuk mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah dengan menggunakan 
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LKS 3 Pelangi tanah 

Alat dan bahan:

1 Meteran. 

2 Kantong plastik.

Tata kerja:

• Ajaklah anak-anak keluar kelas, ke daerah yang memiliki 

kele-rengan (seperti bekas galian) atau bekas pemotongan 

tanah. 

• Perhatikanlah lapisan-lapisan tanah, apa warnanya? 

Ukurlah ketebalannya.

• Cupliklah setiap lapisan, masukkan ke dalam kantong 

plastik  (berilah tanda sesuai lapisan).

• Bawalah cuplikan tanah ke dalam kelas dan letakan setiap 

sampel di atas kertas putih.

• Perhatikan perbedaan dan persamaannya dari masing-

masing cuplikan tanah (dari warna dan teksturnya).

• Diskusikanlah:

1 Warna tanah dan tekstur tanah tergantung zat 

pembentuknya.

2 Warna tanah bagian atas akan lebih gelap dibanding 

tanah bagian bawah.

3 Lapisan tanah terdiri dari: permukaan (ada tumbuhan), 

humus, tanah mineral atas, tanah. 

4 Mineral bawah dan batuan padat.

LKS 4 Mengocok partikel tanah 

Alat dan bahan:

1 Satu bongkah tanah.

2 Botol bekas berwarna bening dengan mulut botol yang 

relatif lebar.

Tata kerja:

• Masukan tanah lebih dari setengah botol.

• Masukan air hingga mendekati leher botol.

• Kocoklah botol itu kuat-kuat, sampai air dan tanah bersatu.

• Lalu diamkan botol tersebut sampai isi botol mengendap.

• Perhatikanlah apa yang terjadi.

• Diskusikanlah:

1 Tanah terbuat dari berbagai jenis bahan dan ukuran, 

seperti:

– lumpur,

– lempung,

– pasir halus,

– pasir kasar.

2 Dari hasil pengendapan diperoleh butiran paling halus 

berada di atas dan butiran paling kasar berada di bawah.
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Setelah di kocok dengan kuat maka 
akan terdapat lapisan-lapisan di mulai 
dari yang terbawah ke atas adalah: pasir 
kasar/kerikil, pasir hallus, lempung dan 

Pada tanah bekas galian akan 
terlihat lapisan-lapisan 
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HUTAN 
LKS 1 Siapa yang tinggal di Pohon 

Alat dan bahan:

1 LKS. 

2 Pinsil .

Tata kerja:

• Ajak siswa keluar kelas. Pilih sebuah pohon yang akan 

dipelihara dan dirawat oleh kelas. Ajak siswa mengamati 

pohon tersebut dan tanyakan apakah ada mahluk hidup 

yang tinggal di pohon? Siswa dapat menyebutkan satu 

persatu penemuannya.

• Jelaskan, pohon menjadi rumah bagi satwa tersebut. 

Tekankan bahwa rumah bagi satwa tersebut sama dengan 

rumah kita yang harus dijaga dan dipelihara agar 

penghuninya dapat hidup dengan tenang dan sehat.

• Setelah kembali ke kelas. Diskusikan pentingnya pohon 

yang kita jumpai tadi. Tanyakan apa yang terjadi jika pohon 

tersebut tidak tumbuh atau mati? Ke manakah satwa yang 

tinggal di pohon tersebut akan pergi?

• Tanyakan kepada murid-murid untuk membuat sebuah 

buku kelas tentang pohon. Gunakan lembaran kertas 

gambarlah sebuah pohon dan tempelkan atau gambarkan 

siapa saja yang hidup di pohon tersebut.

LKS 2 Karya seni dari alam 

Alat dan bahan:

1 Lem kayu. 

2 Gunting.

3 Spidol. 

4 Kertas.

Tata kerja:

• Ajak murid-murid mengumpulkan daun, batang, ranting, dll 

yang telah kering dan jatuh ke tanah.  

• Tekankan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak saja 

pada tanaman dan satwa di hutan saja. Jelaskan kepada 

siswa mereka tidak boleh mengambil dari pohon tetapi 

hanya yang sudah jatuh ke tanah.

• Ajak siswa untuk memanfaatkan apa yang telah mereka 

kumpulkan. Buatlah karya seni dari daun dan ranting yang 

mereka kumpulkan.

• Susunlah daun-daun dan ranting kering sesuka siswa  

(tergantung kreasi siswa) dapat dilakukan berkelompok 

atau sendiri-sendiri.

Standar kompetensi 
Kemampuan memahami 

beragam macam bentuk dari 

alam baik benda mati maupun 

makhluk hidup.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

siapa saja yang hidup di 

pohon besar. 

• Siswa dapat menjelaskan 

kekayaan bentuk dan warna 

di alam.

• Siswa dapat mengetahui 

berbagai bentuk geometris 

dari alam. 

Konsep
Di alam atau di dalam hutan 

banyak yang dapat kita pelajari.

• Saling ketergantungan 

antara mahluk hidup.

• Berbagai bentuk geometris 

dapat ditemukan di alam.

Keahlian
• Mengenalkan 

ketergantungan sesama 

kehidupan mahluk hidup.

• Mengamati berbagai 

makhluk hidup yang hidup 

dalam satu pohon.

• Mengenalkan keragaman 

mahluk hidup.

• Mengenalkan bentuk-bentuk 

geometris.

• Merangsang kreatifitas 

murid dengan memanfaatkan 

bahan dari alam.
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Tikus daun jambu

Contoh mozaik 
yang bisa dibuat 
oleh siswa

Manusia rumput

Elang bersayap daun

Manusia daun

Angsa ekor daun

Daun bunga
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LKS 3 Berburu harta karun 

Alat dan bahan:

1 LKS.

2 Ketas dan pinsil. 

Tata kerja:

• Ajak siswa ke luar kelas. 

• Tuliskan pada lembar kerja apa yang mereka lihat baik 

benda mati dan makhluk hidup.

• Setelah siswa selesai mengisi. Tunjuk siswa maju ke depan 

kelas untuk menyebutkan dua benda dari 16 benda yang 

mereka dapatkan.

• Setiap siswa dapat maju menyebutkan dua benda yang 

mereka dapatkan.

• Siswa yang lain mendengarkan dan jika apa yang siswa 

sebutkan terdapat dalam lembarannya, siswa dapat 

melingkarinya.

• Jika siswa telah mendapatkan lingkaran secara horizontal 

atau vertikal dapat berteriak menyebutkan: “Aku dapatkan 

harta karun!” siswa inilah yang menemukan harta karun.

LKS 4 Bentuk geometris di alam 

Alat dan bahan:

1 Pinsil warna.

2 Gunting.

3 Lem.

Tata kerja:

• Ajak siswa membuat karya seni dengan menyusun bentuk 

bentuk geometris menjadi bentuk mahluk hidup.
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LKS 1 Siapa membutuhkan air?

Minta pada siswa untuk saling bertanya pada teman 

sebangkunya, siapa saja yang membutuhkan air. Kemudian, 

tiap siswa bergantian menuliskan di papan tulis siapa saja 

yang membutuhkan air (jawaban harus berbeda-beda). 

LKS 2 Pemanfaatan air

Minta siswa menggambar apa dan siapa yang membutuhkan 

air misalnya ibu membutuhkan air untuk memasak, mencuci 

piring, kucing memerlukan air untuk minum, Pak Tani perlu 

air untuk menyiram tanaman/sawahnya, kerabat 

membutuhkan air untuk mandi, Ayah membutuhkan air untuk 

mencuci mobil, dan sebagai negara kepualauan Indonesia 

memanfaatkan air sebagai media transportasi, baik itu sungai 

maupun laut.
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AIR
Standar kompetensi 
Mengetahui manfaat air.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

manfaat air bagi makhluk 

hidup. 

• Siswa dapat menyebutkan 

siapa saja yang 

menggunakan air. 

Konsep
Air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang penting 

bagi kelangsungan hidup 

makhluk hidup. Setiap makhluk 

hidup membutuhkan air. Tanpa 

air tidak akan ada kehidupan.

Keahlian
• Mengetahui peranan air bagi 

kehidupan. 

Mobil perusahaan air minum 
yang mengantarkan air bersih 
kerumah-rumah.
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UDARA
LKS 1 Siklus udara 

Alat dan bahan:

1 LKS.

2 Alat tulis.

Tata kerja: 

• Ajak siswa untuk mengamati gambar yang ada di LKS. 

Minta mereka untuk menuliskan apa saja manfaat masing-

masing gambar.

• Setelah daftar dituliskan, bantu siswa untuk dapat 

memperoleh hubungan dari masing-masing manfaat 

tersebut, hingga terbentuklah gambar satu siklus udara 

sederhana.

LKS 2 Tumbuhan sebagai penghasil oksigen

Alat dan bahan:

1 Tumbuhan air.

2 Baskom.

3 Gelas. 

Tata kerja:

• Bantu siswa menyiapkan set percobaan.

• Minta mereka mengamati apa yang terjadi pada tumbuhan 

air.

• Gelembung-gelembung yang timbul adalah merupakan 

bukti adanya oksigen yang dihasilkan oleh tanaman air.

LKS 3 Udara segar dan udara tercemar

• Ajak siswa pergi ke sudut halaman sekolah/tempat sampah 

sekolah. Minta mereka mencium udara yang ada di sekitar 

tempat sampah.

• Bakar sampah, tanyakan apa yang mereka rasakan?

• Ajak siswa ke tempat teduh yang banyak pepohonannya, 

tanyakan apa yang mereka rasakan.

• Ajak siswa masuk kembali dan minta mereka 

menulis/menggambar tempat mana yang mereka tidak 

suka, dan tempat mana yang mereka suka. 

LKS 4 Polusi udara

• Dari pengalaman sebelumnya, minta siswa untuk 

menggambarkan lingkungan sekolah dan kegiatan yang 

menimbulkan polusi di sekolah.

Standar kompetensi 
• Siswa mampu mengetahui 

dan meyebutkan sumber 

penghasil oksigen.

• Mengamati dan memahami 

sebab dan akibat 

pencemaran udara.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat mengamati dan 

memahami sebab dan akibat 

pencemaran udara. 

• Siswa dapat menjelaskan  

sumber penghasil oksigen. 

Konsep
• Manusia dan makhluk hidup 

lainnya membutuhkan 

oksigen untuk hidup. 

• Tumbuhan merupakan 

penghasil oksigen. 

Lingkungan akan lebih 

bersih jika banyak tumbuh 

pohon.

• Udara bersih diperlukan 

makhluk hidup. Ada banyak 

aktivitas manusia yang 

menyebabkan terjadi 

pencemaran, menyebabkan 

udara menjadi tidak segar 

lagi. 

• Udara kotor dapat 

menyebabkan manusia sakit, 

hewan sakit, dan tumbuhan 

mati.

Keahlian
• Memahami tumbuhan 

sebagai sumber oksigen.

• Memahami aktivitas yang 

menyebabkan pencemaran.
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TANAH
Standar kompetensi 
Siswa memahami proses 

pembentukan tanah secara 

alami.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

bagaimana proses 

terbentuknya tanah secara 

alami.

• Siswa dapat menjelaskan 

bagaimana organisme tanah 

membantu pembentukan 

tanah.

• Siswa mengetahui tanah 

gambut yang ada di 

sekitarnya. 

Konsep
Berbagai proses pembentukan 

tanah terjadi secara alami, 

antara lain karena pengaruh 

cuaca dan musim, meletusnya 

gunung berapi, serta proses 

penguraian material organik 

oleh mikroorganisme.

Keahlian
• Memahami proses perubahan 

suhu alami mengakibatkan 

terjadi susut-muai sebuah 

benda.

• Melakukan penelitian 

terhadap pengaruh alam.

• Mengamati bagaimana 

organisme tanah membantu 

membuat tanah dan 

membantu kesuburan.

LKS 1 Membuat tanah 

Alat dan bahan:

1 Tanah liat. 

2 Air. 

Tata cara:

• Buatlah siswa ke dalam kelompok-kelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5 – 7  orang.

• Anak-anak diperintahkan untuk membawa tiga jumput 

tanah liat yang bisa mereka temukan di sekitar sekolah 

atau rumahnya.

• Kumpulkan tanah liat basah dari tiap kelompok menjadi 

tiga bagian. Buat menjadi tiga buah kubus berukuran 20 x 
310 x 5 cm .

• Biarkan ketiga kubus kering di tempat yang teduh.

• Setelah kering, kubus tanah liat 1, dijemur di tempat yang 

terik, selama satu hari, besok pagi dicelup ke dalam air 10 

detik, lalu jemur lagi di tempat terik, ulangi percobaan 

tersebut dengan kubus sama sampai 5 (lima) hari. Apa yang 

terjadi?

• Kubus tanah liat 2 yang telah kering, tetesi dengan air 

mengalir,  amati yang terjadi.

• Kubus tanah liat 3 yang telah kering tetap disimpan di 

tempat yang teduh. Amati perubahannya.

• Diskusikan dengan siswa apa yang terjadi, pada perubahan 

ketiga kubus tersebut.

Alternatif: Bila tidak ada lumpur bisa diganti dengan tepung 

tapioka yang dimasak jadi kanji, campur dengan 

tepungnya agar bisa menjadi kubus. Diamkan 

kubus tersebut sampai kering di tempat teduh. 

Lakukanlah percobaan yang sama seperti pada 

tanah liat. Amati perubahan apa yang terjadi.  

Kubus tanah liat umpamakan sebagai batu. Beberapa kubus 

ter- sebut bisa terurai jadi tanah? Butuh waktu berapa lama 

kira-kira kalau tanah berasal dari pengikisan batu?

LKS 2  Seberapa kuatkah kamu? 

Alat dan bahan:

1 Kertas koran.

2 Berbagai jenis batu dari yang paling lunak hingga batu yang 

keras.

Tata kerja:

• Hamparkan kertas koran di atas lantai.

• Ambil posisi yang nyaman untuk menggosokkan batu 

tersebut. Seberapa banyak tanah dapat di kumpulkan. 

Berapa lama?

• Batu mana yang paling mudah hancur?

• Diskusikanlah!
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LKS 3 Membuat rumah cacing

Alat dan bahan:

1 Botol bening bekas atau akuarium. 

2 Tanah lembab (tidak basah), yang mengandung cacing. 

3 Pasir yang lembab dan bersih.

4 Makanan cacing, potongan rumput, sayuran, humus, dan 

serasah.

5 Kain kasa.

6 Benang atau karet tali.

Tata cara:

• Isi tiga perempat botol dengan tanah dan pasir.

• Simpan paling sedikit empat ekor cacing. Di bagian paling 

atas berilah sedikit makanan cacing, lalu tutup bagian atas 

dengan kain kasa.

• Simpan botol di tempat yang gelap, siram bagian atas botol 

dengan sedikit air, dan tambahkan makanan cacing 

beberapa hari sekali.

• Setelah dua bulan, catat apa yang terjadi pada lapisan 

tanah dan pasir. Lalu taburkan tanah di dalam botol ke 

kebun. Berapa banyak telur dan anak cacing yang ada?

• Diskusikanlah!
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Cacing bergerak di dalam tanah sehingga dapat 
mengaduk partikel tanah dan membiarkan udara 
masuk kedalamnya, kotoran yang dikeluakan oleh 
cacing juga dapat membuat tanah menjadi subur
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HUTAN 
Standar kompetensi 
Mengenal manfaat pohon bagi 

kehidupan.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan apa 

itu pohon.

• Siswa mengetahui dan 

memahami manfaat pohon  

atau tanaman. 

• Siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang Hutan 

Katingan. 

Konsep
• Organisme hidup saling 

berkaitan dan bergantung 

pada berbagai komponen 

hidup dan mati di bumi ini.

• Bahan yang sudah tidak 

digunakan masih memiliki 

nilai ekonomis.

Keahlian
• Meneliti/mengamati.

• Meyusun pertanyaan.

• Membuat keputusan.

LKS 1 Penanaman pohon 

Alat dan bahan:

1 Pensil dan kertas. 

2 Kertas petunjuk penanaman. 

Tata cara:

• Mananam pohon dilakukan per kelompok, setiap kelompok 

dapat berisi 3 sampai 5 siswa.

• Bibit pohon bisa didapat dari pemda setempat atau murid 

membawa bibit sendiri. Setiap kelompok paling tidak 

memiliki satu bibit pohon.

• Perhatikan pohon-pohon yang dibawa siswa. Apakah pohon 

yang akan tumbuh tinggi atau hanya tanaman yang tidak 

tumbuh tinggi.

• Diskusikan dengan siswa termasuk tipe pohon tinggi atau 

tidak pohon yang telah terkumpul.

• Setelah mengelompokkan tipe pohon yang ada, mulai  

menentukan akan ditanam di mana pohon tersebut. Ajaklah 

murid dan kepala sekolah untuk membantu menentukan 

lokasi penanam pohon di sekitar sekolah (libatkan siswa 

untuk menentukannya).

• Pohon yang akan tumbuh tinggi dapat ditanam di halaman 

sekolah yang sedikit luas. Sedangkan tanaman rendah 

dapat di tanam depan kelas atau di pot buatan siswa dari 

bahan bekas seperti kaleng susu, panci atau ember yang 

sudah bocor dll., agar terlihat menarik hias pot tersebut.

Catatan: LKS Penanaman pohon ini dilakukan dalam tiga kali 

pertemuan. 

Pertemuan 1: Denah sekolahku

• Guru menjelaskan akan menanam pohon dan jelaskan apa 

fungsi kita menanam pohon. Jika kita akan memanfaatkan 

pohon, kita juga harus menanamnya kembali.

Keuntungan menanam pohon:

1 Membantu mengurangi partikel-partikel kecil di udara 

seperti debu, asap.

2 Menyerap bahan-bahan yang menyebabkan polusi. 

3 Menjaga atmosfir dengan oksigennya.

4 Mencegah erosi dengan bantuan akarnya. 

5 Menyediakan rumah dan makanan bagi burung dan 

satwa lain.

6 Memberikan kita kesejukan di siang hari yang panas. 

7 Meredam kebisingan.

8 Memberi keindahan dan kesenangan, dll.

• Bagi perkelompok. Setelah mengetahui berapa kelompok 

yang ada. Ajak siswa keliling sekolah. Gambarlah denah 

sekolah  untuk menentukan penanaman pohon.

• Kembali ke kelas dengan gambar denah sekolah, kemudian 

tentukan daerah mana saja yang dapat ditanami pohon atau 

tanaman. Sehingga jumlah pohon dan tanaman yang 

diperlukan sudah didapat.
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Menanam merupakan sebuah kegiatan 
yang bermanfaat bagi lingkungan
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Pertemuan 2: Menanam pohon di sekolahku

• Dengan panduan guru tanaman yang telah dibawa 

dikumpulkan dan diberi tanda untuk menentukan lokasi 

penanaman.

• Tanaman siap ditanam. Setelah selesai ditanam isilah 

lembar kerja yang telah disediakan.

Pertemuan 3: Manfaat pohon 

• Gali informasi tentang tanaman tersebut dan manfaat dari 

tanaman tersebut bagi masyarakat di desa.

• Diskusikan dengan murid apa manfaat dari pohon.

LKS 2 Membuat kertas daur ulang 

Alat dan bahan:

1 Kertas bekas yang tidak digunakan lagi. 

2 Ember dan baskom.

3 Blender (atau kertas di didiamkan dalam air selama satu 

malam kemudian tumbuk kertas yang telah diredam dengan 

alu hingga kertas menjadi halus/bubur kertas.

4 Lembar kasa halus.

5 Kain bekas.

6 Cetakan.

7 Papan penindas. 

Tata cara:

1 Buat cetakan dari kayu dengan ukuran sesuai yang 

diinginkan, tempelkan lembar saringan pada bingkai kayu 

agar kuat paku sisi-sisinya cetakan ini harus tegang dan 

rata.

2 Pembuatan bubur kertas: kertas yang sudah tidak 

digunakan lagi direndam dalam ember selama satu hari; 

kemudian di blender atau jika tidak ada blender, tumbuk 

kertas yang telah direndam. Dengan perbandingan air dan 

kertas basah 2 : 1.

3 Siapkan tempat yang rata. Siapkan papan penindas yang 

telah direndam air dan letakkan kain bekas yang sudah 

dibasahi di atasnya. Kain harus rata. Siapkan cetakan yang 

sudah dibasahi.

4 Campur dan aduk bubur pulp dan air dalam baskom dengan 

tangan. Cobalah bereksperimen dengan komposisi bubur 

dan air dalam baskom. Banyak sedikitnya air menentukan 

tebal dan tipisnya kertas yang akan dibuat. Bubur kertas 

dalam baskom harus sering diaduk untuk memastikan 

campuran bubur mengambang di bagian atas air.

5 Bawa cetakan dengan lapisan pulp di atas pepan penindas 

yang sudah dilapisi kain bekas. Tempelkan bagian atas 

cetakan dengan muka papan yang telah dilapisi kain, 

balikan. Biarkan bubur pulp mengering di atas papan 

penindas dan cetakan. Sesekali tekan kertas basah melalui 

permukaan belakang cetakan dengan spon untuk menyerap 

kelebihan air. 

6 Apabila tumpukan kertas basah sudah siap, letakkan papan 
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Membuat kertas daur ulang

2

1

3

4

5
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AIR
Standar kompetensi 
Mampu memahami sumber air 

dan menjelaskan siklus air.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

sumber air yang berada di 

lingkungannya. 

• Siswa dapat menerangkan 

siklus air. 

Konsep
Air di alam ini terdapat dalam 3 

macam bentuk: padat, cair, dan 

gas.

Keahlian
• Mengenal sifat-sifat air.

• Mengetahui siklus air.

• Mengetahui sumber-sumber 

air.

LKS 1 Mengenal sumber air 

Minta siswa untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya sumber 

air yang ada di Katingan. Setelah terkumpul, gambarkan atau 

petakan  bersama-sama temanmu lalu cari tahu bagaimana 

caranya bisa terdapat sumber air tersebut, misalnya: laut, 

airnya berasal dari kumpulan air sungai yang bermuara ke 

laut.

LKS 2 Apa dan siapa memanfaatkan air? 

Minta siswa untuk menggambarkan sebanyak-banyaknya 

siapa saja yang memanfaatkan air di sekitar Katingan, 

misalnya: masyarakat sekitar sungai yang memanfaatkan 

sungai sebagai sarana transportasi, dll.

LKS 3 Kemanakah air mengalir?

Minta siswa mengamati sebuah sumber air, ke manakah 

mengalirnya. Sebagai pembanding, minta siswa mengamati ke 

mana air yang berasal dari kamar mandi sekolah mengalir? 

Bersih atau kotorkah air yang berasal dari kamar mandi? Apa 

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

LKS 4 Siklus air 

• Ajak murid untuk membuat siklus air sesuai versi mereka, 

lalu warnai gambar yang telah dibuat oleh siswa. 

• Biarkan mereka berkreasi sesuai dengan apa yang mereka 

ketahui. Setelah selesai, minta siswa secara berkelompok 

menceritakan tentang siklus air yang mereka buat.

• Sebagai pengetahuan jika masih ada waktu, ceritakan pula 

bahwa di negara 4 musim, hujan tidak selalu dalam bentuk 

air, tapi juga salju. Salju adalah bentuk beku dari air.

 LKS 5 Air yang ajaib

• Sediakan gelas berisi air, es batu, dan setermos air panas. 

Jika memungkinkan sediakan kompor kecil dan panci/teko, 

sehingga uap air bisa terlihat jelas.

• Tanyakan pada siswa apakah yang ada di dalam gelas 

(tentu akan dijawab air), kemudian, tunjukkan pada siswa 

semangkuk es batu, tanyakan terbuat dari apakah es batu 

itu?

• Rebuslah air dalam panci atau teko, biarkan mendidih, 

minta mereka mengamati uap yang muncul dari air 

mendidih, tanyakan terbuat dari apakah uap itu.

• Air merupakan zat yang istimewa (ajaib) karena dapat kita 

amati dalam keadaan normal dalam 3 wujud, yaitu cair, 

padat dan gas.

• Cair adalah bentuk dalam suhu ruangan/normal, sedangkan 

padat saat membeku dalam suhu 0° Celcius, dan bentuk gas 

saat dipanaskan 100° Celcius.Air mengalir dari mata air di pegunungan, 
ke kali lalu masuk ke sungai dan 
bermuara di lautan
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UDARA
Standar kompetensi 
Siswa mengetahui dan 

memahami sumber pencemaran 

udara.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan  

sumber pencemaran udara. 

• Siswa dapat menjelaskan 

akibat dari pencemaran 

udara. 

Konsep
• Manusia dan hewan bernafas 

menghirup oksigen. Oksigen 

dihasilkan oleh tumbuhan.

• Manusia membutuhkan 

tumbuhan, tumbuhan juga 

membutuhkan manusia.

• Polusi udara adalah udara 

kotor dan tercemar.

• Jika manusia menghirup 

udara kotor dapat 

menyebabkan sakit seperti: 

sakit pernafasan, pusing 

pusing, mual, dll.

Keahlian
• Mengenal dan merasakan 

polusi.

• Membuktikan bahwa polusi 

udara ada yang terlihat dan 

tak terlihat. 

• Mengetahui cara-cara 

mengatasi polusi udara 

secara sederhana.

LKS 1 Polusi yang terlihat dan tak terlihat 

Alat dan bahan:

1 Kertas.

2 Botol selai.

3 Asam cuka.

Tata kerja: 

• Bantu siswa membakar sehelai kertas (ingatkan akan bahaya 

api), tampung asapnya dalam sebuat botol selai (dengan cara 

membalikan botol), tutup rapat.

• Minta mereka mengamati apa yang terjadi. Ini adalah contoh 

polusi udara yang tampak.

• Bantu siswa membuka sebotol cuka, biarkan terbuka sesaat. 

Minta siswa menciumnya hati-hati (jangan langsung mencium 

dari dekat botol), tanyakan apa yang dirasakan? Ini adalah 

contoh polusi udara yang tidak terlihat tapi tercium.

• Ceritakan bahwa ada bahaya lain, yaitu adanya gas beracun 

yang tidak tercium dan terlihat misalnya: gas karbon dioksida 

dan gas karbon monoksida.

LKS 2 Sumber polusi udara

Alat dan bahan:

• LKS dan alat tulis. 

Tata kerja:

• Minta siswa mengamati gambar pada LKS.

• Minta mereka menuliskan aktivitas yang menyebabkan polusi. 

LKS 3 Polusi di dalam rumah

• Rumah merupakan tempat yang banyak terpolusi.

• Minta siswa menggambar denah rumah mereka, dan minta 

mereka menuliskan aktivitas di tiap ruangan.

• Tanyakan, ruangan mana yang paling mereka suka? Apa 

alasannya?

• Jika salah satu alasannya karena ruangannya segar, tanyakan 

apa yang harus mereka lakukan agar tiap ruangan menjadi 

segar dan menjadi ruangan favorit mereka. 

Sumber polusi udara dalam ruangan:

1 Asap dari tungku/kompor.

2 Asap rokok.

3 Ruangan yang kurang ventilasi, sehingga sesak.

4 Obat anti serangga.

5 Serat dari tirai, atap asbes, lapukan kayu.

6 Aroma dari cat/pembersih ruangan.

7 Debu.

8 Suara.

• Ceritakan pula bahaya polusi dalam rumah yang 

menyebabkan penyakit. Suara yang bising pun merupakan 

bagian dari polusi udara karena suara terdengar karena ada 

udara. Suara yang bising dapat menimbulkan penyakit, 

misalnya: sakit kepala, berkurangnya pendengaran, gangguan 

tidur.
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TANAH
Standar kompetensi 
Siswa mampu mengenal 

berbagai jenis tanah di 

Katingan dan mampu mengenal 

pengelolaan tanah.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menyebutkan 

berbagai jenis tanah di 

Katingan.

• Siswa dapat memperlakukan 

tanah agar tetap subur. 

Konsep
• Berbagai jenis tanah ada di 

Kabupaten Katingan, di 

daerah hulu, pesisir dan 

muara, dan daerah gambut, 

jenis tanahnya berbeda-beda. 

• Tanah yang digunakan terus 

menerus kesuburannya akan 

menurun, perlu usaha 

meningkatkan kembali 

kesuburan tanah melalui 

pemupukan salah satunya 

dengan kompos.

Keahlian
• Mengenal jenis-jenis tanah di 

Katingan. 

• Mengetahui manfaat tanah 

dalam pertanian.

• Mengenal dan dapat 

membuat kompos. 

LKS 1 Mengenal jenis tanah di Katingan 

Alat dan bahan:

1 Kertas dan pensil. 

2 Peta Kabupaten Katingan. 

Tata cara:

• Ajak siswa jalan-jalan ke lingkungan alami yang terdekat. 

Untuk siswa di daerah hulu, ajak siswa ke pinggiran hutan dan 

ladang-ladang masyarakat. Siswa yang berada di pesisir bisa 

diajak ke pesisir dan muara sungai. Siswa di kawasan gambut 

ajaklah jalan-jalan ke sekitar lahan gambut.

• Suruhlah mereka masing-masing memperhatikan jenis tanah 

berdasarkan warna dan tingkat kehalusan, rasakan dengan 

perabaan.

• Amatilah tumbuhan dan binatang yang ada di atas permukaan 

tanah.

• Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman dan hasil 

pengamatannya.

• Selanjutnya, guru menceritakan berbagai ekosistem yang ada di 

Katingan serta jenis-jenis tanah yang dikandungnya. Guru juga 

menceritakan peristiwa-peristiwa alam dan pengaruh-pengaruh 

yang membentuk tanah dengan karakter yang khas, seperti di 

daerah hulu, pesisir, muara, dan rawa gambut.

• Guru dapat menggali pemikiran anak-anak mengenai lahan 

gambut.

• Guru bisa menceritakan apa yang khas atau ciri-ciri lahan 

gambut dan dapat menceritakan terjadinya lahan gambut.

LKS 2  Manfaat tanah dalam bidang pertanian di 
Kabupaten Katingan 

Alat dan bahan:

1 Kertas dan alat tulis.

2 Lembar untuk wawancara.

Tata kerja:

• Ajaklah anak-anak mengunjungi daerah pertanian bisa berupa 

ladang, sawah, atau kebun.

• Bagilah mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap 

kelompok beranggotakan tiga orang.

• Mintalah mereka mewawancarai Pak Tani yang ditemukan di 

tempat tersebut.

• Untuk mempermudah dapat dibuat terlebih dahulu daftar 

pertanyaannya atau dalam bentuk angket sederhana.

• Secara santai berikan kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk menceritakan kembali pengalaman mewawancarai Pak 

Tani kepada kawan-kawannya.

LKS 3  Memberi makan tanah (membuat kompos) 

Alat dan bahan:

1 Cangkul.

2 Bahan hijauan, jerami, daun, serasah, pelepah, dsb.

3 Kotoran ternak (bila ada).
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Tata cara:

• Buat lubang sebesar 60 x 60 x 60 cm di tanah pinggiran 

sekolah.

• Pinggirkan tanah galian.

• Masukan berbagai bahan hijauan seperti daun-daunan, 

serasah, dan jerami, serta sampah, sisa-sisa makanan, dan 

kotoran hewan.

• Jangan masukan sampah plastik dan kaleng.

• Setelah penuh, tutup kembali lubang tersebut dengan tanah 

bekas galian.

• Biarkan selama dua bulan. Galilah kembali lubang tersebut. 

Apa yang terjadi?

• Tanah yang terbentuk dinamakan dengan kompos.

• Gunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang ada di sekitar 

sekolah, atau tanami dengan tumbuhan yang bermanfaat.

• Diskusikanlah!

Proses apa yang terjadi? Bagaimana terjadinya? Apa 

manfaat kompos bagi tanah?
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Akan jauh lebih baik jika sisa-sisa makanan dan potongan-
potongan daun dijadikan kompos, sehingga dapat menjadi 
penyubur tanah
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HUTAN 
Standar kompetensi 
Mengenal manfaat hutan bagi 

kehidupan.

Kompetensi dasar
• Siswa mengetahui dan 

menyebutkan manfaat 

hutan. 

• Siswa dapat menjelaskan apa 

itu hutan. 

• Siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang Hutan 

Katingan.

Konsep
• Kehidupan manusia sangat 

tergantung dengan 

keanekaragaman hayati.

• Hutan adalah sumber 

keanekaragaman hayati.

Keahlian
• Meneliti/mengamati kondisi 

hutan.

• Mengumpulkan informasi 

tentang hutan.

• Menulis cerita.

• Berani bercerita di depan 

kelas.

LKS 1 Hutan 

Alat dan bahan:

1 Poster.

Tata cara:

• Guru menjelaskan hutan dan fungsi hutan sebagai tempat 

yang kaya akan keanekaragaman hayati. Jelaskan juga 

fungsi hutan bagi manusia dengan panduan sebuah poster 

yang ada. 

Hutan Indonesia sebagian besar merupakan hutan hujan 

tropika yang meliputi hutan di Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, dan Papua. Indonesia juga memiliki tipe 

hutan yang lain seperti hutan musim, hutan rawa, hutan 

gambut, hutan mangrove, hutan pantai, dsb. 

Hasil Hutan 

Orang yang tinggal di dalam maupun di dekat hutan 

bergantung pada hutan untuk makanan, pakaian, obat-

obatan  dan kayu. Mereka kadang lebih menyadari nilai 

hutan dari pada orang-orang yang hidup jauh dari hutan 

yang kerap menganggap hutan semata-mata sebagai 

sumber kayu dan lupa bahwa hutan juga menghasilkan 

kacang-kacangan, buah-buahan, karet dan gabus, bahan 

pewarna, minyak, dan obat-obatan. Produk ini kebanyakan 

berasal dari tumbuhan dan pohon yang tumbuh dengan baik 

di dalam hutan-hutan alam. 

Hutan juga memberikan banyak jasa bermanfaaat lain, 

tidak hanya membersihkan udara tetapi juga menjamin 

kelangsungan persediaan air bersih.

Menjaga Keseimbangan 

Hutan hanya dapat memberikan produk-produk yang 

bermanfaat jika dibiarkan tumbuh dan berkembang secara 

alamiah. Dengan demikian sangat penting untuk tidak 

mengganggu interaksi antara berbagai tumbuhan dan 

hewan di hutan. Jika terlalu banyak pohon ditebang atau 

terlalu banyak hewan dibunuh, keseimbangan hutan rusak 

dan hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Jika hutan dimanfaatkan, cara terbaik untuk menjaga 

keseimbangan alamiahnya adalah dengan memetik hasil 

secara berkelanjutan, yaitu mengambil produk hanya 

sebanyak yang dapat diberikan hutan kepada kita. Di 

beberapa belahan dunia lain orang mengambil kayu dan 

hasil hutan lain tanpa mengganggu keseimbangan alami 

hutan. Mereka memahami pentingnya menjamin agar 

generasi-generasi mendatang mewarisi hutan yang masih 

sehat. 

LKS 2 Menggambar lapisan hutan dan isinya 

• Jika sekolah dekat dengan hutan. Siswa dapat diajak keluar 

kelas memperhatikan hutan yang ada di dekat sekolah. 

Siapa saja yang memanfaatkan hutan?
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Kayu bakar, buah-buahan dan sayuran 
sebagai salah satu hasil hutan yang bisa 
dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal 
tidak jauh dari hutan
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Stratifikasi di hutan hujan tropis:

Ciri khas hujan hutan tropis adalah lapisan tajuknya. 

Hampir semua hutan hujan tropis memiliki tajuk yang 

serupa. Masing  masing lapisan tajuk ini ditempati oleh 

jenis binatang dan tumbuhan yang berbeda 

Ada 5 lapisan tajuk pada hutan hujan tropis:

1 Lapisan tajuk paling atas 

Terdiri dari beberapa puncak pohon yang tinggi berjarak 

10 – 15 meter dari lapisan tajuk di bawahnya (kanopi). 

Lapisan ini biasanya ditinggali oleh burung elang yang 

bertengger di ketinggian menunggu mangsanya

2 Lapisan kanopi 

Lapisan ini terletak pada ketinggian 30 – 40 meter dari 

atas permukaan tanah. Kanopi ini terbentuk dari tajuk 

pohon yang saling bertemu membentuk atap hutan yang 

selalu  hijau. Banyak satwa hutan yang dapat dijumpai 

pada lapisan ini.

3 Lapisan bawah kanopi 

Lapisan ini tersusun dari tajuk pohon-pohon yang lebih 

kecil dan menerima sedikit sinar matahari seperti jenis 

rotan, palem dan beberapa anak pohon yang mencari 

kesempatan menerobos kanopi. 

4 Lapisan perdu 

Lapisan ini tersusun oleh perdu dan anakan pohon yang 

masih kecil. Lapisan ini menunggu cahaya yang 

menerobos dari lapisan kanopi, jika tidak ada sinar 

matahari yang masuk biasanya perdu sangat sedikit.

5 Lapisan semak belukar

Lapisan semak disusun oleh paku-pakuan dan belukar.

LKS 3 Bercerita tentang hutan 

• Guru membimbing siswa untuk berdiskusi/bercerita di 

depan kelas tentang kondisi hutan waktu orang tua siswa 

seusia mereka dengan kondisi hutan pada saat sekarang.

LKS 4 Keanekaragaman hayati 

• Manusia selalu tergantung pada keberadaan 

keanekaragaman hayati. Tunjuk siswa untuk membacakan 

LKS yang telah diisi. Jika siswa telah selesai membacanya. 

Tanyakan kepada siswa lain apakah ada yang akan 

menambahkan. Guru dapat menjelaskan apa yang 

dituliskan oleh siswa satu bersatu.

Gambaran kunci jawaban kebutuhan kita yang berasal dari 

hutan: Baju-pohon kapas, rumah-pohon/bambu, makanan-

tumbuhan dan binatang hutan, obat-tumbuhan dan 

binatang hutan, furniture-pohon, kertas-pohon, lemari-

pohon, pinsil-pohon, ranjang kayu-pohon, bilik-pohon, bilik-

bambu

• Ajak siswa membayangkan jika keanekaragaman ini sudah 

tidak ada lagi. Bagaimana kita menggantikan posisi 

keanekaragaman hayati ini?
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Burung rangkong (Buceros rhinoceros) sebagai 
salah satu kekayaan hayati nusantara, 
memer- lukan hutan untuk kelangsungan 
hidupnya

Gambarann stratifikasi pohon pada hutan hujan 
tropis dimulai dari vegetasi lantai hutan (rerum- 
putan) sampai kepada pohon-pohon yang 
menjulang keangkasa

1

2
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4
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AIR
Standar kompetensi 
Mampu mengetahui 

pencemaran air dan sumber 

pencemar.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menyebutkan 

penyebab pencemaran air. 

• Siswa dapat menjelaskan 

bagaimana mengurangi 

pencemaran air. 

Konsep
Siklus air merupakan salah 

proses alami untuk 

memurnikan dan 

membersihkan air yang kotor.

Keahlian
• Mengenal polusi air.

• Mengetahui sumber polusi 

air.

• Mengetahui dampak hujan 

asam bagi kehidupan.

• Mengetahui cara 

penanggulangan pencemaran 

air secara sederhana. 

LKS 1 Percobaan menjernihkan air 

• Bantu siswa untuk membuat contoh alat penyuling air 

sederhana.

• Tanyakan apa yang terjadi dengan air kotor di dalam 

baskom dan kira-kira berasal dari mana air jernih yang ada 

di dalam ember kecil.

• Siswa dijelaskan keajaiban air, setiap kali air akan 

menguap ke angkasa, air akan dibersihkan. Hal ini karena 

hanya air murni yang akan berubah menjadi uap. Seluruh 

kotoran dan polusi serta garam ditinggalkan. Jadi, sejauh 

“udara bersih”, hujan yang turun pun berupa air murni, 

yang siap untuk kita gunakan lagi.

LKS 2 Polusi dan air kotor 

• Sebelum mengamati polusi air di sekitar Katingan, 

tanyakan pada siswa ke manakah air limbah kamar mandi 

dan dapur di rumah mereka? Ke manakah mereka biasa 

membuang sampah?

• Ajak siswa untuk mengamati polusi air yang terjadi di 

sekitar Katingan.

• Tanyakan apa yang terjadi jika limbah rumah mereka 

mencemari sumber air? Dari mana siswa mendapatkan air 

bersih? Ke manakah sebaiknya air limbah dibuang?

LKS 3 Udara kotor dan hujan asam

Dari percobaan satu, dapat disimpulkan bahwa air yang 

menguap dari tanah, meskipun mengandung kotoran, akan 

menjadi bersih saat turun kembali dalam bentuk air hujan. 

Alam punya mekanisme sendiri untuk menjernihkan air.

Tapi hal ini berlaku selama udara masih bersih. Udara yang 

tercemar gas pembakaran bahan bakar minyak (misalnya asap 

knalpot kendaraan bermotor, asap pabrik) akan menyebabkan 

air hujan yang seharusnya bersih berubah menjadi asam 

karena air bercampur dengan gas CO (karbon monoksida), SO2 

(sulfur dioksida), nitorgen oksida (NO, NO , NO ) hasil 2 3

pembakaran BBM.

Minta siswa untuk mengamati gambar dan menceritakan 

dengan bahasa sendiri tentang terjadinya hujan asam, juga 

tentang percobaan pengamtan pertumbuhan tanaman pada 

taaman yang disiram air dan air yang ditambah cuka.

LKS 4 Dampak hujan asam bagi kehidupan 

Banyak dampak negatif dari terbentuknya hujan asam. Asam 

bersifat korosif yang akan merusak besi sehingga menjadi 

mudah berkarat (contoh: besi pada jembatan, patung, candi dan 

piramida, berkarat sehingga dapat rusak dan roboh), sumber 

air minum juga turut tercemar sehingga air tidak layak 

minum. Selain itu jika di perairan terdapat ikan, ikan-ikan 

mati karena air menjadi asam. Air hujan asam juga dapat 

meracuni tanah sehingga tumbuhan tidak dapat hidup. Sebagai 
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Membuang sampah, tinja dan deterjen 
langsung ke sungai merupakan salah satu 
pencemaran air yang biasa terjadi sehari-hari
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Botol satu disiram dengan air biasa, sedangkan botol dua 

disiram dengan air cuka. Minta siswa mengamati apa yang 

terjadi setelah beberapa hari. Minta mereka menyimpulkan 

apa yang terjadi.

LKS 5 Pencemar air

• Minta siswa untuk membuat kliping/mendengarkan berita 

radio/ menonton berita di televisi tentang peristiwa 

pencemaran air.

• Setelah terkumpul, diskusikan bersama, apa saja sumber 

pencemar air, apakah selalu merupakan perbuatan 

manusia?  Kira-kira apa penyebab suatu daerah terjadi 

kekurangan air?

LKS 6 Apa yang Bisa Kita Lakukan

Pencemaran air harus segera dihentikan jika tidak maka air tidak 

akan tersedia pada masa yang akan datang. Mari kita 

menghentikan pencemaran air dimulai dengan menyebutkan cara 

mengurangi pencemaran air dan kekurangan air di daerah 

sekitarmu.
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Sungai yang jernih selain indah dipandang juga dapat 
dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia, diantaranya adalah 
dijadikan tempat mandi dan mencari ikan
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UDARA
Standar kompetensi 
Siswa memahami penyebabkan 

pencemaran udara. 

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

penyebab polusi. 

• Siswa dapat menjelaskan 

efek rumah kaca. 

Konsep
• Zat yang menyebabkan 

polusi dinamakan polutan. 

Polutan dapat terlihat dan 

dapat juga tidak. Polutan 

yang terlihat misalnya: asap 

dari pembakaran hutan, 

pembakaran sampah, asap 

rokok. Polutan yang tidak 

terlihat misalnya: gas karbon 

dioksida dan karbon 

monoksida. Gas-gas tersebut 

ketika berada di udara akan 

menyebabkan terjadinya 

hujan asam saat gas tersebut 

bergabung dengan air hujan. 

Air hujan yang asam dapat 

menyebabkan tumbuhan 

mati.

• Gas  gas tertentu misalnya 

CO dapat menyebabkan 

terjadinya efek rumah kaca. 

Efek rumah kaca 

menyebabkan suhu di  

permukaan menjadi panas. 

Akibatnya lapisan es di 

Kutub Utara akan mencair, 

maka pulau-pulau kecil akan 

tenggelam

Keahlian
• Membuktikan efek rumah 

kaca. 

• Membuktikan pencemaran 

udara itu ada.

LKS 1 Pemanasan Global

• Bantu siswa membuat pemanasan global sesuai LKS.

• Minta mereka mengamati apa yang terjadi dengan es batu, 

dan batu kerikil.

• Tanyakan apa kira-kira yang mereka rasakan jika kita 

berada di dalam mangkuk atau akuarium

• Beri penjelasan bahwa efek pemanasan global tidaklah 

buruk, malah membuat bumi hangat dan dapat dihuni, tapi 

saat terjadi panas yang berlebihan tidak nyaman lagi bagi 

kita.

LKS 2 Efek Pemanasan Global 

• Minta siswa untuk mengamati skema efek pemanasan 

global.

• Tanyakan, apakah mereka mengetahui asal gas-gas rumah 

kaca (misalnya CO ). Jika mereka hanya menjawab dari 2

hasil pernafasan manusia, tanyakan adakah sumber lain?

• Ceritakan bahwa ada banyak sumber gas CO  lain, misalnya 2

dari pembakaran bahan bakar minyak (bensin, solar, 

minyak tanah).

• Gas rumah kaca yang terlalu banyak akibat jumlah 

pengeluaran gas CO  lebih banyak dari pada pohon yang 2

dapat menyerap CO .2

LKS 3 Detektif udara

Menjadi detektif hutan, untuk menemukan bukti adanya 

pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu tampak 

secara kasat mata, ada pencemaran tersembunyi berupa 

partikulat kecil.

• Minta siswa untuk membuat 4 set karton yang diberi tali 

pada ujungnya.

• Oles masing-masing permukaan dengan vaselin/krim/lotion/ 

gemuk.

• Karton pertama dibungkus dalam plastik hingga kedap 

udara.

• minta siswa untuk menggantungkan 1 karton di ruang kelas 

(di sudut) dan satu karton lagi di luar kelas (masih di 

lingkungan sekolah), 1 karton di bawah naungan pohon. 

Karton yang terbungkus plastik digantung di luar kelas.

• Minta siswa mengamati apa yang terjadi setelah 1 minggu, 

adakah perbedaan pada masing-masing tempat.

• Diskusikan bersama, bahwa partikulat itu ada di udara, jika 

dalam jumlah banyak bisa terhirup dan membahayakan 

kesehatan. Pohon punya andil besar dalam menyaring 

partikel. 

Catatan: sebagai variasi, minta siswa untuk 

menggantungkan karton yang sama di rumah mereka, 

lalu bandingkan dengan hasil yang diperoleh di 

sekolah.
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TANAH
Standar kompetensi 
Siswa memahami faktor 

penyebab masalah dan 

kerusakan tanah.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat memahami 

faktor-faktor yang 

menyebabkan kerusakan 

tanah. 

• Siswa mengetahui hubungan 

sebab akibat dari kerusakan 

tanah. 

Konsep
• Hilangnya vegetasi di daerah 

hulu/perbukitan dapat 

mempercepat laju erosi.

• Perubahan alam yang 

terkendali akan 

mengakibatkan dampak yang 

berlanjut, dalam skala besar 

dapat menimbulkan bencana.

• Kalimantan Tengah, 

khususnya Katingan 

memiliki lahan gambut yang 

terancam kelestariannya, 

kerusakan lahan gambut 

akibat pembakaran sangat 

merugikan.

Keahlian
• Memahami erosi: penyebab 

dan dampak-dampaknya.

• Kemampuan menerjemahkan 

dan mencerikan rangkaian 

gambar sesuai dengan 

kemampuan verbal dan 

pengetahuan meraka.

• Memahami mengenai faktor 

penyebab kerusakan di lahan 

gambut.

LKS 1 Erosi dan longsor 

Alat dan bahan:

1 Kotak. 

2 Humus dan serasah.

3 Rumput. 

Tata cara:

• Sediakan 3 buah kotak kosong berukuran 60 x 30 x 10 cm 

(lihat gambar).

• Kotak 1 diisi dengan tanah saja.

• Kotak 2 diisi tanah di atasnya dilapisi humus dan serasah 

kering.

• Kotak 3 diisi tanah dan bagian atas ditutupi dengan 

rumput.

• Letakan kotak miring dan berilah wadah pada bagian 

bawahnya untuk menampung air.

• Siramlah kotak tersebut dengan air secara pelan-pelan dari 

bagian atas kotak.

• Perhatikan air yang terkumpul (jumlah dan kekeruhannya).

• Ajaklah siswa untuk diskusi:

1 Ajaklah siswa untuk menceritakan pengalaman dan data 

yang diperolehnya.

2 Bagaimana peran tanaman dalam menahan laju erosi?

3 Bagaimana peranan serasah di hutan dapat mengurangi 

terjadinya erosi?

4 Bagaimana sebaiknya kita melakukan pencegahan 

terhadap erosi?

LKS 2  Erosi dan akibatnya 

Alat dan bahan:

• Buku/LKS atau kartu bergambar.

Tata kerja:

• Setiap anak disuruh merangkai urutan gambar.

• Jika sudah selesai, minta mereka untuk menyebutkan 

urutan gambar. 

• Mintalah mereka menceritakan rangkaian gambar tersebut.

• Ajaklah semua anak berdiskusi!

• Bencana lain apa lagi yang akan terjadi, bila kejadian 

tersebut dibiarkan?

• Apa yang harus kita lakukan?

 

LKS 3  Kebakaran lahan 

• Siswa diminta untuk membaca naskah dalam LKS.

• Secara bergantian dua orang dari mereka, membacanya di 

depan kelas.

• Minta siswa membuat intisari dari bahan bacaan tersebut.

• Tanpa membaca naskah asli, anak-anak disuruh 

menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri 

berdasarkan intisari yang mereka susun.

Urutan bambarnya: 1-5-6 2-3-4
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HUTAN 
Standar kompetensi 
Siswa mengenal kerusakan 

hutan.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

penyebab kerusakan hutan . 

• Siswa dapat menerangkan 

akibat dari kerusakan hutan. 

Konsep
• Kerusakan hutan sebagian 

besar disebabkan karena 

ulah manusia.

• Kerusakan hutan 

menyebabkan kerugian bagi 

manusia.

Keahlian
• Mengetahui dampak dari 

kehilangan hutan.

• Mampu menganalisa 

bagaimana keadaan hutan di 

daerahnya masing-masing.

• Mengerti cara menghindari 

bencana alam yang 

disebabkan oleh 

penggundulan/penebangan 

hutan.

Kita sudah mengetahui banyak mengenai manfaat hutan bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di muka bumi. 

Tetapi masih saja terjadi pengrusakan hutan secara besar-

besaran. 

Penyebab kerusakan hutan yang paling besar adalah ulah 

manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka hanya 

memikirkan kesenangan sesaat tetapi tidak memiliki gambaran 

apa yang terjadi jika hutan hilang.

Ketika hutan ditebang tanpa perencanaan dan pengelolaan yang 

efektif di mana masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya 

dapat kehilangan sumberdaya pangan, obat-obatan, bahan 

bangunan, bahan bakar, dan yang terpenting air. 

Seringkali orang-orang harus mencari cara baru untuk menopang 

kehidupan. Banyak yang terdesak untuk mendapatkan uang 

secara mudah dengan membuka lahan untuk mengambil kayu 

secara tidak sah. 

Penyebab kerusakan hutan: 

1 Penebangan hutan secara besar-besaran untuk industri kayu. 

2 Pengalihan fungsi hutan alam heterogen menjadi hutan 

tanaman homogen, sehingga mengancam keanekaragaman 

hayati dan khasanah budaya masyarakat.

3 Pemanfaatan berlebihan oleh masyarakat yang hidup di sekitar 

hutan, kerana lahan mata pencaharian lain makin sempit dan 

peningkatan populasi.

4 Pengalihan fungsi hutan menjadi fungsi-fungsi lain 

(pertambangan, pemukiman, pariwisata, perkebunan, dan 

persawahan). 

5 Bencana alam (kebakaran hutan, banjir/longsor, dsb). 

Dampak dari hilangnya hutan: 

1 Hilangnya keanekaragaman hayati yang terkandung dalam 

hutan. 

2 Keruhnya air sungai yang biasanya dimanfaatkan oleh 

masyarakat  untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, 

mamasak, dan mandi. 

3 Timbulnya pulau-pulau baru (delta) di muara sungai karena 

tanah terbawa air hujan ke arah sungai.

4 Terjadi longsong dan banjir.

LKS 1 Penggundulan hutan dan erosi 

Alat dan bahan:

1 Air. 

2 Kotak persegi panjang 2 buah.

3 Saringan 2 buah.

4 Mangkok 2 buah.

Tata kerja: 

• Masing-masing kotak dilapisi plastik dan diisi tanah.

• Satu kotak tanpa tanaman dan satu kotak lainnya diisi 

rerumputan dan daun kering sampai menutupi tanah dalam 
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Penebangan liar sebagai salah satu contoh 
penyebab rusaknya hutan di Indonesia
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• Siram dengan air secara perlahan pada kotak yang 

tanahnya berisi rumput, perhatikan air yang keluar dari 

kotak. 

• Siram kotak yang lain dengan air, perhatikan apa yang 

terjadi.

• Perhatikan:

Bagaimana air mengalir pada ke dua kotak tersebut? 

Bagaimana kecepatan air yang mengalir dari ke dua kotak? 

LKS 2  Kebakaran Hutan

• Guru dapat menjelaskan apa penyebab kebakaran hutan 

baik secara alami atau disengaja oleh manusia.

Kerugian yang didapat dari kebakaran hutan: 

1 Hilangnya keanekaragaman hayati.

2 Menimbulkan polusi sehingga timbul penyakit sesak 

nafas terutama pada anak-anak dan orang tua. 

3 Jika anak-anak dan ibu hamil menghirup asap 

pembakaran terus menerus akan mengakibatkan 

berkurangnya kecerdasan pada si anak. 

4 Menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia. 

5 Asap kebakaran hutan akan mengganggu kelancaran 

lalu lintas di darat dan di udara.

LKS 3  Poster pelestarian lingkungan

• Membuat poster dengan himbauan agar masyarakat tidak 

merusak hutan agar kita tetap dapat memenfaatkan hutan 

secara berkelanjutan.

• Jika telah selesai, hasil karya anak-anak dapat di tampilkan 

di dinding sekolah atau tempat-tempat yang banyak di lalui 

penduduk setempat
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AIR
Standar kompetensi 
Memahami ekosistem.

Kompetensi dasar
• Siswa dapat menjelaskan 

perjalanan air. 

• Siswa dapat menjelaskan 

ekosistem di daerahnya. 

Konsep
Ekosistem adalah hubungan 

timbal balik atau saling 

membutuhkan yang 

membentuk suatu keadaan 

yang seimbang antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya.

Keahlian
• Mengenal jenis-jenis 

ekosistem.

• Merencanakan kegiatan 

untuk memperbaiki kondisi 

lingkungan. 

LKS 1 Sumber air dan badan air 

• Minta siswa mengamati sumber air dan badan-badan air 

seperti pada gambar. 

• Tanyakan pada mereka, adakah kaitan satu sumber air 

dengan sumber air lain?

• Berikan kesimpulan bahwa pencemaran pada satu badan 

air akan mencemari badan air lainnya.

LKS 2 Detektif alam

Minta siswa untuk menjadi detektif alam, dengan meminta 

siswa mengidentifikasi badan air yang ada di lingkungannya.

Termasuk jenis badan air mana? Dan dari mana airnya 

berasal?

LKS 3 Mengamati ekosistem yang ada di Katingan

Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik atau saling 

membutuhkan yang membentuk suatu keadaan yang seimbang 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Murid diajak untuk mengenal jenis-jenis ekosistem yang ada di 

Katingan, di mana dalam setiap ekosistem setiap makhluk 

hidup maupun benda mati memiliki peranannya masing-

masing dan diajak mengamati bagaimana akibatnya apabila 

hubungan tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem. 

Apakah akan berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan 

hidup?

Minta siswa mengamati ekosistem yang ada di sekitar 

Katingan. Jika memungkinkan, bagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang melakukan pengamatan di ekosistem yang 

berbeda-beda.

Setelah data terkumpul minta mereka menceritakan temuan 

mereka dan menarik kesimpulan dari pengamatan mereka.

Ekosistem hutan.

Ekosistem danau. 

Ekosistem sungai. 

Ekosistem sawah.

LKS 4 Membuat kehidupan di sekitar lebih baik 

Murid diajak untuk berdiskusi tentang keadaan lingkungan 

yang sudah mereka amati. Tanyakan apakah lingkungan 

tempat tinggal mereka memerlukan perbaikan, dan perbaikan 

seperti apa yang mereka harapkan.

Bagi siswa menjadi beberapa kelompok, minta mereka 

membuat rencana kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas 

lingkungan (misalnya: membuat poster “Stop membuang 

sampah ke sungai!” atau membuat aksi “Bersihkan sekolah 

kami.”) 
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Sungai sebagai salah satu ekosistem air 
dimana didalamnya terdapat interaksi 
antara makhluk hidup dan makhluk tak 
hidup sehingga mencipakan sebuah 
kesetimbangan yang harmonis
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UDARA
Standar kompetensi 
Siswa mampu melakukan 

kegiatan untuk mengurangi 

masalah pencemaran udara.

Kompetensi dasar
Menunjukkan kreativitas dalam 

memecahkan masalah. 

Konsep
Hutan adalah paru-paru dunia. 

Kalimantan merupakan daerah 

yang kaya akan hutan, 

berperan penting dalam 

menjaga terjadinya pemanasan 

global. Hutan harus dijaga, 

selain oleh polisi hutan kita 

harus turut menjaganya.

Keahlian
• Mengetahui penyebab hujan 

asam.

• Menyusun dan melakukan 

kegiatan untuk mengurangi 

pencemaran udara.

LKS 1 Hutan sebagai paru-paru dunia

Siswa diharap sudah memahami manfaat hutan sebagai paru-

paru dunia. Minta mereka menggambarkan atau menuliskan 

lingkungan sekitar mereka, dan membandingkan keadaannya 

dengan adanya pohon dan tidak ada pohon. Minta mereka 

bercerita apa kira-kira yang mereka rasakan jika tidak ada 

pohon.

LKS 2 Hutan dan efek pemanasan global 

• Minta siswa menggambar peta Kalimantan dan 

membandingkannya dengan pulau lain di Indonesia.

• Jika ada, tambahkan luas hutan Kalimantan yang mereka 

ketahui. Apakah sebanding luas hutan dengan luas kota di 

Indonesia?

• Minta siswa mendiskusikan hal ini disambungkan dengan 

diskusi LKS sebelumnya. Dapatkan Hutan Kalimantan 

membantu mengurangi efek rumah kaca?

LKS 3 Hujan asam

• Ceritakan pada siswa penyebab terjadinya hujan asam.

• Adanya pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar 

fosil (minyak bumi dan batubara), dari industri, dan 

kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya hujan asam. 

Bagaimana hujan asam terjadi?

• Gas sulfur dan nitrogen yang ada di udara akan berekasi 

dengan air yang menguap di udara menjadi senyawa asam, 

saat hujan, air hujan yang turun mengandung senyawa 

asam tersebut yang bersifat korosif (merusak).

• Untuk percobaan, gunakan larutan asam cuka untuk 

mengetahui efek hujan asam pada tanaman dan hewan. 

• Hewan yang memiliki kemampuan bergerak dapat 

berpindah menghindari efek hujan asam pada tempat 

tinggal mereka, dalam hal ini cacing yang berpindah ke 

tempat yang tidak mengandung asam. Tanaman tidak dapat 

berpindah, sehingga akhirnya akan mati. Lain lagi halnya 

dengan ikan, yang meskipun dapat bergerak, tapi jika 

seluruh perairan menjadi asam, komunitas ikan dapat mati 

juga.

LKS 4 Mengurangi pencemaran udara 

• Ajak siswa untuk melakukan aksi dalam upaya mengurangi 

pencemaran udara. Tidak perlu melakukan kampanye atau 

aksi besar, cukup melakukan kegiatan sehari-hari, tapi 

banyak membantu proses pengurangan pencemaran udara.

• Ajak siswa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang bisa 

mereka lakukan untuk mengurangi pencemaran udara.
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Asap dari cerobong pabrik merupakan salah 
satu penyebab terjadinya hujan asam
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TANAH
Standar kompetensi 
Siswa mampu memahami cara-

cara melestarikan dan 

memelihara tanah.

Kompetensi dasar
• Siswa memahami cara-cara 

melestarikan tanah. 

• Siswa memahami cara-cara 

memelihara tanah.

• Siswa memahami cara-cara 

menyelesaikan masalah 

tanah.

Konsep
• Tanah yang terus menerus 

ditanami, akan kehilangan 

hara. Untuk memulihkan 

hara tanah perlu mendapat 

makanan tambahan berupa 

pupuk untuk meningkatkan 

hara.

• Banyak bahan kimia yang 

digunakan untuk bertani, 

bahan tersebut sangat 

beracun. Dalam takaran 

tertentu dapat 

membahayakan manusia dan 

makhluk lainnya. Kita bisa 

mengurangi penggunaan 

bahan beracun tersebut.

• Bentuk lahan yang miring 

akan menyebabkan 

kesuburan dengan mudah 

tercuci, penggunaan tanah 

oleh tumbuhan yang seragam 

dan terus menerus akan 

menghabiskan hara tertentu. 

Kita bisa menguranginya 

dengan pengelolaan lahan.

• Pengelolaan lahan yang 

buruk akan berdampak 

secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap 

lingkungan.

LKS 1 Memberi makan tanah (lanjutan) 

Alat dan bahan:

1 Kotoran hewan. 

2 Bekas/sisa/limbah tanaman berupa batang, daun, dan akar. 

Tata cara:

Diskusi kelompok

• Buat kelompok-kelompok, setiap kelompok beranggotakan 5 

orang.

• Setiap kelompok membahas/mendiskusikan cerita 

pengibaratan 1.

• Kumpulkan mereka apa yang bisa mereka simpulkan dari 

cerita tersebut?

• Jawablah pertanyaan-pertanyaannya.

• Setelah selesai, kembali ke kelompok masing-masing.

• Berikan pada kelompok, cerita pengibaratan 2.

• Mintalah mereka untuk berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut.

• Kumpulkan kembali mereka, suruhlah mereka 

menceritakan hasil diskusi dan menceritakan jawaban-

jawaban pertanyaan tersebut. 

Mari memberi makan tanah

• Anak-anak diminta membawa atau mengumpulkan kotoran 

hewan. 

• Buatlah percobaan dengan menggunakan pupuk kandang, 

pupuk hijau, pupuk cair dan abu kayu.

• Kalau ada tanaman sejenis dengan usia yang sama lakukan 

percobaan dengan menggunakan pupuk tersebut di atas.

• Bila tidak ada, siramlah tanaman yang ada di kebun 

sekolah.

• Suruh mereka mengamati pertumbuhan tanaman tersebut.

• Diskusikanlah. 

LKS 2  Hati-hati...beracun! 

Alat dan bahan:

1 Kertas dan alat tulis. 

2 Bawang merah.

3 Susu skim.

4 Abu kayu.

5 Sabun.

6 Daun tomat.

7 Lada merah.

Tata kerja:

Bacalah!

• Anak-anak diminta membaca:  ”Pestisida dibuat untuk 

memerangi hama, tapi ...”

• Setelah selesai membaca, buatlah kelompok-kelompok 

setiap kelompok beranggotakan 5 orang.

• Mintalah mereka untuk berdiskusi terhadap apa yang 

mereka baca.
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Kuis pestisida

• Mintalah mereka membaca pertanyaan Kuis Siklus 

Pestisida.

• Mintalah mereka menjawab pertanyaan kuis dengan 

memilih jawaban yang ada. 

• Jawaban: 1. a; 2. c; 3. c; 4. c; 5. a.

• Diskusikanlah. 

Membuat pestisida sendiri

• Siapkanlah bahan-bahan yang dibutuhkan.

• Buatlah larutan bawang merah dengan cara menggerus 

bawang dengan air lalu saring.

• Semprotkan larutan bawang merah pada tanaman kita.

• Susu yang tidak mengandung krim akan menjaga daun dari 

virus yang menyebabkan penyakit mozaik (keriting daun) 

pada daun tomat, cabe hijau, dan cabe rawit. Jadi 

semprotkanlah.

• Larutan sabun encer dapat menjadi senjata sederhana 

pengusir ngengat, semprotkan.

• Abu kayu selain dapat menyuburkan tanah, kaya akan 

kalium/potasium juga dapat menjadi pestisida alami yang 

tangguh jika dicampurkan ke dalam tanah pada masa 

pembenihan.

• Hancurkan dan rendam beberapa daun tomat selama 

semalam. Semprotkan sebagai pengusir ngengat dan 

kumbang penggerek.

• Pergunakan lada merah setelah hujan turun atau ketika 

terjadi embun atau campurkan dengan air dan semprotkan 

pada tanaman untuk menjaga dari serangan ulat.

• Amati dan bagaimana pengaruhnya terhadap tumbuhan 

yang disemprot. Diskusikanlah. 

LKS 3  Memelihara lahan 

Alat dan bahan:

1 Kertas dan alat tulis. 

Tata kerja:

• Anak-anak diminta membaca teks ”Memelihara lahan”.

• Mintalah mereka membentuk kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang.

• Diskusikan mengenai apa yang mereka baca.

• Diskusikan cara bertani seperti apa yang cocok dengan 

daerah masing-masing? Mengapa?

LKS 4  Tanamlah! 

Alat dan bahan:

1 Dadu (satu buah).

2 Penanda (kancing/tutup botol yang berbeda warna 4 buah). 

Tata kerja:

• Setiap pemain menggelindingkan dadu (hanya 

menggunakan satu dadu saja), setiap orang mendapat 

giliran. Undilah yang mendapat angka paling tinggi, 

mendapat giliran pertama dst.

• Ulangi penggelindingan dadu sesuai dengan urutan tadi.

• Mintalah mereka melangkahkan penandanya sesuai dengan 

Keahlian
• Meningkatkan pengetahuan 

mengenai cara-cara 

pemupukan tanah.

• Meningkatkan keterampilan 

cara pemupukan dengan 

bahan-bahan alami.

• Meningkatkan pemahaman 

mengenai bahaya bahan-

bahan beracun yang biasa 

digunakan dalam pertanian.

• Mengetahui dampak yang 

ditimbulkan dari pestisida 

cara menguranginya dengan 

menggunakan pestisida 

alternatif.

• Meningkatkan pehaman 

mengenai pengelolaan lahan. 

• Meningkatkan pemahaman 

hubungan sebab akibat dari 

pengelolaan lahan.
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Menanam pohon sebagai salah satu 
cara pemeliharaan lahan di sekitar 
kita
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HUTAN 
Standar kompetensi 
Siswa mampu memahami 

manfaat dan kerusakan hutan.

Kompetensi dasar
• Siswa mampu menjelaskan  

manfaat dan penyebab 

kerusakan hutan. 

• Siswa dapat menerangkan 

akibat dari kerusakan hutan 

dan mencari pemecahan 

masalahnya. 

Konsep
• Kerusakan hutan sebagian 

besar disebabkan oleh 

ketidaktahuan dan 

kesengajaan manusia.

• Kerusakan hutan karena 

ulah manusia yang serakah 

dan tidak bertanggung 

jawab.

Keahlian
• Mengamati, menganalisa dan 

mengenali kerusakan hutan 

yang ada di lingkungan 

siswa.

• Mencari solusi yang 

sederhana untuk 

menanggulangi kerusakan 

hutan.

LKS 1 Diskusi dan presentasi dari studi kasus 

• Guru membagi kelompok, setiap kelompok dapat berisi 5 – 7 

siswa.

• Setiap kelompok memilih salah studi kasus dari klipingan 

koran lokal (guru dapat membawa contoh studi kasus di 

luar kliping yang tersedia). 

• Jelaskan dalam diskusi kelompok dapat menggali dari 

contoh kasus tersebut.

Panduan diskusi  

Judul: 

1 Apa yang terjadi?

2 Kapan terjadinya? 

3 Di mana terjadinya? 

4 Bagaimana bisa terjadi?

5 Siapa penyebabnya?

6 Bagaimana penanggulangannya?

7 Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya?

8 Apa yang pemerintah daerah lakukan untuk pencegahannya 

atau penanganannya? 

• Pada pertemuan berikutnya setiap kelompok 

mempresentasikan hasil dari diskusi. Bahan presentasi 

dapat dibuat sebagus mungkin dengan gambar atau hiasan.

• Untuk menentukan kelompok yang akan maju dapat berupa 

kesadaran kelompok sendiri bersedia maju atau 

mengundinya.

LKS 2 Hutanmu hutanku juga 

• Beri tugas kepada siswa untuk membuat karangan dengan 

judul:

1 “Jika aku jadi Lurah atau Kepala Desa” apa yang akan 

kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di desaku. 

2 “Jika aku jadi Camat” apa yang akan kalian lakukan 

untuk menjaga lingkungan di wilayahku. 

3 “Jika aku jadi Bupati” apa yang akan kalian lakukan 

untuk menjaga lingkungan di wilayahku 

4 “Jika aku jadi Guru” apa yang akan kalian lakukan agar 

siswanya memiliki kesadartahuan tentang lingkungan di 

sekitarnya.  

Panduan diskusi 

• Apakah siswa setuju dengan karangan temanmu ini, jika 

setuju mengapa dan jika tidak setuju mengapa?

• Atau tanyakan kepada siswa lain, adakah yang mau 

menambahkan mengenai program yang telah diajukan oleh 

siswa yang membaca karangannya. 

• Guru dan siswa lain dapat bertanya. Di akhir diskusi guru 

dapat merangkum atau menambahkan ide untuk 

penyempurnaan karangan. 

• Jangan lupa guru juga membetulkan bahasa, tanda baca dll. 

dalam karangan tersebut.
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LKS 3 Warisan untuk adik kelas 

• Karena siswa kelas VI sebentar lagi akan menjalankan 

Ujian Akhir Studi (UAS) sebelum meninggalkan sekolah 

dasar, ajaklah siswa untuk membuat tulisan berupa puisi, 

karangan, atau kata-kata bijak dll, untuk mengajak 

pembaca tulisannya menjaga lingkungan. Tulisan ini akan 

ditempel pada majalah dinding sekolah dan akan dibaca 

oleh adik kelas mereka sebagai warisan dari kakak kelas 

kepada adik kelasnya.

Catatan: dapat juga berupa gambar atau lukisan tentang 

lingkungan di siswa.
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Contoh salah satu karya yang bisa di buat oleh siswa 
yang menggambarkan keadaan hutan yang masih asri
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