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SEKAPUR SIRIH

Tim Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Baik, karena atas kuasa-Nya lah Modul Fasilitasi
Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar Kelas 3 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Modul ini disusun atas dukungan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia sebagai acuan pendidik,
terutama bagi tim fasilitator dan guru-guru Sekolah Dasar, khususnya di sekitar Jambi dalam memfasilitasi
Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Modul ini disusun dengan membayangkan kondisi hutan, kebun, sungai,
flora-fauna, keadaan sosial ekonomi dan segala potensi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang
tinggal di sekitar Jambi. Namun demikian, panduan ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi PLH di daerahdaerah lain dengan beberapa modifikasi seperlunya.
Fokus utama modul PLH ini adalah pada pengembangan metodologi pembelajaran bagi pendidik dalam
mengajarkan PLH kepada usia anak. Tim Penulis berasumsi bahwa untuk pengayaan materi pembelajaran,
pendidik dapat secara aktif dan mandiri melakukan pencarian materi pendukung dari sumber-sumber lain,
misalnya dari buku pelajaran yang tersedia, koran, internet, ataupun dari narasumber kelompok-kelompok yang
ada pada masyarakat. Bahan-bahan dan media pembelajaran walaupun sudah dimasukkan dalam modul ini juga
dapat digantikan dari sumber-sumber lain.
Tema-tema lingkungan hidup yang dibahas pada modul ini pada umumnya sederhana, namun melalui
pengembangan pertanyaan kunci dan diskusi kita akan menemukan bahwa sesuatu yang sederhana ternyata
menjadi bagian dari suatu sistem yang lebih kompleks. Siswa akan diajak untuk memahami bahwa tema-tema
lingkungan hidup saling terhubung dengan tema sosial, ekonomi, dan lain-lain. Siswa akan menemukan belajar
PLH adalah belajar mengenai keseharian.
Bagi pendidik, modul ini akan mendorong kita untuk belajar memfasilitasi dan berproses bersama siswa, untuk
menjelajahi tema-tema lingkungan secara menyenangkan. Selain menyenangkan, kita juga perlu membangun
suatu proses pembelajaran yang kreatif, kontekstual dan “berdampak” bagi anak.
Akhir kata, semoga modul ini bisa bermanfaat dan menjadi bagian dari materi pembelajaran baik di sekolah
maupun di kelompok usia anak lainnya.

Salam Pendidikan.
Tim Penulis

Bogor, 9 Juli 2016
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BAB I PENDAHULUAN
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Salah satu masalah yang paling
kompleks dan menantang yang dihadapi
negara-negara berkembang, khususnya
Indonesia saat ini adalah mengatur
keseimbangan antara kemajuan sektor
ekonomi dengan kelestarian lingkungan
hidup.
Indonesia
mendapatkan
tantangan serius untuk mewujudkan
implementasi pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan. Didorong oleh
kebutuhan akan modal, pemasukan
valuta asing, dan kesempatan kerja
dengan tujuan mendapatkan gelar
Sumber www.miyako-eco.jp
“kemajuan” ekonomi, Indonesia saat ini
“termiskinkan” dengan timbulnya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mulai dari pembalakan
liar, pertambangan yang menghancurkan lingkungan sekitar, pengkonversian lahan hutan menjadi perkebunan,
pencemaran sungai oleh limbah industri, dan lain-lain.
Selain menyebabkan degradasi lingkungan serius, terkurasnya sumber daya alam ini menyebabkan
tersingkirkannya masyarakat adat dan komunitas lokal terutama yang tinggal di pedesaan, pesisir, daerah
dataran tinggi dan terpencil. Masyarakat terpinggirkan di daerahnya sendiri, dan tidak memiliki hak dan akses
untuk mengelola lingkungannya.
Melihat dampak yang merugikan terhadap lingkungan, sumber daya alam dan masyarakat, isu-isu lingkungan
versus pembangunan telah menjadi tema diskusi hangat di antara para pemangku kepentingan Indonesia. Isuisu ini mendapatkan perhatian serius sekaligus keprihatinan dari banyak anggota masyarakat.

Pendidikan Lingkungan Hidup
Pendidikan memiliki tujuan agar sesorang memiliki pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan serta
tumbuhnya rasa atau kepekaan terhadap suatu persoalan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom
(1956). Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, melalui istilah lain
yaitu: cipta, rasa dan karsa.
Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), muncul untuk meningkatkan pemahaman publik, kesadaran dan
keprihatinan atas lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya untuk mengubah pemikiran dan pola
perilaku setiap individu, kelompok dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam pengaruhnya terhadap kualitas
sumber daya alam dan lingkungan serta orang lain. Untuk itu, PLH akan sangat membutuhkan waktu, proses dan
sumber daya untuk membangun dan memperkuat komitmen di tingkat individu dan kelompok (kolektif) dalam
pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan tindakan.
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PLH adalah suatu proses untuk membangun
populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli
terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan
segala masalah yang berkaitan dengannya, dan
masyarakat yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi
serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara
individu maupun secara kolektif, untuk dapat
memecahkan berbagai masalah lingkungan saat
ini, dan mencegah timbulnya masalah baru.
(UNESCO, Deklarasi Tbilisi, 1977).
Sumber www.miyako-eco.jp

Kegiatan PLH yang dilakukan di lingkungan
sekolah termasuk pada kategori PLH formal,
yaitu kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah yang terdiri atas
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan metode
pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik atau tersendiri.
Pada modul ini, kegiatan PLH diintegrasikan dengan mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah sehingga
dalam pelaksanaannya, kami mengharapkan pendidik dapat memanfaatkan jam pelajaran seperti yang sudah
biasa dilakukan.

Dasar Metode Belajar yang Digunakan
Siswa diajak untuk belajar secara aktif - interaktif, dan dengan berasumsi bahwa di dalam kelas siswa yang
mengikuti pembelajaran terdiri dari 3 tipe gaya belajar siswa yaitu mereka dengan ketajaman indera penglihatan
(visual), indera pendengaran (auditori) dan indera perasa (kinestetik). Pemakaian warna, gambar, bentuk;
perubahan pola suara, diskusi kelompok; serta belajar dengan melakukan, merupakan strategi yang digunakan
dalam modul ini agar semua siswa dapat belajar dengan baik.
Metode pembelajaran juga didasarkan pada konsep fun
learning yang berpendapat bahwa pembelajaran haruslah
menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan, dengan
adanya permainan, eksperimen, diskusi, bermain peran,
bercerita akan membuat materi pembelajaran mudah diserap
dan dicerna. Dalam proses belajar yang dibangun, kami
menginginkan pembelajaran mengasah rasa, pengetahuan dan
keterampilan dari siswa. Pengetahuan yang dibangun tanpa
kemampuan untuk berempati dan tidak bisa diterapkan adalah
sia-sia.
Adapun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilampirkan pada modul
ini hanya bersifat suplemen saja. Kami menghindarkan adanya
tugas-tugas tambahan dan penilaian siswa secara kaku dari
pendidik karena bagi kami, pendidikan lingkungan hidup
merupakan sebuah proses belajar yang berkesinambungan dan
menekankan pada perubahan perilaku, yang seringkali sulit
diukur dengan tes tertulis. Lembar kerja yang disediakan pada
modul ini juga kebanyakan hanya merupakan contoh saja dan
karenanya sangat mungkin untuk dimodifikasi oleh pendidik
untuk mencapai tujuan pembelajaran.

3 Tipe Gaya Belajar
Menurut DePorter dan Hernacki
(2002), terdapat 3 tipe gaya
(modalitas) belajar utama bagi setiap
manusia yaitu gaya belajar visual,
auditorial, dan kinestetik.
Orang dengan tipe gaya belajar yang
didominasi visual,akan belajar lebih
baik melalui apa yang mereka lihat.
Tipe auditorial belajar lebih baik
melalui apa yang mereka dengar,
dan tipe kinestetik lewat gerak dan
sentuhan. Metode pembelajaran di
kelas perlu mengakomodasi
keberadaan siswa dengan 3 tipe gaya
belajar ini.
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Kurikulum dan Kompetensi Dasar
Walaupun pada dasarnya tema-tema yang dibawakan pada modul ini bersifat universal dan dapat dipakai pada
berbagai kesempatan, namun untuk memudahkan pendidik, terutama yang berprofesi sebagai guru, penulis
melengkapi modul ini dengan catatan pemenuhan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2006 (KTSP) pada
pelajaran IPA, IPS dan PKn. 3 mata pelajaran ini dianggap mewakili tema-tema lingkungan, ekonomi dan sosial
yang merupakan 3 pilar yang perlu diperhatikan pada konsep ESD atau PPB (Pendidikan untuk Pembangunan
Berkelanjutan). Sebagai tambahan, catatan pemenuhan KD Kurikulum 2013 (K13) juga ditambahkan pada modul
kelas 4 dengan mempertimbangkan bahwa sebagian sekolah menggunakan K13 sebagai kurikulum
pengajarannya. Untuk mata pelajaran selain IPA, IPS dan PKn, pemenuhan KD dapat dilihat dengan
memperhatikan 1). Tema 2). Tujuan kegiatan, dan dengan melihat pengembangan-pengembangan 3). Metode
pembelajaran yang digunakan.

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Mendikbud pada tanggal 11 Desember 2014 ini,
disebutkan bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum
2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun
2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.
Pada saat penyusunan modul ini sebagian besar sekolah kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP,
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sebagai panduan pengajaran di sekolah, dengan pengecualian
beberapa sekolah percontohan yang tetap menggunakan Kurikulum 2013.
Bagi Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2006, juga dapat dijumpai ada beberapa tingkatan
(umumnya kelas 1 dan 4) yang tetap menggunakan Kurikulum 2013.

Perasaan cinta pada tanah air dapat ditumbuhkan dengan melakukan kegiatan pada tema mengenal jenis-jenis
hewan dan tumbuhan (pada modul kelas 3). Dengan mengenal jenis-jenis, manfaat dan keunikan flora dan fauna
di sekitar kampung maka siswa akan lebih mengenal kampungnya, dan muncul rasa bangga sebagai warga
kampung yang daerahnya memiliki kekayaan sumber daya hayati yang unik.
Pemenuhan KD melalui pengembangan metode pembelajaran di modul
ini juga dapat dilakukan oleh pendidik, misalnya siswa dapat belajar
mengenai kelipatan, tambah dan kurang (matematika) dengan
menggunakan biji-bijian atau daun; atau belajar bahasa Inggris sambil
memgang tanaman pada pot, dan membuat puisi (Bahasa Indonesia) dari
suatu obyek yang diceritakan pada kegiatan (hutan misalnya). Hal
mengenai kekompakan, tolong-menolong, sportifitas, kerjasama dan
toleransi yang memenuhi KD pada mata pelajaran PKn, juga dapat
terbentuk melalui belajar sambil bermain dan dengan melakukan kerja
kelompok.

Sumber: dokumentasi pribadi penulis
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BAB II PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

Modul ini ditujukan untuk dapat digunakan oleh pendidik, yaitu para pendidik, fasilitator, orangtua dan para
praktisi pendidikan lainnya. Modul ini dibagi menjadi 3 bagian, untuk dipergunakan oleh pendidik dalam
memfasilitasi siswa kelas 3 (bagian 1), siswa kelas 4 (bagian 2), dan siswa kelas 5 (bagian 3). Namun demikian,
pembagian ini tidaklah kaku karena tema-tema yang diangkat merupakan sesuatu yang umum dan dapat
dipelajari oleh semua tingkatan, dengan penekanan yang berbeda.
Setiap materi pembelajaran dibagi dalam tema, pengantar, tujuan, sumber-bahan dan alat, metode
pembelajaran, waktu dan uraian kegiatan.

Tema
Tema yang diangkat modul ini disesuaikan dengan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2006 (KTSP) yang
digunakan pada setiap tingkatan kelas.

Pengantar
Pengantar merupakan bagian singkat yang menceritakan latar belakang mengapa kegiatan dilaksanakan. Kami
berharap bahwa pendidik dapat mencari sumber-sumber pengetahuan lain baik dari buku pelajaran IPA, IPS,
PKn, atau mata pelajaran lain, dan artikel-artikel yang mendukung baik dari media cetak ataupun melalui
internet. Sumber-sumber pengetahuan ini akan memudahkan pendidik untuk menghubungakan tema yang
dibahas dengan isu yang sedang berkembang terutama di lingkup lokal, lokasi dimana kegiatan pembelajaran
diadakan.

Tujuan
Tujuan kegiatan dicantumkan pada bagian ini. Pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tujuan dapat
dianggap seperti indikator namun bersifat lebih umum. Walaupun tidak semua tujuan dicatatkan, namun pada
modul ini kegiatan juga bertujuan untukmeningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan, membangun kerjasama,
meningkatkan rasa percaya diri siswa, mengembangkan rasa toleransi, meningkatkan kemampuan public
speaking, serta tujuan-tujuan lain.

Sumber, bahan dan alat
Sumber, bahan dan alat yang digunakan sebisa mungkin adalah dengan menggunakan yang tersedia di
lingkungan sekitar. Minimalkan atau gantilah barang-barang yang tidak ada dengan yang mudah didapatkan,
barang bekas, atau modifikasilah barang-barang tersebut.

Metode Pembelajaran
Bagian ini bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Metode pembelajaran yang paling umum
dipakai biasanya mengandung unsur fun learning, experiential learning, aktif dan interaktif.

Waktu
Adalah perkiraan berapa lama kegiatan direncanakan dilaksanakan.

Uraian Kegiatan
Adalah langkah-langkah bagaimana kegiatan dilakukan. Langkah-langkah ini bersifat fleksibel, dikurangi atau
ditambahkan sesuai kebutuhan.
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BAB III KETRAMPILAN DALAM TEKHNIK
MEMFASILITASI

Pada modul ini pendidik (pendidik, fasilitator, orang tua, dan lain-lain) diharapkan menguasai tekhnik untuk
memfasilitasi. Fasilitasi (dari kata Facile, Bahasa Perancis dan Facilis, Bahasa Latin) artinya mempermudah (to
facilitate = to make easy). Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan
kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu.
"Facilitation is about process, how you do something, rather than the content, what you do. Facilitator is process
guide; someone who makes a process easier or more convenient to use (Hunter et al 1993) : Fasilitasi adalah
tentang proses, bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang Anda lakukan. Fasilitator
adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin menggunakan".
Fasilitasi diartikan:
1.
2.

Proses mempermudah sesuatu di dalam mencapai tujuan tertentu
Melayani dan memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan

Tips khusus dalam melakukan fasilitasi oleh pendidik:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Berikan perhatian kepada semua siswa, tidak hanya satu siswa. Saat berjalan dan memfasilitasi
bergeraklah ke semua siswa.Pendidik sebaiknya memberikan kesempatan yang sama kepada semua
siswa untuk bertanya dan berpendapat.
Pendidik juga bukanlah orang yang tahu segalanya. Jangan mencoba menjawab pertanyaan yang tidak
diketahui dengan memberitahukan sesuatu yang tidak benar. Simpan pertanyaan itu untuk dijawab di
lain waktu (misalnya di hari lain saat jawaban sudah ditemukan).
Kuasai beberapa metode permainan singkat/sederhana yang dapat dimainkan kapanpun. Seringkali
permainan sangat berguna saat situasi kurang kondusif terjadi (siswa terlihat jenuh, bosan, kurang
konsentrasi).
Pendidik harus mengajak peserta untuk berbicara, berpikir dan merefleksi, bukan hanya berbicara
sepanjang waktu (menerangkan).
Dalam melakukan interpretasi, gunakan bahasa yang mudah dipahami maksudnya oleh siswa (populer).
Jangan menggunakan terlalu banyak bahasa ilmiah/khusus kecuali memang tepat sasaran.
Hubungkan tema yang sedang dibahas (lingkungan) dengan isu-isu terkini yang sekiranya diketahui oleh
siswa. Dengan demikian siswa mengetahui keterhubungan antara tema yang sedang dibahas dengan
apa yang dilakukan/diketahui dalam kehidupan kesehariannya.
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BAB IV KOMPETENSI DASAR KELAS 3 MENURUT
KURIKULUM 2006 (KTSP)

1. Mata Pelajaran PKn
Kelas III, Semester 1
Stándar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Modul

1. Mengamalkan makna
Sumpah Pemuda

1

Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa

2

Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari-hari

2. Melaksanakan norma
yang berlaku di
masyarakat

1

Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan
masyarakat sekitar

3.4

2

Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di
lingkungan masyarakat sekitar

3.4

3

Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan
masyarakat sekitar

3.4

Kelas III, Semester 2
Stándar Kompetensi
3. Memiliki harga diri
sebagai individu

Kompetensi Dasar

Modul

3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri
3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai
diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri
sendiri dan lain lain
3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri

4. Memiliki kebanggaan
sebagai bangsa Indonesia

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan

3.1 , 3.2

4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia

3.1, 3.2
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2. Mata Pelajaran IPA
Kelas III, Semester 1
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Modul

1. Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk
hidup serta hal-hal yang
mempengaruhi
perubahan pada makhluk
hidup

1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup

3.1, 3.2

1.3 Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk
hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan anak (makanan, kesehatan, rekreasi,
istirahat dan olah raga)

3.1, 3.2

2. Memahami kondisi
lingkungan yang
berpengaruh terhadap
kesehatan, dan upaya
menjaga kesehatan
lingkungan

2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan
tidak sehat berdasarkan pengamatan

3.4

Makhluk Hidup dan Proses
Kehidupan

1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana

2.2 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh
terhadap kesehatan
2.3 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar

3.1, 3.2

3.4
3.4

Benda dan Sifatnya
3. Memahami sifat-sifat,
perubahan sifat benda
dan kegunaannya dalam
kehidupan sehari-hari

3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan
pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas
3.2 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran,
bentuk, warna, atau rasa) yang dapat diamati akibat dari
pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara
terbuka
3.3 Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca, dan
kertas
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3.6

Kelas III, Semester 2
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Modul

Energi dan Perubahannya
4. Memahami berbagai cara
gerak benda,
hubungannya dengan
energi dan sumber energi

5. Menerapkan konsep
energi gerak

4.1

Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda
dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran

4.2

Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh
energi panas, gerak, getaran dalam kehidupan seharihari

4.3

Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya

5.1

Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk
energi angin dapat diubah menjadi energi gerak

5.2

Menerapkan cara menghemat energi dalam kehidupan
sehari-hari

6.1

Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di
lingkungan sekitar

3.3

Bumi dan Alam Semesta
6. Memahami kenampakan
permukaan bumi, cuaca
dan pengaruhnya bagi
manusia, serta
hubungannya dengan cara
manusia memelihara dan
melestarikan alam

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca
6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia
6.4

Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan
melestarikan alam di lingkungan sekitar
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3.3, 3.4,
3.5, 3.6

3. Mata Pelajaran IPS
Kelas III, Semester 1
Standar Kompetensi
1. Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama
di sekitar rumah dan
sekolah

Kompetensi Dasar

Modul

1.1 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar
rumah dan sekolah
1.2 Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah
1.3 Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah

3.1, 3.2,

3.3, 3.4,
3.5, 3.6

1.4 Melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan
kelurahan/desa

Kelas III, Semester 2
Standar Kompetensi
2.

Memahami jenis
pekerjaan dan
penggunaan uang

Kompetensi Dasar

Modul

2.1 Mengenal jenis-jenis pekerjaan

3.3, 3.4

2.2 Memahami pentingnya semangat kerja
2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan
sekolah
2.4 Mengenal sejarah uang
2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan
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BAB V MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
LINGKUNGAN HIDUP KELAS III

Modul 3.1.
1. Tema
Keberagaman Makhluk hidup di sekitar kita

2. Pengantar
Di sekeliling kita terdapat banyak makhluk hidup. Mereka tinggal dan hidup di tanah, udara, air.
Diperkirakan sejumlah 8,7 juta jenis makhluk hidup mendiami bumi pada saat ini. 6,5 juta diantaranya
hidup di darat dan 2.2 juta lainnya hidup di lautan (United Nations Environment Programme, 2011).
Data ini merupakan perkiraan saja, disebabkan terbatasnya penelitian yang dapat dilakukan. Menurut
ilmuwan-ilmuwan lain diperkirakan jumlah makhluk hidup sebenarnya terentang antara angka 3 juta - 100
juta jenis makhluk hidup. Sebagian besar diantaranya belum terpetakan dan diklasifikasikan dengan baik.

3. Tujuan




Dapat menyadari banyaknya jenis hewan dan tumbuhan di sekitar kita
Dapat menyadari adanya perbedaan di antara makhluk hidup sejenis
Dapat mengenal istilah keanekaragaman hayati

4. Sumber, bahan dan alat
Tabel Bingo

5. Metode pembelajaran
Permainan, diskusi, bercerita

6. Waktu
2 x 30 menit

7. Uraian kegiatan





Mintalah siswa membuat tabel Bingo seperti contoh pada halaman lembar kerja siswa
Setelah tabel selesai, mintalah agar siswa berkelompok, lalu berilah waktu 10-15 menit untuk
mencari kata-kata dalam tabel dengan berkeliling kelas atau sekolah. Apabila mereka dapat
melihat obyek tersebut maka siswa dapat melingkari atau mewarnai kata yang sudah didapat.
Sebagai bukti bahwa mereka menemukan hewan atau tumbuhan pada tabel mereka, dapat
menggunakan cara-cara berikut: memotretnya dengan kamera HP, membawa bagian dari makhluk
hidup tersebut (misal bulu), menggambarnya, atau dengan menunjukkan lokasi tempat ia
ditemukan (dan dengan membawa misalnya bagian dari tempat tinggal (habitat) dari makhluk
hidup tersebut (misalnya, ikan yang hidup di air dapat diwakilkan dengan membawa sedikit air
tempat ikan itu hidup). Bagian ini merupakan saat penting dimana siswa melakukan eksplorasi,
berstrategi dan berpikir secara kreatif.
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Kelompok yang sudah selesai dapat kembali terlebih dahulu menghadap pendidik dan
mengucapkan “Bingo” yang artinya adalah “saya dapat.”
Pendidik dapat juga menggunakan batas waktu (misal 5-10 menit) dan mengumpulkan kembali
siswa setelah batas waktu terlampaui dan melakukan verifikasi pada tabel bingo. Tanyakan obyek
apa saja yang berhasil ditemui, dan mana yang belum berhasil ditemui.
Tulislah kata “keanekaragaman hayati” di papan tulis. Jelaskan bahwa istilah ini merujuk pada
kekayaan jenis makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) di sekitar kita. Istilah keanekaragaman
hayati ini sebenarnya lebih luas, namun untuk siswa kelas 3 istilah ini cukup diterangkan seperti di
atas.
Tanyakan kepada siswa
o Apakah mereka melihat semut berwarna hitam yang berbeda-beda?
o Apakah mereka melihat daun berwarna hijau yang berbeda-beda?
o Apakah mereka melihat jenis burung yang berbeda-beda?
Jelaskan kepada siswa, walaupun nampak mirip seringkali hewan dan tumbuhan yang tampak
sama sebenarnya berbeda jenis.
Jelaskan bahwa hewan dan tumbuhan ini saling membutuhkan. Berilah contoh seperti:
o Kupu-kupu menghisap madu dari bunga untuk makan, sedangkan bunga membutuhkan
kupu-kupu untuk penyerbukan.
o Kuda memakan rumput, namun kotoran kuda juga menjadi pupuk untuk tumbuh bagi
rumput dan tanaman lain.
Mintalah siswa untuk memberikan contoh saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan
lainnya.
Di akhir sesi, jelaskan juga bahwa bukan hanya hewan dan tumbuhan yang saling tergantung.
Manusia juga tergantung pada lingkungan sekitarnya. Mintalah siswa untuk memberikan beberapa
contoh sederhana.

Modul 3.2.
1. Tema
Mengenal Makhluk Hidup dan Lingkungan Tempat Hidupnya

2. Pengantar
Makhluk hidup yang berada di sekeliling kita sangat beragam. Makhluk hidup tersebut digolongkan pada 5
kerajaan (monera, protista, jamur, tumbuhan dan hewan). Untuk pembahasan di kelas III, makhluk hidup
yang dipelajari dimulai dari kerajaan tumbuhan dan hewan terlebih dahulu karena tiga kerajaan lainnya
belum masuk pada materi pembahasan.
Hewan dan tumbuhan menempati tempat hidupnya (habitat) masing-masing. Ikan, contohnya hidup di air,
sedangkan rusa hidup di darat. Burung, kupu-kupu dan capung beterbangan di udara dan hinggap di
pepohonan. Mereka sangat bergantung dengan keadaan sekeliling mereka untuk hidup. Apabila terjadi
kerusakan pada lingkungan sekitar mereka maka kehidupan mereka terancam dan dapat menyebabkan
makhluk hidup tersebut mati, bahkan punah.

3. Tujuan






Dapat menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup
Dapat menunjukkan dan bercerita tentang tempat tinggal makhluk hidup
Dapat mengenal istilah endemik dan keanekaragaman hayati
Dapat menyebutkan hewan dan tumbuhan endemik di sekitar mereka
Dapat memahami perbedaan hewan domestik dan endemik
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4. Sumber, bahan dan alat
Metacard warna hijau, biru, kuning; beberapa kartu bergambar hewan dan tumbuhan endemik di
Indonesia.

5. Metode pembelajaran
Permainan, diskusi, bercerita

6. Waktu
2 x 30 menit

7. Uraian kegiatan

















Awali kegiatan dengan melakukan permainan Sebut Nama Hewan dan Habitatnya. Siswa bisa berdiri
membentuk lingkaran, atau tetap duduk di bangku masing-masing.
Jelaskan mengenai arti kata “habitat” yaitu tempat tinggal makhluk hidup.
Berikan sebuah metacard warna hijau (daratan), biru (air), dan kuning (udara) yang akan digunakan
dalam permainan. Warna-warna ini akan menunjukkan habitat makhluk hidup.
Anak pertama akan menyebutkan nama seekor hewan. Ia kemudian mengacungkan sebuah metacard
dengan warna yang sesuai untuk menunjukkan wilayah hidup hewan tersebut. Untuk hewan yang
wilayah hidupnya lebih dari satu, anak dapat mengacungkan lebih dari 1 kartu. Misalnya: katak hidup
di air dan daratan jadi ia bisa mengacungkan metacard warna hijau (daratan) dan biru (air), sedangkan
burung raja udang biasanya ditemukan di dekat sungai dan ia juga bisa terbang, jadi siswa dapat
mengacungkan kartu warna biru (air) dan kuning (udara). Pendidik diharapkan dapat berpikiran luas
untuk penggolongan ini,agar siswa tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya (sebab bisa jadi,
alasan-alasan siswa dapat diterima untuk beberapa kasus, misal hewan nyamuk: ia mengalami masa
muda di air (jentik), tinggal di hutan, dan juga terbang. Artinya bisa jadi seluruh kartu akan diacungkan
oleh siswa.
Masing-masing anak akan menyebutkan nama hewan secara berurutan. Nama hewan yang sudah
disebut tidak boleh disebutkan lagi. Apabila ada anak yang kesulitan menyebutkan nama hewan maka
ia bisa menggantikannya dengan meneriakkan kata “MERDEKA” dan permainan berlanjut. Setelah
semua anak bisa menyebutkan, permainan bisa diselesaikan, atau berikan batasan waktu (5-10 menit)
untuk permainan ini. Pendidik dapat memberikan komentar-komentar singkat untuk lebih
menginformasikan hewan yang dimaksud oleh siswa (misal, hewan ini hanya bisa hidup di air, hewan
ini makannya madu, hewan ini mencari makan di waktu malam, dan lain-lain).
Lakukan permainan yang sama dengan permainan Sebut Nama Tumbuhan. Metode yang digunakan
sama dengan waktu kegiatan 5-10 menit. Penggunaan kartu dapat dihilangkan karena sebagian besar
tumbuhan yang disebutkan biasanya berada di daratan. Pendidik silahkan menambahkan informasi jika
beberapa tanaman juga tumbuh di air (teratai, kangkung air, eceng gondok, dan lain-lain).
Jelaskan bahwa beberapa hewan dan tumbuhan selain memiliki nama dalam bahasa nasional
(Indonesia) juga memiliki nama lokal (nama daerah). Pendidik diharapkan dapat mendorong siswa
mengenal istilah-istilah lokal tersebut.
Jelaskan bahwa ada hewan dan tumbuhan yang memiliki sifat endemik, artinya hanya ada dan hidup di
wilayah tertentu. Tuliskan kata endemik di papan tulis sebagai kata baru yang diperkenalkan kepada
anak. Beri anak pengertian mengenai hewan domestik (hewan yang sudah dijinakkan dalam waktu
lama, biasanya untuk kegiatan ternak). Beritahukan mengapa hewan endemik sebaiknya tidak
dipelihara seperti hewan domestik, kecuali untuk kepentingan tertentu.
Tunjukkan beberapa kartu bergambar hewan dan tumbuhan endemik yang ada di wilayah dimana siswa
tinggal (ditunjukkan satu persatu, agar siswa fokus pada masing-masing gambar). Diskusikan dengan
siswa, apa makanan, lokasi dimana mereka hidup, dan bagaimana perilaku hewan / tumbuhan tersebut.
Tanyakan kepada siswa mana hewan dan tumbuhan yang endemik pulau/daerah dimana siswa tinggal
dan mana yang endemik Indonesia. Apakah ada dari hewan/tumbuhan tersebut yang dilindungi?
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Kelompokkanlah, tulis di papan tulis untuk memisahkan makhluk hidup yang endemik hidup di daerah
siswa tinggal (pulau/daerah), dan endemik Indonesia.

Modul 3.3.
1. Tema
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

2. Pengantar
Pada tema ini siswa akan diajak untuk melihat dan memahami bahwa manusia bergantung pada lingkungan
sekitarnya. Manusia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kesejahteraan hidupnya. Masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan contohnya, mengumpulkan kayu, rotan, madu, buah-buahan dan berburu untuk
mencukupi kebutuhan daging. Masyarakat yang tinggal di dekat pantai juga hidup dengan menangkap ikan,
membudidayakan rumput laut, beternak kerang mutiara untuk dijual dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di
kota, pembangunan gedung-gedung mengunakan besi, pasir, batu, semen yang sumbernya berasal dari
alam. Semua kegiatan manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam.
Sumber daya alam yang digunakan oleh manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya
alam yang dapat terbaharukan dan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharukan. Dengan mengetahui
pengkategorian ini siswa diajak untuk berpikir dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.

3. Tujuan




4.

Dapat mengenal istilah sumber daya alam (SDA)
Dapat memahami jika semua aktifitas manusia bergantung dengan sumber daya alam
Dapat menggolongkan SDA menjadi dua, terbaharukan dan yang tidak dapat terbaharukan
Dapat memahami konsep pemanfaatan SDA yang lestari dan bijak

Sumber, bahan dan alat
Guntingan gambar/hasil menggambar

5. Metode pembelajaran
Bercerita, diskusi

6. Waktu
2 x 30 menit

7. Uraian kegiatan
 Siswa membawa 1 guntingan gambar dari koran/majalah yang berhubungan dengan kegiatan manusia.
Apabila koran/majalah sulit didapat maka siswa dapat diminta menggambar secara sederhana.
 Siswa kemudian diberikan kesempatan untuk menceritakan mengenai gambar yang dibawanya. Untuk
membantu siswa, pendidik dapat bertanya, misalnya:
- Apa yang ia (manusia di dalam gambar) lakukan?
- Dimanakah kegiatan tersebut dilakukan?
 Kemudian pendidik menerangkan jika manusia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kelangsungan
hidup manusia, misalnya berkebun dan bertani, berburu, sampai menggunakan pasir, batu untuk
membangun
 Tulislah beberapa kata kunci di papan tulis / atau gunakan metacard: kayu, hewan, air, udara, tanaman,
sinar matahari, dan lain-lain. Gunakan kata tersebut untuk menggali pengertian siswa mengenai
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pemanfaatan lingkungan sekitar dengan bertanya: digunakan untuk apa sajakah bahan/materi
tersebut?
Tulislah di papan tulis “sumber daya alam”. Berilah pengertian kepada siswa apa saja yang termasuk
sumber daya alam. Kemudian golongkanlah mana sumber daya alam yang DAPAT DIPERBAHARUI dan
yang TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI.
Terangkan kepada siswa bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui pun dapat hilang/musnah
jika mengalami eksploitasi berlebihan. Berikan contoh, misalnya walaupun dapat berkembang biak,
ikan-ikan di sungai dapat punah jika sungai tersebut tercemar berat.
Tulislah di papan tulis “eksploitasi” untuk menerangkan pengertian baru tersebut kepada siswa
Tanyakan kepada siswa, apa saja sumber daya alam yang ada di kampung mereka, dan bagaimana
keadaannya, apakah ada yang dalam kondisi tereksploitasi berat (dalam keadaan kritis/rusak?)
Tanyakan kepada siswa, apa yang akan terjadi sekiranya kondisi tersebut dibiarkan saja?
Tariklah kesimpulan, dan mintalah siswa menjaga lingkungan, mulai dari hal-hal kecil seperti membuang
sampah pada tempatnya, tidak berburu binatang untuk kesenangan, mengurangi pemakaian plastik,
mematikan listrik jika tidak dibutuhkan, dan lain-lain.

Modul 3.4.
1. Tema
Kerusakan Lingkungan dan Dampaknya bagi Manusia

2. Pengantar
Dalam pemanfaatan sumber daya alam seringkali manusia tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian
lingkungan. Sebagai akibatnya lingkungan menjadi rusak dan kemudian berdampak terhadap kehidupan
manusia itu sendiri. Kejadian kebakaran hutan di Sumatera tahun 2015 contohnya, sebagian besar
diakibatkan oleh aktivitas manusia di areal perkebunan. Polusi udara yang ditimbulkan menyebabkan kasus
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) meningkatdanbahkan mengakibatkan kematian, terganggunya
transportasi darat dan udara, terhentinya proses belajar di sekolah dan masih banyak lagi.
Dampak lain yang juga ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan namun seringkali tidak diperhitungkan
adalah dampak yang bersifat psikologis. Kehilangan pekerjaan akibat lingkungan yang rusak, menurunnya
hasil tangkapan/budidaya, menurunnya tingkat kesehatan, hilangnya tempat bermain dapat menyebabkan
gangguan psikologis ringan sampai berat.
Pada sesi ini pendidik berdiskusi dengan siswa dan menanamkan bahwa manusia sendirilah yang akan
dirugikan jika lingkungan di sekitarnya rusak.

3. Tujuan





Dapat berempati terhadap korban kerusakan lingkungan.
Dapat mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar desa.
Dapat memahami sebab dan akibat dari kerusakan lingkungan tersebut.
Dapat menyebutkan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

4. Sumber, bahan dan alat
Cerita yang sudah disusun, metacard (kartu kecil berwarna)

5. Metode pembelajaran
Bercerita, diskusi, permainan, film “Bumi Kura-kura / Turtle World” (dapat didownload lewat google
drive: https://drive.google.com/file/d/0B9lYEWg75_Y3VmxHY0ZRQnRyaGs/view?usp=sharing
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6. Waktu
2 x 30 menit.

7. Uraian kegiatan
 Siswa di kelas diminta untuk menutup matanya masing-masing kemudian pendidik akan bercerita, dan
meminta siswa membayangkan kejadian yang diceritakan. Putarlah musik jika memungkinkan untuk
membantu anak berimajinasi. Cerita ini dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang
sedang terjadi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sebelum dimulai, sebaiknya pendidik
memberikan jeda waktu agar siswa siap melakukan aktivitas ini (bisa dengan berdiam diri tanpa suara
sekitar 30 detik).
“Di sebuah desa yang permai dan alamnya masih indah mengalirlah sebuah sungai yang airnya
jernih. Ikan-ikan mudah ditemui. Anak-anak bermain air di sungai tersebut. Udara sejuk juga
berhembus dari hutan, membawa wangi tumbuh-tumbuhan. Penduduk desa sering memancing di
sungai tersebut dan membawa pulang ikan besar untuk lauk pauk keluarga.”
“Buah-buahan tumbuh di sekitar hutan. Dari dalam hutan sering terdengar kicau burung.
Suaranya merdu dan membuat hutan menjadi hidup.”
“Namun suatu hari, sungai tersebut mulai tercemar. Airnya yang jernih berubah menjadi coklat,
lalu menghitam. Ikan-ikan mati mengambang, dan lama-lama sungai tersebut mengering.”

“Hutan mulai rusak, pohon-pohon besar ditebangi dan binatang-binatang mati atau menghilang.
Udara di desa yang tadinya sejuk menjadi panas sekarang. Air di desa mulai sulit, bukan hanya
untuk mandi tapi juga untuk minum. Bayangkan, hutan yang tadinya hijau berubah menjadi
gersang dan coklat. Air sungai yang tadinya jernih berubah menjadi hitam.”













Pelan-pelan mintalah kemudian siswa membuka matanya.
Tanyakan kepada beberapa orang siswa bagaimana perasaan mereka saat cerita baru dimulai dan
bagaimana perasaan mereka saat cerita berakhir.
Tanyakan kepada siswa, menurut mereka hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan
lingkungan seperti itu terjadi? Apakah desa mereka mengalami hal-hal yang diceritakan pada cerita
tadi?
Tanyakan kepada siswa hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar kerusakan lingkungan tidak
terjadi?
Ajaklah siswa bermain “Jodohkan Kata.” Pendidik sudah mempersiapkan metacard atau media lain
terlebih dahulu. Setiap metacard berisi 1 tulisan (lihat contoh tabel pada Lembar Kerja Siswa).
Sebelum bermain, pendidik menjelaskan arti kata-kata tersebut, satu persatu. Jumlah metacard
dan kata (16 buah) dapat ditambah-disesuaikan dengan jumlah pemain oleh pendidik, atau
bentuklah kelompok siswa dalam permainan ini agar mereka terlatih untuk bekerjasama dan
berdiskusi.
Bagikan setiap metacard tersebut kepada setiap anak/kelompok dalam keadaan tertutup/tidak
terbaca dan secara acak urutannya (merah biru, merah biru merah, dll). Usahakan agar tiap anak
dapat bermain. Bila jumlah anak melebihi jumlah kartu, anak yang tidak mendapatkan kartu dapat
bergabung/ berkelompok dengan anak lain yang memegang 1 kartu.
Anak/kelompok diminta membuat sebuah lingkaran.
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Jelaskan bahwa permainan ini adalah seperti soal menjodohkan. Kartu biru perlu dijodohkan
dengan kartu merah.
Perintahkan agar anak yang mendapatkan metacard biru berusaha mencari pasangan dari anak
yang mendapatkan metacard merah (“jenis kerusakan” dipasangkan dengan “penyebab”) dengan
cara menyebut nama teman teman tersebut. Anak yang disebut akan membuka kartu. Apabila
cocok, maka berarti kartu mereka jodoh. Mintalah mereka menerangkan mengapa kartu mereka
berjodoh atau tidak.
Lakukan secara berurutan/bergantian dan berulang (setelah setiap anak dalam lingkaran sudah
mendapatkan giliran maka permainan dapat diulang lagi selama 1-3 babak).
Dalam permainan ini pendidik harus paham bahwa tidak ada 1 jawaban yang pasti karena
memasangkan kartu bisa didasarkan oleh interpretasi masing-masing. Tugas pendidik adalah
membantu siswa agar argumentasi yang diberikan tepat. Pendidik juga perlu melihat bahwa ada
kemungkinan hubungan antara “jenis kerusakan dan “peyebab” dapat terjadi secara langsung dan
tidak langsung. Pendidik dapat menerangkan hubungan ini bagi siswa,
Misal
 tumbuhan langka – kebakaran. Argumentasi: sebab jika hutan terbakar maka tumbuhan
langka juga hilang.
 danau – penebangan liar. Argumentasi: sebab penebangan liar menyebabkan longsor dan
akan menyebabkan danau jadi dangkal.
Pendidik bisa menambahkan informasi-informasi yang diperlukan oleh anak agar hubungan yang
diperlihatkan lebih jelas (misalnya bercerita tentang suatu kasus yang benar-benar terjadi).
Jelaskan bahwa kemungkinan hubungan antara kartu biru dan merah bisa lebih dari satu (berjodoh
dengan beberapa kartu lain). Mintalah anak melihat kemungkinan-kemungkinan itu.
Putarlah film “Dunia Kura-Kura / Turtle World” (durasi 10 menit). Kemudian mintalah pendapat
dari siswa:
o Film tersebut menceritakan apa?
o Siapakah yang merusak hutan di punggung kura-kura tersebut?
o Mengapa mereka merusak hutan tersebut?
o Apa akibatnya kemudian bagi yang merusak?
o Seandainya kita bisa mengatakan sesuatu kepada si perusak hutan sebelum mereka
merusak hutan, apa yang akan kita katakan pada mereka?
Di akhir sesi, cobalah ajak siswa membuat aturan bersama - sesuatu yang disepakati agar
lingkungan dapat lestari, atau sebuah himbauan dan slogan
Misal:
Dilarang membuang sampah ke sungai
Tutup kran air setelah selesai digunakan
Gunakan air seperlunya
Matikan alat-alat listrik setelah digunakan
Buang sampah sembarangan? Malu ah...
Dilarang berburu binatang liar di hutan, dan lain-lain
Mintalah siswa mengerjakan hal tersebut di rumah, dihias agar tampak bagus. Tempelkan aturanaturan tersebut di kelas pada pertemuan selanjutnya.
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Modul 3.5.
1. Tema
Mengenal sampah dan mengelompokannya secara sederhana

2. Pengantar
Salah satu hal yang sudah pasti dihasilkan manusia adalah sampah. Sampah adalah sebutan bagi benda
yang dirasakan sudah tidak memiliki manfaat lagi. Sampah biasanya tidak diperhatikan, dibuang dan
menimbulkan pencemaran lingkungan.
Sampah secara sederhana dapat digolongkan menjadi sampah organik (istilah untuk sampah yang mudah
terurai) dan sampah anorganik (istilah untuk sampah yang tidak mudah terurai).
Pada sesi ini siswa akan diajak untuk mulai peduli pada masalah sampah. Pendidik memberikan contoh
bagaimana beberapa jenis sampah sangat sulit terurai, bahkan membutuhkan waktu sampai ribuan tahun
untuk terurai.

3. Tujuan



Dapat membedakan jenis-jenis sampah menjadi sampah organik dan anorganik
Dapat memahami bahwa proses penguraian / pembusukan setiap jenis sampah berbeda

4. Sumber, bahan dan alat
Sampah di sekitar sekolah

5. Metode pembelajaran
Bercerita, diskusi, kegiatan luar ruangan

6. Waktu
2 x 30 menit

7. Uraian kegiatan












Siswa dibagi menjadi kelompok (3-5 orang) dan diminta untuk mencari sampah di sekitar kelas /
sekolah.
Pendidik kemudian menuliskan kata sampah organik dan sampah anorganik di papan tulis. Ia kemudian
menerangkan bahwa sampah dapat dibagi menjadi sampah organik (dijelaskan secara sederhana
bahwa cirinya adalah mudah terurai di alam) dan anorganik (cirinya adalah sulit terurai di alam,
membutuhkan waktu puluhan-ribuan tahun).
Mintalah siswa menyebutkan sampah-sampah yang mereka bawa, kemudian mengelompokkan
sampah tersebut kepada sampah organik dan sampah anorganik (pendidik bisa membantu dengan
menyediakan dua meja di kelas: satu untuk sampah organik, satu untuk sampah anorganik).
Pendidik lalu membahas hasil percobaan itu, apakah siswa sudah mengelompokkan sampah-sampah
dengan benar? Apakah ada sampah yang anorganik juga mengandung organik (misal plastik yang masih
ada sisa makanannya)?
Pendidik lalu mengajak siswa ke kebun sekolah, kemudian mengajak siswa menggali dua buah lubang.
Pendidik lalu memilih beberapa sampah organik, meletakkannya di sebuah lubang. Beberapa sampah
anorganik juga diletakkan di lubang lain. Lubang kemudian ditutup dengan tanah dan diberi penanda.
Untuk melihat proses penguraian, kembalilah ke lubang itu satu bulan kemudian dan galilah kembali
lubang tersebut.
Jelaskan kepada siswa bahwa proses penguraian/pembusukan bergantung pada: keberadaan bakteri
tanah, hewan pemakan bahan organik, tumbuhan, suhu, kadar air, jenis tanah, dan lain-lain. Bahaslah
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bahwa bahan anorganik membutuhkan waktu yang lama (puluhan sampai ribuan tahun) untuk terurai
sehingga keberadaannya dapat mencemari lingkungan.
Apabila ada waktu, pengamatan setelah proses penguraian/pembusukkan berlangsung selama 2 bulan
juga dapat dilakukan.

Modul 3.6.
1. Tema
Pengenalan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah

2. Pengantar
Pada aktifitas sebelumnya siswa sudah mengenal istilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik
yang sulit diurai secara alami di alam seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk itu maka
diperlukan usaha-usaha untuk mereduksijumlah sampahsekaligus memanfaatkan sampah yang sudah ada
menjadi sesuatu yang lebih berguna. Usaha tersebut dikenal dengan 3R, singkatan dari Reduce, Reuse,
Recycle.
3R adalah istilah populer untuk mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang sampah. Usaha 3R
diperlukan sebab sebagian besar aktivitas manusia menghasilkan sampah. Sebagian dari sampah itu
(terutama sampah anorganik) sangat sulit diuraikan dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
Prinsip 3R memiliki makna sebagai berikut:
o Mengurangi pemakaian bahan-bahan yang nantinya akan menimbulkan sampah. Misalnya
mengurangi pemakaian plastik saat berbelanja di pasar dengan membawa tas sendiri untuk
membawa belanjaan.
o Memakai kembali barang-barang yang masih bisa digunakan setelah dipakai. Misalnya apabila
kita membeli syrup dalam botol maka botol tersebut dapat dipakai kembali sebagai wadah air
minum.
o Men-daur ulang barang. Misalnya apabila kita minum kopi instant maka bungkus plastik bekas
kopi kita gunakan untuk membuat kerajinan (misal dompet).

3. Tujuan



Dapat mengenal prinsip-prinsip 3R
Dapat mengubah sampah menjadi suatu kerajinan sederhana (tatakan meja)

4. Sumber, bahan dan alat
Kertas koran

5. Metode pembelajaran
Bercerita, diskusi, kegiatan luar ruangan

6. Waktu
2x 2 x 30 menit

7. Uraian kegiatan
 Siswa dibagi menjadi kelompok (3-5 orang) dan duduk dalam bentuk kelompok (pendidik bisa mengatur
agar siswa duduk berkelompok).
 Pendidik kemudian menerangkan prinsip 3R dalam Bahasa Indonesia, dan memperkenalkannya
kembali dalam Bahasa Inggris.
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REDUCE. Mintalah siswa mengurangi sampah plastik mulai hari ini.
REUSE. Mintalah siswa membawa botol minum sendiri ke sekolah (misal dengan memakai
botol plastik bekas minuman; namun jelaskan pula bahwa botol-botol tersebut hanya dapat
dipakai beberapa kali saja, atau membawa air dalam botol kaca (catatan: perlu
mengingatkan anak untuk lebih hati-hati membawanya).
RECYCLE. Topik ini akan lebih rinci diterangkan dengan langkah-langkah di bawah ini.


Buatlah aktifitas kelompok membuat taplak dari koran bekas 1 kelompok bisa terdiri dari 3-5
orang). Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Sumber: dokumentasi pribadi penulis

o
o
o
o

Bagilah koran menjadi bentuk segiempat
Lipatlah koran menjadi segitiga
Lipat kembali kecil-kecil sehingga ia berbentuk seperti “stick” panjang
Gulunglah stick tersebut dan setelah gulungan terbentuk, sambungkan dengan stick
selanjutnya dengan menggunakan lem sehingga berbentuk seperti di bawah ini:

Setelah selesai, hiaslah kreasi tersebut dengan
memberinya warna (pendidik bisa mempersiapkan
cat air, atau yang lebih baik adalah dengan
menggunakan pewarna alami sesuai yang sering
digunakan di desa, misalnya dari rendaman daun
suji (hijau), jengkol (hitam), bunga telang (ungu),
kunyit (kuning, oranye) atau yang lainnya. Pendidik
bisa bercerita mengenai beberapa keistimewaan
pewarna alami (tidak beracun, ramah lingkungan,
dapat ditemui di sekitar kampung).
Kreasi taplak gelas.
Sumber: dokumentasi pribadi penulis



Jelaskan bahwa dengan melakukan daur ulang maka siswa sudah membantu mengurangi
sampah dan menciptakan nilai ekonomis dari sampah.
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Kreasi lainnya dari lipatan kertas
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BAB VI PERMAINAN-PERMAINAN
ICE BREAKING

Permainan-permainan ice breaking seringkali diperlukan pendidik untuk mengembalikan konsentrasi siswa dan
untuk meningkatkan gairah belajar. Beberapa permainan juga dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan menjadi
pembuka yang baik untuk pembahasan tema-tema tertentu.
Beberapa permainan yang dimasukkan ke dalam modul ini adalah permainan yang mudah dan praktis untuk
digunakan.

1. Hai Halo
Apabila pendidik meneriakkan halo, siswa akan menjawab hai. Apabila pendidik meneriakkan hai, siswa
akan menjawab halo. Pendidik dapat mengkombinasikan teriakan tersebut misalnya hai hai halo...
dijawab halo halo hai, dan sebagainya.
Manfaat: mengembalikan konsentrasi, meredakan keributan di kelas.

2. Tepuk Irama
Apabila pendidik mengangkat tangan kiri, siswa bertepuk 1x. Apabila pendidik mengangkat tangan
kanan, siswa bertepuk 2x. Pendidik dapat mengangkat tangan kiri dan kanan berganti-gantian.
Manfaat: mengembalikan konsentrasi, meredakan keributan di kelas.

3. Pindah Rumah
Letakkan bangku melingkar, siswa akan duduk di atas bangku. Pendidik akan meneriakkan,”Yang pindah
yang....”. Orang yang memiliki tanda yang disebut akan berlari pindah ke bangku lain yang juga
ditinggalkan orang dengan tanda yang disebut. Misal:
o yang pindah yang pakai jilbab
o Yang pindah yang beratnya di atas 20 kg
o Yang pindah yang laki-laki
o Yang pindah yang memakai kacamata, dan lain-lain
Setelah siswa terbiasa, pendidik bisa masuk dan ikut duduk di salah satu bangku. Siswa yang tidak
mendapatkan bangku akan menggantikan pendidik meneriakkan instruksi, sampai ia bisa kembali
duduk di bangku dan digantikan siswa lain.
Manfaat: energizer

4. Angka Setan
Semua siswa berdiri melingkar, lalu berhitung berurutan. Setelah semua anak mendapatkan nomornya
maka permainan bisa dimulai. Instruksinya adalah setelah pendidik meneriakkan sebuah nomor milik
salah seorang peserta maka peserta yang disebut nomornya harus menyebutkan nomor milik peserta
lain secepatnya. Pemilik nomor yang disebut harus juga cepat menyebut nomor lain dan seterusnya.
Aturan lainnya adalah tidak boleh menyebut nomor di sebelah kiri dan kanan; misal nomor 15 maka ia
tidak boleh menyebut nomor 14 dan 16. Apabila melanggar/lama menjawab maka ia akan dihukum.
Hukuman pelanggar 1x adalah jongkok. Pelanggar 2x akan dikeluarkan dari permainan dan nomornya
tidak boleh disebut lagi (angka setan). Orang yang menyebutkan angka setan akan juga kena hukuman.
Manfaat: mengembalikan konsentrasi.
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5. Sebut Nama...
Pendidik menyebut nama hewan, huruf paling belakang dari hewan yang disebut akan menjadi awalan
huruf nama hewan baru yang disebut oleh siswa. Apabila bisa meneruskan, siswa harus tunjuk tangan,
pendidik akan memilih salah satu siswa untuk meneruskan dan seterusnya.
Contoh: elang – garuda – anoa – anjing – gajah – harimau – ular- rusa – alap-alap – penguin – nila – agas
– siluk – kelinci – itik – kancil – dan seterusnya.
Apabila sudah tidak ada yang bisa menjawab pendidik bisa mulai dengan kategori baru, misal nama
orang.
Contoh: tomi – indra – arman – neni – ina – ani – ida – ari – ismat – tedi – imam – dan seterusnya
Manfaat: mengembalikan konsentrasi

6. Zombie
Pendidik berperan menjadi zombie.Siswa diminta membawa bangku, membentuknya menjadi formasi
huruf U dan duduk di atas bangku tersebut. Tambahkan 1 bangku kosong di formasi tersebut. Jelaskan
kepada siswa bahwa mereka harus mencegah zombie bisa duduk di bangku kosong tanpa menyakiti /
berkontak fisik dengan zombie. Siswa dapat berpindah tapi syarat yang perlu dipenuhi adalah apabila
siswa sudah mengangkat badan dari bangku ia harus pindah ke bangku lain (tidak kembali pada bangku
yang sama). Walaupun zombie berjalan lambat-lambat ke arah bangku kosong tapi setelah tangannya
mengenai bangku kosong, bangku tersebut dianggap milik zombie. Latihlah beberapa kali dan lalu
mulailah permainan. Apabila siswa sudah kalah beberapa kali, mintalah seseorang menggantikan
pendidik menjadi zombie.
Manfaat: energizer, melatih kerjasama, komunikasi dan strategi.

Zombie
Game zombie: “Zombie” bergerak pelan,
berusaha duduk di bangku kosong pada
barisan bangku berbentuk U. Peserta
berstrategi menahan agar Zombie tidak
mendapatkan tempat duduk.
Sumber: dokumentasi pribadi penulis

7. Berdiri Jika...
Pendidik menyebutkan sebuah petunjuk, dengan berkata. “Berdiri jika (petunjuk).” Siswa yang merasa
dirinya cocok dengan petunjuk akan berdiri
Misalnya adalah:
o Berdiri jika nama panggilan kamu ada huruf a nya
o Berdiiri jika kamu memiliki lebih dari 1 kakak
o Berdiri jika kamu bisa berlari cepat
o Berdiiri jika kamu menyukai membaca
o Berdiri jika kamu memelihara binatang peliharaan
o Berdiri jika kamu pandai renang, dan lain-lain
Manfaat: energizer, perkenalan
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8. Benar atau Salah
Siswa diminta untuk membuat suatu pernyataan. Pernyataan itu terkait dengan pengetahuan, dan bisa
jadi pernyataan tersebut benar atau salah. Lalu mintalah siswa lain menebak apakah pernyataan
tersebut benar atau salah, lalu konfirmasikan jawaban kepada siswa yang membuat pernyataan.
Permainan ini juga dapat dimainkan dengan pernyataan yang dibuat oleh pendidik.
Misalnya adalah
o Macan adalah binatang karnivora (benar)
o Ibukota Jawa Barat adalah Jakarta (salah, semestinya Bandung)
o Orang utan hidup di hutan-hutan Pulau Sumatera (benar)
o Kebakaran dapat menyebabkan penyakit ISPA (benar)
o Abrasi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh air (salah, semestinya erosi), dan lain-lain
Manfaat: evaluasi

9. Temukan di Bawah Bangkumu
Pendidik meletakkan kertas suatu pertanyaan, gambar atau sejenisnya di bawah bangku siswa, sebelum
pelajaran dimulai. Pada saat tema akan dibahas, pendidik menginstruksikan kepada siswa untuk
mencari kertas yang direkatkan di bawah bangku mereka. Kertas diletakkan secara acak, dan sebagai
kejutan hanya beberapa siswa yang akan mendapatkan kertas tersebut.
Manfaat: energizer, evaluasi
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Lembar Kerja Siswa Modul 3.1
Keberagaman Makhluk Hidup di Sekitar Kita
Contoh Tabel Bingo

Burung pipit

Kupu-kupu warna
hitam

Hewan yang
hidup di darat
dan air

Pemakan
tumbuhan

Bunga warna
kuning

Cacing tanah

Benang sari

Siput

Bunga rumput

Semut besar
hitam

Ikan berukuran
kurang dari 5 cm

Jamur

Jangkrik

Tumbuhan yang
dapat dimakan

Belalang

Tanaman
kacang-kacangan

Tumbuhan untuk
pengobatan

Semut besar
merah

Benih yang bisa
menyangkut di
kaus kaki

Daun warna
merah

Kucing

Bunga warna
ungu

Hewan reptilia
pemanjat pohon

Daun warna
merah

Tumbuhan yang
tingginya lebih
dari 20 meter

Pendidik dapat menambahkan, mengurangi atau mengganti kata-kata (kriteria) pada tabel. Buatlah
kriteria isian pada tabel di atas dengan tingkat kesulitan sedang atau sulit (artinya hewan dan tumbuhan
pada tabel tidak terlalu mudah untuk ditemui).
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Lembar Kerja Siswa Modul 3.2
Mengenal Makhluk Hidup dan Lingkungan Tempat Hidupnya

Hewan ini adalah endemik Sumatera. Dimanakah
ia bisa ditemukan di alam bebas sekitarmu?

Sumber http://deagestano.blogspot.com

Apa saja yang dimakan oleh hewan ini?

Apa yang menjadi ancaman bagi kehidupan
hewan ini?

Sumber www.wwf.or.id

Apa saja yang dimakan oleh binatang ini? Dimana
ia bisa memperoleh makanannya?

Sumber www.bioexpedition.com
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Lembar Kerja Siswa Modul 3.3
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui

Sumber www.id.wikepedia.org

Tumbuhan. Apa manfaat dari sebuah pohon?

Sumber www.kidnesia.com

Walaupun hewan termasuk sumber daya alam
yang dapat diperbaharui, namun ia juga dapat
punah bila mengalami perburuan besar-besaran.
Sebutkan hewan-hewan yang terancam punah di
daerahmu!

Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui

Sumber http://bisnis.news.viva.co.id

Bahan Tambang. Apa saja yang bisa
dimanfaatkan dari batubara?

Sumber www.republika.co.id

Bahan Tambang. Apa yang diperlukan untuk
menambang emas? Apakah di sekitar lokasimu
ada penambangan emas?
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Lembar Kerja Siswa Modul 3.4
Kerusakan Lingkungan dan Dampaknya bagi Manusia
Menjodohkan Kartu
Berikan tanda panah dari Kartu Penyebab Kerusakan ke arah Kartu Jenis Kerusakan yang menjelaskan
hubungan sebab akibat. Ingatlah bahwa perjodohan bisa lebih dari satu.

Kartu Jenis Kerusakan

Kartu Penyebab Kerusakan

Hutan

Penambangan liar

Sungai

Perburuan liar

Gunung

Kebakaran

Hewan Langka

Penebangan Liar

Laut

Dijadikan Perkebunan Besar

Tumbuhan Langka

Buang Sampah Sembarangan

Danau

Penggunaan Pestisida Berlebihan

Mata Air

Dijadikan Pemukiman

contoh pengerjaan, dari beberapa kemungkinan penjodohan yang dapat
terjadi.
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Lembar Kerja Siswa Modul 3.5
Mengenal Sampah dan Mengelompokannya secara Sederhana
Melihat Terjadinya Proses Penguraian


Galilah 2 lubang pada tanah, cukup dalam untuk memasukkan sampah



Masukkan sampah organik ke satu lubang dan sampah anorganik pada lubang lainnya. Timbunlah
dengan tanah dan biarkan selama 1 bulan. Isilah tabel-tabel seperti contoh bawah ini. Kamu bisa
membuat tabel sendiri dan menambahkan jenis sampah sesuai yang kamu uji di percobaanmu.

Sampah

Daun pepaya

Jenis
(Organik/Anorganik)

Keadaan setelah 1 bulan
(utuh / Mulai Terurai/
Hilang Lapuk)

organik

mulai terurai

Keterangan lain

daun menjadi coklat,
menjadi serpihanserpihan kecil

Tulang ayam
Botol Plastik
Botol Kaca
Sisa nasi
...
...
...
Apa kesimpulan yang bisa kita tarik setelah selesai melakukan percobaan ini?
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Suplemen Alat dan Bahan Ajar
Materi-materi gambar di bawah ini bisa digunting dan digunakan sebagai media pembelajaran oleh Pendidik
jika alat dan bahan dari sumber lain tidak tersedia

Sumber http://bigcatrescue.org

Sumber http://telegraph.co.uk
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Sumber http://manfaat.co.id

Sumber http://dearah.sindonews.com
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Sumber www.suara-alam.com

Sumber http://tryandriputra.blogspot.com
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