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Kata Pengantar 

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

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

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Hal ini juga sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang makin 

lama makin mengkhawatirkan dan sulit dikendalikan. WWF Indonesia menyadari bahwa upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tidak akan berhasil dengan baik tanpa partisipasi dan kepedulian masyarakat. Ini berarti 

pendidikan lingkungan hidup memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi dan 

kepedulian masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup pada umumnya dan wilayah pesisir laut 

pada khususnya. 

Menyadari hal tersebut, Yayasan WWF Indonesia, Solor Alor Project bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 

Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengembangkan modul belajar untuk memberikan pengetahuan 

tentang lingkungan sekitar tentang  hutan, laut, udara dan air segala keterkaitannya kepada siswa-siswa tingkat 

Sekolah Dasar khususnya kelas 4 (Empat), 5 (Lima), dan 6 (Enam). Dengan berdasar pada visi Yayasan WWF-

Indonesia “Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa 

mendatang” dan komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman 

hayati, bersama-sama untuk menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut 

kepada siswa sekolah sedini mungkin.  Modul Pendidikan Lingkungan Hidup terbagi menjadi 3 (tiga) buku yaitu 

Kelas 4 (Semester 1 dan 2), kelas 5 (Semester 1 dan 2), dan kelas 6 (Semester 1) memberikan pengetahuan dasar 

hingga pengetahuan yang lebih mendalam yang ditujukan kepada siswa Sekolah Dasar sesuai tingkatannya.

Selain itu, buku ini dirancang sebagai kurikulum muatan lokal guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

pendidikan lingkungan hidup tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Lembata. Buku Pendidikan Lingkungan Hidup 

ini telah dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan 

lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan, sumber daya alam, 

hutan, air, udara, pesisir dan laut. Pada buku ini diberikan pula kasus/permasalahan yang harus diselesaikan oleh 

siswa sehingga akan melatih untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. 

Dalam proses penyusunannya, buku ini telah mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari para 

guru, Dinas Pendidikan, serta pihak lainnya.  Namun demikian, tidak berarti bahwa buku ini telah sempurna dan 

memuaskan semua pihak.  Karena itu, berbagai masukan yang konstruktif terus dinantikan untuk perbaikan pada 

masa yang akan datang.

Yayasan WWF Indonesia Solor Alor Project mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

disampaikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berperanserta secara aktif didalam menyusun dan 

menyempurnakan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata 

khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lembata yang dengan sekuat tenaga telah mendukung semua proses sampai tersusunnya 

buku ini.

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

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

Kalabahi, Februari 2012.

Yayasan WWF Indonesia

Solor Alor Project
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Hutan adalah suatu bentuk kehidupan yang di dalamnya banyak 

ditemukan berbagai macam flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). Di dalam 

hutan juga banyak  ditemui  berbagai macam sumberdaya alam seperti air, 

udara dan tanah.

 Negara kita memiliki wilayah hutan yang luas. Tercatat ada 126,8 juta  

hektar yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Fungsi dan Manfaat Hutan 

Hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hasil hutan 

seperti kayu sangat berguna bagi masyarakat. Tumbuhan di dalam hutan juga 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan dan sumber bahan 

bangunan. Hutan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi atau wisata alam.

Selain itu hutan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan yang hidup 

di dalamnya. Hutan menyediakan sumber makanan bagi berbagai jenis hewan 

dan tumbuhan serta manusia. Hutan juga dijadikan tempat tumbuh dan 

berkembang biak yang aman bagi aneka satwa liar.

Fungsi hutan sangat banyak sekali bagi kehidupan. Ekosistem hutan 

sangat berperan penting sebagai penyedia sumber air bersih, penghasil 

oksigen (O2), dan peran penyeimbang lingkungan. 

 

BAB 1

SUMBER DAYA HUTAN
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Sumberdaya Alam di Dalam Hutan

1. Air

Hutan merupakan wilayah yang menyediakan sumber air bersih. Tetesan 

air dari tanah meresap ke sungai-sungai kecil di sekitar hutan. Alirannya 

mengalir membentuk sungai besar ke arah  pemukiman penduduk dan menuju 

muara laut. 

Di laut, semua sumber air dari sungai dan dataran akan berkumpul. Dari 

laut juga merupakan awal proses terjadinya hujan. Tetesan air akan berubah 

bentuk menjadi uap air di udara dan membentuk awan dikarenakan oleh panas 

sang surya.

Awan tersebut bergerak tertiup angin ke daratan tinggi, lalu turunlah 

hujan. Tetesan air hujan akan membasahi tanah. Sebagian akan meresap ke 

dalam tanah untuk mengisi mata air, sumur-sumur dan membasahi ladang-

ladang petani. Tetesan air hujan juga mengguyur hutan-hutan . Hal itu dikenal 

sebagai proses perjalanan air di muka bumi.

2. Tanah

Setiap jenis tanah terbentuk dari sejumlah pasir ,tanah liat, kerikil, 

lumpur dan humus dengan jumlah yang masing-masing berbeda. Selain itu, di 

setiap jenis tanah biasanya juga tumbuh jenis tumbuhan yang berbeda.

Secara umum, tanah terdiri atas tiga lapisan. Lapisan pertama terdiri 

dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati. Lapisan kedua disebut 

humus (Top soil). Lapisan ini berasal dari pembusukan organisme (Tumbuhan 

dan hewan) yang telah mati. Lapisan ketiga disebut subsoil atau lapisan tanah 

bagian bawah. Lapisan tanah ini berasal dari bebatuan yang melapuk.
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Berbagai jenis tanah ada di Kabupaten Lembata. Di daerah pesisir maupun 

pegunungan ditemukan  jenis tanah yang berbeda-beda. Tanah yang 

digunakan terus menerus akan menurun tingkat kesuburannya. Untuk itu, 

diperlukan usaha untuk meningkatkan kembali kesuburan tanah. Salah 

satunya  melalui pemupukan tanaman dengan menggunakan pupuk kompos.

 

3. Udara

Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Manusia dan hewan bernafas 

menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Karbondioksida 

diserap kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosistesis 

adalah proses memasak makanan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Dari 

fotosintesis itu tanaman  menghasilkan oksigen.

Karena keadaan tersebut tumbuhan memerlukan manusia dan hewan 

Begitu pula sebaliknya, hewan dan manusia memerlukan tumbuhan. Udara  

yang bersih, bebas dari bahan pencemaran sangat diperlukan oleh manusia, 

hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya.

4. Keanekaragaman Hayati

Yang dimaksud keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman 

(Beraneka macam) makhluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan 

lingkungannya, seperti hewan maupun tumbuhan.
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LKS I - Siswa

Bernyanyi, “ Mari Ke Hutan “

Sebelum kita mengenali hutan lebih dalam lagi,  ayo kita menyanyikan lagu 

 “ Mari Kita Ke Hutan ! ”

 ” MARI MARI KITA KE HUTAN ” 

(Notasi nada lagu “ Naik-Naik ke Puncak Gunung “)

MARI MARI PERGI KE HUTAN    

SEJUK NYAMAN SEKALI

KIRI KANAN BANYAKNYA POHON

YANG HARUS DILINDUNGI

MARI KITA BERSAMA-SAMA

GIAT MENANAM POHON

JANGAN LENGAH, JANGAN TERLAMBAT

MENCINTAI LINGKUNGAN

LKS SISWA

BAB 1, SUMBER DAYA HUTAN
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LKS 2 - Siswa

Bermain, Siapa Aku?

1. Aku bernafas dan memerlukan air. Hewan-hewan banyak yang hidup 

nyaman di tubuhku. Aku terdiri dari 50% air, dan akarku berfungsi 

seperti jangkar di tanah. Coba tebak, siapakah aku? 

2. Aku sangat berperan sebagai paru-paru dunia. Jika aku hilang, maka 

bumi akan menjadi lebih panas. Berbagai macam binatang seperti kijang, 

macan, berbagai jenis burung menjadikan aku sebagai tempat tinggal. 

Siapakah aku?

3. Aku sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk pernafasan. 

Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan aku untuk diambil oleh manusia dan 

hewan. Siapakah aku?

4. Aku tempat tumbuh tanaman dan juga tempat berpijak manusia. 

Tanaman mengambil air dan makanan dari aku. Siapakah diriku?

5. Aku membantu tanaman menyebarkan makanan mulai dari akar hingga 

ranting-ranting. Saat manusia dan hewan haus akan meminum aku. 

Siapakah aku?

siapa

 aku ?
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BAB 2

UDARA
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Udara adalah kumpulan atau campuran gas di atmosfer. Udara 

mengandung oksigen dan berbagai macam gas lain. Oksigen merupakan gas 

yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Manusia misalnya, menghirup 

oksigen yang selanjutnya oleh darah diangkut ke seluruh sel tubuh. Tanpanya, 

manusia akan mati dalam hitungan menit saja. Selain dibutuhkan manusia, 

oksigen juga dibutuhkan oleh semua proses pembakaran seperti mesin mobil, 

api, perapian di rumah-rumah, pembakaran lemak dalam tubuh manusia dan 

sebagainya.

Banyak orang menganggap bahwa udara itu tidak terbatas. Anggapan ini 

ternyata keliru. Lapisan udara yang menyelimuti bumi hanya setebal 15 km 

saja. Dari lapisan itu, oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan 

makhluk hidup lainnya hanya 5 km. Bila udara tercemar, maka sangat 

merugikan mahluk hidup di muka bumi.

Pencemaran Udara

Udara yang sehat adalah udara yang bersih dan bebas dari pencemar 

atau polutan. Pencemaran udara dihasilkan dari sumber alam dan tidak alami. 

Di bawah ini adalah contoh  pencemaran atau polusi udara:

1. Sumber pencemar udara alami, misalnya: 

Pembusukan serasah daun.

? Meletusnya gunung berapi.

? Asap belerang dari dalam kawah gunung berapi.

? Kebakaran hutan karena musim kemarau yang panjang, dan lain-lain.

2. Sumber pencemar udara tidak alami, misalnya:

? Asap pembakaran lahan di hutan.

? Asap pembakaran sampah.

? Asap pabrik.

? Asap kendaraan bemotor.

? Asap rokok.

? Asap pembakaran di dapur, dan lain-lain.

?
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Penanggulangan Pencemaran Udara

Bermacam cara bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran 

udara. Salah satu upaya sederhana, mudah dan murah untuk membersihkan 

udara yang kotor adalah dengan menanam dan merawat sebanyak mungkin 

pohon di sekitar kita. Hal itu sangat bermanfaat sekali karena setiap daun 

dari tumbuhan  berperan sebagai penyaring udara kotor. Tumbuhan juga 

berguna sebagai penghasil oksigen. Ingat, tanpa tumbuhan, tidak akan ada 

oksigen. Tanpa oksigen, tidak ada kehidupan di bumi ini.

Selain upaya di atas, berikut ini ada beberapa cara yang dapat kalian   

lakukan untuk mengurangi pencemaran udara:

Berjalan kaki atau bersepeda menuju sekolah atau saat berpergian 

dalam jarak dekat. 

Kurangi penggunaan mobil pribadi.  Gunakanlah angkutan umum. 

Jangan membuat api unggun terlalu besar sebab selain boros kayu  

dan menghasilkan banyak asap, percikannya bisa menyebabkan 

kebakaran.

Jangan pernah membakar baterai bekas karna berbahaya. Baterai  

yang terbakar tersebut bisa menimbulkan ledakan menyebabkan   

tersebarnya material beracun seperti kadmium, merkuri dan nikel di    

lingkungan sekitar kita. Simpan saja baterai-baterai bekasmu pada       

tempat yang aman.

Jangan menggunakan parfum yang kalengnya mengandung freon  

sebagai agen pengaktif kaleng.

Minta orang tua kalian untuk mematikan mesin kendaraannya pada   

saat lampu merah menyala. Asap dari kendaraan yang tidak bergerak 

lebih berbahaya 3 hingga 5 kali lipat daripada asap kendaraan      

bergerak.

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

7

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



 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

LKS SISWA

BAB 2, UDARA 

LKS 2 - Siswa

Polusi yang Terlihat dan Tak Terlihat

Alat dan bahan :

Kertas. 

Botol selai.

Asam cuka.

Langkah kerja :

1. Bakar selembar kertas, asapnya ditampung di dalam botol selai kosong, 

tutup rapat botol. 

 a.  Bisakah kalian melihat benda yang ada di dalam botol?

 b.  Apa yang kalian lihat dalam botol? 

c.  Apa yang terjadi bila ada mahluk hidup di dalam botol itu?

2. Buka sebotol cuka, biarkan sesaat. Bau cuka adalah polutan yang tidak 

terlihat, sama seperti saat kita mencium sampah saat melewati bak 

sampah. Kira-kira apa yang menyebabkan kita bisa mencium bau?

3. Dari percobaan diatas, manakah polusi yang terlihat dan tidak terlihat?

cukacuka

 Botol  berisi asap

8
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LKS 2 - Siswa

Sumber-sumber Pencemaran

Warnai gambar diatas. Tuliskan sumber-sumber pencemaran udara yang ada 

digambar (Alami dan tidak alami) itu. Ceritakan pendapatmu sesuai gambar 

tersebut. Nah, tempelkan hasilnya di majalah dinding sekolah atau ruangan 

kelas kalian.

9
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LKS 3 - Siswa

Penugasan Siswa Melalui Permainan

Ambillah kartu yang telah disediakan oleh guru dengan menutup mata. Lihat 

tugas yang kalian dapat, lalu diskusikan di dalam kelompok masing-masing dan 

catat hasil diskusi kalian. Buatlah presentasi semenarik mungkin.

HASIL DISKUSI KELOMPOK

Nama Kelompok :

Nama Anggota Kelompok :

Tema :

10
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Laut meliputi hampir 70% luas wilayah bumi. Air laut terdiri dari 

campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-

garaman, dan gas-gas terlarut. 

Laut berdasarkan kedalamannya di bagi dua, yaitu laut dalam 

(Kedalaman lebih dari 200 meter) dan laut dangkal (Kedalaman kurang dari 

200 meter). Dari dua bagian tersebut, laut dangkal mempunyai peranan 

penting dalam siklus hidup dari banyak hewan laut. Di perairan laut dangkal 

sendiri, ada bagian yang penting juga yaitu wilayah pesisir.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Daerah 

pesisir memiliki  sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut,  

perembesan air laut (Intrusi).

 Ekosistem laut dangkal dapat dibagi menjadi 3 ekosistem yaitu 

Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang. Ketiga ekosistem 

tersebut merupakan ekosistem paling penting diantara beberapa ekosistem 

yang ada di laut. Ekosistem tersebut di dalamnya terdapat beraneka jenis 

biota laut yang beragam dan berbeda dari biota lain yang biasa kita temui di 

darat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat secara rinci tentang 3 ekosistem 

tersebut, yaitu :

1. Ekosistem Hutan Mangrove

Hutan mangrove biasa juga disebut hutan bakau. Hutan mangrove 

tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang 

surut air laut.

Pohon mangrove tidak seperti pohon-pohon yang biasa kita lihat di 

daratan. Tanaman mangrove memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuk 

akarnya yang tumbuh ke atas atau tumbuh menonjol di atas permukaan tanah 

(Lumpur). Fungsi akar itu sebagai penyangga pohon. Akar itu juga berguna 

untuk menyerap oksigen yang ada di udara. 

BAB 3

PERAIRAN LAUT DAN PESISIR
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 Di dalam ekosistem hutan mangrove banyak dijumpai hewan dan 

tumbuhan yang unik. Ada hewan yang hidup di dalam lumpur, seperti keong, 

kerang, kepiting, cacing dan siput laut. Ada juga serangga kecil yang 

ditemukan di sekitar dedaunan dan batang mangrove seperti semut dan 

belalang. Ada juga beberapa reptil (Hewan melata) yang dijumpai di kawasan 

hutan mangrove, misalnya ular, kadal, serta biawak.

Pada ekosistem mangrove tersebut, terdapat kehidupan ikan yang 

khas yakni Ikan Gelodog (Periophthalmus spp.). Uniknya ikan itu dapat 

meluncur di atas dan di dalam air dengan cara  mengembangkan siripnya. 

Sedangkan, kulitnya digunakan untuk pernafasan tambahan.

Bukan hanya biota mangrove yang 

banyak mendapatkan manfaat dari mangrove 

tersebut. Hutan mangrove juga memberikan 

banyak manfaat bagi manusia, antara lain 

sebagai sumber mata pencaharian seperti 

mencari ikan, kerang, kepiting dan udang. 

Ikan-ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh 

manusia sebagai sumber makanan. 

 Perairan mangrove yang terdiri dari lumpur dan air menyimpan bahan 

makanan bagi ikan seperti plankton. Semakin banyak plankton tersedia di 

lingkungan tersebut, maka semakin banyak ikan yang hidup, bertelur dan 

berkembangbiak (Memijah).

Batang mangrove juga  dimanfaatkan pula sebagai kayu bakar, bahan 

bangunan rumah, pembuatan arang. Ada juga yang menggunakan batang pohon 

mangrove  sebagai bahan pembuat kertas.

 Disamping itu, hamparan hutan manggrove berfungsi sebagai pelindung 

pantai. Hal tersebut dikarenakan pohon mangrove mampu menahan ombak, 

angin, badai, banjir dan pengikisan pantai. Akarnya yang kuat mampu menahan 

lumpur dan mencegah masuknya air laut ke daratan.

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___
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ikan gelodog

ekosistem hutan mangrove
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2. Ekosistem Padang Lamun

Lamun atau dalam bahasa Inggrisnya disebut seagrass merupakan 

tumbuhan berbunga dan berbuah yang tumbuh di dasar perairan pantai. 

Tumbuhan lamun memiliki kemiripan dengan tumbuhan lily. Lamun biasanya 

tumbuh pada dasar perairan yang berpasir, berlumpur, atau gabungan dari 

keduanya. Lamun juga ditemukan di daerah yang banyak ditemukan pecahan 

karang mati. Tumbuhan lamun memerlukan sinar matahari untuk kelangsungan 

hidupnya.

Ekosistem padang lamun merupakan tempat yang aman bagi berbagai 

jenis ikan. Rimbunnya dedaunan lamun dipakai sebagai tempat berlindung, dan 

mencari makan beragam jenis ikan. 

Salah satu hewan unik yang ditemukan di ekosistem padang lamun 

adalah Dugong atau Duyung. Duyung termasuk jenis mamalia (Hewan 

menyusui) yang ditemukan di dalam laut. Kawasan padang lamun di perairan 

Solor-Lembata-Alor banyak ditemukan  Duyung. 

Hewan bertubuh besar itu bergantung kepada ekosistem padang lamun 

sebagai tempat untuk mencari makan. Makanan utama Duyung adalah 

berbagai spesies dari lamun. 

Selain itu, di kawasan ini juga terdapat jenis Penyu Hijau (Chelonia 

mydas). Species penyu ini juga memakan beberapa jenis lamun.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 1
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3. Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan zat kapur 

terutama kalsium karbonat (CaCO ) yang dihasilkan oleh hewan karang, alga 3

berkapur dan organisme-organisme lain. Hewan karang termasuk kelas 

Anthozoa yang berarti hewan berbentuk bunga. Polip karang bertubuh lunak, 

mempunyai mulut pada bagian atas yang dikelilingi lengan-lengan atau yang 

disebut tentakel. Polip pada umumnya hanya menjulur pada malam hari. 

Terutama untuk menangkap plankton yang terdapat disekitarnya, dan dapat 

dijadikan sebagai makanan tambahan .

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis 

dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Zooxanthellae 

tersebut berbentuk bulat dan tinggal di bawah kulit hewan karang. Proses 

pembentukan terumbu karang terdapat hubungan saling menguntungkan 

antara polip karang dan zooxanthellae. Ketika terkena sinar matahari, 

zooxanthellae menghasilkan oksigen dan bahan makanan yang melekat di 

lapisan luar polip karang. Sedangkan polip karang memberikan tempat hidup 

dan juga karbon dioksida untuk digunakan dalam proses fotosintesis. 

Keberadaan zooxanthellae ini mempengaruhi cepat lambatnya penumpukan 

zat kapur oleh polip karang. 

Polip karang menyerap kalsium karbonat (CaCO3) dari air laut, yang 

lebih kita kenal dengan kapur. Terjadi suatu reaksi di dalam tubuh polip dan 

menghasilkan cangkang luar berupa zat kapur. Selain memberikan zat 

makanan, zat warna yang dimilikinya, zooxanthellae memberikan warna pada 

polip-polip karang yang menyebabkan terumbu karang tampak menjadi indah.

ekosistem terumbu karang

karang terumbu dan

matrik terumbu

hewan karang

diperbesar

 (Zooxanthellae) 

 (kerangka kapur)
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Di kawasan Solor-Lembata-Alor, jenis karang yang ada mencapai 345 

jenis. Karang-karang tersebut menjadi rumah bagi lebih dari 279 jenis ikan. 

Ikan-ikan tersebut bernilai ekonomis tinggi untuk kunsumsi maupun ikan hias.
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karang otak

karang batu

karang tanduk

karang lunak

karang meja

Berbagai jenis karang
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Nah, setelah kita mengenal sumberdaya yang ada di ketiga ekosistem 

penting di perairan dangkal, sekarang mari kita mengenal beberapa 

sumberdaya laut lain. Sumberdaya ini bisa berupa flora ataupun fauna. 

Beberapa diantaranya adalah:

a. Teripang

Teripang atau Timun Laut banyak jenisnya. Teripang termasuk 

hewan invertebrata (Tidak bertulang belakang) dan masuk dalam kelas 

Holothuroidea. Teripang tersebar luas di lingkungan laut diseluruh dunia, 

mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam terutama di Samudera 

Hindia dan Samudra  Pasifik  Barat.

Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar 

substrat pasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu. 

Teripang merupakan hewan yang sangat penting dalam rantai makanan di 

terumbu karang . 

b. Ikan

Ikan yang dapat ditemukan di lautan ada ribuan jenisnya. Untuk 

mempermudah mempelajarinya, ikan dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

*  Ikan Konsumsi 

Ikan-ikan jenis ini biasa hidup di sekitar terumbu karang ataupun di 

laut. Ikan konsumsi biasanya berukuran besar dan enak rasanya. Kelompok 

ikan ini disebut juga dengan ikan target karena ikan-ikan ini memang menjadi 

target tangkapan utama para nelayan. Jenis ikan yang termasuk dalam 

kelompok ikan konsumsi diantaranya: Tuna, Cakalang, Kombong, Layang, 

Kerapu, Kakap, dan lain-lain.

Teripang banyak diambil oleh para 

nelayan karena harganya yang tinggi dan 

banyak manfaatnya. Tubuhnya banyak 

mengandung protein. Beberapa spesies 

teripang yang mempunyai nilai ekonomis 

penting diantaranya: Teripang Putih 

(Holothuria scabra), Teripang Koro 

(Microthele nobelis), Teripang Pandan 

(Theenota ananas), dan Teripang dongga 

(Stichopu ssp.) . 
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* Ikan Indikator

Yang termasuk dalam kelompok ini hanyalah jenis-jenis Ikan Kepe-kepe 

(Butterfly Fish). Ikan Kepe-kepe disebut ikan indikator karena keberadaan 

ikan ini menjadi indikator atau pertanda bahwa kondisi lingkungan masih 

bagus. Ikan Kepe-kepe tinggal di ekosistem terumbu karang. Ikan Kepe-kepe 

sangat tergantung dengan karang karena makanan utama ikan ini adalah polyp 

karang.

* Ikan Mayor

Kelompok ikan mayor tinggal di sekitar ekosistem terumbu karang. 

Kelompok ikan mayor sangat banyak jenisnya dan biasanya ikan ini berwarna-

warni. Rata-rata ikan mayor berukuran kecil dan merupakan ikan hias. 

Keberadaan ikan ini menjadikan ekosistem terumbu karang menjadi lebih 

indah. Ikan-ikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Ikan Badut (Clown 

Fish), Ikan Bidadari (Angel Fish), Ikan Sersan Mayor, dll.
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Bermacam jenis ikan penghuni 

ekosistem terumbu karang
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c. Kerang-kerangan

Kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak 

(Moluska). Dalam pengertian umum, kerang berarti semua moluska dengan 

sepasang cangkang (Bivalvia).

Kata kerang dapat pula berarti semua kerang-kerangan yang hidupnya 

menempel pada suatu obyek. Kerang juga dipakai untuk menyebut berbagai 

kerang-kerangan yang bercangkang tebal, berkapur, dengan pola unik pada 

cangkang yang keras. Kerang yang bisa menghasilkan mutiara juga termasuk 

dalam kelompok ini.

Kerang banyak diambil oleh nelayan untuk dijual. 

Daging kerang mengandung protein yang tinggi. 

Makanya, kerang banyak dijumpai di pasar atau 

rumah makan sebagai menu makanan. Beberapa 

jenis kerang juga dibudidayakan manusia untuk 

diambil mutiara  dan dagingnya.  

d. Rumput Laut

Rumput laut adalah alga berukuran besar (Macro algae) yang tumbuh di 

laut. Alga adalah sejenis tumbuhan tingkat rendah karena tidak memiliki 

akar, batang, dan daun. Secara umum rumput laut banyak sekali jenisnya. 

Beberapa jenis bisa dimakan dan jenis yang lain hanya bisa digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan barang-barang, seperti kosmetik, kertas, fiber, dll.

Para nelayan menyebut rumput laut itu sebagai agar-agar, salah satu jenis 

rumput laut dengan nama Eucheuma cottonii yang merupakan bahan dasar 

pembuat agar-agar.
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Nah, banyak sekali sumberdaya yang ada di laut bukan? Sayang sekali 

jika sumberdaya tersebut rusak atau punah. Agar pantai dan laut tetap 

lestari, adik-adik harus menjaganya. Bagaimana caranya? 

Di bawah ini terdapat beberapa tips sederhana yang dapat adik-adik lakukan:

Hentikan pembuangan sampah atau limbah ke pantai dan laut.

Hentikan penambangan pasir pantai dan terumbu karang.

Jika kita ke pantai dan bermain di terumbu karang, jangan merusaknya

dengan menginjak atau mengambil karang yang terdapat di sana!

Hentikan reklamasi pantai atau pembangunan kawasan industri atau

pemukiman di tepi pantai.

Hentikan penangkapan ikan dengan peralatan yang merusak terumbu   

karang seperti potasium, bom, racun, dan pukat harimau/gardan/trawl!
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Penangkapan ikan dengan cara

yang ramah lingkungan
V

Penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan
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 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

LKS 1 - Siswa

Permainan Laut dan Pesisir

Ayo kita bermain laut dan pesisir. Kalian harus berkosentrasi agar tidak 

terjebak dalam permainan ini. Perhatikan juga teman kalian jika ada yang 

bermain curang. Nah, selamat bermain.

LKS SISWA

BAB 3, PERAIRAN LAUT DAN PESISIR

Nama Hewan                        Tempat Tinggal
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LKS 2 - Siswa

Permainan Acak Kata

Carilah nama-nama hewan yang ada di dalam angka acak ini. Lalu kelompokkan 

tempat hidup masing-masing hewan  tersebut.
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LKS 3 - Siswa

Sumber Daya Laut dan Pesisir

Isilah tabel dibawah ini, berdasarkan sumber daya laut yang telah kalian 

temukan.

No Sumber daya laut Habitat FungsinyaNo Sumber daya laut Habitat Fungsinya
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Air penting bagi semua bentuk kehidupan. Air menutupi hampir 71% 

permukaan bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (Air asin) dan pada 

lapisan-lapisan es (Di kutub dan puncak-puncak gunung). Air juga dapat hadir 

sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air 

dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: 

melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah. Tetesan air 

terserap ke dalam  mata air, mengalir ke  sungai dan muara menuju laut.

Air dapat berwujud padatan (Es), cairan (Air) dan gas (Uap air). Air 

merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi 

dalam ketiga wujudnya tersebut.

Air bersih penting bagi kehidupan manusia. Di banyak tempat sering 

terjadi kekurangan persediaan air. Pengelolaan sumber daya air yang kurang 

baik dapat menyebabkan kekurangan air.

Sumber-sumber air banyak tersebar di Pulau Lembata, beberapa 

diantaranya adalah:

1.      Mata Air/Embung–embung/Bendungan (Waikomo).

2.  Sungai, contohnya  Keam ( Pelabuhan Lewoleba).

3.      Air tanah, contohnya sumur.

4.    Tampungan air hujan, contohnya di daerah Leta, Kelurahan Selandoro 

Kecamatan Nubatukan.

BAB 4

SUMBER AIR
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Air harus memenuhi persayaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, 

mandi dan energi. Air bersih yang belum tercemar sangat dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia. Sumber air yang dianggap sebagai air bersih mempunyai 

syarat sebagai berikut : 

1.     Ciri secara fisik. Air tersebut terlihat jernih dan tidak berwarna, tidak   

berbau dantidak berasa. 

2.   Ciri secara kimia (Sederhana). Melalui analisa laboratorium melihat  

kadar diterjen (Kandungan nitrat dan fospor), kadar keasaman air

         (pH 6 – 8) dan lain-lain.

3. Ciri secara biologi (Bio indikator air) .Dengan melihat hewan-hewan 

yang hidup di dalam air tersebut. Contohnya udang, kepiting, nimfa 

capung, nimfa lalat, keong, kijing, anggang-anggang, dan lain-lain. 

Semakin beragam serangga dan hewan ditemui, kualitas airnya semakin 

baik.
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Bermacam -macam sumber air

Sungai Bendungan

Danau, rawa dan mata air
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LKS SISWA 

BAB 4, SUMBER AIR

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

LKS 1 - Siswa

Mengenal Sumber Air

Asal sumber air masyarakat Lembata bermacam-macam. Tahukah kalian asal 

mula sumber air tersebut? Tulislah jawaban kalian pada tabel di bawah ini.

No Sumber Air Asal Air
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LKS 2 - Siswa

Komposisi Air

Gambarkan komposisi air di bumi dengan membuat gambar ember dan gelas 

di dalam tabel yang disediakan.

Mengapa kita harus menjaga dan menghemat air?

1. ......................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

Laut

Air payau

Air segar

Es

Air tanah

Laut

Air payau

Air segar

Es

Air tanah
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LKS 3 - Siswa

Jadi Detektif Air,Yuk!

Keran adalah alat yang digunakan untuk mengatur aliran air. Untuk 

mendapatkan air dari bak atau saluran-saluran air PDAM ( Perusahaan Daerah 

Air Minum), adik-adik cukup membuka atau menutup alat ini.

Ketika pegangan keran diputarkan ke satu arah maka katup dalam keran 

akan keluar. Sebaliknya, jika dikemballikan pada posisi semula maka katup 

akan tertutup dan air akan berhenti mengalir.

Keran dapat diumpamakan sebagai mata air di rumah. Sudah selayaknya 

adik-adik menjaga agar mata air tersebut dapat terus tersedia di rumah. 

Jika tidak dijaga, bukan tidak mungkin keran menjadi sumber pembuangan 

air.

Tetesan air yang keluar dari keran yang bocor secara tidak disadari 

merupakan pemborosan karena membuang air dengan sia-sia.

Keran yang rusak akan menyebabkan air terbuang percuma, meskipun 

hanya berupa tetesan saja. Namun, akan sangat berarti jika terjadi dalam 

waktu yang lama.

Lakukanlah penelitian di bawah ini untuk mengetahui berapa banyak air 

yang terbuang ketika sebuah keran bocor.

 

Penelitian

Bahan yang diperlukan:

Keran yang bocor.

Jam.

Kertas.

Pensil atau pena.

Gelas ukur.

Ember.
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LKS 3 - Siswa

Jadi Detektif Air,Yuk!

Langkah kerja

1.  Carilah sebuah keran yang rusak atau bocor !

2. Simpan sebuah ember di bawah keran tersebut sehingga tetesan pertama   

air yang masuk ke dalam ember !

3.  Catat waktu pada saat tetesan pertama air yang masuk ke dalam ember.

4.  Biarkan tetesan air terkumpul dalam ember !

5.  Setelah 12 jam, ukur air yang telah dikumpulkan. Gunakan gelas pengukur 

untuk mengambil air di ember. Setiap kali memindahkan usahakan 

sedapat mungkin gelas pengukur penuh oleh air. Hitung berapa liter air 

yang tertampung ? Lalu tulis pada kertas yang tersedia.

6. Air yang telah tertampung dapat digunakan untuk menyiram  halaman   

atau untuk mencuci kendaraan.

7.  Minta orang tua untuk memperbaiki keran yang bocor, agar airnya tidak 

terbuang percuma.

Sekarang dapat adik-adik bayangkan seberapa banyak air yang terbuang 

percuma ketika keran-keran yang bocor dibiarkan tidak diperbaiki atau 

diganti.
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LKS 4 - Siswa

Menjadi Peneliti

Siapkan 3 gelas atau botol kemasan. Ambillah air dari sumur, sungai dan got 

(Atau air pembuangan). Perhatikan ketiga air tersebut, dan isilah tabel di 

bawah ini.

Sumber Air

Air sumur

Air sungai

Air got 

pembuangan

Warna Bau Kategori air (Bersih/kotor)
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 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

LKS 5 - Siswa

Poster atau Himbauan

Buatlah poster atau kata-kata himbauan pada teman-teman kalian agar 

menghemat penggunaan air.

30

Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 1
Mulok - PLH 
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Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh 

pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan memiliki banyak manfaat untuk kita 

semua. Hutan merupakan paru-paru dunia (Planet bumi) sehingga perlu kita 

jaga. Bila hutan rusak, maka akan membawa dampak yang buruk bagi kita di 

masa kini dan masa yang akan datang.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita 

dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin; 

Hutan juga ditemukan  di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil 

maupun di benua besar.

Pepohonan adalah bagian dari kehidupan hutan. Di dalam hutan banyak 

ditemukan beraneka pepohonan. Ada yang tinggi ada pula yang berbatang  

kecil. Pohon yang berbatang besar dan tinggi bisa hidup bertahun-tahun 

lamanya. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang 

hidup semusim saja. 

BAB 1

MANFAAT HUTAN

 ___  Muatan Lokal-Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Dasar, Kab.Lembata, NTT  ___

Hutan Penghasil Oksigen

Hutan memproduksi sejumlah besar oksigen melalui proses 

fotosintesis. Tumbuhan hijau membantu memperbaiki lapisan atmosfir 

menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh mahkluk hidup. Dedaunan 

pada tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara. Jika tumbuhan hijau 

tidak menghasilkan oksigen lagi, maka hampir semua kehidupan akan 

berhenti. Jika karbon dioksida bertambah banyak di atmosfer hal ini dapat 

merubah iklim di bumi secara drastis.
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Hutan sebagai Sumber Air

Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan 

atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Hal ini 

menjadikan hutan sebagai kawasan yang unik. Hutan merupakan salah satu  

sumber air bersih di bumi. Coba, perhatikanlah secara seksama! Setiap mata 

air selalu berada di kawasan hutan ataupun tidak jauh dari kawasan hutan. 

Nah, air yang keluar dari mata air tersebut juga pasti jernih dan segar. Selain 

itu air tersebut selalu keluar sepanjang tahun meskipun pada musim kemarau. 

Tahukah kalian, mengapa terjadi demikian?

Dalam siklus air, hutan berfungsi sebagai penyimpan air dalam tanah. 

Tetesan-tetesan dan genangan air tersembunyi di bawah akar-akar 

pepohonan. Air yang tersimpan di kawasan hutan tersebut akan menjadi 

cadangan pada saat musim kemarau. Semakin luas kawasan hutan, semakin 

banyak pula air yang dapat disimpan. Hutan juga mencegah air hujan terbuang 

langsung dalam tanah. Karena itu hutan berfungsi sebagai pencegah banjir 

dan tanah longsor. 

Untuk itu, sangatlah penting menjaga kelestarian hutan. Hutan yang 

terjaga kelestariannya akan mencegah bencana banjir atau tanah longsor 

pada saat musim hujan. Banyaknya sumber air di hutan juga akan 

menghindarkan bencana kekeringan dan kekurangan air pada saat musim 

kemarau.
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Hutan sebagai Sumber Bahan Makanan dan Obat-obatan

Hutan merupakan sumber bahan makanan yang kaya bagi masyarakat 

yang tinggal di sekitarnya. Hutan merupakan penghasil kacang-kacangan, 

buah-buahan, sayuran, perdu  dan akar. Masyarakat juga mengambil  

berbagai jenis  umbi-umbian, jamur, dan juga hewan di dalam kawasan hutan. 

Banyak jenis tumbuhan yang hidup di hutan memiliki kandungan gizi yang 

tinggi. Sumber makanan itu mengandung vitamin A dan C, ataupun zat besi, 

yang merupakan unsur penting bagi kesehatan. 

Hutan juga menyediakan bahan makanan bagi ternak. Rumput liar dan 

dedaunan muda adalah bahan makan alami bagi hewan ternak masyarakat di 

sekitar hutan. Di beberapa daerah, masyarakat mengambil kayu bakar di 

sekitar hutan untuk memasak. 

Selain itu, sejak dahulu manusia telah menggunakan berbagai macam 

tumbuhan untuk mengobati penyakit. Di Indonesia, penggunaan tanaman 

sebagai obat merupakan tradisi yang sangat tua. Obat tradisional alami dari 

berbagai macam tumbuhan dikenal dengan nama jamu. Jamu merupakan 

ramuan yang terbuat dari akar-akaran, daun, buah, batang  dan jamur. Secara 

alami semua tumbuhan sebagai bahan dasar untuk jamu dikumpulkan dari 

hutan. Tidak semua jenis tumbuhan obat tersebut dapat dibudidayakan. Oleh 

karena itu, hutan masih tetap diperlukan sebagai salah satunya sumber bahan 

baku obat tradisional.

Meskipun sumber daya hutan terus diambil, kita juga wajib 

memanfaatkan hutan dengan cara yang  bijaksana.
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Hutan sebagai Sumber Bahan Bangunan

Di hutan tumbuh beraneka spesies pohon. Banyak pepohonan di dalam 

hutan menghasilkan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kayu-kayu 

tersebut dipergunakan sebagai bahan bangunan. Kebutuhan masyarakat akan 

kayu dan rotan sebagai bahan bangunan dan industri sangatlah tinggi.

Kayu dan rotan tersebut merupakan hasil utama dari Hutan Produksi. Di 

dalam hutan lindung masyarakat tidak boleh mengambil kayu, rotan ataupun 

satwa liar. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan membangun 

rumah mereka dari kayu yang diambil di hutan. 

Hutan sebagai Potensi Ekowisata

Ekowisata berasal dari kata Eko dan wisata. Eko merupakan diambil 

dari bahasa Inggris, Eco (Ecologi) yang artinya lingkungan atau alam. 

Sedangkan wisata adalah tempat rekreasi.  Jadi ekowisata  bisa diartikan 

sebagai tempat wisata alam atau tempat rekreasi alam. Atau pula bisa 

diartikan sebagai wisata dalam bentuk perjalanan ke tempat-tempat di alam 

terbuka untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan 

tumbuhan serta satwa liarnya 

Negara kita memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan 

ekowisata . Hutan merupakan salah satu kawasan ekowisata yang menarik. 

Umumnya kawasan hutan yang  berfungsi sebagai kawasan wisata adalah 

Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman 

Wisata Alam), Kawasan Suaka Alam (Suaka Margasatwa) dan Hutan Lindung. 

Kegiatan ekowisata juga dapat di lakukan di Hutan Produksi yang berfungsi 

sebagai Wana Wisata.

Hutan sebagai Penyerap dan Penyaring Udara

Hutan juga bertindak sebagai penyaring udara. Debu atau partikel-

partikel yang menempel pada daun akan terjatuh ke lantai hutan oleh hujan 

yang turun. Gas-gas yang merupakan zat pencemar diserap melalui pori-pori 

daun. Daun bahkan mampu menyerap debu radioaktif. Polusi udara akan 

mengurangi radiasi matahari dan berpengaruh buruk terhadap fungsi hati 

dan paru-paru manusia. Penghuni kota lebih mudah terserang penyakit 

bronchitis, TBC, jantung dan saluran pernafasan. Satu hektar hutan mampu 

menyerap sampai 32 ton debu, antara dua kali jatuh hujan.     
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Hutan Sebagai Tempat Tinggal Hewan

Hutan sebagai sebuah ekosistem, merupakan rumah yang nyaman bagi 

ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan. Sebagian dari hewan-

hewan  tersebut merupakan hewan langka yang tidak dijumpai di daerah lain 

dan menjadi keunikan tersendiri. Sebagian hewan lain bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber bahan makanan bagi masyarakat sekitar. Tidak sedikit pula 

hewan yang tinggal di hutan mulai terancam punah. Hewan-hewan ini biasanya 

sangat sulit untuk berkembang biak. Selain itu, semakin berkurangnya 

kawasan hutan akibat penebangan liar juga menjadi penyebab punahnya 

beberapa jenis hewan langka.

Semua hewan di hutan menggantungkan makanan dan tempat tinggalnya 

di dalam hutan. Rimbunnya pepohonan menjadi tempat yang nyaman bagi 

sejumlah hewan mamalia. Pucuk-pucuk daun dan ranting menjadi tempat 

bersarang bagi burung-burung dan serangga.

Bahkan di lubang-lubang pohon tumbang dan di bawah serasah daun 

banyak dijadikan sarang atau rumah alami bagi sejumlah hewan mamalia 

(Hewan menyusui), reptil (Hewan melata) dan serangga. 

jamu
obat

tradisional
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Bermacam manfaat dan fungsi hutan

35

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



LKS 1 - Siswa

Tumbuhan sebagai Penghasil Oksigen

Tumbuhan adalah pabrik oksigen, setiap harinya tumbuhan menghasilkan 

oksigen yang dihasilkan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernafas . Dapatkah 

kamu bayangkan apa yang akan terjadi di dunia ini tanpa ada tumbuhan di 

dalamnya? Lakukanlah percobaan  di bawah ini untuk membuktikan tumbuhan 

adalah sebuah pabrik oksigen.

Alat dan Bahan :  

Tumbuhan air.

Toples.

Air.

Tata Kerja:

1. Ambilah serumpun tumbuhan air, letakkan dalam toples yang berisi 

air.

2. Simpan toples tersebut di halaman sekolah yang terkena sinar 

matahari.

3. Biarkan beberapa saat, lalu amati dan tuliskan apa yang terjadi.

LKS SISWA

BAB 1, MANFAAT HUTAN
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LKS 2 - Siswa

Tumbuhan sebagai Penyerap/Penyaring Pencemaran Udara

Kalian bekerja dalam kelompok. Usapkan beberapa potong kapas yang telah 

dibasahi alkohol pada daun yang tumbuh pada tempat yang berbeda, misalnya 

pohon yang tumbuh di lapangan atau pohon yang tumbuh pada tempat yang 

tertutup. Catat hasilnya di dalam LKS dibawah ini. 

Bagaimana hasil temuan kalian ?  Apakah hasilnya berbeda ? 

Mengapa berbeda? Jelaskan! 

Nama lokasi pengamatan

Warna kapas

coklat
coklat

muda
putih

Nama lokasi pengamatan

Warna kapas

coklat
coklat

muda
putih
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LKS 3 - Siswa

Tumbuhan sebagai Bahan Obat-obatan

Salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyedia bahan obat-obatan alami. 

Sekarang kalian bisa mencoba memanfaatkan salah satu tanaman yang ada 

seperti daun merungge (Daun kelor) untuk menyembuhkan luka, termasuk 

luka bakar. Coba berikan pada kulit kalian, rasa daun itu setelah ditumbuk. 

Jika ada yang memiliki luka, tempelkan pada luka tersebut. Perhatikan 

reaksinya beberapa hari kemudian. 

Temukan tanaman obat lain yang ada di sekitar kalian, dengan bertanya pada 

orang dewasa atau ahli tanaman obat. Catat hasilnya di dalam lembar LKS. 

Kerjakan secara berkelompok.

        Daftar Tanaman Obat Di Lembata
Nama Kelompok :

Anggota Kelompok :

Nama tanaman Bentuk daun Fungsi & manfaatNama tanaman Bentuk daun Fungsi & manfaatNama tanaman Bentuk daun Fungsi & manfaatNama tanaman Bentuk daun Fungsi & manfaat
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LKS 4 - Siswa

Manfaat dan fungsi Hutan

Pergilah  ke hutan atau suatu tempat masih terdapat pohon besar dan semak 

belukar. Lakukan pengamatan sesuai tugas masing-masing kelompok. 

Diskusikan di dalam kelompok apa yang kalian temukan, dan presentasikan di 

depan kelas dalam bentuk lagu, pembuatan poster maupun puisi singkat.

Nama Kelompok :

Judul Pengamatan :

Tanggal pengamatan :

Lokasi Pengamatan :
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BAB 2

PENCEMARAN UDARA

Asap dari kendaraan bermotor, asap dari pembakaran sampah atau 

debu yang berterbangan di jalanan, sering kali membuat kita batuk ataupun 

membuat mata perih. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya, karena dalam 

udara terdapat bahan-bahan lain yang mengotorinya. Udara tersebut tidak 

sehat lagi untuk dihirup.

Kandungan udara yang diperlukan oleh tubuh adalah oksigen. Namun 

sekarang ini, sudah banyak bahan pencemar yang mengotori udara. Sehingga 

selain oksigen bahan-bahan tersebut ikut terhirup. Akibatnya, tidak sedikit 

orang yang sakit, karena menghirup udara yang sudah tercemar.

Selain membuat udara tidak sehat, pencemaran udara erat kaitannya 

dengan pemanasan global. Gas pencemar, terutama karbon dioksida (CO2) 

hasil pembakaran bahan bakar fosil, adalah penyumbang terbesar . 

Pemanasan global menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca. 

Nah, apakah gas rumah kaca itu? Atmosfer bumi terdiri dari 

bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas yang 

menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat dikenal dengan istilah “gas 

rumah kaca”. Disebut gas rumah kaca karena sistem kerja gas-gas tersebut 

di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah kaca. Fungsinya menahan 

panas matahari di dalamnya agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. 

Dengan begitu tanaman di dalamnya pun akan dapat tumbuh dengan baik, 

karena memiliki panas matahari yang cukup. 

Planet kita pada dasarnya membutuhkan gas-gas tesebut untuk 

menjaga kehidupan di dalamnya. Tanpa keberadaan gas rumah kaca, bumi akan 

menjadi terlalu dingin untuk ditinggali, karena tidak adanya lapisan yang 

mengisolasi panas matahari. Sebagai perbandingan, Planet Mars yang 

memiliki lapisan atmosfer tipis dan tidak memiliki efek rumah kaca memiliki 
osuhu rata-rata yang sangat dingin yaitu -32  celcius.
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Bahan Pencemar (Polutan)

Pencemaran atau polusi udara adalah masuknya bahan pencemar di 

atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, 

hewan, dan tumbuhan. Bahan pencemar udara dapat mengganggu keindahan 

dan kenyamanan, atau dapat merusak barang-barang.

Bahan pencemar (polutan) adalah semua bahan baik itu berupa gas 

ataupun padatan seperti debu dan jelaga yang dapat mengubah kandungan 

udara . Gas tersebut menimbulkan pengaruh buruk bagi makhluk hidup yang 

menghirup udara yang tercemar.

Adik-adik mungkin pernah melihat asap yang keluar dari knalpot mobil 

atau kendaraan bermotor lainnya. Asap tersebut mengandung timbal. Timbal 

adalah zat yang ditimbulkan akibat pembakaran bahan bakar minyak  yang 

tidak sempurna. Timbal dapat membahayakan kesehatan manusia, 

diantaranya dapat memyebabkan pusing-pusing dan menurunkan tingkat 

kecerdasan pada anak.

Dampak Buruk Pencemaran Udara

Bahan pencemar atau polutan yang terdapat di udara dapat masuk ke 

dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Sejauh mana zat pencemar masuk ke 

dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikel berukuran besar 

dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas. Sedangkan partikel 

berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat 

pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh 

tubuh.

Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan yang paling umum 

dijumpai adalah penyakit ISPA (Insfeksi saluran pernapasan akut), termasuk 

di antaranya, asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat 

pencemar dikategorikan sebagai racun dan menyebabkan kanker.
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Pencemaran udara disamping berdampak langsung bagi kesehatan 

manusia, juga berdampak tidak langsung bagi kesehatan. Gas pencemar dapat 

merusak tanaman sayuran yang dimakan manusia. Pada tanaman sayuran yang 

terkena Timbal (Pb) sangat berbahaya apabila tanaman sayuran tersebut di 

konsumsi oleh manusia.

Beberapa akibat lain dari pencemaran udara, yaitu:

1.   Udara kotor menjadi penyebab buruknya kualitas air hujan. Air hujan yang 

jatuh pada tempat yang udaranya kotor akan membawa racun-racun ke 

tanah atau menjadikan genangan air hujan tidak lagi bersih. Di beberapa 

tempat yang tingkat pencemarannya tinggi, hujan yang jatuh sering 

disebut dengan Hujan Asam. Hujan asam mempunyai sifat keasamannya 

yang tinggi dan sangat merusak.

2.  Angkasa tempat udara berada juga tidak luput dari masalah. Pencemaran 

udara ternyata merusak lapisan pelindung bumi yang disebut ozon. 

Akibatnya, selain akan menipiskan lapisan udara kita, juga memudahkan 

manusia terserang penyakit kanker.

3.  Manusia akan semakin mudah terserang berbagai penyakit, baik yang 

langsung disebabkan karena pencemaran udara ataupun yang tidak 

langsung. Bagaimanapun juga, menghirup udara yang tidak sehat dapat 

melemahkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai penyakit.

Kak.. kenapa ya...

 udara disini kotor

... itu karena banyak gas pencemar udara

dari kendaraan dan asap pabrik

... wah bisa menyebabkan 

pemanasan global dong...
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Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi 

sebagai akibat terlalu tebalnya gas rumah kaca. Kegiatan manusia merupakan  

penyumbang terbesar dari pemanasan global. Karbon dioksida yang dihasilkan 

dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabik besar adalah penyebab 

meningkatnya gas rumah kaca di angkasa. Gas pencemar lain yang menjadi 

penyebab pemanasan global adalah gas metana (CH4) yang dihasilkan dari 

pembusukan sampah dan kotoran ternak. Ada pula gas nitrogen oksida (NO) 

yang dihasilkan dari pupuk, dan gas yang digunakan sebagai pendingin ruangan 

dan kulkas (CFC).
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Penanggulangan Pencemaran Udara

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran 

udara. Salah satu upaya sederhana, mudah dan murah untuk membersihkan 

udara yang kotor adalah dengan menanam sebanyak mungkin pohon, rumput, 

tanaman bunga dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Hal ini dikarenakan, setiap 

daun dari tumbuhan tersebut berperan sebagai penyaring udara kotor 

sekaligus sebagai penghasil oksigen. Ingat, tanpa tumbuhan, tidak akan ada 

oksigen. Tanpa oksigen, tidak ada kehidupan di bumi ini. Selain upaya di atas, 

berikut ini beberapa upaya yang masing-masing dapat kalian lakukan untuk 

mengurangi pencemaran udara, yaitu:

Berjalan kaki atau bersepeda.

Kurangi penggunaan mobil pribadi. Gunakan angkutan umum.

Jangan membuat api unggun terlalu besar sebab selain boros kayu dan 

menghasilkan banyak asap, percikannya bisa menyebabkan kebakaran. 

Jangan pernah membakar baterai bekas sebab akan meledakkannya. 

Ledakan baterai ini menyebabkan tersebarnya material beracun 

seperti kadmium, merkuri dan nikel di lingkungan sekitar kita. Simpan 

saja baterai-baterai bekasmu pada tempat yang aman. 

Jangan menggunakan parfum yang kalengnya mengandung freon 

sebagai agen pengaktif kaleng.

 Minta orang tua kalian untuk mematikan mesin kendaraannya pada saat   

lampu merah menyala. Asap dari kendaraan yang tidak bergerak lebih 

berbahaya 3 hingga 5 kali lipat daripada asap kendaraan bergerak.
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LKS 1 - Siswa

Udara Kotor

Ayo, sekarang perhatikan dua buah gambar di bawah ini! Seandainya diminta 

memilih untuk tinggal,  gambar yang mana yang akan kalian pilih ? Mengapa? 

LKS SISWA

BAB 2, PENCEMARAN UDARA
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LKS 2 - Siswa

Dampak Pencemaran Udara

Perhatikan gambar di atas. Tuliskan kegiatan dalam gambar tersebut yang 

menimbulkan polusi! Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi 

pencemaran udara.
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LKS 3 - Siswa

Polusi di dalam Rumah 

Gambarkanlah denah rumahmu, dan tuliskan aktivitas apa yang dilakukan 

penghuni rumah di setiap ruangan.

1. Bagian mana dari rumahmu yang menjadi kesukaanmu?

2. Mengapa kalian menyukainya?

3. Adakah aktivitas yang dilakukan penghuni rumah yang  menyebabkan 

polusi?

4. Adakah kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk membuat udara di 

rumahmu lebih segar?
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LKS 4.- Siswa

Bahaya Rokok

Bagaimana perasaan kalian ketika duduk dekat dengan orang yang sedang 

merokok? Bagaimana sikap kalian jika melihat perokok yang asapnya 

mengganggumu dan orang disekitar yang tidak merokok?

Gambarkan sebuah poster anti merokok atau suatu gambar larangan orang 

merokok di tempat umum dan sekolah.
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Laut adalah keseluruhan masa air yang saling berhubungan, yang 

mengelilingi semua sisi daratan di bumi. Laut meliputi hampir 70% luas wilayah 

bumi. Komposisi air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% 

material lainnya seperti garam-garaman, dan gas-gas terlarut.

Menurut para ahli, jumlah total air yang ada di muka bumi ini tercatat 
31,4 milyar km . Air laut meliputi 97,1% sedangkan sisanya 2,7% adalah air 

tawar. Dengan melihat betapa besarnya volume air laut yang ada, dapat 

dipastikan pula bahwa laut menyimpan potensi yang sangat besar. Kehidupan 

di laut banyak dimanfaatkan untuk kesejahtaraan manusia.

Di Indonesia sendiri, yang secara geografis berada di antara dua benua. 

Negara kita juga diapit oleh dua samudera dan tempat pertemuan lempengan 

benua. Kurang lebih 95 % jalur pelayaran perdagangan Asia Pasifik melewati 

perairan Indonesia. Makanya, negara kita memiliki lautan yang sangat 

strategis.

Bila di hitung, angka panjang pantainya mencapai 95.181 km. Menempati 

posisi ke 4 setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. Laut kita juga memiliki 

keindahan pantai yang bernilai jual tinggi untuk kegiatan pariwisata dan olah 

raga bahari. Bali, Lombok, Manado, Pulau Derawan, Kepulauan Wakatobi serta 

Kepulauan  Raja Ampat merupakan tempat-tempat wisata bahari yang sering 

dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Bertemunya lempengan benua, memberi bentuk indah di dasar laut. 

Palung, laguna, gunung berapi, kawasan terumbu karang banyak ditemukan  di 

seluruh perairan laut Indonesia.

Tak hanya di dasar laut, ribuan pulau terbentang dari Sabang hingga 

Merauke. Kepulauan Indonesia memiliki 17.504 pulau yang beranekaragam 

ukuran, bentuk serta keindahan alamnya. 

BAB 3

LAUT
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Laut sangat penting bagi kehidupan manusia. Laut merupakan alat 

pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Ditinjau dari segi sosial, ekonomi, 

dan budaya berikut beberapa fungsi laut bagi kehidupan manusia:

1. Laut sebagai Wilayah

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah Negara 

adalah wilayah kedaulatan, disamping rakyat dan pemerintahan yang 

diakui. Dasar hukum wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui 

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1967. Deklarasi tersebut memiliki nilai 

sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep 

wawasan nusantara yang menyatukan.

2. Sumber Keanakekaragaman Hayati

Laut sangat kaya dengan berbagai keanekaragaman hayati. Mulai dari 

berbagai jenis ikan, mamalia, tumbuhan laut sampai jasad renik. Dari 

berbagai jenis keanekaragaman hayati tersebut banyak yang sudah dapat 

dimanfaatkan oleh manusia, tetapi banyak yang belum dimanfaatkan. 

3. Sumber Makanan 

Banyak sekali sumber makanan yang berasal dari laut, selain jenis ikan, 

terdapat juga tanaman laut yang dapat di konsumsi seperti rumput laut.

4. Media Transportasi

Laut menghubungkan antar pulau dan antar negara. Alat transportas yang 

digunakan adalah perahu dan kapal laut. Dengan pemanfaatan laut sebagai 

sarana tranportasi, terbukalah hubungan antar masyarakat. Kegiatan 

perdagangan dan hubungan budaya  telah terjadi antar masyarakat.
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5.  Sumber Energi dan Tambang

Sumber energi banyak terdapat di laut. Banyak kilang minyak terdapat di 

lepas pantai. Sekarang ini sedang dikembangkan sumber energi angin dan 

ombak laut.

6. Sumber Obat-Obatan

Banyak bahan-bahan obat berasal dari laut. Berbagai jenis ikan dan 

tumbuhan laut dijadikan sebagai bahan obat. Sebagai contoh, rumput laut 

dapat dijadikan bahan obat kulit dan ikan hiu merupakan bahan omega 3 

untuk kesehatan otak anak.

7. Sumber Ilmu Pengetahuan

Dengan kekayaan yang begitu melimpah, banyak hal yang dapat dipelajari 

dari laut. Mulai dari sejarah laut itu sendiri, jenis-jenis flora dan fauna, 

airnya, pantainya dan lain-lain.

8. Tempat Rekreasi 

Laut adalah tempat favorit untuk berekreasi. Banyak pantai indah yang 

dapat dikunjungi. Keindahan di bawah perairan Indonesia sering 

digambarkan sebagai surga bawah laut. Wilayah Kepulauan Raja Ampat 

merupakan kawasan taman laut terbaik didunia karena menyimpan 

keanekaragaman hayati dan keindahan surga bawah laut yang tidak 

ternilai harganya, sehingga Pemerintah Indonesia mengusulkan sebagai 

Situs Warisan Dunia (The World Heritage Sites) bersama dengan 

beberapa lokasi lainnya.
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9.  Tempat Budidaya

Budidaya merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk 

mengurangi pengambilan sumberdaya langsung di laut. Pengambilan 

langsung di laut secara besar-besaran dan tidak terkendali akan 

menyebabkan penurunan sumberdaya yang menjadikannya sulit sekali 

untuk dipulihkan. Banyak sekali aktivitas budidaya yang dapat dilakukan di 

laut, seperti: budidaya rumput laut, budidaya kerang mutiara, budidaya 

ikan kerapu, budidaya ikan bandeng dan sebagainya.
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LKS 1- Siswa

Pengamatan Aktivitas di Pelabuhan

Gambarkan atau tuliskan aktifitas masyarakat di pelabuhan di dalam kotak 

yang telah disediakan. Diskusikan dengan kelompok, kegiatan mana yang 

merupakan manfaat laut bagi masyarakat. Ceritakan hasil pengamatan 

kalian di depan kelas.

LKS SISWA

BAB 3, LAUT
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LKS 2 - Siswa

Penyusunan Kliping

Kalian bekerja dalam kelompok. Carilah kliping tentang manfaat laut bagi 

kehidupan manusia, baik di perpustakaan atau bahan yang sudah tersedia. 

Diskusikan bersama kelompok kalian, lalu buat ringkasan dan pendapat kalian 

di dalam LKS. Jika sudah selesai, presentasikan di depan kelas kemudian 

dapat  ditempel di mading (majalah dinding)  sekolah.

Ringkasan KlipingRingkasan Kliping

Ringkasan Kliping

Bagaimana menurut kalian tentang kliping tersebut ?
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Air adalah zat yang dapat ditemukan di dalam  sumur, mengalir di 

sungai, di laut dan akan mendidih jika dipanaskan. Air adalah sumber 

kehidupan. Bumi adalah satu-satunya planet di jagad raya ini yang diketahui 

memiliki kandungan air.

Ambilah segelas air minum lalu lihatlah!  Berasal dari mana air 

tersebut? Air tersebut mungkin berasal dari laut, danau  atau sungai. 

Seluruh air yang terdapat di permukaan bumi telah ada sejak jutaan tahun 

yang lalu.

Planet Bumi sampai saat ini adalah salah-satunya planet yang memiliki 

air. Bahkan 3/4 bagian planet ini ditutupi oleh air. Namun 99% air yang ada di 

bumi tidak dapat digunakan langsung oleh manusia karena sebagian besar 

membeku atau asin.

Air mengalami siklus. Coba perhatikan tahapan siklus air pada gambar di 

bawah ini. 

BAB 4

AIR
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Air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. 

Secara umum banyaknya air yang ada di planet ini adalah sama walaupun 

manusia, binatang dan tumbuhan banyak menggunakan air untuk kebutuhan 

hidupnya. Jumlah air bersih sepertinya tidak terbatas. Sebenarnya air 

mengalami siklus atau perputaran dimana air yang kotor dan bercampur 

dengan banyak zat dibersihkan kembali melalui proses alam.

Proses siklus air (Siklus hidrologi) berlangsung terus-menerus yang 

membuat air menjadi sumber daya alam yang terbaharui. Jumlah air di bumi 

sangat banyak baik dalam bentuk cairan, gas atau uap, maupun padat atau es. 

Jumlah air seakan terlihat semakin banyak karena es di kutub utara dan 

kutub selatan mengalami pencairan terus-menerus akibat pemanasan global 

sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia di bumi.

Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran  air yang tidak pernah 

berhenti. Berasal  dari atmosfer ke bumi melalui hujan (Presipitasi) dan 

kembali ke atmosfer melalui penguapan (Evaporasi).

Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus 

air tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Air menguap 

(Berevaporasi), kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju 

ataupun hujan es.
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Pada perjalanan air menuju bumi beberapa hujan dapat menguap 

kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian dicegat (Diintersepsi) 

oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus air 

terus bergerak secara terus-menerus dalam tiga cara yang berbeda, yaitu :

1. Penguapan yaitu air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman dan 

sebgainya, kemudian akan menguap ke angkasa (Atmosfer) dan  menjadi awan. 

Pada keadaan jenuh uap air (Awan) itu, akan berubah menjadi bintik-bintik 

air,  yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan,  salju atau es.

2. Peresapan (Infiltrasi) ke dalam tanah yaitu air bergerak ke dalam tanah 

melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan. Air dapat bergerak di 

sela-sela tanah secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah 

hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan (Mata air, sungai 

danau dan lain- lain). 

3. Air permukaan yaitu air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan 

aliran utama dan danau. Semakin landai lahan dan semakinn sedikit pori-pori 

tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu 

sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan 

di sekitar daerah aliran sungai. 

Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (Danau, waduk, 

rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir 

membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu 

terjadi dalam komponen-komponen siklus air yang membentuk sistem Daerah 

Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, 

yang berubah adalah wujud dan tempatnya.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 Semester 2
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LKS 1 - Siswa

Meneliti Siklus Air

Percobaan 

Bahan yang diperlukan:

 Baskom.

 Gayung.

 Air.

 Plastik transparan.

 Benang atau karet untuk mengikat plastik ke sisi baskom.

Langkah kerja:

1. Bawa baskom keluar ruangan dan tempatkan di bawah sinar

 matahari.

2. Gunakan gayung untuk mengisi air ke dalam baskom sampai kira-          

kira ¼ nya penuh .

 3. Tutup baskom dengan plastik bening.

Apa yang terjadi dari penelitian kalian tentang siklus air? 

Catatlah proses siklus air sederhana tersebut dengan bahasa kalian 

sendiri.

LKS SISWA

BAB 4, AIR
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LKS 2 - Siswa

Kemanakah Air Mengalir?

Air mengalir dari sumber air (Hulu) ke muara sungai. Misalnya air dari mata 

air di hutan mengalir ke sungai menuju ke hilir lalu ke rumah-rumah penduduk, 

kolam, danau, lalu berakhir di laut. Sekarang coba kalian gambarkan 

perjalanan air pada lembar gambar yang telah disediakan.
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LKS 3 - Siswa

Siklus Air

Sekarang setelah kalian mengetahui ke mana air mengalir, coba kalian 

gambarkan siklus air yang terjadi di bumi ini pada lembar gambar yang telah 

disediakan. Setelah itu, bandingkan gambar yang kalian buat dengan gambar 

siklus air yang di buat oleh temanmu. Diskusikanlah jika terdapat perbedaan 

di antara ke duanya.

Siklus Air
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