


Muatan Lokal
Pendidikan Lingkungan Hidup - SD Kelas 6 

Pelindung:
Drs. Andreas Duli Manuk               Bupati Lembata
Drs. Andreas Nula Liliweri               Wakil Bupati Lembata

Pengarah:
Rini Ratna Adriani                 WWF-Indonesia
Novita                  Fasilitator WWF-Indonesia
M. Saleh                  Fasilitator WWF-Indonesia

Ketua Tim Penyusun:
Ayi  Hidayat Ardisastra     WWF-Indonesia

Yuliana Lipa
Bediona Feliks
Blasius Roma
Migel A. Oematan
Linus Lawang
Gilbertus Nuo
Maria L. Lengani
Drh. Mathias A.K.B.
Antonius Wukak
Khaifin

Telah dikonsultasi publikkan pada tanggal 24 Agustus 2011, 
dengan peserta: 
Theresia Deran  
Barnabas Berani, A.MaPd
Matildis Beding
Ambrosius Oleona
Matheus Tala Gapun
Egidius Making
Sr. Norberta CIJ.
Margareta Lengani, ST
Maria Susanti Keban
Valentinus Wata
Robert Ery Suciadi

Anggota:
Maria Magdalena Lakaseru
Drs. Bala Warat Gabriel
J.M. Sidhu Batafor
Ambrosius Oleona
Drs. Robert Ery Suciady
Bediona Felix, SP
Hironimus Sili, S.Pi
Ade Hasan Yusup
Basuki Hariyanto, ST
Gilbertus Nuo, S. Ag
Karolus Kia Burin, SH

Linus Lawang
Sr. Norberta CIJ.
Peda Ngongo, S.Pd
Yuliana Lipa, S.Pd
Barnabas Berani
Fransiska P. Wadan
Petrus Dalo Lamak
Bernadus Sole
Egidius Making
Yohana Itung
Khaifin

Desain & Ilustrasi:
Bambang Parlupi  

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



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

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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Ketergantungan manusia pada sumberdaya hutan sangatlah tinggi. 

Secara tidak langsung manusia yang hidup di kota juga memanfaatkan hasil 

hutan. Seperti kayu, oksigen, bahan baku kertas, bahan baku obat-obatan, 

kosmetik, dan lain-lain.

Begitu juga masyarakat yang hidup tidak terlalu jauh dari hutan. Mereka 

memanfaatkan hutan untuk kayu bakar, sumber bahan makanan, obat-obatan, 

dan lain-lain.  Selain itu juga, hutan  yang merupakan wilayah luas yang 

ditumbuhi pepohonan, termasuk juga tanaman kecil lainnya seperti lumut, 

semak belukar dan bunga liar  merupakan tempat tinggal beberapa jenis 

burung, serangga, dan binatang lainnya. 

1

Manfaat Hutan

BAB 1

UTANPELESTARIAN H

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
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Coba kalian pikirkan apa jadinya jika hutan yang ada sekarang ini hilang? 

Ada beberapa alasan dan manfaat mengapa hutan perlu dilestarikan yang 

ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Segi Ekonomis. Ditinjau dari segi ekonomis hutan mempunyai manfaat:  

Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang   

yang bernilai tinggi.

 Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke 

luar negeri.

Sebagai  sumber bahan makanan.

Sebagai  sumber bahan bangunan.

Sebagai tempat ekowisata.

Sebagai sumber bahan obat–obatan

2. Segi Klimatologis. Dari segi klimatologis hutan mempunyai manfaat:

Hutan dapat mengatur iklim.

Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi   

kehidupan.

Hutan dapat mengurangi pemanasan global.

3. Segi Hidrologis. Dari segi hidrologis hutan mempunyai manfaat:

Dapat menampung air hujan di dalam tanah.

Mencegah intrusi air laut yang asin ke darat (Khusus hutan mangrove).

Menjadi pengatur tata air tanah.

Sumber mata air.

4. Segi Ekologis, dari segi ekologis hutan mempunyai manfaat:

Mencegah erosi dan banjir.

Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah.

Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati 

(Flora dan fauna).

Sebagai penyerap dan penyaring pencemaran udara.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
Mulok - PLH 
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Nah, melihat begitu banyaknya manfaat hutan untuk kelangsungan hidup 

manusia, tidak heran jika berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan hutan. 

Upaya tersebut meliputi:

a.     Penghijauan kembali atau reboisasi.

b.     Pemeliharaan. 

c.     Perlindungan terhadap satwa.

d.  Pengayaan tanaman atau penerapan teknis konservasi tanah secara 

vegetatif dan sipil teknis  pada lahan kritis dan tidak produktif.   

Membentuk kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

hutan konservasi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi.

Selain itu, kita juga bisa melakukan berbagai hal untuk melestarikan 

sumberdaya hutan. Secara spesifik hal-hal yang bisa dilakukan adalah 

sebagai berikut:

1. Pelestarian Satwa (Fauna)

Untuk melindungi satwa langka dan terancam punah, pemerintah telah 

membuat undang-undang perlindungan satwa. Satwa tersebut harus 

dilindungi karena selain sudah hampir punah. Satwa tersebut juga mempunyai 

peran yang sangat penting dalam ekosistemnya, yaitu hutan. Keberadaan 

satwa  menjadi langka karena diburu oleh manusia secara tidak bertanggung 

jawab. Keadaan tersebut semakin parah karena biasanya satwa yang langka 

mempunyai siklus hidup yang rumit sehingga sulit berkembang biak.

Contoh satwa-satwa dilindungi adalah: 

Komodo.

   Semua jenis Penyu .

   Semua jenis Burung Elang.

   Duyung.

   Semua jenis Paus.

   Semua jenis Lumba-lumba, dll.

e.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
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Upaya yang paling umum dilaksanakan pemerintah untuk melindungi satwa 

adalah dengan membentuk kawasan hutan lindung atau semacamnya untuk  

darat. Pemerintah juga membentuk Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau 

perairan untuk di wilayah perairan. Dengan begitu, habitat atau rumah satwa 

tersebut aman dari gangguan dan secara otomatis bermacam satwa yang ada 

di dalamnya juga terjaga dari kepunahan.

Selain itu, jika satwa tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi dan 

sangat dibutuhkan, maka manusia berupaya untuk membudidayakan satwa 

agar tidak punah. Contoh satwa yang sudah berhasil dibudidayakan atau 

diternakkan adalah: ayam, kambing, sapi, kerbau, dll. Bahkan saat ini manusia 

juga sudah bisa membudidayakan buaya dan rusa. 

2. Pelestarian Tumbuhan (Flora)

Pelestarian hutan merupakan bentuk umum dari pelestarian tanaman. 

Berbagai bentuk pelestarian hutan adalah sebagai berikut:

    Hutan lindung ialah hutan yang berfungsi melindungi tanah dari erosi,   

banjir, tanah longsor atau pun untuk melindungi keaslian hutan tersebut.

  Hutan produksi ialah hutan yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai 

produk industri dan bahan perlengkapan masyarakat, seperti kayu lapis, 

mebel, bahan bangunan dan kerajinan tangan.

   Hutan wisata ialah hutan yang ditujukan khusus untuk menarik para 

wisatawan domestik (Dalam negeri) maupun wisatawan mancanegara.   

Hutan suaka alam ialah hutan yang berfungsi memelihara dan melindungi 

flora  dan fauna.

    Hutan mangrove ialah hutan bakau di tepi pantai yang berfungsi untuk 

menghindari daratan dari abrasi.
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Dalam upaya pelestarian tumbuhan pemerintah juga mengeluarkan 

undang-undang yang secara khusus melindungi jenis-jenis tumbuhan. Berikut 

adalah contoh tumbuhan yang dilindungi undang-undang:

 Bunga Raflesia.

 Semua jenis Anggrek.

 Bunga Kantong Semar.

 Cantigi, dll.

Selain hal tersebut di atas, upaya pelestarian tanaman juga bisa 

dilakukan dengan sistem budidaya. Bentuk budidaya untuk tanaman adalah 

sebagai berikut:

a. Pertanian

Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara 

lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, serta bawang, Para petani 

juga membudidayakan berbagai macam buah-buahan, seperti jeruk, apel, 

mangga, semangka, salak dan durian. Indonesia juga dikenal sebagai negara 

agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di 

bidang pertanian atau bercocok tanam.

b. Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang ada di Indonesia meliputi karet, cokelat, 

teh, tembakau, kina,kelapa sawit, kapas, cengkih, tebu ataupun perkebunan 

tanaman hias. Berbagai jenis diantara tanaman tersebut merupakan tanaman 

ekspor (Kegiatan mengirim barang ke luar negeri) yang menghasilkan devisa 

(Tabungan bagi negara).
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LKS SISWA

BAB 1, UTANPELESTARIAN H

LKS 1 - Siswa

Hutan Perlu Dilestarikan

Jelaskan makna dari permainan ”Hutan untuk Kehidupan”. Buatlah tulisan 

mengenai :

1. Mengapa hutan perlu dilestarikan?

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

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

2. Bagaimana cara melestarikan hutan?

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

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

3. Buatlah poster untuk mengajak pembaca mau melestarikan hutan

6
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LKS 2 - Siswa

Perencanaan Kebun Sekolah

Buatlah denah kebun sekolah secara berkelompok dengan melihat arah mata 

angin (Utara). Tentukan jenis pohon yang akan ditanam di dalam gambar itu. 

Presentasikan hasil desain kalian di depan kelas. Pilih satu desain menurut 

kalian yang lebih baik. Tempel di mading sekolah atau ruang kelas, sebagai 

pegangan dalam menanam. Hasil perencanaan kebun sekolah yang terpilih 

telah disetujui oleh guru.

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
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LKS 3 - Siswa 

Menanam Tanaman

Kumpulkan plastik bekas atau gelas plastik bekas kemasan air minum. Jadikan 

bungkus atau gelas itu sebagai polibek. Carilah biji-bijian (Benih) atau pohon-

pohon kecil (Bibit) yang tumbuh di hutan sekitarmu. Tanamlah bibit atau 

benih ke dalam plastik polibek. Setiap anak memiliki tanaman yang menjadi 

tanggung jawab untuk merawat dan memelihara. Setelah tanaman cukup 

besar dan kuat siap dipindahkan ke kebun sekolah yang sudah di rencanakan.

Tabel pengamatan tanaman yang berasal dari benih dan bibit
Jenis tanaman :

Waktu penanaman :

Kondisi penanaman awal :

Nama kelompok :

Anggota kelompok :

Waktu

Minggu pertama

Minggu kedua

Minggu ketiga

Minggu keempat

dst

Jumlah daun Tinggi batang KeteranganWaktu

Minggu pertama

Minggu kedua

Minggu ketiga

Minggu keempat

dst

Jumlah daun Tinggi batang Keterangan

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
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LKS 4 - Siswa 

Mencangkok dan Menempel Tanaman

Carilah pepohonan yang tumbuh di hutan sekitarmu. Pilihlah batang yang kuat 

dan sehat untuk dijadikan anakan batang cangkok. Setiap siawa memiliki 

tanaman yang menjadi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara 

abatang cangkokan. Setelah tanaman cukup besar dan kuat dan keluar akar 

batang tersebut siap dipindahkan ke kebun sekolah yang sudah di rencanakan.

Tabel pengamatan tanaman yang berasal dari cangkok dan tempel
Jenis tanaman :

Waktu pencangkokan :

Kondisi pencangkokan awal:

Nama kelompok :

Anggota kelompok :

Waktu

Minggu pertama

Minggu kedua

Minggu ketiga

Minggu keempat

dst

Jumlah daun Tinggi batang KeteranganWaktu

Minggu pertama

Minggu kedua

Minggu ketiga

Minggu keempat

dst

Jumlah daun Tinggi batang Keterangan
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LKS 5 - Siswa 

Kado Untuk Hutan

1. Petunjuk untuk pembuatan tugas yang akan dilakukan secara individu.

2. Buatlah karya seni berupa puisi, lagu, karangan singkat yang bertemakan 

' Lestarikan Hutanku'

3. Setelah diberikan penilaian hasil karya seni dapat ditempelkan pada 

majalah dinding sekolah. Pembaca yang melihatnya dapat memberikan 

apresiasi mereka terhadap hasil karya yang dipajang. Caranya dengan 

memberikan gambar bintang di bawah hasil karya tersebut. Maksudnya,  

agar memancing anak untuk berempati terhadap hasil karya yang 

ditampilkan maupun isi pesan yang disampaikan lewat hasil seni tersebut.

“ Lestarikan Hutanku “

Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 
Mulok - PLH 



BAB 2

PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM

Pemanasan global (Global warming) adalah kejadian meningkatnya 

temperatur rata-rata permukaan bumi akibat meningkat jumlah emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) di atmosfir.

Gas Rumah Kaca 

Gas rumah kaca (GRK) terdiri dari:

1. Karbondioksida (Co2).

2. Metana (CH4). 

3. Dinitroksida .

Adanya GRK mempunyai peranan yang sangat besar bagi bumi ini. Tanpa 

gas-gas rumah kaca yang bersuhu hangat, bumi akan menjadi beku. Namun, 

meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfir menyebabkan pantulan sinar 

matahari dari bumi yang seharusnya ke angkasa, terpantul lagi oleh banyknya 

GRK di atmosfir dan kembali lagi ke permukaan bumi. Maka terjadilah 

peningkatan suhu pada permukaan bumi. Pemanasan global akan diikuti oleh 

perubahan iklim.
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Sumber Gas Rumah Kaca 

Pemanasan global terjadi akibat berbagai aktifitas manusia dalam 

kegiatan sehari-hari. Kita harus menyadari langsung maupun tidak langsung 

ikut andil menyumbang emisi  meningkatnya gas-gas rumah kaca di lingkungan 

kita.

Aktifitas manusia menyumbang emisi GRK, antara lain:

1. Penggunaan bahan bakar fosil. 

Kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, pembangkit tenaga 

listrik merupakan contoh kegiatan yang menggunakan bahan bakar fosil. 

Penggunaan bahan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar 

dari fosil merupakan penyumbang terbesar emisi GRK,  disusul kegiatan 

industri dan penggunaan kendaraan bermotor.

2. Penebangan liar (Illegal logging) dan kebakaran hutan.

Hutan adalah penyerap gas karbon dioksida (CO ) yang paling besar di 2

bumi. Pembalakan liar dan tidak terkendali menyebabkan berkurangnya 

areal hutan secara besar-besaran. Dengan berkurangnya areal hutan, 

berkurang pula penyerap gas CO  sehingga gas tersebut menumpuk di 2

atmosfer dan memicu pemanasan global. Demikian halnya dengan 

kebakaran hutan. Kebakaran hutan seringkali disebabkan karena 

kelalaian manusia. Selain menyebabkan berkurangnya areal hutan, 

kebakaran hutan juga menyumbang langsung gas CO  yang tidak sedikit 2

jumlahnya ke atmosfer.

3. Kegiatan pertanian dan peternakan

Sisa-sisa pertanian dan peternakan jika tidak dikelola dengan baik bisa 

menghasilkan gas metan (CH ). Gas metan merupakan salah satu gas 4

pembentuk GRK yang memicu pemanasan global. Gas metan adalah gas 

yang mudah terbakar. Jika dikelola dengan baik, sisa-sisa pertanian dan 

peternakan bisa digunakan untuk menghasilkan metan untuk digunakan 

memasak (Kompor gas) atau keperluan lain. Metana yang berguna 

tersebut biasa dikenal dengan nama biogas.
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4. Tempat pembuangan sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga bisa menghasilkan gas 

metan. Gas metan dihasilkan dari proses pembusukan sampah. Hal paling 

bijaksana mengelola sampah adalah dengan memisahkan sampah organik 

dan anorganik. Sampah organik bisa diolah lagi untuk dijadikan pupuk. 

Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang kembali menjadi barang 

yang berguna.

Dampak Pemanasan Global

Meningkatnya suhu permukaan bumi akan menyebabkan :

1.     Mencairnya es di kutub dan di gunung es.

  Akibatnya adalah naiknya permukaan air laut, tenggelamnya daerah 

pesisir di laut, tenggelamnya daerah pesisir di pantai dan masuknya air 

laut (Intrusi) ke dalam sumber air tawar.

2.   Punahnya beberapa jenis flora fauna serena tidak dapat beradaptasi  

dengan suhu yang lebih tinggi.

3.     Meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria.

Sementara itu bergesernya musim akan mengakibatkan:

1. Terjadinya kemarau panjang akibatnya akan terjadi gagal panen, krisis 

air bersih dan sering adanya kebakaran hutan.

Berubahnya pola hujan. Hal ini akan mengakibatkan intensitas curah 

hujan di atas dengan periode waktu hujan yang singkat sehingga 

mengakibatkan sering terjadinya banjir, tanah longsor dan badai.
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LKS 1 - Siswa 

Efek Rumah Kaca

Panas matahari yang diterima bumi tertahan oleh lapisan CO di udara. 

Akibatnya panas yang seharusnya dibuang ke luar angkasa menjadi berbalik 

kembali ke bumi. Hal ini menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. 

Akibatnya es di kutub akan mencair, yang selanjutnya menyebabkan tinggi air 

di permukaan laut menjadi meningkat.

1. Dari manakah asal gas-gas rumah kaca yang ada di bumi ini?

a. …………………….

b. …………………….

c. …………………….

d. …………………….

e. …………………….

2. Mengapa bisa terjadi efek rumah kaca?

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

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

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

LKS SISWA

BAB 2, PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM
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LKS 2 - Siswa 

Pemanasan Global

Alat dan Bahan :

1.      Mangkuk kaca besar atau akuarium

2.      Es batu dan batu kerikil 

Langkah Kerja :

1.  Masukan es batu dan batu kerikil ke dalam mangkuk kaca besar atau 

akuarium

2.      Letakkan mangkuk kaca atau akuarium di terik matahari

Apa yang terjadi ketika es batu meleleh ?

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

Bagaimana batu kerikil yang berada di dalam mangkuk kaca atau akuarium?

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

Dapatkah kalian mengetahui penyebabnya?

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

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

batu kerikil

es batu 
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LKS 3 - Siswa 

Peta Berfikir (Mind Map)

Buatlah peta berfikir tentang pemanasan global. Beri warna Peta Berfikir 

kalian semenarik mungkin. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Tempelkan  

hasil karya  itu di ruang kelas.

Nama kelompok :
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BAB 3

PENCEMARAN UDARA

Udara dimana di dalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan 

komponen esensial bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup 

lainnya. Udara merupakan campuran dari gas, yang terdiri dari sekitar 78 % 

Nitrogen, 20 % Oksigen; 0,93 % Argon; 0,03 % Karbon Dioksida (CO ) dan 2

sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium (He), Metan (CH ) dan Hidrogen (H ). 4 2

Udara dikatakan "Normal" dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila 

komposisinya seperti tersebut diatas. Sedangkan apabila terjadi 

penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan 

komposisi tersebut, maka dikatakan udara sudah tercemar/terpolusi.

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, 

kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan 

kenyamanan, atau merusak benda-benda/properti.

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 sakit karena menghirup udara yang sudah tercemar.
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Hutan sebagai Paru-paru Dunia

Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk mengubah gas karbon dioksida 

(CO ) yang berbahaya bagi manusia maupun hewan menjadi gas oksigen (O ) 2 2

yang bermanfaat. Hutan yang merupakan kumpulan dari ribuan bahkan jutaan 

pepohonan dan tumbuhan dianalogikan sebagai paru-paru tempat 

bertukarnya gas CO2 dan O2 dalam tubuh manusia.

Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia yaitu 138 

juta Ha. Keberadaanya sangat penting sebagai penyangga paru-paru dunia dan 

turut membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, laju perusakan hutan 

di Indonesia sangat mengerikan, yaitu 1,17 Juta Ha/tahun yang disebabkan 

oleh degradasi hutan dan lahan, pembalakan liar, penjarahan hutan, alih 

fungsi hutan, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan 

lainnya.

Dalam menahan laju pemanasan global, Pemerintah Indonesia pada KTT 

Perubahan Iklim di Kopenhagen menyampaikan komitmen Indonesia dalam 

penurunan emisi sebesar 26%-41%. Komitmen ini didasari pada posisi 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan penyumbang emisi terbesar 

(Berdasarkan hasil penelitian, perusakan hutan menyumbang 18% dari emisi 

total dunia dan 75% berasal dari negara berkembang).
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Cara Mengatasi Pencemaran Udara

Salah satu yang menyebabkan pemanasan global adalah pencemaran 

udara. Kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik raksasa dengan leluasa dan 

tanpa rasa bersalah membuang limbah gas ke angkasa dalam jumlah yang 

sangat besar. Limbah gas tersebut langsung tercampur di udara dan 

mencemari udara yang bersih.

Isu mengenai pemanasan global menjadi pembicaraan serius akhir-akhir 

ini. Kenaikan rata-rata suhu bumi akibat pemanasan global menyebabkan 

perubahan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim yang ekstrem ini 

menyebabkan kacaunya sistem pertanian dan perkebunan, rusaknya terumbu 

karang di laut, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Belakangan ini 

musim menjadi susah diprediksi kapan datang dan bergantinya. Bahkan 

terkadang mengalami puncak perubahan yang ekstrem. Sebagai contoh, 

ketika pagi terik namun siang hari datang hujan lebat disertai angin kencang.

Pencemaran udara sebagai akibat dari kendaraan bermotor maupun 

pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik memang tidak dapat 

dihindari. Kebutuhan manusia akan transportasi dan energi sangatlah tinggi. 

Untuk itu, bijaksanalah dalam memanfaatkan energi agar pencemaran udara 

bisa dikurangi.

Udara yang sudah terlanjur tercemar memang sulit sekali untuk 

ditanggulangi. Cara paling efektif untuk mengatasi pencemaran udara adalah 

dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya dan menjaga kelestarian hutan. 

Dengan demikian zat pencemar udara terutama gas CO2 akan terserap oleh 

pohon dan diubah menjadi gas O2. Semakin banyak pohon di bumi berarti 

semakin banyak gas CO2 yang terserap dan semakin banyak gas O2 yang 

dihasilkan.
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Cara Mengurangi Pencemaran Udara

Pencemaran udara memang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya 

kebutuhan manusia dalam berbagai hal terutama energi. Namun, bukan 

berarti tidak ada yang bisa diupayakan untuk menguranginya. Berikut 

beberapa contoh upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi 

pencemaran udara:

1. Menggunakan kendaraan bermotor secara efisien. Salah satu sumber 

pencemaran udara berasal dari buangan kendaraan bermotor seperti 

mobil dan sepeda motor yang jumlahnya selalu bertambah seiring dengan 

perkembangan jaman dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Dengan 

menggunakan kendaraan bermotor secara efisien (Tidak berlebihan) kita 

dapat membantu mengurangi pencemaran udara.

2. Beberapa contoh tindakan yang efisien dalam penggunaan kendaraan 

bermotor adalah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk 

menempuh jarak yang dekat. Hal ini, selain mengurangi pencemaran 

udara, juga menghemat bahan bakar dan membuat tubuh sehat. 

3. Tindakan efisiensi lainnya adalah dengan menggunakan transportasi 

umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini juga dapat 

membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

4. Mendaur ulang sampah juga dapat mengurangi pencemaran udara. Jika 

menangani sampah hanya dengan membakarnya saja berarti menambah 

pencemaran udara dari asap yang dihasilkan. Sampah organik yang 

dibiarkan menumpuk dan membusuk dapat mencemari udara karena bau 

tak sedap dan mengurangi estetika. Ditambah lagi, pembusukan sampah 

organik juga menghasilkan gas metan (CH4) yang merupakan gas 

pembentuk rumah kaca penyebab pemanasan global.

sampah

 organik

sampah 

anorganik
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5. Mematikan alat-alat listrik yang tidak dipakai, walaupun secara tidak 

langsung juga merupakan tindakan yang dapat mengurangi pencemaran 

udara. Dengan mematikan alat listrik berarti menghemat energi. Hampir 

semua energi listrik dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Jika 

satu orang saja yang melakukan memang tidak berarti banyak, namun bisa 

dibayangkan jika yang melakukan adalah milyaran penduduk bumi.

6. Menggunakan sumber energi terbarukan. Contoh sumber energi 

terbarukan adalah matahari, angin, aliran air, dll. Dengan menggunakan 

sumber energi tersebut, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 

bisa dikurangi. 

7. Jangan menggunakan parfum yang mengandung freon/CFC/agen 

pengaktif kaleng. CFC (Cloro Floro Carbon) adalah bahan yang digunakan 

untuk mengeluarkan isi kaleng secara otomatis jika ditekan katupnya. 

CFC dan bahan pengaktif kaleng lain jika terlepas ke udara akan bereaksi 

dengan ozon. Jika terus bereaksi dengan CFC maka ozon semakin lama 

akan semakin menipis. Seperti kita ketahui bahwa ozon adalah lapisan 

atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang merusak. 

Selain itu mungkin ada upaya lain yang bisa kita lakukan, dapatkah teman-

teman  menyebutkannya!
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LKS 1 - Siswa 

Peta Berpikir Pencemaran Udara

Buatlah peta berfikir tentang pencemaran udara. Beri warna peta berfikir 

kalian semenarik mungkin. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Tempellah 

hasil karya di ruang kelas

Nama kelompok :

LKS SISWA

BAB 3, PENCEMARAN UDARA
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LKS 2 - Siswa

Kampanye Mengurangi Pencemaran Udara

Bekerjalah dalam kelompok untuk merancang sebuah kampanye mengurangi 

pencemaran udara. Pilihlah bentuk kampanye yang akan kalian buat, misalnya 

dalam bentuk poster, komik, slogan dan lain-lain. Gambarkan semenarik 

mungkin dan orang yang melihat mengerti maksud kampanye tersebut. 

Presentasikan hasil karya kalian di depan kelompok lain. Tempelkan bersama 

bentuk kampanye tersebut bersama kelompok lain di tempat-tempat yang 

sering didatangi siswa-siswa lain sepert kantin sekolah, mading sekolah dan 

lain-lain. Dan juga di tempel di kantor desa yang menjadi pusat informasi 

masyarakat, tetapi dengan meminta izin terlebih dahulu pada yang berwenang 

di kantor tersebut

Nama kelompok   :

Bentuk kampanye:
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LKS 3 - Siswa 

Mengurangi Pencemaran Udara

Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Isilah 

kotak-kotak yang tersedia dalam bentuk gambar. Jangan takut jika tidak bisa 

menggambar yang bagus. Bukan gambar yang bagus akan dinilai, tetapi pesan 

dan makna dari gambar tersebut. 

save

earth
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BAB 4

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR

Perairan nusantara yang membentang di garis khatulistiwa merupakan 

perairan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Lautan tropis seluas 
2 25,8 juta km  menutupi hampir 70 persen dari sekitar 7,8 juta km  wilayah 

Indonesia. Laut dan samudera tersebut menyatukan sekitar 13.466 pulau 

besar dan kecil yang membentuk garis pantai sepanjang kurang lebih 95.186 

km.

Perpaduan yang unik antara letaknya di equator bumi, variasi iklim 

dengan interaksi lintasan arus dua samudera menjadikan laut nusantara kaya 

akan keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungannya. Ragam ekosistem 

bisa dijumpai, mulai dari ekosistem pantai, muara, mangrove, laut terbuka, 

padang lamun, terumbu karang hingga laut teluk.

Dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tersebar 

sekitar 4,5 juta hektar ekosistem mangrove yang membentengi daratan dari 

gempuran ombak. Selain itu, ekosistem yang ditumbuhi vegetasi Rhizophora, 

Avicennia, Sonneratia, dll, ini menjadi habitat bagi peralihan dua alam antara 

laut dan darat. Di daratan, tumbuhan bakau menjadi rumah bagi burung air, 

amfibia, reptilia maupun primata, seperti Bekantan. Bagi hewan akuatik, 

perairan mangrove menjadi tempat pemijahan dan asuhan untuk kelangsungan 

hidupnya.
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12 juta hektar ekosistem padang lamun

500 species karang
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Pada kedalaman yang masih terjangkau matahari, laut 

Indonesia memendam hamparan terumbu karang yang ditempati 

lebih dari 500 spesies dari 70 genera hewan karang. Taman air 

laut dangkal ini membentuk sistem ekologi yang menjadi rumah 

bagi ratusan jenis ikan karang, alga, krustasea, moluska, mamalia, 

dan reptilia laut. Komunitas biota laut dan terumbu karang ini 

berpadu membentuk surga bawah laut yang indah.

Berdampingan dengan ekosistem terumbu karang, terhampar 

sekitar 12 juta hektar ekosistem padang lamun. Ekosistem 

tumbuhan berbunga ini ibarat belantara laut yang dihuni sekitar 

12 jenis tumbuhan lamun dari 7 marga. Di sini hidup bermacam 

biota laut dari moluska, krustasea, cacing hingga ikan. Duyung 

atau Dugong, adalah mamalia laut yang hidupnya sangat 

tergantung pada kehadiran tumbuhan lamun. Hamparan lamun 

yang luas juga berfungsi sebagai penyaring sedimen dari daratan 

dan pelindung pantai.
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Ancaman Kelestarian Lingkungan Laut dan Pesisir

Kekayaan kehidupan laut Indonesia sangat melimpah dimana didalamnya 

termasuk sumberdaya ikan. Keanekaragaman hayati laut nusantara masih 

menyimpan potensi besar untuk dimanfaatkan secara lestari di masa depan. 

Di sisi lain, seiring dengan melimpahnya keanekaragaman hayati beserta 

fungsi ekologinya, secara tidak langsung pengelolaan wilayah laut merupakan 

sebuah tantangan besar. 

Selain bermanfaat bagi kehidupan bangsa selama ratusan tahun, laut 

juga sedang mengalami ancaman hebat dari dua sisi, yaitu ancaman dari 

daratan berupa polusi dan limbah, serta ancaman di laut langsung berupa 

perikanan ilegal (Pencurian oleh kapal-kapal asing), perikanan merusak (Bom 

dan sianida), dan penangkapan ikan berlebih.

Aktivitas di darat telah mengirim bahan buangan yang mengancam 

kehidupan laut. Sumber pencemaran tersebut berasal dari industri, 

pemukiman, perkotaan, pertambangan, pelayaran, pertanian dan budidaya 

perikanan. Begitu juga kegiatan manusia di kawasan pesisir dengan merombak 

pantai, muara, dan hutan mangrove. Umumnya ancaman di pesisir berupa 

perluasan pemukiman, aktivitas pariwisata bahari hingga konversi hutan 

mangrove untuk keperluan lain. 

Penangkapan ikan berlebih serta dengan cara-cara yang tidak ramah 

lingkungan adalah bentuk ancaman lain yang bersifat langsung terhadap 

sumberdaya laut. Teknik menangkap ikan dengan bahan kimia beracun, bom, 

dan pukat harimau menyebabkan efek sampingan bagi organisme lain.

Ancaman-ancaman dari manusia itu, semakin parah jika dikaitkan dengan 

gejala pemanasan global. Bumi yang makin menghangat menyebabkan iklim 

menjadi tidak normal. Fenomena EL Nino misalnya, telah menyebabkan 

pemutihan karang dalam skala luas. Dengan demikian, diperlukan upaya 

konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memastikan pemanfaatan 

sumberdaya ikan sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
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Kawasan Konservasi Laut (KKL)

Dalam rangka mengatasi degradasi sumberdaya kelautan Indonesia, 

diperlukan suatu upaya yang efektif. Upaya ini dirancang agar mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Rancangan tersebut adalah dengan 

menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi 

Kawasan Konservasi Laut (KKL). Rancangan ini telah diterapkan di banyak 

negara.

Ditinjau dari kepentingan ekonomi dan lingkungan, sudah selayaknya 

untuk mencanangkan sedikitnya 10% dari 81.000 km2 daerah pesisir dan 5,8 

juta km2  daerah lautan Indonesia sebagai cagar alam laut atau KKL dan 

taman nasional laut untuk melestarikan dan melindungi kekayaan 

keanekaragaman hayati laut yang masih tersisa. 

Ada beberapa manfaat yang jelas yang dapat dihasilkan dari investasi 

dengan membuat KKL di perairan Indonesia, bukan saja sebagai alat untuk 

mengelola dan melestarikan perikanan dan sumberdaya genetisnya, tetapi 

juga setara untuk budidaya, khususnya budidaya laut sebagai sumber bibit 

dan induk.

Di banyak tempat, KKL telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam 

melindungi keanekaragaman hayati pesisir dan laut, serta pengelolaan 

pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, seperti perikanan dan 

pariwisata.
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Sebuah kawasan konservasi laut terbagi dalam beberapa wilayah atau 

zona, yang secara garis besar ada wilayah dimana boleh melakukan 

penangkapan danpengambilan dan ada wilayah larang ambil. Luas wilayah 

larang ambil tidak lebih dari 30% dari total luasan KKL. Tujuan ditetapkannya 

wilayah larang ambil adalah sebagai berikut:

1. Wilayah larang ambil dapat meningkatkan produksi anakan ikan sehingga 

dapat memperbaharui sumberdaya ikan di wilayah penangkapan.

2. Wilayah larang ambil memungkinkan pergerakan induk dan ikan muda ke 

dalam wilayah penangkapan.

3. Wilayah larang ambil menyediakan tempat perlindungan bagi spesies 

yang lemah.

4. Wilayah larang ambil dapat mencegah kerusakan habitat.

5. Wilayah larang ambil dapat mendukung pengembangan komunitas biologi 

alami yang berbeda dengan komunitas-komunitas yang terdapat di 

daerah tangkapan.

6. Wilayah larang ambil membantu upaya pemulihan dari gangguan manusia 

dan alam.

Banyak bukti manfaat kawasan konservasi laut dalam mendukung 

perikanan berkelanjutan. Ada bukti kuat bahwa wilayah larang ambil memiliki 

persediaan ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah penangkapan. 

Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa ukuran ikan di wilayah 

larang ambil juga lebih besar dibandingkan di wilayah penangkapan. Para ahli 

juga mencatat bahwa komposisi jenis ikan di wilayah larang ambil lebih banyak 

dibandingkan dengan wilayah penangkapan.

Dalam sebuah penelitian dilaporkan bahwa dari 110 jenis ikan yang 

dijumpai di wilayah terumbu karang yang dilindungi, 52 jenis diantaranya 

tidak dijumpai di wilayah penangkapan.
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LKS 1 - Siswa

Debat Kelas

Buatlah naskah pendek sederhana dengan topik pelestarian laut. Pilihlah yang 

menjadi jurubicara di dalam kelompok kalian. Masing-masing kelompok 

memiliki waktu untuk menyampaikan naskah tersebut selama 10 menit. Kalian 

boleh bertanya atau menambahkan isi pada kelompok lain, jika ada yang 

kurang dipahami dan kurang pas. Kelompok yang mendapat tepuk tangan paling 

meriah adalah kelompok yang terbaik diantara kelompok lain. Teruslah 

belajar untuk menjadi lebih baik. 

LKS SISWA 

BAB 4, PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR
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BAB 5

PELESTARIAN SUMBERDAYA AIR

Air adalah unsur paling penting dalam kehidupan. Bumi sendiri lebih dari 

70% bagiannya adalah air. Kehidupan berasal dari air. Hampir semua kegiatan 

sehari-hari membutuhkan air bersih seperti memasak, mencuci, mandi, 

minum, menyiram tanaman 

Semua orang butuh air dan sumber air bersih terbatas. Pencemaran air 

membuat sumber air bersih semakin langka oleh karena itu kita harus 

menjaga dan melestarikan sumber air yang ada.

Pengelolaan air sering menjadi akar permasalahan. Pada musim kemarau, 

banyak sekali daerah yang menderita kekeringan yang menyebabkan banyak 

sekali permasalahan sosial. Sedangkan di musim penghujan, tidak sedikit pula 

daerah yang mengalami banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan 

kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Diperlukan suatu upaya dalam menjaga 

kelestarian sumberdaya air agar tidak 

terjadi kekurangan saat musim kemarau dan 

tidak terjadi banjir dan longsor saat musim 

hujan. Hal yang paling efektif untuk dilakukan 

adalah dengan menjaga kelestarian hutan. 

Dengan menjaga kelestarian hutan, maka 

air yang turun saat musim hujan tidak 

terbuang langsung. Air hujan dapat tersimpan 

dalam tanah di bawah akar pepohonan. Air 

tersebut tersimpan dan akan menjadi 

cadangan saat musim kemarau tiba.

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang 

bermanfaat bisa dilakukan terutama pada 

musim hujan, antara lain:
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1.  Membuat Terasering

Daerah rawan longsor biasa dijumpai pada wilayah perbukitan atau 

pegunungan. Areal tersebut jika belum dimanfaatkan akan lebih baik jika 

dipertahankan keasliannya dengan dijadikan cagar alam, kawasan konservasi 

atau hutan lindung sebagai langkah antisipatif. Namun jika terlanjur menjadi 

lahan pertanian atau perkebunan diperlukan langkah teknis untuk 

menghindari longsor. Langkah paling efektif untuk menghindari longsor 

adalah dengan membuat terasering. Selain menghindari longsor, teknik 

terasering juga menghemat penggunaan air di lahan pertanian atau 

perkebunan.

Terasering adalah kondisi lereng yang dibuat bertangga-tangga yang 

dapat digunakan pada areal perbukitan atau pegunungan. Terasering 

kebanyakan terdapat di negara agraris sepeti Indonesia.

2.  Membuat Embung

Dampak kekeringan dan banjir kini dirasakan semakin besar dan resiko 

pertanian semakin meningkat dan sulit diprediksi. Sementara itu, tekanan 

penduduk yang luar biasa menyebabkan kerusakan hutan dan daur hidrologi 

tidak terelakkan lagi. 

Indikatornya, debit air sungai merosot tajam di musim kemarau, 

sementara di musim penghujan debit air meningkat tajam bahkan 

menyebabkan banjir bandang. Rendahnya daya serap dan daya tampung air di 

daerah aliran sungai ini menyebabkan pasokan air untuk pertanian semakin 

tidak menentu. 
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Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk 

menampung air hujan dan air limpasan (Run off) serta sumber air lainnya 

untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Sebagai 

tempat persediaan air di musim kemarau, mengendalikan limpasan, serta 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan (Pertanian, peternakan, dan rumah 

tangga). 

Manfaat embung adalah sebagai berikut:

1. Menampung air hujan dan air sungai pada wilayah sekitarnya serta 

sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai-

sungai kecil dan sebagainya.

2. Menyediakan sumber air sebagai sumber irigasi di musim kemarau untuk 

pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pada prinsipnya, embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin 

keberlangsungan ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun 

ternak di musim kemarau dan penghujan. Sehingga, nuansa pembangunan 

embung adalah lebih kental untuk konservasi air.

3.  Membuat Jebakan Air

Air di bumi memang sangat melimpah, tetapi air bersih sangatlah 

terbatas. Kenyataannya, air bersih juga tersebar tidak merata, disebagian 

tempat melimpah dan sebagian tempat yang lain sangat kekurangan. 

Pada musim hujan, sudah dapat dipastikan hujan turun di semua tempat 

walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda. Pada saat seperti inilah air 

bersih melimpah hampir di semua tempat. Untuk daerah yang kekurangan air 

bersih saat musim kemarau, membuat jebakan air saat musim hujan adalah 

tindakan yang tepat. 

Jebakan air bisa berupa waduk, embung, situ,dll. Dalam skala kecil, 

masyarakat di daerah kekurangan air bisa menggunakan bak reservoir untuk 

menampung air hujan. Bak tersebut juga bisa diisi dengan mobil tangki air jika 

terjadi kemarau yang berkepanjangan.
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LKS 1 - Siswa

Percobaan Menjernihkan Air

Alat dan bahan:

1.     Baskom.

2.     Ember kecil.

3.     Plastik penutup.

4.     Air kotor.

5.     Gayung.

6.     Mug atau baskom kecil.

Tata kerja:

1.     Sediakan baskom atau ember besar, sebuah ember yang lebih kecil, dan 

satu lembar plastik besar.

2.     Isi baskom besar dengan air kotor, misalnya air yang berlumpur.

3.  Taruh ember kecil di tengah baskom (Tinggi ember kecil kira-kira 

setengah tingi baskom).

4.     Tutup rapat baskom dengan plastik, ikat hingga tertutup rapat.

5.     Taruh pemberat atau batu tepat di atas ember kecil.

6.   Simpan di tempat panas danterkena sinar matahari, biarkan beberapa 

jam.

7.     Apa yang kamu dapati dalam ember kecil saat plastik dibuka?

8.     Dapatkah kamu simpulkan apa yang terjadi dengan air kotor?

LKS SISWA 

BAB 4, PELESTARIAN SUMBERDAYA AIR
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LKS 2 - Siswa

Membuat Kehidupan di Sekitar Lebih Baik

Setelah mengamati lingkungan di sekitar kalian dan mengamati kehidupan di 

dalamnya, apakah yang dapat kalian simpulkan dengan keadaan lingkunganmu? 

Sudah baikah, atau memerlukan perbaikan? Jika perlu perbaikan, perbaikan 

seperti apakah yang kamu harapkan? 

Bersama teman-temanmu, buatlah rencana kegiatan yang dapat kau lakukan 

untuk menyelamatkan lingkungan sekitarmu.  Kalian dapat membuat poster, 

puisi, komik, atau menulis surat untuk pemerintah daerah dan instansi yang 

berwenang.

Nama kelompok   :
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