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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 4 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 daerah-

daerah 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  

“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. Isu-

isu 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. 

Sumber www.miyako-eco.jp 
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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). 

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. 

Sumber www.miyako-eco.jp 
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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.  

 

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.  

 

 

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. 

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

Tips khusus dalam melakukan fasilitasi oleh pendidik: 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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). 

4. Pendidik harus mengajak peserta untuk berbicara, berpikir dan merefleksi, bukan hanya berbicara 

sepanjang waktu (menerangkan).  

5. Dalam melakukan interpretasi, gunakan bahasa yang mudah dipahami maksudnya oleh siswa (populer). 

Jangan menggunakan terlalu banyak bahasa ilmiah/khusus kecuali memang tepat sasaran. 

6. 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 4 MENURUT 

KURIKULUM 2006 (KTSP) DAN KURIKULUM 2013 

(KURTILAS) 

A. KOMPETENSI DASAR KELAS 4 MENURUT KURIKULUM 2006 (KTSP) 
 

1. Mata Pelajaran PKn  

Kelas IV, Semester 1 

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

1.    Memahami sistem 

pemerintahan desa  

dan pemerintah  

kecamatan                                                                        

1.1    Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan 

1.2    Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah 

kecamatan 

 

2.     Memahami sistem 

pemerintahan 

kabupaten, kota, dan 

provinsi              

2.1    Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi 

2.2   Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan 

provinsi 

 

  

Kelas IV, Semester 2 

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

3.  Mengenal sistem 

pemerintahan tingkat 

pusat 

3.1    Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan 

pemerintahan tingkat pusat, seperti  MPR, DPR, Presiden, 

MA, MK dan BPK dll.  

3.2    Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, 

seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri  

 

4.  Menunjukkan sikap 

terhadap globalisasi di 

lingkungannya 

4.1    Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya 

4.2   Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

4.3    Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang 

terjadi di lingkungannya 

 

 

 

 

4.5, 4.6 
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2. Mata Pelajaran IPA 

Kelas  IV,  Semester  1 

Standar Kompetensi   Kompetensi Dasar Modul 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

  

1. Memahami  hubungan 

antara struktur organ 

tubuh manusia dengan 

fungsinya, serta 

pemeliharaannya 

 

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka 
tubuh manusia dengan fungsinya  

1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka 
tubuh 

1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera 
dengan fungsinya 

1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera 

 

2.   Memahami hubungan 

antara struktur bagian 

tumbuhan dengan 

fungsinya 

 

2.1    Menjelaskan  hubungan antara struktur akar tumbuhan 

dengan fungsinya  

2.2    Menjelaskan hubungan antara struktur batang 

tumbuhan dengan fungsinya  

2.3    Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan 

dengan fungsinya  

2.4    Menjelaskan  hubungan antara bunga dengan fungsinya 

4.4 

 

4.4 

4.4 

 

4.4 

3.   Menggolongkan 

hewan, berdasarkan 

jenis makanannya 

3.1    Mengidentifikasi jenis makanan hewan 

3.2    Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

 

4.   Memahami daur hidup  

beragam jenis makhluk 

hidup 

 

4.1   Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di 

lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupu-kupu, 

kucing 

4.2    Menunjukkan kepedulian  terhadap hewan peliharaan, 

misalnya kucing, ayam, ikan 

4.4 

5.   Memahami hubungan 

sesama makhluk  hidup 

dan antara makhluk 

hidup dengan 

lingkungannya 

5.1   Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas 

(simbiosis)  dan  hubungan “makan dan dimakan” antar 

makhluk hidup (rantai makanan) 

5.2   Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya 

4.2, 4.5 

 

4.1, 4.2, 

4.4, 4.5, 

4.6 
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Standar Kompetensi   Kompetensi Dasar Modul 

Benda dan Sifatnya  

6.   Memahami beragam 

sifat dan perubahan 

wujud benda serta 

berbagai cara 

penggunaan benda  

berdasarkan sifatnya 

 

6.1   Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas 

memiliki sifat tertentu 

6.2   Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud  cair 

padat  cair; cair  gas  cair;  padat  gas 

6.3   Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan 

kegunaannya  

 

 

Kelas IV,  Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

Energi dan Perubahannya   

7.  Memahami gaya  dapat  

mengubah  gerak 

dan/atau  bentuk suatu 

benda 

7.1    Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda 

7.2    Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda 

 

8.   Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

8.1    Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat 

di lingkungan sekitar serta  sifat-sifatnya 

8.2    Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya 

8.3    Membuat suatu karya/model untuk menunjukkan  

perubahan energi gerak akibat pengaruh udara,  

misalnya roket dari kertas/baling-baling/pesawat 

kertas/parasut  

8.4    Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui 

penggunaan alat musik 

 

Bumi dan Alam Semesta  

9.   Memahami  perubahan 

kenampakan 

permukaan bumi dan 

benda langit 

   

9.1    Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi  

9.2    Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi 

dari hari ke hari 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

10.  Memahami perubahan 

lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap 

daratan 

10.1    Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

10.2    Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3     Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

4.2 

 

4.2 

 

 4.2, 4.4 

 

11. Memahami hubungan 

antara sumber daya 

alam dengan 

lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat 

11.1     Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan 

11.2    Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan 

11.3    Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan  

Semua 

 

4.1 4.6 

 

4.1, 4.2 

 

3. Mata Pelajaran IPS 

Kelas IV, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

1. Memahami sejarah, 

kenampakan alam, dan 

keragaman suku 

bangsa di lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi 

 

- Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dengan menggunakan skala sederhana 

- Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya 

dengan keragaman sosial  dan budaya 

- Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam 

serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di 

lingkungan setempat 

- Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

setempat (kabupaten/kota, provinsi) 

- Menghargai berbagai peninggalan sejarah di 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dan 

menjaga kelestariannya 

 -  Meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh 

di lingkungann 

  

  

4.1, 4.2 

 

4.1, 4.2, 

4.4, 4.6 

 

4.3 
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Kelas IV, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota dan  

provinsi 

 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya 

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  

dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

4.1, 4.6 

 

 

 

4.2, 4.6 

4.2, 4.3, 
4.5, 4.6 

 

B. KOMPETENSI DASAR KELAS 4 MENURUT KURIKULUM 2013 (KURTILAS) 
 

1. Mata Pelajaran PKn 
 

Kelas IV 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Modul 

1. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1 Menghargai kebhinneka-tunggalikaan dan keragaman 

agama, suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah 

adat, makanan khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi di 

lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai 

anugerah  Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah, 

sekolah dan masyarakat sekitar 

4.3 

 

 

 

4.3 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, guru, dan 

tetangganya 

2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya 

diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan 

memberi maaf sebagaimana dicontohkan tokoh penting 

yang berperan dalam perjuangan menentang penjajah 

hingga kemerdekaan Republik Indonesia sebagai 

perwujudan nilai dan moral Pancasila 

2.2 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan  hak dan 

kewajiban di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban 

sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah 

sekolah dan masyarakat sekitar 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan 

bahwa tempat tinggal dan lingkungannya sebagai bagian 

dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Semua 

 

 

 

Semua 

 

Semua 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Modul 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan  menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah 

dan tempat 

bermain 

3.1 Memahami makna dan keterkaitan simbol-simbol sila 

Pancasila dalam memahami Pancasila secara utuh 

3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di 

rumah, sekolah dan masyarakat 

3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, 

sekolah dan masyarakat 

3.5 Memahami Nilai-nilai Persatuan pada masa Hindu Buddha 

3.6 Memahami keberagaman alam dan sumber daya di 

berbagai daerah 

Semua 

 

Semua 

 

Semua 

 

Semua 

Semua 

Semua 

 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia 

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah 

dan sekolah dari sudut pandang kelima simbol Pancasila 

sebagai satu kesatuan yang utuh 

4.2 Melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan 

rumah, sekolah dan masyarakat 

4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di 

lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat 

4.4 Mengelompokkan kesamaan identitas suku bangsa 

(pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, 

dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang 

tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

4.5 Mensimulasikan nilai-nilai persatuan pada masa Hindu 

Buddha dalam kehidupan di masyarakat 

4.6 Memetakan keberagaman sumber daya alam di berbagai 

daerah untuk menumbuhkan kebanggaan nasional 

 

Semua 

 

Semua 

 

Semua 

 

 

 

 

Semua 

 

4.1 

 

Mata Pelajaran IPA 

Kelas IV 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Modul 

1. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan 

keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya 

terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

Semua 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Modul 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, guru, dan 

tetangganya 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 

obyektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung 

jawab; terbuka; dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 

2.2  Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan 

penelaahan fenomena alam secara mandiri maupun 

berkelompok 

Semua 

 

 

Semua 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan  menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah 

dan tempat 

bermain 

3.1 Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan dan 

fungsinya 

3.2 Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis mahluk hidup 

3.3 Memahami hubungan antara gaya,  gerak, dan energi 

melalui pengamatan, serta mendeskripsikan penerapanya 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.4  Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan 

dan mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan 

keterkaitannya dengan indera pendengaran 

3.6  Memahami sifat-sifat cahaya melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

3.7  Mendeskrisikan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

4.4 

 

4.4 

4.2, 4.4 

 

4.2, 4.4 

 

 

 

 

 

Semua 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia 

4.1 Menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar 

(morfologi) tubuh hewan dan tumbuhan serta fungsinya 

4.2 Menyajikan secara tertulis hasil pengamatan daur hidup 

beberapa jenis mahluk hidup. 

4.3 Menyajikan laporan hasil percobaan gaya dan gerak 

menggunakan table dan grafik 

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi  

4.5 Membuat sebuah karya/model yang memanfaatkan sifat-

sifat cahaya 

4.6 Menyajikan laporan tentang sumberdaya alam dan 

pemanfaatannya oleh masyarakat 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi 

yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan 

yang diperoleh oleh masyarakat dengan memanfaatkan 

teknologi tersebut  

4.4 

 

4.4 

 

4.4 

 

 

 

 

Semua 

 

4.1, 4.4, 
4.6 
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Mata Pelajaran IPS 

Kelas IV 
 

 
Kompetensi Inti 

 

 
Kompetensi Dasar 

 
Modul 

1. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan 

waktu dengan segala perubahannya 

1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku 

sebagai penduduk Indonesia dengan mempertimbangkan 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam 

masyarakat 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan 

manusia dan lingkungannya 

Semua 

 

Semua 

 

 

Semua 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, guru, dan 

tetangganya 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, 

peduli, santun dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan 

oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu Buddha dan Islam 

dalam kehidupannya sekarang 

2.2. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, menghargai, 

dan bertanggungjawab terhadap kelembagaan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik 

2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman 

sebaya 

 

Semua 

 

 

 

 

 

Semua 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan  menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah 

dan tempat 

bermain 

3.1 Mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas antar 

ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, 

ekonomi, dan pendidikan 

3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam 

waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam dalam 

aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi 

geografis di sekitarnya 

3.4 Memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, 

ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat sekitar 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi 

 

Semua 

 

 

 

 

4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 

4.5 

 

 

 

Semua 
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Kompetensi Inti 

 

 
Kompetensi Dasar 

 
Modul 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia 

4.1 Menceriterakan tentang hasil bacaan mengenai pengertian 

ruang, konektivitas antar ruang, perubahan, dan 

keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan 

pendidikan dalam lingkup masyarakat di sekitarnya 

4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, 

perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan 

4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan geografis tempat tinggalnya 

4.4 Mendeskripsikan kehidupan manusia dalam kelembagaan 

sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya di masyarakat 

sekitar 

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi 

Semua 
 

 
 
 
 
 
 

4.1, 4.2, 
4.4, 4.5 

 
 
 

Semua 
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BAB V   MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

LINGKUNGAN HIDUP KELAS IV 

 

Modul 4.1. 

1. Tema 
Mengelola Potensi Sumber Daya Alam di Sekitarku 

 

2. Pengantar 
Di sekitar tempat tinggal siswa terdapat banyak lokasi sumber daya alam seperti hutan, sungai, sawah, 

kebun, danau, bukit kapur, rawa dan lain-lain. Masing-masing lokasi sangat unik dan memilik 

keanekaragaman hayatinya sendiri (tentang keanekaragaman hayati, baca modul PLH kelas 3). 

 

Seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa lokasi sumber daya alam tersebut selain memiliki manfaat 

juga rentan (vulnerable) terhadap aktifitas manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lokasi 

tersebut akan merubah pula kualitas kehidupan manusia di sekitarnya. Apabila pemanfaatan sumber daya 

alam dilakukan dengan bijaksana dan lestari maka akan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat, 

dan sebaliknya.  

 

3. Tujuan 

 Dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam di sekitar desa. 

 Dapat memahami adanya ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam. 

 Dapat memahami perlunya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan lestari sehingga membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Kertas kosong/ buku 

 

5. Metode pembelajaran 

 Permainan, diskusi, bercerita 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  
7.1. Bagilah siswa dalam kelompok (3-5 siswa) 

7.2. Dalam selembar kertas/buku, mintalah mereka memberi titik di tengah-tengah kertas. Berikan 

keterangan titik itu sebagai sekolah (ditulis). Mintalah siswa membayangkan titik tersebut sebagai 

sekolah. Lalu berilah arah utara, selatan, barat, timur. 

7.3. Berikan pertanda pada ke empat arah tersebut, misal sebagai penanda utara adalah sebuah gunung, 

selatan adalah desa lain, barat adalah sungai, timur adalah desa lain. Mintalah siswa 

menggambarkannya secara sederhana. 
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 Contoh Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mintalah siswa-siswa memberikan titik lain yang dibayangkan sebagai rumah masing-masing.  

Letakkan titik-titik tersebut pada denah dengan memperhitungkan jarak dan arah (pendidik dapat 

memfasilitasi misal dengan bertanya: apakah rumah A lebih jauh dari B, apakah rumah C berada di 

arah yang berlawanan dari A? 

 Kemudian minta siswa menambahkan gambar-gambar atau tulisan terkait dengan sumber daya 

alam pada areal: hutan, sungai kecil – besar, kebun, sawah, danau, dan lain-lain pada sketsa 

tersebut. 

 Tuliskan kata “sumber daya alam” di papan tulis / metacard. Jelaskan kata sumber daya alam 

tersebut secara sederhana sebagai “segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.” 

 Setelah selesai, diskusikan pertanyaan kunci ini dengan siswa: 

o Sumber daya alam apa saja yang ada di dalam sketsa kelompokmu? 

o Sebutkan pemanfaatan-pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. 

o Bagaimana keadaan sumber daya alam tersebut? Baik, kurang baik, atau buruk? Mengapa 

bisa begitu? 

o Bila sumber daya alam tersebut rusak/hilang, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat, dan dirimu? 

 Pendidik menjelaskan mengenai adanya ketergantungan antara masyarakat yang tinggal di desa 

dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Apabila sumber daya alam tersebut rusak maka 

kehidupan masyarakat dapat terancam (berikan contoh-contoh terutama yang dekat dengan 

kehidupan masyarakat dimana modul ini digunakan). 

 Berikan contoh atau ide pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan lestari 

sehingga membawa kesejahteraan kepada masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: dokumen pribadi penulis 
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Modul 4.2. 

1. Tema 
 Perkebunan dan Kehidupan Masyarakat 

 

2. Pengantar 
 Penitikberatan pembangunan seringkali terpusat pada bidang ekonomi. Bidang-bidang lainnya seperti 

lingkungan, sosial sering luput dari perhatian pemerintah dan menyebabkan permasalahan-permasalahan 

terjadi. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, 

lingkungan dan sosial. 

 

 Di desa, pembangunan yang timpang juga sering terjadi. Perusahaan perkebunan, tambang, pemerintah, 

dan kelompok masyarakat tertentu melakukan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Lingkungan kemudian menjadi rusak: berkurang/hilangnya sumber air 

bersih, polusi akibat pembakaran lahan, hilangnya satwa-satwa liar, dan kemudian mengakibatkan dampak 

sosial susulan seperti meningkatnya permasalahan antar warga, meningkatnya angka pengangguran dan 

lain-lain.  

 

 Guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan, perusahaan berusaha menerapkan sistem perkebunan 

yang lebih ramah lingkungan dan dengan bekerjasama dengan masyarakat. Namun, evaluasi dan 

monitoring (pengawasan) tetap perlu dilakukan bersama, oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

 

3. Tujuan 

 Dapat memahami perlunya keseimbangan antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dalam 

pembangunan  

 Dapat memahami konsep pembangunan yang berkelanjutan 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
 Gambar tentang 1) orang yang bekerja di perkebunan sawit 2) sawah yang sedang mengering  3) satwa liar 

yang sedang makan 4) Kebakaran hutan . Gambar ini dapat diperoleh di halaman pada modul ini, atau 

didapatkan dari guntingan koran/majalah. Hoolahop plastik/rotan 

 

5. Metode pembelajaran 
 Permainan, diskusi 

6. Waktu 
 2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa menjadi kelompok beranggotakan 7-10 orang menjadi 3 kelompok. 

 Berikan masing-masing kelompok 1 buah gambar, dan minta mereka mendiskusikan dalam 

kelompok tentang gambar tersebut.  Pendidik dapat memberikan pertanyaan kunci ini sebagai 

pembuka diskusi: 
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o Apa yang diceritakan oleh gambar tersebut? 

o Menurutmu apakah orang/satwa pada gambar tersebut sedang bergembira, atau sedih? 

Pendidik bisa membantu siswa mengembangkan imajinasi dengan berkata bahwa mereka 

bisa jadi gembira karena, atau sedih karena... 

o Mintalah juga siswa membuat cerita singkat mengenai keadaan tersebut berdasarkan 

imajinasi mereka sendiri. 

 Kemudian setelah setiap kelompok bercerita , tanyakan kepada siswa apakah ada yang bisa melihat 

hubungan antar gambar tersebut? Hubungan tersebut dapat diimajinasikan oleh siswa, misalnya 

1) Perkebunan kelapa sawit membuat hutan menjadi semakin kecil, dan membuat gajah-

gajah kehilangan tempat tinggal. Begitu pula sungai-sungai semakin kering karena 

perkebunan sawit. 

2) Karena orang tua mereka bekerja di perkebunan sawit maka anak-anak tersebut dapat 

bersekolah. Mereka mandi di sungai setelah pulang sekolah dan kemudian pergi 

berekreasi melihat gajah. 

3) Anak-anak mandi di dekat sungai dekat perkebunan sawit, di sanalah mereka kemudian 

melihat gajah di tepi hutan. 

  Pendidik perlu menerangkan bahwa tidak ada cerita yang salah atau benar, karena semuanya 

adalah imajinasi siswa, namun ia perlu menekankan mengenai hubungan yang ia anggap 

penting dan nyata, untuk membahas topik-topik selanjutnya. Ia bisa menekankan bahwa saat 

ini, pembukaan perkebunan skala besar menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. 

 Perlihatkan gambar terakhir, yaitu gambar kebakaran hutan. Tanyakan kepada siswa apa akibat 

kebakaran hutan bagi gambar dan cerita yang mereka pegang? Apakah ada hubungannya? 

Pendidik dapat menyelesaikan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi bahwa semua 

cerita tersebut saling berhubungan, misalnya: 

o Penyebab terbesar kebakaran hutan --- perkebunan skala besar yang tidak ramah 

lingkungan 

o Perkebunan skala besar yang tidak ramah lingkungan---- menyebabkan mengeringnya 

mata air dan sungai (pohon sawit menyerap banyak air dari tanah) dan menghilangnya 

habitat (tempat hidup) dari satwa-satwa (akibat pembukaan lahan). 

o Di sisi lain perkebunan skala besar juga menyerap tenaga kerja dan menyumbang devisa 

bagi negara, sehingga perlu ditemukan pemecahan terbaik bagi permasalahan ini. 

 Ceritakan kepada siswa bahwa di beberapa negara yang maju (Malaysia contohnya), perkebunan 

skala besar dituntut untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ketat untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. Mereka memilih untuk melakukan intensifikasi (mengefektfikan, memutakhirkan 

pengelolaan kebun yang sudah ada) dibandingkan memperluas (mengekstensifikasi) kebun. 

Mereka juga diwajibkan untuk memberikan beberapa bagian lahan mereka untuk kepentingan 

konservasi lingkungan. Sistem plasma juga dibangun oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan 

kerjasamakan secara adil dengan masyarakat setempat. 
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Modul 4.3. 

1. Tema 
 Memahami HAM dalam Pengelolaan Lingkungan 

 

2. Pengantar 
 HAM, singkatan dari Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, sesederhana karena ia 

adalah manusia. Sangat penting bagi setiap orang untuk menyadari bahwa setiap manusia dilindungi hak 

asasinya. Hak asasi ini contohnya adalah hak atas kesehatan, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, 

hak atas pendidikan, hak bebas dari diskriminasi, hak mengutarakan pendapat dan lain-lain. 

 

 Belajar mengenai HAM, selain penting bagi setiap orang agar haknya tidak dilanggar juga penting agar 

dirinya tidak melanggar hak asasi orang lain, dan hal ini sebaiknya dimulai sejak dini. Modul ini akan 

menghantarkan siswa untuk memahami HAM secara sederhana. 

 

3. Tujuan 

 Dapat memahami konsep dasar HAM 

 Dapat menghubungkan antara isu HAM dan model pengelolaan lingkungan di sekitar  lokasi siswa 

tinggal 

 

4. Sumber, bahan dan alat 

 Kacang hijau / jagung kira-kira 2x jumlah siswa yang ikut bermain, saputangan, tali, gambar 

 

5. Metode pembelajaran 
 Permainan, diskusi 

6. Waktu 
 2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Ajaklah 10-15 siswa untuk menjadi relawan dan bermain. Apabila jumlah siswa cukup banyak, 

pendidik dapat membaginya menjadi 2 kelompok dan memainkannya bergantian. 

 Tutuplah mata 2-3 orang siswa dengan saputangan sehingga tidak bisa melihat setelah ikatlah kaki 

dan tangan 2-3 orang siswa lain sehingga sulit bergerak. 

 Sebarlah seluruh siswa secara merata di ruang permainan. 

 Taburkanlah kacang hijau / jagung di lantai. Kemudian berikan instruksi kepada siswa, apabila ada 

aba-aba untuk memulai maka tugas setiap siswa adalah mengambil kacang hijau / jagung yang 

tersebar di lantai sampai habis. 

 Berikan aba-aba “start/mulai” perhatikan bahwa saat aba-aba dimulai maka siswa yang ditutup 

matanya, yang letaknya jauh dari kumpulan kacang, atau yang diikat kaki dan tangannya sulit untuk 

mendapatkan kacang. Setelah selesai mintalah tiap siswa menghitung jumlah kacang masing-masing 

yang mereka dapatkan. 

 Buatlah siswa duduk berkelompok. 

 Pendidik dapat memberikan pertanyaan kunci ini sebagai pembuka diskusi: 

o Siapa yang mendapatkan kacang paling banyak? Siapa yang paling sedikit? 

o Menurutmu mengapa ada yang tidak / sedikit mendapatkan kacang? 

o Bagaimana perasaan teman-teman yang tidak mendapatkan kacang menurutmu? 
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 Bahaslah mengenai permainan tadi. Kacang bisa diibaratkan sebagai fasilitas kesehatan yang layak, 

pendidikan, rumah tinggal, dan kemudahan-kemudahan lain (bisa juga dianggap sebagai HAK). 

Sedangkan siswa yang tidak mendapatkan kacang adalah simbol dari mereka yang karena 

kekurangannya sulit untuk mendapatkan fasilitas tadi. 

 Tanyakan kepada siswa, siapa-siapa sajakah mereka yang kekurangannya sulit mendapatkan 

fasilitas tadi. Bantulah siswa, misalnya dengan memberikan contoh bahwa di masyarakat, orang 

yang miskin seringkali sulit mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak karena tidak punya uang, 

atau karena tidak bisa membaca dan menulis. Berikan juga contoh misalnya, masyarakat yang 

tinggal di pedalaman juga sulit untuk mengakses fasilitas karena sulit dan jauh. 

 Tanyakan kepada siswa, apakah ada yang dalam permainan melakukan misalnya mendorong siswa 

yang tangan-kakinya terikat, atau menghalangi yang ditutup matanya untuk mengambil kacang? 

 Jelaskan bahwa di dalam kehidupan, orang-orang yang terpinggirkan seperti ini juga seringkali 

mengalami perlakukan yang kurang baik dari masyarakat yang lain. 

 Jelaskan mengenai HAM, yaitu hak yang dimiliki setiap orang, sesederhana bahwa karena ia adalah 

seorang manusia. Berikan contoh-contoh hak asasi manusia seperti: 

o Tidak boleh mendiskriminasi orang lain karena perbedaan suku, agama, ras atau golongan. 

Jelaskan kata diskriminasi sebelumnya. Berikan mereka masukan bahwa memperlakukan 

orang secara berbeda, yang merugikan orang tersebut dapat dikategorikan dalam jenis 

diskriminasi. Contohnya adalah menganggap rendah/bodoh orang-orang yang hidup di hutan 

karena menganggap mereka berbeda golongan dan kepercayaan. 

o Pendidikan adalah hak setiap orang, sehingga pada saat Negara tidak bisa menjamin warga 

negaranya untuk mendapatkan pendidikan dasar yang baik, berarti Negara telah melanggar 

HAM warga negaranya. 

o Bagi yang bekerja di kebun misalnya, memberikan upah kerja yang tidak layak dan 

mempekerjakan pekerja di luar batas kewajaran dan dalam lingkungan yang berbahaya juga 

dapat digolongkan pada kejahatan dan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan dalam hal keamanan. 

 

 Perlihatkan beberapa gambar, tanyakan pada kelompok 

o Gambar kebakaran hutan. Tanyakan HAM apa saja yang dilanggar dalam hal ini? Bahaslah 

mengenai HAM dalam hal kesehatan dan lingkungan yang sehat dan aman. 

o Gambar pekerja anak. Tanyakan HAM apa saja yang dilanggar dalam hal ini? Bahaslah 

mengenai hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk bermain, 

dan lain-lain. Jelaskan bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa sehingga tidak boleh 

bekerja dengan waktu yang sama dengan orang dewasa, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan 

yang dapat menghambat hak mereka. 

o Gambar Orang Rimba yang sedang belajar membaca. Tanyakan mengapa penting bagi Orang 

Rimba untuk bisa membaca, menulis dan berhitung? Jelaskan pada siswa bahwa kemampuan 

baca-tulis-hitung merupakan kemampuan dasar untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok 

lain (memahami yang terjadi di luar dan memberitakan apa yang terjadi pada Orang Rimba) 

dan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar, misalnya pada 

transaksi jual beli atau perjanjian lainnya. 
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Modul 4.4. 

1. Tema 
Merawat dan Mencintai Tumbuhan  

2. Pengantar 
Tanaman menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Kayu dari pohon dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan. Buahnya dapat kita makan dan dari hasil fotosintesis, udara segar menjadi segar dan kaya akan 

oksigen, membuat kita nyaman saat belajar. 

 

Menumbuhkan rasa cinta siswa kepada makhluk hidup lainnya bisa dimulai sejak dini. Membaca buku 

tentang tanaman tidak serta merta membuat seseorang mencintai lingkungan. Aktifitas-aktifitas seperti 

belajar di lingkungan yang hijau, memupuk, memelihara tanaman atau yang lainnya, yang bersentuhan 

langsung dengan alam akan menumbuhkan rasa cinta lingkungan pada siswa. Kegiatan ini selain 

menambah pengetahuan, juga meningkatkan ketrampilan dan rasa kepekaan lingkungan pada siswa. 

 

3. Tujuan 

 Dapat melihat tahapan pertumbuhan pada tanaman. 

 Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. 

 Tumbuhnya rasa peduli dan cinta dari siswa kepada tanaman. 

 

4. Sumber, bahan dan alat 

Bibit tanaman sayur, media tanam, pot/polybag. 

 

5. Metode pembelajaran 

Praktek, diskusi. 

6. Waktu 
Untuk awalan 2 x 35 menit, dilanjutkan pada beberapa pertemuan. 

 

7. Uraian kegiatan  

 Pra kegiatan: semailah bibit sayur yang mudah tumbuh dan cepat dipanen (misalnya caisim, 

kangkung). Setelah tumbuh sekitar 5 cm, aktifitas penanaman bisa dimulai. 

 Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok (3-5 orang). Mintalah mereka mengisi pot /polybag 

yang mereka bawa masing-masing. Setiap siswa sebaiknya membawa wadah masing-masing dan 

diberi nama agar mereka belajar bertanggungjawab terhadap tanaman. Buatlah media tanam 

dengan campuran komposisi pupuk kandang : tanah = 1:1. Terangkan komposisi ini dengan contoh, 

misalnya jika menggunakan pupuk 3 kg maka tanah yang digunakan 3 kg.  

 

Catatan: pendidik juga dapat menggunakan kegiatan ini untuk belajar matematika (ukuran) 

dengan mengubah ukuran berat menjadi gr/kg dan lain-lain. Belajar pecahan juga dimungkinkan, 

misalnya dengan belajar perbandingan komposisi tanah: pupuk: pasir, dan lain-lain 

 

 Masukkan tanaman hasil semai ke dalam pot masing-masing. Kemudian taruhlah tanaman pada 

berbagai lokasi di sekitar kelas yang terlindung curahan air hujan yang deras (mengakibatkan 

tumbuhan patah) namun terkena sinar matahari langsung. 
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 Mintalah siswa menyirami tanaman mereka  (buatlah piket) setiap harinya pada saat pagi dan 

sebelum pulang sekolah). 

 Mintalah mereka mengamati tanaman setiap hari, dan catatlah pertumbuhan tanaman dalam 

bentuk tabel (mingguan). 

 Buatlah evaluasi tiap minggu. Pendidik bisa bertanya dengan pertanyaan kunci sebagai berikut 

o Apakah menurutmu tanamanmu tumbuh dengan baik?  

o Apa fungsi akar, batang, daun, dan bunga pada tanaman? 

o Apa yang kamu lihat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanamanmu pada periode ini? 

Pendidik bisa menghubungkannya dengan keadaan di sekeliling sekolah seperti curah 

hujan, intensitas matahari, gangguan karena benturan fisik, serangga, buruknya sirkulasi 

air, dan lain-lain. 

 Gantilah tanaman yang mati dengan tanaman yang masih ada di persemaian.  

 Berilah penghargaan terhadap usaha siswa. Saat tanaman bisa dipanen ajaklah siswa membuat 

masakan bersama dengan sayur yang dipanen (bisa dengan mengolahnya di rumah dan 

membawanya ke sekolah, lalu makan bersama). 

 Pendidik bisa menginstruksikan agar siswa melakukan percobaan dengan jenis tanaman yang 

berbeda. Apabila ada perbedaan model pertumbuhan jelaskan bahwa setiap jenis tanaman 

berbeda kecepatan tumbuh, serta membutuhkan situasi dan kondisi yang berbeda (yang khas) 

untuk setiap jenis tumbuhan. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. 

 

Catatan: amat banyak variasi pembelajaran integratif yang bisa dilakukan lewat kegiatan 

menanam, contohnya: 

o Belajar KPK dan FPB dari jumlah daun yang ada di tanaman/jumlah pot. 

o Belajar menghias wadah tanaman dengan biji-bijian,cat. 

o Belajar bahasa Inggris / lokal, dengan menuliskannya di wadah (misal akar = root, daun = 

leaf, dan lain-lain). 

o Belajar mengenal jenis-jenis tanaman, dengan menanam tanaman berbeda. 

o Belajar jenis-jenis mineral (tanah, pasir, bebatuan). 

o Belajar bercerita, membuat puisi, menulis terkait tanaman.  

o Belajar membuat grafik dari hasil pengamatan 
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Modul 4.5. 

1. Tema 
Menciptakan kehidupan Harmonis, Berdampingan dengan Satwa. 

 

2. Pengantar 
 Setiap jenis satwa menempati tempat hidup (habitat) nya masing-masing. Beberapa jenis makhluk hidup 

tinggal di tempat-tempat yang sangat khusus seperti misalnya gajah, harimau, tapir hanya bisa hidup di 

dalam hutan. Makhluk hidup lainnya  burung tekukur bisa hidup di hutan, sawah, dekat perkampungan; 

begitu juga monyet ekor panjang yang lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 

Gangguan terhadap lingkungan tempat tinggal satwa akan menyebabkan perubahan perilaku satwa. 

Harimau misalnya, mungkin turun gunung dan menyerang ternak diakibatkan berkurangnya buruan 

mereka di hutan (babi hutan, rusa, kancil, dan lain-lain). Gajah mungkin masuk ke kampung karena tempat 

tinggalnya terganggu, berkurangnya tanaman makanan gajah, kekeringan dan kebakaran, karena 

perpindahan musiman, dan lain-lain.  

 

Penyebab terganggunya habitat satwa ini adalah karena sebab-sebab alami dan non-alami (sehubungan 

aktifitas manusia). Penyebab alami misalnya karena kebakaran akibat musim kemarau yang panjang yang 

juga mengakibatkan berkurangnya sumber makanan hewan tersebut. Penyebab non-alami akibat aktifitas 

manusia misalnya perambahan hutan, pembakaran yang disengaja dan perburuan liar.  

 

Hubungan aktifitas manusia dengan terganggunya habitat satwa bisa jadi tidak langsung. Mengubah hutan 

menjadi ladang dimana lokasi mata air berada misalnya, membuat mata air dan sungai hilang. Pada 

gilirannya ini membuat hewan seperti rusa berpindah ke tempat lain untuk mencari air. Harimau sebagai 

pemangsa rusa kehilangan buruannya dan pada akhirnya berpindah mencari mangsa lain seperti kambing 

di pemukiman penduduk. 

 

3. Tujuan 

 Dapat mengetahui penyebab terjadinya konflik antara manusia dan hewan liar (harimau dan gajah). 

 Dapat menyebutkan pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik manusia 

dan hewan liar. 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Gambar gajah, harimau dan hutan dari guntingan majalah 

 

5. Metode pembelajaran 
Permainan, diskusi 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Ajaklah siswa untuk membuat lingkaran besar di lokasi yang cukup luas untuk bermain Gajah dan 

Hutan. 

 Mintalah siswa berhitung berurutan 1 sampai 3, lalu kembali lagi berhitung 1 sampai 3 sampai 

semua siswa mendapatkan nomor 1, 2 dan 3. 
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 Mintalah siswa yang mendapatkan nomor 1 dan 3 berpegangan tangan di atas bahu. Imajinasikan 

bahwa pegangan tangan ini seperti membentuk suatu tajuk pohon.  

 Mintalah siswa yang mendapatkan nomor 2 (menjadi gajah) untuk jongkok di bawah “pohon” yaitu 

siswa nomor 1 dan 3.  Untuk siswa yang tidak dapat pasangan, mereka dapat maju ke tengah 

menemani pendidik (untuk bermain nanti, dengan masuk menjadi gajah atau pohon saat 

permainan berlangsung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berikan infomasi kepada “pohon” bahwa mereka harus lari, berpindah mencari “gajah” yang lain 

apabila instruksi “penebang” diteriakkan oleh pendidik (ingatkan “pohon” untuk selalu berposisi 

berpegangan tangan bila berpindah. Gajah berposisi diam. 

 Berikan informasi kepada “gajah” bahwa mereka harus lari, berpindah mencari “pohon” yang lain 

apabila instruksi “pemburu” diteriakkan oleh pendidik (ingatkan “gajah” untuk kembali jongkok 

setelah mendapatkan “pohon” baru. Pohon berposisi diam. 

 Agar menarik, untuk menyebutkan “Penebang atau Pemburu” pendidik dapat menyebutkan 

berulang-ulang: Pemburu – Penebang – Pemburu – Penebang – Pemburu – Penebang – Pemburu! 

Artinya Pemburu lah yang diinstruksikan. 

 Ulanglah beberapa kali sampai siswa terbiasa. Siswa yang belum mendapatkan pasangan bisa 

masuk ke permainan saat instruksi diberikan. Akan ada siswa lain yang tidak mendapatkan posisi 

saat siswa itu masuk, dan menggantikan berdiri di tengah lingkaran. 

 Berikan tambahan instruksi lain: “Gempa Bumi” artinya bertukar posisi – pohon bisa menjadi gajah 

dan gajah bisa menjadi pohon. “Kebakaran” seluruh siswa berlari dan masuk ke kelas masing-

masing (untuk menyelesaikan permainan). 

 Mintalah siswa duduk berkelompok (5 orang) dan berdiskusi. Tanyakan kepada siswa pertanyaan-

pertanyaan kunci ini sebagai refleksi dari permainan. 

o Kemanakah gajah pergi saat pohon yang melindunginya hilang? 

o Apa yang terjadi saat, misal setengah dari pohon-pohon yang ada di hutan hilang? 

o Hewan-hewan apa saja yang tinggal di hutan? Arahkan jawaban pertanyaan ini dengan 

hewan-hewan yang tinggal di sekitar lokasi siswa tinggal. 

o Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan pohon-pohon di hutan hilang? 

o Apa kerugian bagi manusia bila hutan di sekitar desa hilang? Hubungkan jawaban siswa 

dengan kemungkinan konflik yang terjadi antara hewan dan manusia. 

o Diskusikan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah konflik terjadi antara hewan 

dan manusia. Carilah solusi terbaik baik bagi kedua belah pihak. 

 

Permainan Gajah dan Pohon 

Peserta berpasangan dan bermain sebagai 

gajah (jongkok) dan pohon (2 orang yang saling 

berpegangan tangan).  

Sumber dokumentasi pribadi penulis 
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Modul 4.6. 

1. Tema 
Belajar berwirausaha hijau 

 

2. Pengantar 
Belajar wirausaha sejak kecil akan membuat siswa kreatif, ulet, tidak pantang menyerah. Mereka juga akan 

belajar hal-hal terkait ekonomi dan matematika secara praktis. Dalam kewirausahaan hijau, produk-produk 

yang dibuat oleh siswa berasal dari kegiatan-kegiatan mengolah sampah, pembibitan tanaman, kerajinan 

tangan dengan menggunakan alam sebagai sumber inspirasinya, produk olahan makanan dan lain-lain. 

 

Kegiatan ini bisa dilakukan di akhir semester, sebagai ajang etalase dari hasil pembelajaran siswa dan dapat 

digunakan juga untuk belajar mengenai topik ekonomi, dengan cara mengajak siswa membuka stand untuk 

berjualan. 

 

3. Tujuan 

 Dapat menghargai hasil karya sendiri yang menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar 

 Dapat memamahi proses jual beli sederhana, tawar menawar dan lelang 

 Dapat bercerita mengenai proses pembuatan barang 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Karya siswa yang dihasilkan pada kegiatan sebelumnya, uang-uangan (bisa dalam bentuk biji-bijian, daun, 

atau uang mainan). 

 

5. Metode pembelajaran 
Pameran, simulasi 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Pra kegiatan: pendidik meminta siswa untuk membawa karya yang sudah dihasilkannya terkait 

dengan lingkungan (dibahas tersendiri pada mata pelajaran sebelumnya: bisa dari hasil 

ketrampilan dan kerajinan yang sudah dipraktekkan sebelumnya). Produk-produk yang bisa dijual 

misalnya: taplak dari barang bekas, pot dari barang bekas yang dihias, pigura dari barang bekas, 

masakan yang menggunakan sayur yang ditanam sendiri, dan lain-lain.   

 Ajaklah siswa untuk menata kelas seperti pasar. Meja-meja berjajar untuk memamerkan 1 buah 

karya siswa yang sudah disiapkan sebelumnya 

 Bagilah siswa menjadi 2 kelompok 

 Berikan “uang” dalam jumlah yang sama kepada siswa (misal setiap siswa mendapatkan 20 “uang” 

biji-bijian. 

 Mintalah kelompok pertama untuk melakukan pameran terlebih dahulu. Berdiskusi dan bantulah 

siswa untuk menetapkan harga untuk masing-masing barang. Diskusikan bagaimana menerapkan 

harga barang, misalnya dengan mempertimbangkan apakah barang dibuat dengan waktu yang 

lama, kesulitan pengerjaan, keindahan hasil, dan lain-lain. Harga produk dapat berkisar antara 1 

sampai 20 biji-bijian. 
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 Mainkan permainan. Kelompok kedua akan membeli 1 barang dari kelompok pertama 

menggunakan “uang” yang ia miliki. Mintalah mereka saling berpasangan (1 penjual dengan 1 

pembeli). Sebelum transaksi dilakukan, berikan waktu kepada siswa yang berlaku sebagai 

pedagang untuk mejelaskan produk yang dibawanya, mintalah ia menerangkan keunggulan-

keunggulan produknya, bahan-bahan yang dipakai, dan cara pengerjaannya. 

 Setelah selesai mintalah siswa yang menjadi “pembeli” untuk menawar barang tersebut. Siswa 

yang menjadi pembeli perlu mempertimbangkan misalnya apakah ia benar-benar memerlukan 

barang tersebut, keindahan, kualitas pengerjaan dan lain-lain. Mintalah ia berdiskusi dengan 

penjual sehingga kemudian ada kesepakatan pembayaran yang harus dilakukan. 

 Apabila proses jual beli sudah terjadi, mintalah kelompok pertama berganti peran menjadi pembeli 

dan kelompok kedua menjadi penjual. Ikuti langkah –langkah sebelumnya. 

 Setelah selesai bahaslah proses yang terjadi dengan pertanyaan kunci sebagai berikut: 

o Tanyakan bagaimana perasaan mereka saat proses jual beli berlangsung. 

o Barang-barang apa saja yang dijual dengan harga tinggi? Mengapa dijual dengan harga 

tinggi? 

o Diskusikan bagaimana proses jual beli dan tawar menawar juga terjadi di kehidupan 

sehari-hari. Ambilah contoh lokal, misalnya bagaimana menentukan harga jual getah 

karet, apa saja hal-hal yang mempengaruhinya? 

o Jelaskan bahwa pada kehidupan nyata, barang yang dibeli bisa dijual lagi oleh pembeli. 

Semakin panjang proses itu maka akan semakin mahal harga akhir suatu barang. 

 Pendidik juga menerangkan tentang proses lelang. Ia akan mengeluarkan sebuah karya siswa dan 

melelangnya. Siswa dapat ikut simulasi dengan “uang” yang masih tersedia. Pendidik kemudian 

akan menerangkan tentang hukum penawaran dan pembelian (semakin banyak yang 

menginginkan barang maka harganya akan semakin tinggi). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 
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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 4.1 

Mengelola Potensi Sumber Daya Alam di Sekitarku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang dimanfaatkan dari Sungai di sekitarmu? 

 

 

Bagaimana keadaan Sungai tersebut, apakah masih 

baik atau sudah rusak? 

Dimanfaatkan untuk apa sajakah hasil-hasil dari 

hutan? 

 

Apakah keadaan hutan tersebut masih baik? 

Ceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerahmu untuk menjaga lingkungan baik di hutan, sungai 

ataupun di sekitar rumahmu.  

Gambarkan Suasana Kampung dimana alamnya 

masih terjaga dan lestari 

Gambarkan Suasana Kampung yang alamnya 

sudah rusak 

Sumber http://sangpriabiru.wordpress.com 

Sumber http://energytoday.com 
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Lembar Kerja Siswa Modul 4.2 

Perkebunan dan Kehidupan Masyarakat 
 
Amati masing-masing gambar di bawah ini. Buatlah sebuah cerita 1-2 paragraf bedasarkan imajinasi kalian 

untuk setiap gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa menunjukkan hubungan antar gambar ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa Modul 4.3 

Memahami HAM dalam Pengelolaan Lingkungan 

  

  

Sumber www.indonesianaseru.com Sumber www.beritasatu.com 

Sumber www.mongabay.co.id Sumber www.jurnalbumi.com 
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Ceritakan dalam 1-2 paragraf apa 

yang terjadi pada gambar ini 

 

Hak-hak apa sajakah yang dilanggar pada masyarakat saat terjadi kebakaran hutan yang disengaja? 

 

Menurutmu, mengapa seorang anak 

tidak boleh bekerja di tambang? 

 

Sumber www.rmol.com 

Sumber www.photo.liputan6.com 

Sumber www.kilasjambi.com 

Mengapa belajar membaca 

(pendidikan) menjadi penting bagi 

kelompok-kelompok masyarakat di 

pedalaman, misalnya Orang Rimba?  
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Lembar Kerja Siswa Modul 4.3 

Merawat dan Mencintai Tumbuhan  

Tabel Pengamatan 

Minggu Tinggi Tanaman Jumlah Daun Catatan Keadaan Tanaman 

1 __________cm _____helai  

2 __________cm _____helai  

3 __________cm ____  helai  

4 __________cm _____helai  

... ... ...  

 

Catatan keadaan tanaman dapat diisi misalnya: 1 daun menguning, layu kurang air, mulai berbunga, mati, dan 

lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplemen Alat dan Bahan Ajar 

Setelah eksperimen berakhir, menurutmu apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? 

Jawablah menurut pengamatanmu (tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena ini adalah berdasarkan 

eksperimenmu).  

 

 

 

 

Apabila kita mengulang eksperimen dengan menggunakan bibit tanaman yang berbeda jenisnya, apakah kita 

akan mendapatkan hasil yang sama? Mengapa? 
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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 www.mongabay.co.id 

Sumber http://tataruangpertanahan.com 
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Sumber www.mongabay.co.id 

Sumber www.wwf.or.id 
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Sumber http://dendangsunyi.blogspot.com 

Sumber http://alamendah.org 
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Sumber http://indonesia.ucanews.com 

Sumber http://belangsumatra.wordpress.com 
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