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AIR
LKS 1 Menulis Air 

Isilah kotak kosong yang telah disediakan dengan huruf A, I, dan R 
sehingga membentuk kalimat yang benar. 

dari mata air.

dari sumur. 

dari sungai. 

dari danau. 

dari laut.
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LKS 2 Tetesan Air 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi 
kelangsungan hidup makhluk hidup. Tanpa air tidak akan ada kehidupan.

1. Perhatikan gambar-gambar di atas ini. Susunlah urutannya sehingga 
menjadi satu gambar yang utuh. 

2. Dari manakah air yang terdapat di rumah kalian? 

1 2 3

456
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LKS 3 Bermain dengan Air

Bermainlah dengan sarana air. 

3.1 Bermain dengan air berwarna dan gelembung

Alat dan bahan:

• Air.

• Bahan pewarna makanan/cat air.

• Kertas.

• Sabun.

Tata cara: 

1. Buat larutan berwarna dengan menggunakan cat air/pewarna makanan. 

2. Buatlah cetakan tangan/kaki dari larutan berwarna. Apa warna tinta 
yang kamu gunakan? 

3. Buat juga larutan sabun, dan cobalah untuk membuat gelembung sabun.

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimanakah bentuk air? 

2. Bagaimanakah warna air? 



3.2 Membuat perahu 

Alat dan bahan:

• Kertas.

• Baskom. 

• Air.

Tata cara: 

1. Buat perahu dari kertas seperti petunjuk di bawah ini.

2. Larunglah perahu tersebut di sungai kecil/kali atau baskom. 

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Kemanakah air mengalir? 

4

Lipat menjadi
empat bagian

Buka dengan 
hati-hati
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LKS 4 Siklus Air Sederhana 

Perhatikan gambar di bawah ini. Warnailah gambar dan tambahkanlah 
tanda panah sehingga terbentuk siklus air sederhana. 
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UDARA
LKS 1 Udara di Sekitar Kita 

Tidak terlihat

Tidak dapat dipegang

Tapi ada itulah udara

Udara ada di mana-mana

Kita perlu udara untuk hidup

Manusia bernafas menghirup udara

Pohon memerlukan udara

Ikan di sungai memerlukan udara

Burung di angkasa memerlukan udara

Cacing di tanah memerlukan udara

Kita dapat merasakan adanya udara saat angin bertiup 

Angin adalah udara yang bergerak

1.1 Udara di mana-mana

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari gambar yang 
sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diberikan

Gumpalkan selembar 
kertas koran, masukan ke 
dalam gelas. Benamkan 
gelas terbalik ke dalam 
ember berisi air, amati apa 
yang terjadi.

Buat kipas dari kertas, 
kipasi wajah temanmu. 
Apa yang temanmu 
rasakan?

A B

A B

7Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



Tiuplah sebuah balon, apa 
yang terjadi?

Tiup sebuah 
peluit/terompet.                      
Apa yang terjadi ?

Pergilah keluar. Lihat 
pepohonan yang ditiup 
angin. Apa yang terjadi? 

A B

A B

A B
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1.2 Bermain Burung Layang-layang

Buat kapal dari kertas seperti petunjuk di bawah ini. Kemudian 
terbangkanlah kapal tersebut di luar kelas kalian.

Mengapa pesawat bisa terbang? 
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LKS 2 Siapa Yang Memerlukan Udara

Udara ada di mana-mana, selama ada udara di suatu tempat maka 
makhluk hidup dapat hidup di tempat tersebut. Sekarang perhatikanlah 
gambar di bawah ini. Warnailah bagian yang kalian anggap terdapat udara 
di dalamnya. 
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LKS 3 Mencari Udara

Setiap makhluk hidup pasti bernafas, oleh karena itu mereka memerlukan 
udara. Hubungkanlah dengan menggunakan panah binatang-binatang di 
bawah ini dengan tempat tinggalnya.

Burung

Ikan

Kodok

Cacing

Orangutan

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E
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Kelabang

Ayam

LKS 1 Tanah Tempat Kehidupan

Di mana makhluk hidup berada? Di atas permukaan tanah atau di dalam 
tanah? Tuliskanlah jawaban kalian dalam kotak yang telah disediakan.

Tanah

Semut

Cacing

Manusia

Kerbau

TANAH

13Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



LKS 2 Tanah dan Hewan

Sebut dan gambarkan dua makhluk hidup yang hidup di atas tanah.

Makhluk apa yang ditemukan di dalam tanah? Berilah      pada jawaban 
yang benar

Laba-laba Undur-undur Cacing

Kumbang

Kelabang
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Di manakah letak bagian-bagian tersebut?
Hubungkan dengan garis, kotak yang berada di samping dengan pohon 
yang ada. Sebutkan bagian-bagian dari pohon?
1.
2.
3.
4.
5.
Bagian mana dari pohon yang berada di atas tanah?
1.
2.
3.
4.
Bagian mana dari pohon yang berada di dalam tanah?
1.

Daun

Buah

Ranting

Batang

Akar

LKS 3 Tanah dan Tumbuhan
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LKS 1 Mengenal Keragaman Bentuk Daun

Perhatikan di sekitarmu. Apakah kalian menemukan bentuk daun seperti 
gambar di bawah ini : 

Apakah kalian menemukan semua bentuk daun yang terdapat pada 
gambar di atas? 
Apakah kalian menemukan bentuk daun yang lain? Gambarkan pada 
kotak dibawah ini.Coba beri warna, gambar  daun yang kalian temukan? 
Bila menemukan beri tanda.
Tanyakan kepada guru atau orang tua nama dari daun-daun yang kalian 
temukan dan tuliskan nama tersebut di bawah gambar daun.

HUTAN

1 2

3

4

5
6
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LKS 2 Warna Alam 

Perhatikan warna-warna alam di sekitarmu seperti daun yang berwarna 
hijau, tanah yang berwarna coklat, bunga yang berwana merah dan 
kuning, kemudian warnailah gambar di bawah ini dengan warna-warna 
alam yang kalian temui.
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LKS 3 Aroma Tumbuhan 

Setiap mahluk hidup memiliki aroma yang berbeda. Coba rasakan dengan 
indera penciumanmu. Aroma mana yang kalian sukai dan tidak disukai. 
Berilah tanda Ö  pada kolom di bawah ini:

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka

Suka Tidak suka Suka Tidak suka

Petai Pandan

Mawar Durian

Jeruk Melati

Kayu manisSereh
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LKS 4 Satwa 

Selain tumbuhan, di hutan juga ada hewan yang disebut satwa liar. Satwa 
ini tinggal di hutan dan tidak dekat dengan manusia.

Satwa yang hidupnya dekat manusia disebut hewan ternak/peliharaan. 
Satwa-satwa ini bermanfaat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya?.

Perhatikanlah hewan yang ada di sekitarmu. 

1. Apakah kalian pernah melihat satwa liar yang tinggal di dekat desamu?
Tidak Pernah pernah,  sebutkan

2. Apakah kalian pernah melihat hewan ternak di desamu?
Tidak Pernah pernah,  sebutkan

3. Apakah kalian pernah melihat hewan peliharaan di desamu?
Tidak Pernah pernah,  sebutkan

Contoh satwa liar  

Contoh hewan ternak dan hewan peliharaan

Rangkong badak  

Sapi

Anjing Ayam

Kelinci
Kambing

Bekantan  

Kucing

Orangutan 

Ikan
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LKS 1  Manfaat Air

Air, air, air yang menakjubkan…

Air, air, air di mana-mana…lebih dari separuh dunia berisi air. 

Semua makhluk hidup membutuhkan air. 

Kata ibu, sekitar 60 – 65% tubuh kita terdiri dari air, dan setiap saat kita 
semua, saya, ayah, ibu, dan keluarga saya membutuhkan air untuk 
kehidupan sehari-hari. 

Kita menggunakannya untuk minum, mencuci, memasak, mandi, dan 
banyak lagi yang lainnya. Setiap hari bibi Bawi menyiram tanaman 
dengan air, agar tanaman tumbuh dengan baik dan paman Luhing rajin 
membersihkan air kolam ikan agar binatang air dapat hidup dengan 
nyaman. 

Air, air, air, kita tidak dapat hidup tanpa air.

Tulislah dengan kata-katamu sendiri. Apa manfaat air untuk dirimu?  

AIR



LKS 2  Ayo Bernyanyi

Nyanyikanlah lagu Sungaiku di bawah 

ini dengan irama sesuai dengan lagu 

Lihat Kebunku karya Pak Kasur.

2 Bab Air Kelas 2

Sungaiku
Do = C
2/4 sedang
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0 0 5 5 3 5 i 0 5 3 5 4 3

2 4 4 2 4 7 6 5 6 5 4

3 5 5 3 5 i 0 5 3453

2 4 424 7 0 6

5 5 6 7 i



Air merupakan sumber utama kehidupan sehingga harus dijaga kebersihannya. 
Perhatikan gambar di bawah ini, berilah tanda ? pada kotak yang tersedia untuk 
pernyataan yang menurutmu benar.

1

2

1

2

1

2

1

2

Sungai yang tercemar dan 
banyak sampahnya.

Sungai yang bersih dari sampah.

Orang yang buang sampah
ke sungai.

Orang yang buang sampah
di tempat sampah.

Orang yang buang air besar
di sungai.

Orang yang buang air besar
di jamban kamar mandi.

Di tepi sungai pengemudi 
boat membuang minyak dan 
olinya ke sungai.

Orang yang menampung
minyak dan oli dalam wadah 
dan tidak di buang ke sungai.
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LKS 3  Mengenal sifat air 

Pernahkah kalian mengamati air yang jatuh dari sebuah pancuran atau pernahkah 

kalian mengamati bentuk air dalam sebuah gelas, ember, atau cangkir? 

Air mempunyai beberapa sifat di antaranya adalah air selalu mengalir dari tempat yang 

lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, sifat air yang lain adalah air akan berbentuk 

sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Lakukanlah percobaan sederhana di bawah 

ini untuk mengetahui sifat-sifat air

Air selalu mengalir

ke bawah.

Air berhenti di permukaan yang datar.

Air bisa bergerak jika 

didorong atau ditiup.

Bentuk air akan sesuai dengan

wadah yang di tempatinya.



LKS 4  Siklus air

Perhatikan gambar siklus air di atas ini. Berilah tanda panah arah siklus air pada 

gambar di bawah dan tulislah dengan kata-katamu sendiri tentang bagaimana proses 

siklus air ini dapat terjadi! 

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

5

Air laut menguap 
karena panas dari 
matahari

Di udara air berubah
menjadi awan 

Awan bergerak 
ke gunung, lembah
dan wilayah daratan 
lainnya

Awan kemudian 
akan menjadi 
hujan

Air hujan jatuh ke-
daratan membasahi
daratan lalu air 
mengalir ke sungai

Air dari sungai 
mengalir ke laut

Jadi air yang ada di
dunia ini selalu 
berputar dan terus 
berputar sehingga tidak
ada air yang baru di dunia

1

2

3 4

5

6

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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UDARA
Hirup udara melalui hidungmu...rasakan adanya udara yang masuk. Hembuskan 

perlahan-lahan.

Udara mengandung oksigen, oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Kita 

bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida saat menghembuskan 

nafas.

Oksigen baik untuk tubuh manusia, karbon dioksida dapat meracuni manusia. 

Ruangan yang tertutup terasa pengap, karena oksigen berkurang. Untuk membuang 

karbon dioksida dari dalam ruangan diperlukan lubang udara atau ventilasi.

Membuka jendela kamar lebar-lebar pada pagi hari dapat membuat udara kamar 

kembali segar, setelah semalaman kita tidur di dalam kamar.

LKS 1 Pernafasan

Ketika bernafas ada bagian-bagian tubuh dari manusia yang bekerja untuk memasukan 

oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh ke udara, 

sekarang dapatlah kalian mewarnai bagian tubuh mana yang berperan dalam 

pernafasan manusia pada gambar di bawah ini!
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LKS 2 Pernafasan 2

Ketika kita kekurangan udara untuk bernafas maka kita akam merasa sesak, 

sebaliknya jika udara di sekitar kita banyak dan bersih maka kita akan merasa segar, 

lakukanlah percobaan di bawah ini lalu isilah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

1. Hirup udara dalam-dalam, lalu hembuskanlah secara perlahan. Apa yang kau 

rasakan?

a. Merasa segar b. Merasa sesak

2. Pergilah keluar kelas, ke bawah naungan rindang pepohonan. Bernafaslah di sana. 

Apa yang kau rasakan? Adakah perbedaannya dengan bernafas di dalam ruangan 

kelas? 

a. Merasa segar b. Merasa sesak

3. Menurutmu di manakah tempat yang paling enak untuk bernafas? Kenapa semua 

hal tersebut dapat terjadi?

a. Di bawah pohon c. Di tengah lapangan

b. Di dalam kelas d. Di bawah terik matahari
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LKS 3 Percobaan Udara 1

Selain manusia, udara juga dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti, hewan dan 

tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas, lakukanlah percobaan di bawah ini 

untuk mengetahuinya.

Alat dan bahan:

• Gelas.

• Plastik.

• Serangga.

Tata kerja:

1 Ambilah dua buah gelas, kemudian masukan beberapa ekor serangga (lalat/kecoa 

/jangkrik) ke dalamnya. Tutup permukaan gelas yang terbuka dengan plastik. Beri 

lubang-lubang pada plastik yang menutipi gelas pertama, sedangkan gelas ke dua 

biarkan tertutup rapat. 

2 Amati tingkah laku serangga di dalam gelas selama beberapa saat. Apa yang terjadi?

3 Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

BA

Tabung A Tabung B

Lubang
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LKS 4 Percobaan Udara 2

 Selain makhluk hidup beberapa proses di kehidupan ini juga memerlukan udara, 

pernahkah kalian melihat besi yang berkarat atau nyala 

api di kompor untuk memasak. Ke dua proses tersebut 

memerlukan udara untuk dapat terjadi. Lakukanlah 

percobaan di bawah ini untuk mengetahuinya

Alat dan bahan:

• Gelas.

• Lilin.

• Korek api.

Tata kerja:

1. Siapkan beberapa buah lilin dan nyalakan lilin 

tersebut. Perhatikan nyala api pada saat dinyalakan. 

2. Tutup lilin yang menyala dengan sebuah gelas, apa 

yang terjadi dengan nyala api lilin? Mengapa hal 

tersebut dapat terjadi? 

10 Bab Udara Kelas 2



LKS 5 Siklus Oksigen

Perhatikan gambar di bawah ini. 

Manusia dan hewan memerlukan udara untuk bernafas. Manusia dan hewan bernafas 

dengan menghirup oksigen (O ) dan mengeluarkan karbon dioksida (CO ). 2 2

Namun, tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Mereka bernafas dengan 

menghirup karbon dioksida (CO ) dan mengeluarkan oksigen. Pada siang hari oksigen 2

(O ) ini sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas.2

Tugas kalian, warnailah jalur oksigen (O ) dengan warna biru sedangkan jalur karbon 2

dioksida (CO ) dengan warna merah. Hal ini terjadi karena pada siang hari.2

Catatan:

Pada malam hari manusia dan tumbuhan memerlukan O  dan mengeluarkan Co .2 2

Co2

O2

11Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



12 Bab Udara Kelas 2



TANAH
Tanah merupakan benda yang sangat penting bagi 
kehidupan namun terkadang kita tidak 
menyadarinya…

Tanah adalah tempat tanaman tumbuh, tempat di 

mana kita menempatkan rumah, sekolah, rumah 

sakit dan tempat bermain.

Tanah tempat hewan mencari makan, tidur bahkan 

ada beberapa satwa yang menjadikan tanah sebagai 

rumah yang sangat nyaman. 

Di dunia ini ada bermacam-macam tanah, ada 

tanah yang mengandung pasir, tanah yang 

mengandung lumpur, mengandung lempung dan 

sebagainya.

Dengan beragam jenis tanah itu manusia dapat 

memanfaatkannya untuk membuat tembikar, alat 

masak, genting, patung, dan peralatan-peralatan 

lainnya.
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LKS 1 Ular Buta 

Dapatkah kalian  membedakan jenis-jenis permukaan tanah di sekitar kalian? Apakah 

tanahnya berpasir, berlempung, berbatu atau tertutupi oleh rumput ? Lakukanlah 

permainan di bawah ini, tata caranya adalah sebagai berikut.

• Buatlah kelompok beranggotakan 5 (lima) orang. Bukalah alas kaki kalian dan 

tutuplah mata kalian. Dengan mata tertutup ikuti petunjuk guru. Permukaan tanah 

apa yang kalian rasa di kaki kalian? 

a. Berpasir c. Berbatu e. Lain-lain

b. Tanah liat d. Lumpur

• Dengan mata kembali dibuka bisakah kalian menemukan kembali jejak langkah 

yang baru kalian lewati?

• Dengan mata kembali tertutup, raba dan remaslah benda yang diberikan guru 

kalian. Apa sajakah yang baru kalian pegang? Bisakah kalian menemukan benda 

tersebut di sekitar kalian? 
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LKS 2 Mewarnai dengan Warna Alam
Tanah memiliki warna, dan kita bisa mewarnai gambar yang kita buat dengan 
menggunakan tanah.

Warnailah gambar berikut ini dengan menggunakan berbagai jenis tanah, arang, 
daun-daunan, bunga, dan buah-buahan yang bisa kita temukan di sekitar kita.
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Lapisan tanah 
mineral bawah

Lapisan tanah 
mineral atas

Humus (tanah organik)

Lapisan atas 

Batuan

LKS 3 Pelangi Tanah

Tanah yang kita pijak, bisa kita jadikan tempat bermain. Sesungguhnya tanah memiliki 

lapisan-lapisan yang menakjubkan. Lapisan yang paling atas adalah lapisan yang pa- 

ling subur yang memberikan kehidupan bagi tumbuhan, yaitu lapisan humus, di bawah 

lapisan humus adalah lapisan tanah mineral atas, kemudian di bawahnya lagi ada 

lapisan tanah mineral bawah dan yang terbawah adalah batuan. Lakukanlah percobaan 

di bawah ini untuk mengetahui berapa banyak lapisan tanah di sekitar sekolahmu.

Alat dan bahan:

• Meteran.

• Kantong plastik.

Tata kerja:

1 Pergilah keluar kelas dengan ditemani oleh guru kalian menuju daerah yang 

memiliki kelerengan (seperti bekas galian) atau bekas pemotongan tanah.

2 Perhatikanlah lapisan-lapisan tanah yang ada. Ukurlah ketebalannya.

3 Cupliklah setiap lapisan, masukan ke dalam kantong plastik (berilah tanda sesuai 

lapisan). 

4 Bawalah cuplikan tanah ke dalam kelas.

5 Letakan setiap sampel di atas kertas putih.

6 Perhatikan perbedaan dan persamaannya dari masing-masing cuplikan tanah.    

(dari warna dan teksturnya).

Pertanyaan

1 Ada berapa lapisan tanah yang kalian lihat? Apa saja warna lapisan tersebut? 
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LKS 4 Mengocok Partikel Tanah 

Ambilah beberapa genggam tanah di halaman kelasmu, bisakah kalian menebak 

adakah pasir, lumpur, lempung, atau batu pada tanah tersebut? Jadilah seorang 

peneliti tanah dengan melakukan percobaan di bawah ini untuk mengetahui apakah 

ada bahan lain yang terkandung dalam tanah di sekitar sekolahmu.

Alat dan bahan:

• Sebongkah tanah.

• Botol/toples bekas berwarna bening dengan mulut 

yang lebar.

• Air.

Tata kerja:

1 Masukan tanah hingga mengisi setengah isi 

botol/toples.

2 Isi botol/toples tersebut dengan air hingga mendekati 

leher botol/toples.

3 Kocok botol/toples kuat-kuat, sampai air dan tanah 

bersatu, kemudian biarkan sesaat sampai isi dalam 

botol/toples tersebut mengendap.

4 Perhatikan isi dalam botol/toples tersebut, apa yang 

terjadi? Diskusikanlah!
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HUTAN
LKS 1 Siapa Tinggal di Pohon? 

Di dalam hutan banyak terlihat pohon-pohon besar, di sana banyak makhluk hidup 

yang tinggal. Seperti burung, tupai, semut, belalang, serangga, kera, bekantan, 

orangutan, dan lain-lain. 

Pohon di hutan mudah kita temui, dari yang besar dan tinggi sampai yang perdu 

(tanaman yang menutupi lantai hutan). Bentuk buah, bunga, ranting, dan warnanya 

pun bermacam-macam. 

Ayo!!! Kita masuk hutan dekat dari desamu. Perhatikan siapa saja yang hidup di pohon 

besar yang ada di hutan. Isilah kolom yang tersedia di sebelah kiri pohon dengan 

mahluk hidup yang kalian lihat/temukan. 

Makhluk yang ada pada daun/tajuk 

Makhluk yang ada pada batang 

Makhluk yang ada pada/dekat akar 

19Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



LKS 2 Karya Seni dari Alam

Ayo ... kalian dapat membuat boneka ranting, kepala monster dari daun atau prajurit 

perang dari rumput, menggunakan ranting, daun ataupun rumput kering yang telah 

jatuh, gunakan kreativitas kalian lalu bawa pulang karya yang telah kalian buat dan 

tunjukan pada orang tua kalian.

Alat dan bahan:

• Lem kayu.

• Gunting.

• Spidol.

• Bahan-bahan dari alam (daun, ranting, kayu, dan lain-lain) yang telah kering dan 

jatuh ke tanah.

Tata kerja:

1 Kumpulkanlah bahan-bahan dari alam yang dapat kalian temukan di sekitar 

sekolah. 

2 Buatlah kreasi seni dari bahan-bahan tersebut pada lembar yang telah disediakan. 

Buatlah sesuka hati dan semenarik mungkin.
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LKS 3 Berburu Harta Karun 

Makhluk hidup adalah kekayaan 

dunia yang tidak ternilai harganya. 

Nah sekarang bisakah kalian menjadi 

seorang pemburu harta karun dengan 

mengikuti permainan di bawah ini ?

Tata kerja:

1 Pergilah ke halaman sekolah. Isilah 

tiap kotak yang tersedia di bawah 

ini dengan salah satu benda atau 

makhluk hidup apapun yang kalian 

lihat di halaman sekolahmu. 

Usahakan untuk tidak sama 

dengan temanmu

2 Setiap siswa maju ke depan kelas 

satu-persatu untuk menyebutkan 

dua benda dari 12  benda yang mereka dapatkan.

3 Siswa yang lain mendengarkan. Lingkarilah temuan kalian dalam lembar kerja bila 

temuan kalian sama dengan temuan teman kalian yang disebutkan di depan kelas. 

4 Bila kalian telah mendapatkan lingkaran secara horizontal atau vertikal maka 

berteriaklah “Aku dapatkan harta karun!”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4

5 6 7 8

9

13

10

14

11

15

12

16
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LKS 4 Bentuk Geometris di Alam

Warnai dan guntinglah bentuk-bentuk geometris yang telah tersedia. Kemudian 

susunlah sesuka hati kalian menjadi bentuk mahluk hidup yang ada di alam.

Bab Hutan Kelas 222



 

Daftar Pustaka
1. Project Learning Tree. Pre K-8 Activity Guide.

2. Cornell, Joseph Bharat. 1990. Sharing Nature With Children. Exley 
Publication.

3. WWF. Conservation Lifeline.

4. Larson, Wendy. 1993. Air.Grosset & Dunlap, Inc

viiPendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



®for a living planet 3

Pendidikan 
Lingkungan
Muatan Lokal 
Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

 SD Kelas 3



®for a living planet 3

Pendidikan 
Lingkungan
Muatan Lokal 
Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

 SD Kelas 3



Penanggung jawab : 

Pengarah :

Ketua merangkap anggota :

Sekretaris :

Koordinator Pelaksana :

Tim penyusun : 

Tim pendamping dan penyelaras materi :

Editor :

Tim kreatif:

Terselenggara atas kerjasama:

1.  Drs. Duwel Rawing Bupati  Kabupaten  Katingan

2.  Yantenglie, SE       Wakil  Bupati  Kabupaten  Katingan

1. Ir.  Gatin Rangkai Sekda  Kabupaten  Katingan 

2.  Dr. Bambang Supriyanto WWF - Indonesia  
 Ir. Drasospolino, Msc WWF - Indonesia 

 During Rampay, SE Kepala  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Katingan 

 Drs. Elman D. Dangan Kepala  Kantor  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Katingan 

Rini R. Andriani 

Kepala sekolah,  pengawas  &  guru Kabupaten Katingan:

Dr.  Bambang Supriyanto 
  During Rampay, SE

-   Ir. Drasospolino, Msc

 

  Jirjiz Jauhan

-   Ajan Misbah illustrator

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan,  Kalimantan Tengah
WWF - Indonesia  (Heart  of  Borneo -  National  Program  dan  Program  Sebangau)

   

3.  .

-   Adinal Suharto -   Mulyono 
-   Adrianson Yayan -   P. Ben Ujan, SVD 
-   Asrul Mangimbo -   Ramang
-   Bakti A.Ma.Pd. -   Rangkap D. Yohanes
-   Eldoyono -   Rinathe. Dra
-   Kamsin I. N. Achni -   Sudie S. Uan
-   Kariyawatie -   Sues N. Rating
-   Kusdiningsih -   Jawiyansyah A.Ma.Pd
-   Kusnadi S.Pd -   John Lepie A.Ma.Pd
-   Marianon S. Nawa 

-   Aulia Esti Widjiasih -   Nancy Ariaini
-   Irwanto D. Thomas, S.Si -   Rini R. Adriani
-   Iwan Wibisono -   Sonni Rozali  
-   Mathius Hosang, Ir. MSi -   Susi Dwiyanti 
-   Muhammad Saleh -   Yusron Saaroni 
-   Stefanus

-   
- 

PALM
-   Yogi Satoto desainer grafis

- desainer grafis

edia  CREATIVE PRO  

 

Muatan Lokal Kabupaten Katingan
Kalimantan Tengah

Pendidikan Lingkungan



 

Kata Pengantar
Bupati 
Kalimantan Tengah

Kabupaten Katingan

iiiPendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



 

Daftar Isi
Kata pengantar bupati kabupaten katingan         
kalimantan tengah ................................................. iii

Daftar isi .............................................................. v

Air

LKS 1 Siapa membutuhkan air 1

LKS 2 Pemanfaatan air 2

Udara

LKS 1 Siklus oksigen 5

LKS 2 Tumbuhan sebagai penghasil oksigen 6

LKS 3 Udara segar dan udara tercemar 7

LKS 4 Polusi udara 8

Tanah

KS 1 Membuat tanah 9

LKS 2 Seberapa kuatkah kamu 11

LKS 3 Membuat rumah cacing 12

Hutan

LKS 1 Menanam pohon 13

Pertemuan I 14

Pertemuan II 15

Pertemuan III 15

LKS 2 Membuat kertas daur ulang 16

Daftar pustaka ....................................................... vii

vPendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 



Air... air... manusia membutuhkan air setiap hari.
Setiap orang setidaknya perlu 150 liter air setiap hari,
50 liter untuk mandi, 50 liter untuk buang air, 50 liter 
untuk minum dan keperluan lainnya.

Mmmhhh... bagaimana jika tidak ada air di dunia ini?

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 1

AIR

LKS 1 Siapa membutuhkan air ?

Tanyakanlah kepada 10 orang teman sekelasmu, untuk 

apa saja mereka membutuhkan air? Tuliskan jawaban 

mereka pada papan tulis atau tabel di bawah ini

No. Nama temanmu Menggunakan air untuk ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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LKS 2 Pemanfaatan Air

Selain teman kalian, orang lain juga 
membutuhkan air, selain manusia, tumbuhan 
dan hewan juga memerlukan air untuk dapat 
hidup. Sekarang dapatkah kalian mencari 
siapa atau apa saja yang memanfaatkan air ? 
Lakukanlah dengan cara-cara di bawah ini

• Buatlah kelompok.
• Diskusikanlah dalam kelompok kalian siapa 

saja yang membutuhkan air dan 
memanfaatannya.

• Tuliskan dalam lembar kerja di bawah ini 
hasil diskusi dalam kelompok kalian.

• Gambarkan dalam lembar kerja di halaman 
selanjutnya hasil diskusi dalam kelompok 
kalian.

• Ceritakanlah hasil diskusi masing-masing 
kelompok di depan kelas.

No. Siapa yang membutuhkan air Di gunakan untuk apa air tersebut

1

2

3

4

5

6

7

8

9



3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Gambarkan hasil diskusi kelompokmu tentang apa dan siapa saja yang 

membutuhkan air pada kolom-kolom di bawah ini.
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UDARA
LKS 1 Siklus Oksigen (O )2

Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. 

Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon 

dioksida pada siang hari.

Tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbondioksida (CO ).2

Pohon adalah sumber oksigen. 

Udara yang sehat adalah udara yang bersih.

Udara  yang tercemar membuat tidak nyaman dan tidak sehat.

Coba amati gambar di bawah ini. Lalu tuliskan apa yang diambil hewan dari 

tumbuhan dan sebaliknya apa yang diambil tumbuhan dari hewan.

Apa fungsi dari hewan dan tumbuhan pada hubungan tersebut?

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

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

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

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

......

......

............
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LKS 2 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. 

Lakukan 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, taruh 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. 
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LKS 3 Udara Segar dan Udara Tercemar

Udara yang biasa kita hirup bisa tercemar. 

Pencemaran kadang-kadang dapat terlihat seperti 

asap yang keluar dari mesin motor boat, atau tidak 

terlihat seperti bau yang ditimbulkan dari tumpukan 

sampah. Sekarang lakukan percobaan yang 

sederhana di bawah ini untuk mengetahui suatu 

udara tercemar dan tidak.

Alat dan Bahan :

a. Korek api

Tata kerja

1 Pergilah ke sudut halaman sekolah/tempat 

sampah sekolah ditemani guru kalian

2. Ciumlah udara yang ada disekitar tempat sampah

3. Bakarlah sampah itu, dan apa yang kalian rasakan

4 Lalu, pergilah ketempat teduh yang banyak pohonnya, apa yang dirasakan? 

5 Kembali kedalam kelas, lalu tuliskan atau gambarkan tempat mana yang kalian 

suka dan tempat mana yang kalian tidak suka.

Aku suka Aku Tidak suka
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LKS 4 Polusi Udara

Pencemaran udara dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. 

Buatlah gambar rumah/sekolah dengan aktivitasnya yang menimbulkan polusi udara. 

Cobalah untuk mengurangi pencemaran yang terjadi agar udara di sekitar kita tetap 

bersih.
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LKS 1 Membuat Tanah 

Alat dan bahan:

• Tanah liat.

• Air. 

Tata kerja:

1 Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 – 7 orang. 

2 Buatlah tiga kubus berukuran 20 x 10 x 5 cm dari tanah liat. Diamkan di tempat 

teduh sampai kering.

3 Setelah kering, jemurlah kubus pertama. Keesokan harinya celupkan ke dalam air 

selama 10 detik, lalu jemur. Lakukan berulang-ulang. Amatilah, apa yang terjadi? 

TANAH
Pernahkah kalian memikirkan dari manakah asal tanah yang setiap hari kalian injak.

Tanah tersebut bisa berasal dari batu yang melalui proses alam seperti perubahan 

suhu, angin dan proses lainnya yang menyebabkan batu tersebut hancur dan akhirnya 

menjadi tanah yang lembut.

Selain proses alam, makhluk hidup juga dapat membantu pembentukan tanah. 

Contohnya cacing dapat membuat tanah menjadi subur dengan cara mengaduk partikel 

tanah dan memberikan jalan udara di dalam tanah.
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4 Kubus tanah liat yang ke dua ditetesi dengan air mengalir. Amati apa yang terjadi? 

4 Sementara kubus ke tiga, tetap didiamkan di tempat yang teduh. Apa yang terjadi? 

5 Perbedaan apa yang terjadi pada ketiga kubus tersebut? Diskusikan. Bagaimana 

hubungannya dengan pembentukan tanah? 
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LKS 2 Seberapa kuatkah kamu?

Bahan utama tanah adalah batu yang hancur, kita membutuhkan otot yang kuat untuk 

menghancurkan batu, karena kita menghancurkannya dalam waktu beberapa menit 

saja. Planet bumi menghancurkan tanah selama ratusan tahun dengan cuaca.

Alat dan bahan:

• Berbagai jenis batuan, dari yang paling lunak sampai yang paling keras.

• Kertas koran. 

Tata kerja:

1 Hamparkan kertas koran di atas lantai. 

2 Gosok dan adukan batu dari bahan yang sama, seberapa banyak tanah dapat kamu 

buat? Berapa lama? Mana yang paling mudah? Batu yang lunak atau batu yang 

keras? Diskusikan. 
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LKS 3 Membuat Rumah Cacing 

Cacing adalah sahabat tanah, cacing capat membuat tanah menjadi subur, tahukah 

kalian bagaimana caranya? Lakukanlah pengamatan aktivitas cacing secara langsung 

dengan membuat rumah cacing.

Alat dan bahan:

• Toples bening atau aquarium.

• Tanah lembap yang mengandung cacing. 

• Pasir yang lembap dan bersih.

• Makanan cacing (potongan rumput, sayuran, humus, 

dan serasah).

• Kain kasa.

• Benang atau karet tali.

Tata kerja:

1 Isi tiga perempat toples dengan tanah dan pasir. 

2 Simpan paling sedikit empat ekor cacing. Di bagian 

paling atas berilah sedikit makanan cacing, lalu tutup 

bagian atas dengan kain kasa.

3 Simpan botol di tempat gelap, siram bagian atas botol 

dengan sedikit air, dan tambahkan makanan cacing 

beberapa hari sekali.

4 Setelah dua bulan catat apa yang terjadi pada lapisan 

tanah dan pasir. Lalu taburkan tanah dalam botol ke 

kebun. Hitunglah berapa telur dan anak cacing yang ada.

Tanah 

Pasir

Tanah

Pasir
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HUTAN

LKS 1 Menanam Pohon

Kertas Petunjuk Penanaman

Tips menanam pohon 

• Pilih lokasi yang akan ditanam dengan hati-hati. Lihat sekelilingnya, pohon atau 

tanaman yang akan kalian tanam akan tumbuh besar atau tidak. Jika akan tumbuh 

besar maka perhatikan sekelilingnya apakah cukup luas untuk pohon yang akan 

tumbuh besar hingga 5 – 10 meter tingginya. Beri ruang yang cukup dan perhatikan 

pula, akar pohon akan terus tumbuh sehingga luas dan kedalaman lubang untuk 

menanamnya. 

• Tanam pohon dengan memperhatikan bangunan dan tiang listrik atau tiang telepon 

yang ada sehingga jika pohon tumbuh tinggi tidak mengganggu . 

• Perhatikan pula pohon yang akan ditanam merupakan tanaman lokal yang berasal 

dari daerahmu.

Perlu diperhatikan sebelum dan sesudah menanam 

• Sebelum tanaman ditanam jangan biarkan akar dari tanaman mengering, jagalah 

akar tetap lembab dengan membungkus akar dengan tanah. Jangan biarkan akar 

dicabut tetapi akar tidak dibungkus oleh 

tanah.

• Berilah perhatian yang lebih selama masa-

masa tanaman beradaptasi dengan 

lingkungannnya.

• Beri perlindungan seperti pagar kawat agar 

tidak diganggu oleh satwa atau binatang 

peliharaan lainnya. 

Pohon Kehidupan

Jangan pernah meragukan kekuatan dari sebuah pohon. Di samping memberikan 

kita bahan makanan, membuat kertas, bahan bangunan, tempat berteduh di siang 

hari juga memperlambat laju pemanasan global di muka bumi   

Kumpulan dari pohon dan tumbuhan berbagai ukuran, juga merupakan tempat 

tinggal satwa, dikenal dengan sebutan hutan. 
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Pertemuan I

Gambarlah denah sekolahmu. Berilah tanda daerah mana saja yang akan ditanami dari 

hasil kesepakatan bersama dengan teman-temanmu dan guru. 
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Setelah kalian menanam pohon, isilah lembar kerja 

berikut ini.

Nama pohon:

Tanggal penanaman:

Lokasi penanaman pohon: 

Pertemuan III

Apakah manfaat pohon yang kalian tanam bagi makhluk hidup: 

Bagaimana keadaan pohonmu pada:

No. Identitas Pohon Keterangan

1

2

3

4

Keadaan Saat Ditanam

Panjang pohon

Jumlah daun

Jumlah ranting

Keadaan Pohon layu / segar

1

2

3

4

Panjang pohon:

Jumlah daun:

Jumlah ranting:

Keadaan pohon:

1

2

3

4

Panjang pohon:

Jumlah daun:

Jumlah ranting:

Keadaan pohon:

Minggu 1

Minggu 2

Pertemuan II
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4 Letakkan spons di atas meja, lalu 
taruh kain yang sudah dibatasi di 
atasnya.

5 Saring campuran 
(jangan terlalu tebal) 
di baskom memakai 
screen sablon.

LKS 2 Membuat Kertas Daur Ulang 

Kertas yang kita gunakan setiap hari menggunakan bahan dari bubur kayu yang 

kayunya berasal dari perkebunan atau hutan. Banyak pohon ynag diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia agar mendapatkan kertas. Untuk mengurangi 

kebutuhan bahan baku kertas yang berasal dari pohon, kita dapat mendaur ulang 

kertas.  Ayo.... kita mendaur ulang kertas!

Alat dan bahan:

• Kertas bekas yang tidak digunakan lagi. 

• Ember dan baskom. 

• Blender/alu.

• Lembar kasa halus.

• Cetakan.

• Papan penindas.

Tata kerja:

1 Robek kecil kertas 
bekas dan rendam di air 
selama satu hari.

2 Blender kertas sampai 
seperti bubur, jika tidak 
ada blender dapat        
ditumbuk dengan alu.

3 Tuangkan ke dalam 
baskom yang berisi air 
dan diaduk.

6 Letakkan di atas spons yang sudah 
dilapisi kain dengan posisi terbalik gosok 
sedikit screennya dan angkat hati-hati.
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7 Tutup dengan kain yang sudah dibasahi. 
Tambah satu lagi kain basah ulangi 
langkah 5 dan 6.

8 Sesudah beberapa lapis, press dengan 
menaruh papan besar di atasnya dan beri 
pemberat (batako atau batu).

9 Biarkan selama sekitar satu jam agar 
airnya berkurang, sebelum diangkat 
pastikan sudah cukup kering.

10 Angkat sepasang demi 
sepasang dan jemur di 
tempat yang panas.

11 Setrika sepasang demi sepasang 
kemudian buka kainnya pelan-pelan.
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AIR

Air di sungai, air di lautan, air di sumur, air 

di keran..semua sama

Semua air sama, berasal dari mata air di 

pegunungan

Kucuran air dari mata air mengalir ke 

selokan kecil kemudian membesar 

membentuk sungai

Air dari sungai mengalir ke laut 

Di laut tetesan air akan berubah bentuk 

menjadi uap air dan membentuk awan. 

karena panas dari sang surya.

Awan bergerak ke daratan tinggi lalu 

turunlah hujan.

Tetesan air hujan akan membasahi tanah 

dan sebagian akan meresap ke dalam tanah 

untuk mengisi mata air, sumur-sumur dan 

membasahi ladang-ladang petani.

Begitulah perjalanan air di bumi ini .....
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LKS 1 Mengenal 
Sumber Air

 

Tuliskan jawaban  pada 

tabel di bawah ini.

Sungai merupakan salah satu 

sumber air, Sebutkan sumber 

air lainnya yang ada di 

Katingan. Tahukah kalian asal 

mula sumber air tersebut?

kalian

No. Sumber air Asal air

1

2

3

4

5



3

LKS 2 Apa & Siapa Memanfaatkan Air? 

Manfaat air bagi manusia banyak sekali di antaranya adalah untuk minum, 

transportasi, olahraga, pertanian, industri, dan lain-lain. Nah sekarang sebutkan dan 

gambarkan apa dan siapa yang memanfaatkan air di sekitar Katingan kemudian 

gambarkan pada kolom yang disediakan di bawah ini.

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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LKS 3 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 4 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.

Air.. air ..
selalu 
berputar
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LKS 5 Air yang Ajaib

Kita tidak dapat hidup tanpa air. Namun air tidak selalu berbentuk cair. Hanya air 

yang bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Air adalah satu-

satunya benda di Bumi yang dapat kalian temukan dalam tiga wujud yaitu padat, cair, 

dan gas.

Ayo bermain sulap air.

Alat dan bahan:

• Es krim.

• Air. 

• Kompor kecil. 

• Panci/teko.

Tata kerja:

1 Biarkan es krim dalam suhu ruang, apa yang terjadi? 

2 Rebuslah air dalam panci/teko. Apa yang terjadi pada saat air mendidih? 
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LKS 1 Polusi yang Terlihat dan Tak Terlihat

Alat dan bahan:

• Kertas.

• Botol selai. 

• Asam cuka. 

Tata kerja:

1 Bakar sehelai kertas, asapnya ditampung dalam botol. Tutup rapat botol. Apa yang 

kalian lihat dalam botol? Bisakah kalian melihat benda yang ada di balik botol? 

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

terlihat, sama seperti saat kita mencium bau sampah saat melewati bak sampah. 

Kira-kira apa yang menyebabkan kita bisa mencium bau di udara? 

UDARA

Botol cuka

Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan, 

Manusia, hewan, dan tumbuhan bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan 

karbon dioksida untuk selanjutnya digunakan oleh tumbuhan untuk kembali 

menghasilkan oksigen.

Karena keadaaan tersebut tumbuhan memerlukan manusia dan hewan, begitu pula 

sebaliknya, hewan dan manusia memerlukan tumbuhan.

Udara yang bersih, bebas dari bahan pencemaran diperlukan oleh manusia, hewan dan 

tumbuhan agar proses hubungan antara manusa, hewan dengan tumbuhan dapat 

berlangsung dengan baik.

Botol berisi 
asap

Orang memukul meja
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3. Pukul-pukul meja/piring seng, apa yang kau rasakan? Terganggukah kita? Bunyi 

yang keras adalah salah satu bentuk polusi juga. Suara keras dapat mengganggu 

pendengaran bahkan menyebabkan tuli. Tahukah kalian apa yang menyebabkan kita 

dapat mendengar suara? 

Perhatikan gambar di atas ini. Tuliskan kegiatan dalam gambar tersebut yang 

menimbulkan polusi.

LKS 2  Sumber Polusi 
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LKS 3 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? 

a. Kamar c. Dapur

b. Halaman Rumah d. Lain-lain

Mengapa kalian menyukainya? 

2 Adakah aktivitas yang dilakukan penghuni rumah yang menyebabkan polusi? 

3 Adakah kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk membuat udara di rumahmu  

lebih segar? 
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Berbagai jenis tanah ada di Kabupaten Katingan, di daerah hulu, pesisir, muara, dan 

daerah gambut, jenis tanahnya berbeda-beda. 

Tanah yang digunakan terus menerus kesuburannya akan menurun, perlu usaha 

meningkatkan kembali kesuburan tanah melalui pemupukan salah satunya dengan 

kompos.

LKS 1 Jenis Tanah di Katingan

Berjalan-jalanlah ke pinggir hutan/rawa gambut/pesisir/muara sungai. Amati jenis-

jenis tanah yang ada di sekitar tempat tersebut:

• Warnanya.

1.

2.

3.

• Kehalusannya 

a. Kasar

b. Halus

Tumbuhan apa saja yang tumbuh di sekitar tempat tersebut? 

Binatang apa saja yang ditemukan di atas dan di dalam permukaan tanah? 

Ceritakanlah mengapa demikian? 

Apa yang khas dari tanah gambut? Apa bedanya dengan mineral? Ceritakan! 

Di manakah di Kabupaten Katingan ini yang memiliki lahan gambut?  

Tunjukan pada peta. 

TANAH
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LKS 2 Manfaat Tanah dalam Bidang Pertanian di 
Kabupaten Katingan

Tanah yang subur diperlukan oleh petani agar tumbuhan yang di tanam dapat cepat 

besar dan subur sehingga hasil panen menjadi lebih baik. Mari kita mengajak 

wawancara Pak Tani, siapkan pertanyaan kalian:

1 Tanyakan kepada Pak Tani tanaman apa yang ditanam di kebun/sawah/ladang 

mereka?

2 Tanaman apa yang paling utama dipelihara petani?

3 Mintalah Pak Tani untuk bercerita mengenai tahapan-tahapan dalam bercocok 

tanam tanaman utamanya, mulai dari penyiapan lahan hingga panen.

4 Apa saja yang dilakukan petani terhadap tanah yang mereka garap?

5 Hubungan tanah, kesuburan tanah, dan tanaman, bagaimana?

6 Bagaimana Pak Tani memberi makan tanamannya, bagaimana caranya?

7 Catatlah setiap informasi yang diberikan oleh Pak Tani.

Ceritakan kembali pengalaman mewawancarai Pak Tani kepada kawan-kawan dan 

Gurumu.
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LKS 3 Memberi makan tanah

Seperti cerita Pak Tani, untuk meningkatkan kesuburan tanaman, Pak Tani memberi 

pupuk.

• Di manakah letak tanah yang paling subur?

• Mengapa kesuburan tanah harus dipertahankan?

• Apa yang terjadi kalau kesuburan tanah berkurang atau hilang?

• Apa penyebab hilangnya kesuburan tanah?

• Bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah? Diskusikanlah!

Tanah memberi makan pada tanaman, lama kelamaan makanan tersebut akan habis, 

memberikan tanaman dengan cara memberi makan tanah.

Mari kita memberi makan tanah, dengan memberikan pupuk alami yang bisa kita buat 

sendiri.

Bahan-bahan:

1 Cangkul.

2 Bahan hijauan, jerami, daun, serasah, pelepah, dan sebagainya.

3 Kotoran ternak (bila ada).

Tata cara:

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

• Pinggirkan tanah galian. 

• Masukan berbagai bahan hijauan seperti daun-daunan, seresah, dan jerami, serta 

sampah, sisa-sisa makanan, dan kotoran hewan.

• Jangan masukan sampah plastik dan kaleng.

• Setelah penuh, tutup kembali lubang tersebut dengan tanah bekas galian.

• Biarkan selama dua bulan. Galilah kembali lubang tersebut. Apa yang terjadi?

Tanah yang terbentuk dinamakan dengan kompos. Gunakan sebagai pupuk untuk 

tanaman yang ada di sekitar sekolah, atau tanami dengan tumbuhan yang bermanfaat.

Gambar timbunan kompos
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HUTAN
Hutan Sumber Kehidupan

Manusia sangat menggantungkan 

kebutuhan hidupnya pada hutan. 

Secara tidak langsung manusia yang 

hidup di kota juga memanfaatkan 

hasil hutan seperti, kayu, oksigen, 

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.

Sekarang, coba kamu pikirkan apa 

jadinya jika hutan yang ada sekarang 

ini hilang?

LKS  Sumber Kehidupan

Sebutkan nama dan tipe hutan yang dekat dengan tempat tinggalmu: 

1

2

3

4

5

Rangkumlah penjelasan dari gurumu di buku catatanmu. 

HUTAN
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POSTER HUTAN

Lapisan Hutan

1 Tumbuhan mandiri

2 Tumbuhan memanjat

3 Tumbuhan mencekik

4 Epifit

5 Saprofit

6 Parasit

a b c d

e f g h

a Pengalihan hutan heterogen 

menjadi hutan homogen

b Pengalihan fungsi hutan 

menjadi fungsi lainnya

c Penebangan hutan secara 

besar-besaran

d Kebakaran hutan

e Sumber kekayaan plasma 

nutfah dan keanekaragaman 

hayati

Fungsi Hutan

f Menghasilkan produk non- 

kayu (getah, buah-buahan, 

obat-obatan, kayu dan    

protein hewan)

g Melindungi tanah dan air tanah

h Tempat rekreasi, piknik, 

berkemah dan olahraga     

alam bebas 

i Bagian sistem budaya 

masyarakat, terutama 

masyarakat adat

i

Mengapa Hutan Hilang 
(Keterangan Gambar)
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LKS 2 Lapisan Hutan dan Isinya 

Ayo...kita mengunjungi hutan yang ada di sekitar kita. 

Perhatikan lapisan-lapisan hutan. Gambarkan lapisan 

hutan yang kalian lihat, Berapa lapisan yang kalian 

temukan? 

Kumpulkan informasi manfaat hutan bagi masyarakat   

di sekitarnya.

1

2

3

4

5

6
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LKS 3 Kondisi Hutan Dulu dan Sekarang

Tanyakan kepada orang tua kalian bagaimana tajuk dan kondisi hutan pada waktu 

mereka seusia kalian. Gambarkan dalam lembar di bawah ini sesuai cerita mereka. 

Menurut kalian bagaimana perbedaan kondisi hutan dahulu dan sekarang?

Kondisi hutan pada waktu orang tua kalian sekolah

Kondisi hutan sekarang menurut kalian
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LKS 4 Keanekaragaman Hayati 

Isilah kolom yang telah tersedia. Keragaman hayati apa yang kalian gunakan pada 

makananmu kemarin:  

Makanan tersebut didapat dari mana: 

a. Beli di pasar     

b. Dari pekarangan rumah/kebun    

c. Menangkap dari sungai/hutan     

d. 

Buatlah karangan sederhana dari mana bahan makanan yang kalian makan sehari hari  

No. Makan pagi Makan malam

1

2

3

4

5

6

Makan siang
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Keanekaragaman hayati apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari hari? 

Setelah selesai mengisi kolom di atas diskusikan dengan guru dan teman sekelasmu, 

bagaimana jika keanekaragaman hayati tersebut sudah tidak ada lagi. Tulislah hasil 

diskusimu pada lembar kerja di bawah ini. 

No. Kebutuhan kita Berasal dari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baju – bahan baju

Rumah – kayu

Kapas

Pohon
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LKS 1 Menjernihkan Air 

Alat dan bahan:

• Baskom.

• Ember kecil. 

• Plastik penutup. 

• Air kotor.

Tata kerja:

1 Sediakan baskom/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/batu tepat di atas ember kecil.

6 Simpan di tempat panas/terkena sinar matahari, biarkan beberapa jam. 

7 Apa yang kau dapati dalam ember kecil saat plastik dibuka?

8 Dapatkah kausimpulkan apa yang terjadi dengan air kotor? 

1

AIR
Air merupakan unsur yang paling berharga bagi makhluk hidup di dunia ini. Tanpa air 

manusia tidak akan dapat hidup. Namun apa yang terjadi dengan air yang ada 

sekarang ini, pencemaran telah terjadi di mana-mana sehingga air yang begitu 

berharga bagi kehidupan kita ini menjadi kotor dan tidak dapat digunakan 

sebagaimana mestinya
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LKS 2  

Jika kita membiarkan limbah kamar mandi atau 

pertanian, limbah kimia dari pendulangan emas 

dan buangan pabrik, atau sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat Katingan masuk ke dalam aliran 

air yang menjadi sumber air dan air tanah 

Katingan, maka air minum masyarakat Katingan 

akan menjadi tercemar/terpolusi.

Amati di sekitar kita dan ceritakan apa yang kalian 

alami dan ketahui tentang polusi atau pencemaran 

air di Katingan lalu tuliskan pada lembar kerja di bawah ini.

Polusi dan air kotor
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LKS 3 Udara Kotor dan Hujan Asam

Tidak ada air bersih bila udara kita dikotori, yang ada adalah air yang tercemar karena 

berasal dari hujan asam, apa itu hujan asam dan bagaimana terjadinya? 

Ayo... sekarang perhartikan gambar di bawah ini dan kalian tuliskan apa yang kalian 

ketahui tentang hujan asam.

Gambar a, memperlihatkan lingkungan yang asri

Gambar b, memperlihatkan lingkungan yang rusak akibat terjadiya 
hujan asam. Hujan Asam ini sakah satunya disebabkan oleh perubahan 
hutan menjadi pabrik dan jalan raya tanpa disertai penghijauan 
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LKS 4 Dampak Hujan Asam bagi Kehidupan

Banyak dampak negatif dari terbentuknya hujan asam. Asam bersifat korosif yang 

akan merusak besi sehingga menjadi mudah berkarat (contoh: besi pada jembatan, 

berkarat sehingga dapat rusak dan roboh), sumber air minum juga turut tercemar 

sehingga air tidak layak minum. Selain itu jika di perairan terdapat ikan, ikan-ikan 

mati karena air menjadi asam. Air hujan asam juga dapat meracuni tanah sehingga 

tumbuhan tidak dapat hidup.

Sebagai contoh, coba buat percobaan sederhana menumbuhkan kecambah.

Tes Keasaman
Alat dan bahan:

• Kecambah.

• Tanah. 

• Tempat penanaman. 

• Air.

• Asam cuka.

Tata kerja:

1 Tanamlah kecambah pada 2 tempat penanaman 

yang berbeda.

2 Tempat pertama disiram dengan air biasa.

3 Tempat ke dua disiram dengan asam 

cuka.

4 Setelah beberapa hari perhatikan 

apa yang terjadi. 

1 Tempat A di siram dengan air biasa, Apa yang terjadi beberapa hari kemudian?

2 Tempat B di siram air yang dicampur dengan cuka, apa yang terjadi beberapa hari 

kemudian?

3 Apa dampak hujan asam bagi kehidupan?

4 Bab Air Kelas 5
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LKS 5 Pencemar Air 

Saat ini telah banyak berita-berita yang dimuat di media cetak maupun media 

elektronik menceritakan tentang pencemaran yang terjadi di perairan Katingan. 

Dapatkah kalian mengambil salah satu di antaranya dan menempelkannya pada 

lembar kerja di bawah ini? Menurut pendapatmu apa yang dapat mencemari air dan 

menyebabkan air berkurang? Coba sebutkan, ceritakan, gambarkan, atau kumpulkan 

berita tentang apa saja yang dapat mencemari air, baik itu air tanah, air sungai 

Katingan, air sumur di rumah kita. Setelah itu diskusikanlah dengan teman-temanmu 

untuk mengetahui mengapa suatu daerah dapat kekurangan air?  

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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LKS 6 Apa yang Bisa Kita Lakukan

Pencemaran air harus segera dihentikan jika tidak maka air tidak akan tersedia pada 

masa yang akan datang. Mari kita menghentikan pencemaran air dimulai dengan 

menyebutkan cara mengurangi pencemaran air dan kekurangan air di daerah 

sekitarmu.

Coba tuliskan apa yang dapat kalian lakukan pada kotak-kotak di bawah ini agar air 

dapat dihemat dan lestari.

Orang

Pipa air

Sungai

Hujan (Sungai)

Hujan (air tanah)

AwanToilet

Kali 

Lautan

PAMPintu air

Mengganti keran air 
yang rusak

Lebih memilih mengkom- 
poskan sampah dibanding 
dengan membakarnya
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UDARA

LKS 1 Pemanasan Global

Alat dan bahan:

• mangkuk kaca besar atau akuarium

• Es batu dan batu kerikil

Tata kerja:

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

2 letakkan mangkuk kaca atau akuarium di terik matahari

3 Apa yang terjadi ketika es batu meleleh? Bagaimana batu kerikil yang berada di 

dalam mangkuk kaca atau akuarium. Dapatkah kalian mengetahui penyebabnya?

Polutan adalah bahan yang menyebabkan polusi. 

Untuk jenis polutan udara, ada yang bisa dilihat 

(contohnya: asap) dan ada yang tidak terlihat 

(contohnya: bau parfum). 

Polusi udara menyebabkan udara segar yang biasa 

kita hirup menjadi terkotori. Akibatnya manusia dan 

makhluk hidup lainnya dapat sakit karena menghirup 

udara yang kotor.

Lebih jauh lagi, banyaknya gas CO  diudara dapat 2  

menyebabkan suatu fenomena yang disebut efek 

rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika lapisan CO  2

di udara menahan panas matahari di dalam bumi 

sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Akibat yang ditimbulkan dari fenomena ini 

adalah es di kutub dapat mencair karena suhu bumi yang meningkat sehingga kota-

kota atau daerah-daerah yang terdapat di pinggir pantai dapat tenggelam karena tinggi 

permukaan laut bertambah

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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LKS 2 Efek Rumah Kaca

Perhatikanlah gambar skema efek rumah kaca di bawah ini. 

Panas matahari yang diterima bumi tertahan oleh lapisan CO  di udara, akibatnya 2

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? 

2 Mengapa bisa terjadi efek rumah kaca? 
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LKS 3 Detektif Udara

Menjadi detektif udara untuk menemukan bukti adanya pencemaran udara. 

Pencemaran udara tidak selalu tampak secara kasat mata, ada pencemaran 

tersembunyi berupa partikulat kecil.

Alat dan bahan:

• Kartu/karton yang dipotong seukuran kartu. 

• Vaselin/krim/lotion/gemuk. 

• Plastik.

• Tali.

Tata kerja:

1 Siapkan 5 buah kartu/karton yang diberi 

tali.

2 Olesi permukaannya dengan vaselin. 

Masukkan salah satu kartu/karton yang 

telah diolesi vaselin tersebut ke dalam 

plastik dan tutup rapat sehingga tidak 

terkontaminasi udara.

3 Gantungkan tiap karton di 4 tempat 

berbeda (di dalam ruangan kelas, di 

halaman sekolah, di bawah dahan pohon, 

di ruangan kelas dekat dengan papan 

tulis).

4 Setelah satu minggu, kumpulkan karton-

karton tadi, dan amati dengan kaca 

pembesar apa yang kalian lihat di atas 

karton-karton tersebut.

5 Kira-kira apa yang menyebabkan adanya 

benda yang kalian amati tersebut?

6 Dari mana kira-kira benda tersebut?

7 Apa yang terjadi jika benda-benda kecil tersebut terhirup paru-paru kita?

8 Di manakah tempat yang paling banyak partikulat menempel? 

9 Kira-kira apa penyebab perbedaan tersebut. 

10 Apakah adanya partikel dapat menentukan kualitas udara di sekitarmu? 

Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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LKS 4 Berteduh di Bawah Pohon 

Lakukanlah perintah di bawah ini lalu jawablah pertanyaannya untuk mengetahui 

fungsi pohon bagi kenyamanan hidup manusia

Mmmhhh..... sepertinya sangat menyenangkan kalau kita tinggal di daerah yang 

banyak pohonnya.

1. Di siang hari yang sangat terik, pergilah ke bawah sebuah pohon yang sangat 

rindang. Apakah yang kalian rasakan? 

2. Pindahlah ke tanah lapang yang tidak ada pohonnya. Apa yang kalian rasakan? 

3. Bandingkan perbedaannya dengan tempat yang pertama. Tempat manakah yang 

lebih kalian sukai? Mengapa kalian menyukainya? 

4. Tuliskanlah perasaan kalian, tuangkan dalam bentuk puisi mengenai pohon. 



LKS 1 Erosi dan Longsor 

Bahan-bahan:

•

• Tanah.

• Serasah.

• Rumput.

• Air. 

Tata cara:

1. Sediakan 3 buah kotak kosong 

berukuran 60 x 30 x 10 cm (lihat 

gambar).

2. Kotak 1 diisi dengan dengan tanah saja, 

kotak 2 diisi tanah di atasnya dilapisi humus dan serasah kering, 

sedangkan kotak 3 diisi tanah dan bagian atas ditutupi dengan rumput.

3. Letakan kotak miring dan berilah wadah di bagian bawahnya untuk menampung air.

4. Siramlah kotak tersebut dengan air secara pelan-pelan dari bagian atas kotak.

5. Perhatikan air yang terkumpul, mana yang paling banyak dan mana yang paling 

keruh? Mana yang paling banyak terdapat endapan tanah dan lumpurnya? 

Pertanyaan

1. Bagaimana peran tanaman dalam menahan laju erosi?

2. Bagaimana peranan serasah di hutan dapat mengurangi terjadinya erosi?

3. Bagaimana sebaiknya kita melakukan pencegahan terhadap erosi? 

Kotak 60 x 30 x 10 cm.

11

TANAH
Masalah-masalah Tanah
Tanah merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia, namun sekarang 
keberadaannya terancam.
Hilangnya tumbuhan di atas tanah yang diakibatkan oleh penebangan liar serta 
banyaknya racun kimia yang dibuang manusia langsung ke tanah menyebabkan kesuburan 
tanah menjadi semakin berkurang.

S
e

er
sa

h

T
an

ah

R
um

pu
t

I II III
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LKS 2 Erosi dan Akibatnya 

1. Urutkanlah gambar-gambar di atas sehingga membentuk suatu alur cerita. 

2. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar. 

3. Apa lagi yang mungkin ditimbulkan? 

12 Bab Udara Kelas 5

Sungai yang keruh dan dangkal

Hutan yang masih alami

Tanah yang terbawa erosi Banjir yang menghancurkan 
rumah dan harta benda

Serasah dan humus terbawa air

Orang menebang pohon di hutan

1 2 3

4 5 6
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LKS 3 Kebakaran Lahan 

Bacalah naskah di bawah ini dengan seksama. Lalu cermatilah, setelah beberapa lama 

ceritakan kembali cerita di bawah ini di depan kelas kepada teman-temanmu tanpa 

melihat naskah.

Bisakah kalian melakukannya?... Ayo jadilah seorang pencerita yang baik lalu hiburlah 

teman-teman kalian dengan ceritamu.

Hutan gambut yang hilang

Alu adalah siswa SD di Katingan, pada musim liburan dia berkunjung dan berlibur 

di rumah kakeknya bernama Kakek Kamsin di desa. Pada suatu hari di beranda rumah 

Kakek Kamsin, sambil makan ubi, Kakek Kamsin bercerita kepada Alu cucunya 

mengenai keadaan lingkungan di sekitar desa, bahwa pada beberapa puluh tahun yang 

lalu, sekitar desa tempat tinggal Kakek memiliki hutan gambut yang sangat rindang, 

menjadi tempat hidup berbagai binatang yang tidak terdapat di pulau lain seperti 

orangutan dan bekantan. Hewan tersebut adalah hewan kebanggaan orang 

Kalimantan. Hutan yang gambut yang sangat lebat merupakan tempat menyerap air 

hujan dan menyimpannya menjadi sumber air tawar, yang kemudian mengalir ke 

sungai yang jernih. Di sungai tersebut banyak ikan bisa ditemukan dan ditangkap 

seperti ikan semah, ikan jelawat, patin, baung, dan gabus.

Sekarang, hutan gambut tersebut sudah mulai habis karena pohon-pohonnya, 

seperti meranti, kruing, dan ramin, ditebang untuk diambil kayunya dan dijual. Kini 

yang tersisa hanya padang gambut dengan semak belukar dengan beberapa pohon 

gelam.

Sebagian dari hutan gambut ini telah berubah fungsi menjadi kebun sawit. Pada 

musim kemarau, lahan gambut tersebut menjadi sangat kering, terlebih lagi makin 

banyak kanal dibuat untuk mengangkut kayu meningkatkan kekeringan lahan gambut. 

Gambut yang sangat kering menjadi sangat mudah terbakar.

Pola pertanian yang melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan yang 

terjadi di lahan gambut memperparah kebakaran lahan gambut. Karena gambut 

berbahan dasar karbon dan materi organik lainnya, maka kebakaran gambut 

menghasilkan asap yang sangat tebal dan mengandung bahan yang beracun, yang 

dapat mengganggu kesehatan manusia. Penyakit ISPA dan penyakit mata adalah 

penyakit yang langsung dapat dirasakan bila kita 

terkena asap tadi, belum lagi asap mengganggu 

transportasi darat, udara, dan perairan. 

Setiap musim kemarau asap pekat selalu kami hirup. 

Sekarang ikan pun sangat sulit didapatkan di kawasan 

gambut, hutan yang telah hilangpun menyebabkan 

hewan kebanggaan Katingan seperti bekantan dan 

orangutan punah.

Maka mari kita sama-sama hindari terjadinya 

kebakaran di lahan gambut, karena gambut merupakan 

tempat hidup bagi berbagai makhluk. 
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LKS 1 Penggundulan dan Erosi 

Bahan-bahan:

•

• Tanah.

• Saringan.

• Mangkok. 

Tata cara:

1. Masing-masing kotak dilapisi plastik 

dan diisi tanah. 

2. Satu kotak tanpa tanaman dan satu 

kotak lainnya diisi rerumputan, daun 

kering—sampai menutupi tanah 

dalam kotak.

3. Pada ujung kotak sedikit di gunting untuk mengalirkan air. 

4. Taruh kedua kotak sedikit miring dan berjajar.

5. Siram dengan air secara berlahan pada kotak yang tanahnya berisi rumput 

perhatikan air yang keluar dari kotak. 

6. Siram kotak yang lain dengan air perhatikan apa yang terjadi. Bagaimana air 

mengalir pada kedua kotak tersebut? Bagaimana kecepatan air yang mengalir dari 

kedua kotak. 

Isilah kolom yang telah tersedia

1. Mengapa air pada kotak I lebih keruh dari pada air dari kotak II? 

2. Mengapa air dari kota I labih banyak membawa endapan dibandingkan air dari 

kotak ke II? 

3. Mengapa air dari kotak I lebih cepat mengalirnya dibandingkan air dari kotak ke II? 

Kotak 60 x 30 x 10 cm.

HUTAN

Pengamatan Kotak II (tanpa rumput)Kotak I (dengan rumput)

Warna air yang mengalir

Endapan

Kecepatan air mengalir

Tanah Rumput
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LKS 2 Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan salah satu penyebab 

hilangnya hutan yang disebabkan oleh 

manusia dan alam atau manusia. Bagaimana 

di daerahmu, sering terjadi kebakaran 

hutan? 

Jika sering terjadi, coba membuat karangan 

dengan tema: 

1. Kerugian yang didapat dari 

kebakaran hutan 

2. Apa yang harus diperbuat untuk 

mengurangi kebakaran hutan 

3. Terjadinya kebakaran hutan di daerahku/di desaku

Bab Hutan Kelas 516



LKS 3 Poster Pelestarian Lingkungan

Buatlah poster yang mengajak masyarakat mau menjaga hutan. Agar kita terhindar 

dari bencana alam dan kerugian yang besar karena hilangnya hutan sebagai sumber 

kehidupan masyarakat 

Contoh poster: 

1. Jagalah Hutan Taman Nasional Sebangau untuk Anak Cucu Kita. 

2. Jangan Biarkan Api Kebakaran Hutan Menyengsarakan Kita.

17Pendidikan Lingkungan Kabupaten Katingan Kalimantan TengahMuatan Lokal 
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AIR

LKS 1 Sumber Air dan Badan Air 

Amatilah gambar sumber air dan badan-badan air di bawah ini.

1. Adakah kaitan antara satu sumber air dengan sumber air lainnya? 

2. Apa yang akan terjadi apabila terjadi pencemaran di salah satu sumber air tersebut? 

Zona hutan

1. Hutan 
Hujan

Dataran 
Tinggi

2. Sumber air
DAM

Zona
Industri

Dataran 
Banjir

Badan air
tergenang

Daerah dalam
pesisir pantai

Daerah 
pesisir pantai

Laut
Lepas 

3. Hulu 
sungai

4. Sungai 5. Danau/
Rawa

6. Daerah
banjir

7. Teluk,
daerah lumpur

Sumber air
DAM

Ambilah segelas air lalu pikirkanlah berasal dari mana air tersebut?

Air dalam gelas yang sekarang kalian pegang bisa saja berasal dari daerah yang 

sangat jauh atau bahkan pernah ada dalam perut seekor binatang, kemudian 

karena proses yang sangat panjang air tersebut sampai ke rumah kalian.
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1. Badan air apa yang kalian 

    kunjungi?

2. Apa namanya?

3. Termasuk jenis apa airnya? 

    (Tawar, payau atau asin)

4. Dari mana airnya berasal?

5. Apakah badan air tersebut 

    berhubungan lagi dengan 

    mata air?

6. Ke mana air dalam badan air 

    tersebut mengalir?

7. Apakah berhubungan dengan 

    laut ?

8. Apa saja yang hidup di sekitar 

    badan air tersebut ?

9. Apakah dekat dengan 

    pemukiman?

10. Apakah masyarakat di 

      pemukiman tersebut 

      memanfaatkan air di sana?

11. Apa kegiatan masyarakat 

      yang mempengaruhi badan 

      air tersebut ?

12. Apakah badan air tersebut 

      sudah tercemar ?

2 Bab Air Kelas 6

LKS 2 Detektif Alam 

Dapatkah kalian mengidentifikasi badan air yang ada di sekitarmu, termasuk jenis 

badan air yang manakah? Dan dari mana airnya berasal?
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LKS 3 Mengamati Ekosistem yang Ada di Katingan

Apa itu Ekosistem? Hubungan timbal balik atau saling membutuhkan yang membentuk 

suatu keadaan yang seimbang antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kenalilah 

jenis-jenis Ekosistem yang ada di Katingan, di mana dalam setiap ekosistem setiap 

makhluk hidup maupun benda mati memiliki peranannya masing-masing. Bagaimana 

pula akibatnya apabila hubungan tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem 

apakah akan berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Amatilah ekosistem yang ada di sekitar Katingan. Lalu ceritakan kembali temuan dan 

kesimpulan dari pengamatanmu kepada teman-teman di kelas.

Tuliskan peran masing-masing dalam ekosistem. Adakah hubungan timbal balik 

antar makhluk hidup tersebut? 

Jenis Ekosistem

Makhluk yang ditemui

Benda mati yang ditemui

Makhluk hidup yang tinggal 
di tepian air

Makhluk hidup yang ada 
di atas air

Makhluk hidup yang ada 
di dalam air

Hutan Danau Sungai sawah
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LKS 4

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 kau harapkan? 

Bersama teman-temanmu, buatlah rencana kegiatan yang dapat 

kaulakukan untuk menyelamatkan lingkungan sekitarmu! 

.

Membuat Kehidupan di Sekitar Lebih Baik
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UDARA
LKS 1 Hutan Sebagai Paru-paru Dunia

Manfaat hutan sangat banyak, salah satunya sebagai paru-paru 

dunia. Mengapa disebut paru-paru dunia ya?

1. Cobalah kalian gambarkan atau menuliskan lingkungan 

disekitar kalian di dalam kotak-kotak di bawah ini dengan 

membandingkan keadaannya dengan adanya pohon dan tidak 

ada pohon

2. Ceritakan apa yang dirasakan jika tidak ada pohon 

1

2

3

4
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LKS 2 Hutan dan Efek Rumah Kaca 

Gambarlah peta Pulau Kalimantan dan bandingkanlah dengan pulau lain di Indonesia.

Diskusikanlah!

1. Apakah luas hutan Kalimantan sebanding dengan luas kota di Indonesia?

2. Dapatkan hutan Kalimantan membantu mengurangi efek rumah kaca?
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LKS 3 Hujan Asam

Hujan asam terjadi karena adanya pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar 
fosil (minyak bumi dan batubara), dari industri, dan kendaraan bermotor. Ayo.. kita 
menjadi peneliti cilik dengan melihat pengaruh hujan asam terhadap tanaman dan 
hewan.

Penelitian Tanaman

Alat dan bahan  

ZDua buah gelas kemasan bekas

ZDua tanaman (kalau bisa yang 
sama jenisnya)

ZCuka atau jeruk nipis

ZTanah

ZAlat dan bahan untuk penelitian 
hewan

Tata kerja

1. Tanam masing-masing tanaman 
di gelas kemasan bekas yang 
sudah berisi tanah

2. Larutkan cuka dan jeruk nipis 
dengan air

3. Siram tanaman pertama dengan 
air dan tanaman kedua dengan 
larutan cuka atau jeruk nipis 
selama satu minggu sekali.

4. Amati kedua tanaman tersebut 

5. Catat hasilnya dalam satu 
minggu

Penelitian Hewan

Alat dan bahan  

ZNampan

Z Tanah 

ZCuka atau jeruk nipis

ZCacing 4-6 ekor

Tata kerja

1. Letakkan tanah diatas nampan, 
dengan ketebalan ± 2 cm. Lalu, 
diberi garis pembatas tengah 
pada tanah

2. Letakkan cacing disisi kiri dan 
kanan tanah

3. Percikan air pada sisi sebelah 
kiri dan air cuka/jeruk nipis yang 
sudah dicampur air di sisi 
sebelah kanan

4. Lihat cacing yang ada di 
nampan. Apakah ada 
perpindahan? Mengapa terjadi? 



LKS 3 Mengurangi Pencemaran Udara

Ayo..... kita bisa melakukan hal kecil untuk mengurangi pencemaran udara. Dari hal-

hal kecil, masalah besar bisa diatasi. Menanam pohon di halaman hanyalah satu hal 

yang biasa, tetapi jika ada 100 keluarga yang menanam pohon, berarti ada 100 pohon 

yang sangat bermanfaat dalam mengurangi polusi udara dan sebagai penghasil udara 

bersih.

Dapatkah kalian menuliskan hal-hal lain yang bisa dilakukan di rumahmu untuk 

mengurangi pencemaran udara?

Menyiram pohon sebagai salah satu bagian 
dalam perawatan pohon menjadi salah satu 
cara membersihkan udara di sekitar rumah
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LKS 1 Memberi Makan Tanah

Dalam sebuah kandang tinggal beberapa ekor ayam, beberapa ekor tikus, dan beberapa 

ekor kelinci. Dalam kandang tersebut diberi makanan yang cukup berupa kacang 

kedelai dan wortel. Mereka hidup dalam satu kandang, tetapi makanan tidak pernah 

ditambah jumlahnya.

Diskusikanlah dalam kelompok:

1. Setelah sekian lama apa yang akan terjadi? Ceritakan!

2. Untuk apa mereka makan?

3. Setiap jenis hewan, makan apa?

4. Ketika makanannya mulai terbatas apa yang terjadi? 

Dalam sebuah petak tanah yang berukuran 60 x 60 cm, terdapat berbagai jenis 

tanaman yaitu 3 tanaman bawang merah, tanaman cabe merah, rumput-rumputan. 

Ketika masing-masing tanaman tumbuh menjadi besar dan semakin banyak 

jumlahnya.

Diskusikanlah dalam kelompok:

1. Setelah sekian lama apa yang akan terjadi? Ceritakan!

2. Untuk pertumbuhan masing-masing tanaman tersebut, apa yang mereka butuhkan?

3. Apa yang terjadi bila tanah dibiarkan terus menerus dan ditanami dengan tanaman 

yang sama?

4. Apa bila makanan dalam tanah habis apa yang terjadi?

TANAH
Unsur hara adalah zat yang membuat tanah menjadi subur sehingga bisa ditanami, 

namun jika terus menerus ditanam tanpa ada penambahan unsur hara maka kesuburan 

tanah akan hilang. Para petani sering memberikan racun kimia pada tanah dalam 

bentuk pestisida sehingga tanah menjadi tercemar, hal ini akan menambah penderitaan 

untuk tanah.

Ayo kita beri makan tanah dengan kompos dan buat tanah di sekitar kita kembali sehat.
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Setelah beberapa tahun, tanah tersebut digunakan untuk tanaman pertanian terus 

menerus, tanah itu menjadi tidak subur lagi. Sebelum ditanami kembali dengan 

tanaman baru, zat hara yang telah diserap tanaman sebelumnya harus dikembalikan.

Pupuk boleh kita tambahkan pada tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan 

subur.

Mari memberi makan tanah.

Jauh sebelum pupuk buatan ada, para petani membuat pupuk alami dengan cara 

mendaur ulang sampah dari tumbuhan dan kotoran hewan. Di bawah ini ada empat 

cara yang biasa digunakan, mungkin bisa dicoba.

1. Pupuk kandang

Kotoran dari ternak seperti: kambing, babi, sapi, kerbau, 

unggas, bahkan kelinci dapat dijadikan pupuk. Sebaiknya 

kotoran tersebut didiamkan beberapa hari jangan langsung 

diberikan pada tanaman. Pupuk dapat diberikan di sekeliling 

tanaman, di bawah tajuk tanaman tersebut, jangan terlalu 

dekat dengan batang utama. Perhatikan pertumbuhan tanaman 

tersebut.

2. Pupuk hijau

Kubur kembali potongan batang, daun, dan akar tanaman hijau, 

timbun kembali. Setelah beberapa bulan tanah akan menjadi 

subur kembali.

3. Pupuk cair

Campurkan satu bagian pupuk kandang dengan 10 bagian 

air pada sebuah tempat yang bersih. Biarkan selama 24 jam 

lalu sirami kebunmu dengan larutan tersebut

4. Abu kayu

Taburkan abu kayu yang berwarna abu-

abu pada kebunmu atau gundukan kompos. Abu kayu banyak 

mengandung kalium/potasium yang sangat baik untuk akar 

tanaman.

Lakukanlah percobaan dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk cair, 

dan abu kayu pada tanaman yang ada di kebun sekolah. Bagaimana pertumbuhan 

tanaman tersebut?

Pupuk Kandang

Pupuk hijau

10 Bab Tanah Kelas 6



LKS 2 Hati-hati ... Beracun! 

Bacalah tulisan di bawah in dengan seksama.

Pestisida Dibuat untuk Memerangi Hama, 
Tapi.....

Alam penuh dengan bahan-bahan beracun. Beberapa 

tumbuhan mengeluarkan zat racun agar tidak bisa 

dimakan oleh binatang, atau untuk mencegah agar 

tumbuhan lain tidak tumbuh didekatnya, sehingga saling 

berebut dalam mendapatkan makanan, air dan cahaya 

matahari.

Para peneliti menggunakan ide ini ketika mengem- 

bangkan bahan kimia yang dikenal dengan nama pesti- 

sida buatan untuk mencegah hama merusak tumbuhan 

budidaya. Pertama kali pestisida dipandang sebagai 

langkah yang efektif mengontrol kerusakan tanaman 

karena hama.

Pestisida sering disemprotkan ke ladang dan sawah. 

Beberapa pestisida itu beracun bagi manusia dan 

makhluk lainnya. Jika obat semprot disebarkan oleh angin ke rumah-rumah di 

dekatnya, dapat timbul sakit atau penyakit kulit.

Bahan kimia diserap oleh tanaman dan dengan demikian dapat sampai ke makanan 

yang kita makan. Beberapa bahan kimia meresap ke dalam tanah, hanyut terbawa air 

ke dalam sungai, dan di situ dapat meracuni satwa liar. Kadang kala bahan kimia itu 

sampai ke tempat persediaan air kita dan dipompa ke cadangan air di rumah kita.

Sekarang kita juga telah mengetahui bahwa bahan pestisida membahayakan 

lingkungan. 

Tentu saja bukan hanya pestisida yang menjadi bahan bahan racun di dalam tanah. 

Mobil, truk dan proses-proses di pabrik menghasilkan berton-ton zat racun tiap 

tahunnya.

Berdiskusilah dengan kelompok kalian dan tuliskan kesimpulan apa yang dapat kalian 

ambil dari masalah pestisida ini. 
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Bacalah tulisan di bawah ini dengan seksama.

Kalian dapat mengatur penggunaan pestisida di kebun kalian, tapi sebelumnya cobalah 

dahulu kuis ini. Pilihlah dan silangilah (X) jawaban yang kalian anggap paling benar.

1. Para petani mengembangkan pestisida buatan untuk membantu petani:

a. menghasilkan lebih banyak hasil panen.

b. menghasilkan lebih banyak hujan

c. menghasilkan lebih banyak bahan pembuat sepeda

2. Sejak pupuk buatan ditemukan 1940, kira-kira 450 jenis serangga dan ngengat telah:

a. bebas dari kutub utara

b. berpindah ke dalam tanah

c. menjadi kebal terhadap pengaruh pestisida

3. Pestisida buatan membunuh ..........

a. makhluk ruang angkasa

b. hanya serangga yang berbahaya saja

c. serangga berbahaya dan menguntungkan

4. Pestisida juga membahayakan .......... 

a. burung

b. katak dan kodok

c. semua makhluk hidup

5. Pestisida juga dapat tercuci dari tanah dan ..........

a. membahayakan sungai dan kehidupan di samudra

b. membersihkan pantai

c. mengharumkan sungai

Membuat pestisida sendiri

Mari kita membuat pestisida yang melindungi tanaman dari hama tanpa 

membahayakan tanah.

Cara membuatnya:

Buatlah larutan encer dari bahan-bahan berikut in dan saring sebelum digunakan. 

Pastikan ulangi lagi penggunaan setelah hujan, karen hujan dapat membilasnya. 

Hanya disemprotkan pada daun.

1. Bawang merah

Laba-laba merah dan tungau akan 

menjauhi tanaman yang telah disemprot 

larutan bawang merah yang dihancurkan 

air.
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2. Susu skim

Susu yang tidak mengandung krim akan 

menjaga daun dari virus yang 

menyebabkan penyakit mozaik pada 

daun (keriting daun) tomat, cabe hijau 

dan cabe rawit. Jadi semprotlah.

3. Sabun 

Larutan encer sabun dapat menjadi 

senjata sederhana pengusir ngengat, 

semprotkan.

4. Abu kayu

Abu kayu selain dapat menyuburkan 

tanah, kaya akan kalium/potasium juga 

dapat menjadi pestisida alami yang 

tangguh jika dicampurkan kedalam 

tanah pada masa pembenihan.

5. Daun tomat

Hancurkan dan rendam beberapa daun 

tomat selama semalam. Semprotkan 

maka ngengat dan kumbang penggerek 

akan berlari

6. Lada 

Pergunakan lada merah setelah hujan 

turun atau ketika terjadi embun atau 

campurkan dengan air dan semprotkan 

pada tanaman untuk menjaga serangan 

ulat.
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LKS 3 Memelihara Lahan 

Bacalah dengan seksama! 

Memelihara lahan

Lahan yang kita perlukan untuk bercocok tanam itu penting sekali. Kita tidak boleh 

merusaknya. Ada banyak cara untuk menggunakan lahan itu dengan baik dan mena- 

nam tanaman yang baik tanpa bantuan bahan kimia buatan pabrik. Jika digarap 

dengan baik, lahan akan memberi makan kita dalam kurun waktu yang lama.

Usaha tersebut antara lain:

Pergiliran tanaman

Salah satu cara bertani yang cukup baik adalah melalui pergiliran tanaman, karena 

setiap tanaman akan mengambil hara tertentu dan meninggalkan hara lainnya. Bila 

tanaman yang ditanam secara terus menerus, maka akan terjadi pengambilan hara 

yang sama secara terus menerus pula. Suatu saat hara tersebut akan habis.

Untuk mengurangi pengambilan hara yang sama terus menerus, maka sebaiknya 

dilakukan pergiliran tanaman, seperti tanaman padi dengan kedelai. Kedelai akan 

mengembalikan hara nitrogen yang diambil padi.

Penanaman berlajur

Cara lain adalah mencampur pohon dengan tanaman pangan di lahan yang sama, 

yang dikenal dengan penanaman berlajur. Dereten pohon yang akarnya dalam dan 

tanaman yang tumbuh cepat ditanam berderet dengan jarak beberapa meter. Di 

antaranya ditanam dengan tanaman pangan, seperti padi atau kedelai. Pohon 

mencegah terbawanya tanah oleh angin dan hujan. Daun yang membusuk menjadi 

humus dalam tanah. Tunas pohon menyediakan makanan bagi hewan, ranting-ranting 

menjadikan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga. Pohon dan tanaman pangan 

tersebut mengambil hara yang berbeda dari tanah, keduanya akan hidup 

berdampingan.

Membajak alur lintang

Di daerah perbukitan dengan lahan yang berlereng, seringkali tanah permukaan 

yang subur hanyut terbawa air hujan (erosi air). Kita dapat mencegah erosi dengan cara 

membajak melintang lereng, tidak ke atas dan ke bawah. Jika turun hujan, air tidak 

mengalir turun dan menghanyutkan tanah. Air itu tertangkap di alur-alur tanah dan 

terserep dengan meninggalkan tanahnya. Cara ini juga 

mencegah air tidak terbendung oleh tanah yang 

hanyut, lalu menggenangi lahan yang 

rendah letaknya.

Diskusikanlah!

Cara bertani yang 

mana yang cocok untuk 

daerahmu? Mengapa? 
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LKS 4 Tanamlah! 

Ujilah pengetahuan kalian tentang bercocok tanam dan lihat seberapa baik 
kepedulian lingkungan kalian dalam permainan ini.

Menebang 
pohon pemecah 
angin erosi air 
menyebabkan 
kalian turun ke 
38

Residu 
pestisida dalam 
tanah. Mundur 8 
kotak.

Erosi percikan 
air. Kembali ke 
51

Penanaman 
segaris 
memperbaiki 
lahan. Maju 6 

Menambahkan 
cacing tanah. 
Main sekali lagi

Penggembalaan 
berlebih 
menyebabkan 
erosi. Mundur 

Penanaman 
kontur 
mencegah erosi. 

Tanah jenuh, 
tidak ada rotasi 
tanaman. 
Mundur 6 kotak

Jerami mencegah 
erosi karena 
cipratan. Maju 8 

Rotasi tanaman 
memotong siklus 
hama. Naik ke 74

Tanah liat 
mengandung air 
dan kayu. 
Kembali ke 5 

Pestisida buatan 
rumah bekerja. 
Bergerak ke 60

Erosi angin 
memindahkan 
lapisan 
permukaan 
tanah. Turun ke 9

Menanam 
tumbuhan 
pemecah angin. 

Hujan mencuci 
lapisan 
permukaan 
tanah. Turun ke 

Menambahkan 
pupuk kandang 
pada tanah. Main 
lagi

Tanah yang 
subur menahan 
air. Maju 4 kotak

Tidak berjerami 
1,3,atau 6 jalan 
lagi

Terasering 
mencegah erosi 
air. Naik ke 41

Pupuk buatan. 
Mencemari 
air. Lewat 
satu putaran

Penanaman 
segaris akan 
memperbaiki 
lahan. Main lagi

Membuat 
kompos. Maju 
enam kotak

Tanah jelek. 
Kembali ke 
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LKS 1 Studi Kasus Kerusakan Hutan

Rusaknya hutan sangat sering terjadi disebabkan ketidaktahuan manusia akan 

dampak dari aktifitasnya, tetapi ada juga terjadi kerusakan hutan karena ulah 

manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Beberapa contoh rusaknya hutan yang disebabkan oleh ulah manusia.

1. Kebakaran hutan atau lahan.

Kebakaran hutan/lahan selalu terjadi 

setiap tahunnya. Seolah-olah kebakaran 

lahan atau hutan merupakan sesuatu 

yang biasa. Padahal dampak dari 

kebakaran lahan tersebut sangat 

merugikan baik untuk kesehatan, 

ekonomi dan sumber daya alam.

2. Pembukaan lahan yang tidak 

terencana.

Pembukaan lahan yang tidak terencana 

berdampak buruk pada lingkungan 

karena bila hujan turun, air hujan akan 

menyapu unsur hara penyubur tanah 

yang terdapat di permukaan tanah. 

Tanah tersebut akan terbawa ke sungai 

sehingga air sungai menjadi keruh.  

3. Pembalakan liar/penebangan liar. 

Kerugian dari pembalakan liar bukan 

saja kerugian hilangnya keragaman 

hayati yang terkandung di dalam hutan. 

Karena tujuan dari pembalakan liar 

adalah pohon besar yang akan diambil 

kayunya. Mereka tidak memikirkan 

kelangsungan keseimbangan ekosistem 

yang terdapat di dalam hutan karena 

pohon-pohon besar tersebut diambil. 

HUTAN
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Diskusi dan presentasi dari studi kasus

Bacalah beberapa kliping yang tercantum di buku ini. Pilihlah salah satu kliping yang 

akan dibahas oleh kelompokmu.

Diskusikanlah dengan kelompokmu. Hasil diskusi tulis di kertas untuk dipresentasikan 

di kelasmu dan dibahas bersama kelompok lain. Guru sebagai moderator. 
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LKS 2 Hutanmu Hutanku Juga

Hutan adalah milik kita bersama dan sudah sewajarnya kita jaga bersama-sama pula. 

Sekarang buatlah sebuah karangan dengan salah satu judul di bawah ini: 

1. “Jika aku jadi Lurah atau Kepala Desa”  Apa yang akan kalian lakukan untuk 

menjaga lingkungan di desamu? 

2. “Jika aku jadi Dokter”  Apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan 

di wilayahmu? 

3.  “Jika aku jadi Guru” apa yang akan kalian lakukan agar siswanya memiliki 

kesadartahuan tentang lingkungan di sekitarnya? 

4. “Jika aku jadi .........” apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di 

wilayahmu? 
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LKS 3 Warisan Untuk Adik Kelas

1. Buatlah karya seni dapat berupa puisi, karangan, lukisan untuk mengajak menjaga 

lingkungan

2. Karyamu dapat ditempel di majalah dinding yang telah disiapkan
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