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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 5 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 5 MENURUT 

KURIKULUM 2006 (KTSP) 

 

1. Mata Pelajaran PKn 
 

Kelas V, Semester 1 

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

1. Memahami pentingnya 
keutuhan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) 

1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  
1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  

 

2.   Memahami peraturan 

perundang-undangan 

tingkat pusat dan  

daerah 

1.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan 
perundang-undangan tingkat pusat dan daerah  

1.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan 
tingkat pusat dan daerah, seperti  pajak, anti korupsi, 
lalu lintas, larangan merokok  

 

 

 

Kelas V, Semester 2 

Stándar  Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

3. Memahami kebebasan 

berorganisasi 

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 

3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah 

dan masyarakat 

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di 

sekolah 

 

4.  Menghargai keputusan 

bersama                               

4.1   Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama  

4.2   Mematuhi keputusan bersama  
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2. Mata Pelajaran IPA 

Kelas V,   Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

  

1.   Mengidentifikasi fungsi 

organ tubuh manusia 

dan hewan 

 

1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia 

1.2 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan 

misalnya ikan dan cacing tanah 

1.3  Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia 

dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan 

1.4  Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia  

1.5  Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran 

darah manusia 

 

2.  Memahami  cara 

tumbuhan hijau 

membuat makanan 

 

2.1  Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau  membuat 

makanan 

2.2  Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan 

hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber 

makanan 

 

 

5.4 

3.   Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan  

 

3.1  Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan 

lingkungan tertentu  untuk mempertahankan hidup 

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan 

dengan lingkungan tertentu  untuk 

mempertahankan hidup 

5.1 

 

5.1, 5.2, 5.3 

Benda dan Sifatnya 

4.    Memahami hubungan 

antara sifat bahan 

dengan penyusunnya 

dan perubahan sifat 

benda sebagai hasil  

suatu proses 

 

 

4.1  Mendeskripsikan hubungan  antara sifat bahan 

dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, 

dan kertas 

4.2 Menyimpulkan  hasil penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, baik sementara maupun 

tetap 
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Kelas  V,  Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

Energi dan Perubahannya   

5.    Memahami hubungan antara gaya, 

gerak, dan energi, serta fungsinya 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara 

gaya, gerak dan energi melalui 

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, 

gaya magnet) 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang 

dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat 

 

6.    Menerapkan  sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

6.1  Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2  Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-

sifat cahaya 

 

Bumi dan Alam Semesta   

7.   Memahami  perubahan  yang  terjadi 

di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan 

tanah karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi  

7.4  Mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5  Mendeskripsikan  perlunya  

penghematan air 

7.6  Mengidentifikasi peristiwa  alam yang 

terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan lingkungan 

7.7  Mengidentifikasi  beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, 

dsb)   

 

 

5.6 

 

5.2, 5.3 

 

 

5.2, 5.3 

 

5.2, 5.3, 5.6 

 

 

5.2, 5.3, 5.5 
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3. Mata Pelajaran IPS 

Kelas V, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

1. Menghargai berbagai peninggalan 

dan tokoh sejarah yang berskala 

nasional  pada masa Hindu-Budha 

dan Islam, keragaman kenampakan 

alam dan suku bangsa, serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia  

 

 

1.1 Mengenal makna peninggalan-

peninggalan sejarah yang berskala 

nasional dari masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah 

pada masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia 

1.3 Mengenal  keragaman kenampakan 

alam dan buatan serta pembagian 

wilayah waktu di Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas/globe dan 

media lainnya 

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

 

 

 

 

 

Kelas V, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Modul 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia  

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa  penjajahan  Belanda 

dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan 
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BAB V   MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

LINGKUNGAN HIDUP KELAS V 

 

Modul 5.1 

1. Tema 
Mengenal Kebutuhan Makhluk Hidup 

 

2. Pengantar 
Ada 9 ciri makhluk hidup yaitu  bergerak, peka terhadap rangsang (iritabilitas), memerlukan makan (nutrisi), 

bernafas (respirasi), tumbuh dan berkembang, berkembangbiak (reproduksi), adaptasi, regulasi 

(pengaturan keserasian dalam tubuh), ekskresi (pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh). 

 

Pada modul ini siswa akan diajak mempelajari secara sederhana kebutuhan-kebutuhan dari makhluk hidup 

dan menghubungkannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ia juga akan belajar bagaimana keadaan 

lingkungan sekitar mempengaruhi makhluk hidup. Keadaan lingkungan yang baik akan mendukung 

pertumbuhan makhluk hidup dan keadaan lingkungan hidup yang buruk akan menghambat 

pertumbuhannya. 

 

3. Tujuan 

 Dapat menyebutkan kebutuhan-kebutuhan dari makhluk hidup 

 Dapat memahami bahwa keadaan lingkungan sekitar mempengaruhi makhluk hidup 

 Dapat memahami bahwa cara terbaik menghindari konflik hewan dengan manusia adalah dengan 

menjaga kelestarian habitat makhluk hidup itu 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Gelas/botol bening, serangga, gambar hewan 

 

5. Metode pembelajaran 
 Percobaan, diskusi, bercerita 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa dalam kelompok (5 orang). 

 Masukkan seekor serangga dalam gelas bening kemudian tutuplah gelas itu. 

 Mintalah kelompok untuk mendiskusikan: 

o Apa yang akan terjadi dengan serangga tersebut bila didiamkan di dalam gelas selama 1 

hari? 1 minggu? 

o Apa yang dibutuhkan oleh serangga tersebut agar tetap bisa hidup 1 bulan? Pendidik 

menghubungkan jawaban pertanyaan dengan ciri-ciri makhluk hidup, misalnya: 
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 Apa yang ia makan? Bagaimana ia mendapatkannya? 

 Bagaimana jika udara (oksigen) habis? Siapa yang menghasilkan oksigen? 

 Apakah serangga tersebut nyaman bergerak? Apa yang harus dilakukan agar ia 

nyaman bergerak? 

  Apa yang harus dilakukan agar serangga tersebut dapat berkembang biak, dan 

lain-lain. 

 

 Mintalah kelompok mendiskusikan dan menuliskan kembali kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup 

 Tunjukkan gambar satwa-satwa satu persatu. Tanyakan kepada mereka, bagaimana dengan 

kebutuhan makhluk hidup lain seperti satwa langka gajah, tapir, harimau, landak, orang utan? Agar 

menarik tunjukkan gambar hewan-hewan tersebut, yang bisa didapatkan pendidik dari guntingan 

majalah atau dengan menggambar.  

 Untuk mempermudah siswa membayangkan kejadian, beritahukan siswa agar membayangkan 

ruang kelas yang mereka pergunakan dindingnya terbuat dari kaca transparan sehingga bisa 

melihat langsung aktfitas hewan.  

  Tanyakan, misalnya 

o Berapa lama seekor gajah/harimau/orangutan bisa hidup di dalam sangkar kaca tersebut? 

o Apakah hewan tersebut akan hidup dengan bahagia, atau akan mengalami stres? 

Mengapa? Jelaskan kepada siswa bahwa hewan liar memang sebaiknya tidak dipelihara 

dalam kurungan, karena mereka membutuhkan ruang yang luas untuk hidup. 

 Gunakan jawaban dari siswa untuk membahas tentang kehidupan satwa langka di Jambi. Dengan 

bertanya, misalnya: 

o Apa yang dibutuhkan gajah/harimau/orang utan untuk hidup? 

o Seandainya hutan tempat hidup mereka rusak, kemana mereka akan pergi? 

o Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi konflik antara manusia dan hewan di desa? 

Jelaskan kepada siswa, agar mereka memahami bahwa melestarikan habitat/hutan 

tempat tinggal hewan akan memperkecil kemungkinan konflik antara manusia dan 

hewan.  
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Modul 5.2 

1. Tema 
Hutan dan Siklus Air  

 

2. Pengantar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munculnya mata air umumnya berhubungan dengan kelestarian hutan yang berada di sekitarnya. Hutan 

berfungsi seperti spons, saat hujan turun akar-akar pohon menahan aliran air sehingga mencegah banjir 

dan longsor. Air kemudian meresap ke dalam tanah dan pohon-pohon akan menjaga agar penguapan air 

terjadi secara normal. Air yang meresap di tanah kemudian akan keluar perlahan-lahan dalam bentuk mata 

air. Hutan menjaga tersedianya air sepanjang musim. 

 

Air kemudian mengalir menuju sungai kecil, sungai besar dan akhirnya ke laut. Dalam perjalanannya air 

menguap, membentuk awan dan kemudian diturunkan kembali menjadi hujan.  

 

3. Tujuan 

 Dapat mengenal fungsi hutan  

 Dapat memahami siklus air 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Kartu siklus air 

 

5. Metode pembelajaran 
 Permainan, diskusi, bercerita 

 

Sumber: www.sekolahalamdigital.org 
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6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa dalam kelompok (3-5 anak). Bagikan kartu siklus air (dapat dibuat oleh anak dengan 

menggunakan karton bekas, atau sudah disediakan terlebih dahulu oleh pendidik). Pada modul ini 

terdapat 12 kata yang dapat dibuat menjadi 12 kartu siklus air. 

 Jelaskan mengenai siklus air, yaitu peristiwa berulang yang menggambarkan perjalanan air, sejak 

ia dijatuhkan dalam bentuk hujan sampai ia kembali menguap menjadi uap air dan dijatuhkan 

kembali sebagai hujan. Siklus sendiri berarti daur hidup.  

 Berikan 10-15 guntingan berbentuk anak panah  untuk digunakan pada permainan. Apabila tidak 

tersedia bisa menggunakan potongan kertas yang diberi tanda anak panah. Jumlah anak panah 

yang banyak adalah sebagai cadangan (bisa terpakai/tidak pada permainan ini), untuk 

menunjukkan alternatif-alternatif kemungkinan yang terjadi pada urutan siklus air. Pendidik perlu 

mengingat bahwa siklus air yang terjadi selain berbentuk lingkaran, juga bisa berbentuk lingkaran 

dalam lingkaran; siklus pendek dan siklus panjang. 

 Berikan waktu kepada anak untuk menyusun siklus air (10 menit). Setelah selesai diskusikanlah 

urutan komponen yang sudah mereka susun. Bahaslah kemungkinan-kemungkinan urutan yang 

terjadi. 

 Berikanlah pertanyaan-pertanyaan kunci ini untuk dijawab 

o Apa yang terjadi seandainya komponen hutan rusak? 

o Apa yang terjadi seandainya sungai kecil tercemar? 

o Apakah mungkin danau mengecil luasannya dan menghilang? Apa sebabnya kira-kira? 

o Mana yang lebih penting menurut kelompok: melakukan reboisasi hutan di hulu, atau hilir 

sungai, mengapa? (pendidik harus mengingat bahwa kasus per kasus kerusakan 

lingkungan berbeda sehingga jawaban juga bisa berbeda). 

o Apa saja usaha-usaha masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar hutan dan sungai? 

 Tuliskan pada metacard/papan tulis istilah-istilah ini. Bahaslah dengan siswa arti dari kata-kata ini. 

Tambahkan jika perlu. 

o Reboisasi 

o Wisata alam 

o Longsor 

o Air tanah 

 

Modul 5.3 

1. Tema 
Mengenal Perubahan Iklim 

 

2. Pengantar 
Sadarkah kita bahwa beberapa tahun ini semakin banyak bencana alam yang terjadi dan fenomena-

fenomena alam yang kacau? Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak 

menentu dari tahun ke tahun. Kita perlu menyadari bahwa semua ini adalah tanda-tanda alam yang 

menunjukkan bahwa planet kita tercinta ini sedang mengalami proses kerusakan yang menuju pada 

kehancuran. Hal ini terkait langsung dengan isu global yang belakangan ini makin marak dibicarakan oleh 

masyarakat dunia yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Apakah pemanasan global dan perubahan 

iklim itu?  
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Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sedangkan perubahan iklim adalah suatu keadaan berubahnya pola 

iklim dunia. Suatu daerah mungkin mengalami pemanasan, tetapi daerah lain mengalami pendinginan yang 

tidak wajar. Akibat kacaunya arus dingin dan panas ini maka perubahan iklim juga menciptakan fenomena 

cuaca yang kacau, termasuk curah hujan yang tidak menentu, aliran panas dan dingin yang ekstrem, arah 

angin yang berubah drastis, dan sebagainya. 

Apa itu Gas Rumah Kaca? 

Atmosfer bumi terdiri dari bermacam-macam gas dengan 

fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas yang menjaga suhu 

permukaan bumi agar tetap hangat dikenal dengan istilah “gas 

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

gas tersebut di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah 

kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya 

agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat, dengan begitu 

tanaman di dalamnya pun akan dapat tumbuh dengan baik 

karena memiliki panas matahari yang cukup. Planet kita pada 

dasarnya membutuhkan gas-gas tesebut untuk menjaga 

kehidupan di dalamnya. Tanpa keberadaan gas rumah kaca, 

bumi akan menjadi terlalu dingin untuk ditinggali karena tidak 

adanya lapisan yang mengisolasi panas matahari. Sebagai 

perbandingan, planet mars yang memiliki lapisan atmosfer 

tipis dan tidak memiliki efek rumah kaca memiliki temperatur 

rata-rata -32o Celcius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.sekolahalamdigital.org 



 

Modul untuk Memfasilitasi Pendidikan Lingkungan Hidup Kelas 5 Sekolah Dasar           Hal 20 

Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4) yang dihasilkan 

industri, pertanian dan peternakan (terutama dari sistem pencernaan hewan-hewan ternak), dinitrogen oksida 

(N2O) dari pupuk, dan gas-gas yang digunakan untuk kulkas dan pendingin ruangan (CFC). Rusaknya hutan-hutan 

(misalnya akibat terbakar) yang seharusnya berfungsi sebagai penyimpan CO2 juga makin memperparah 

keadaan ini karena pohon-pohon yang mati akan melepaskan CO2 yang tersimpan di dalam jaringannya ke 

atmosfer. Setiap gas rumah kaca memiliki efek pemanasan global yang berbeda-beda. Beberapa gas 

menghasilkan efek pemanasan lebih parah dari CO2. Sebagai contoh sebuah molekul metana menghasilkan efek 

pemanasan 72 kali dari molekul CO2. Molekul N2O bahkan menghasilkan efek pemanasan sampai 296 kali dari 

molekul CO2. Gas-gas lain seperti chlorofluorocarbons (CFC) ada yang menghasilkan efek pemanasan hingga 

ribuan kali dari CO2. 

3. Tujuan 

 Dapat mengerti proses terjadinya pemanasan global. 

 Dapat mengerti pengertian perubahan iklim 

 Dapat mengerti dampak dari perubahan iklim. 

 Dapat menyebutkan usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan akibat 

perubahan iklim. 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Kantung plastik dan karet 

 

5. Metode pembelajaran 
Percobaan, diskusi 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok.  

 Mintalah masing-masing kelompok untuk mengikat sebuah kantung plastik rapat-rapat dengan 

karet dan meletakkannya di sebuah tempat yang disinari matahari langsung, setelah sebelumnya 

mengisinya dengan udara. 

 Setelah sekitar 5 menit, bukalah kantung plastik tersebut dan hembuskan udara yang ada di 

dalamnya ke muka. Mintalah siswa merasakan, suhu udara yang dikeluarkan dari kantung plastik 

tersebut. 

 Mintalah kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci ini, setelah mendiskusikannya 

dengan kelompok 

o Apabila dibandingkan, mana yang lebih panas: udara yang berasal dari dalam kantung 

plastik, atau udara di ruangan kelas? 

o Mengapa hal itu bisa terjadi? 

 Pendidik kemudian menerangkan mengenai proses pemananasan global. Ia menerangkan 

mengenai adanya beberapa jenis gas yang bersifat menahan panas. Apabila keberadaan gas 

tersebut bertambah banyak, maka panas yang ada pada udara semakin meningkat (ilustrasikan 

bahwa gas ini menjadi seperti sebuah selubung seperti halnya plastik yang menahan panas udara) 

karena panas yang ditangkap oleh gas tersebut tidak dilepaskan kembali. Ceritakan mengenai 

keadaan bumi yang diselubungi atmosfer dan menerima panas setiap waktunya dari sinar matahari 

yang masuk ke atmosfer bumi. 



 

Modul untuk Memfasilitasi Pendidikan Lingkungan Hidup Kelas 5 Sekolah Dasar           Hal 21 

 Informasikan kepada siswa bahwa gas-gas tersebut disebut Gas Rumah Kaca (GRK). Karena sifatnya 

yang menahan panas (efek serupa ditunjukkan dalam penggunaan plastik sebagai penahan panas 

di rumah kaca yang sering digunakan dalam pertanian, untuk menjaga kestabilan suhu udara).  

 Tunjukkan beberapa gambar berisi  kegiatan manusia yang menyebabkan gas tersebut (Gas Rumah 

Kaca) meningkat. 

 Tunjukkan pula gambar seorang anak yang akan menanam pohon.  

 Mintalah siswa menghitung jumlah pohon yang ada di sekolah. Dengan perhitungan bahwa sebuah 

pohon berukuran sedang (seperti bambu tua, trembesi) mampu menghasilkan oksgien untuk 2 

orang dewasa/harinya, hitunglah berapa banyak orang yang dapat dicukupi oksigennya oleh 

pepohonan di sekolah. Pendidik bisa menetapkan bahwa: 

o Pohon kecil menghasilkan oksigen yang cukup untuk 1 orang per harinya 

o Pohon sedang menghasilkan oksigen yang cukup untuk 2 orang per harinya 

o Pohon yang lebih besar menghasilkan oksigen yang cukup untuk 3-5 orang per harinya 

 

 Bahaslah mengenai pentingnya menjaga keberadaan pohon sebagai salah satu  cara  paling 

sederhana dan efektif untuk menjaga agar perubahan iklim yang drastis tidak terjadi. 

 Tanyakan bagaimana kondisi pepohonan di sekitar rumah dan kampung, apakah tersedia dalam 

jumlah yang cukup banyak? 

 Jelaskan mengenai fakta ini, bahwa setiap pohon akan meyerap karbon dioksida dari udara dengan 

jumlah yang berbeda. Tanaman dengan daun yang lebat dan kayu yang besar dan keras akan 

menyerap karbon dioksida lebih banyak dibanding tanaman yang daunnya sedikit dan kayu yang 

kecil dan lunak (contohnya tanaman tebu, kelapa, karet, sawit, singkong, dan lain-lain). 

 

Modul 5.4 

1. Tema 
Penggunaan tanaman sebagai obat tradisional  

 

2. Pengantar 
Indonesia memiliki 30.000 jenis tanaman dari total 40.000 jenis tanaman yang ada di dunia, dan 940 jenis 

diantaranya merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional dalam kehidupan 

sehari-hari. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa obat (ramuan) tradisional yang di ramu dari 

tanaman obat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak terlalu banyak menyebabkan efek samping.  

Pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional seringkali hilang dengan semakin berkurangnya generasi 

tua yang memiliki pengetahuan pemanfaatan tanaman-tanaman tersebut. Melakukan transfer 

pengetahuan kepada generasi muda merupakan salah satu cara agar pengetahuan itu tidak hilang. 

3. Tujuan 

 Dapat menyebutkan macam-macam jenis tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional 

 Dapat melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan topik tanaman obat 

 Dapat melakukan presentasi terkait penggunaan tanaman obat oleh masyarakat 

 Dapat mengetahui pengetahuan baru terkait penggunaan tanaman obat oleh masyarakat 

 

4. Sumber, bahan dan alat 

Gambar jenis-jenis tanaman obat, alat tulis dan buku 
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5. Metode pembelajaran 
Wawancara, diskusi 

 

6. Waktu 
2x2x35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa menjadi kelompok, masing-masing 3-5 orang.  

 Mintalah mereka melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dekat sekolah yang 

punya kebiasaan menggunakan tanaman obat untuk mejaga kesehatan keluarga. Buatlah 

pertanyaan-pertanyaan kunci untuk membantu siswa melakukan wawancara 

o Tanaman obat apa yang digunakan oleh keluarga tersebut? 

o Apa manfaat dari tanaman obat tersebut dan bagian mana yang dimanfaatkan? 

o Bagaimana cara meramu obat dari tanaman tersebut? 

o Apakah ada aturan mengenai cara  mengkonsumsi hasil olah tanaman obat tersebut? 

o Apakah tanaman tersebut dibudidayakan di sekitar rumah, ataukah didapatkan dari 

hutan? 

 Setelah wawancara selesai dilakukan, siswa akan melakukan presentasi secara berkelompok. Hasil 

dari wawancara dituliskan terlebih dahulu pada kertas plano, atau pada buku tulis jika tidak 

tersedia. 

 

Modul 5.5 

1. Tema 
Pencemaran Udara  

 

2. Pengantar 
Riset atau penelitian tentang lingkungan menyediakan dasar-dasar informasi yang dibutuhkan untuk 

mengambil sebuah keputusan. Melalui riset, siswa akan belajar untuk bertindak secara obyektif, 

berdasarkan fakta-fakta. 

 

Riset lingkungan yang diadakan di sekitar sekolah bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara. 

Udara yang kotor dapat menyebabkan timbulnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) yang 

berbahaya bagi manusia (dapat menyebabkan kematian). 

 

Dengan mengetahui tingkat pencemaran ini siswa akan lebih berhati-hati dan menghindari kawasan 

dengan udara yang buruk. Ia juga akan belajar bahwa pencemaran udara dapat dikurangi dengan menanam 

tumbuhan hijau di sekitar lokasi tersebut. 

 

3. Tujuan 

 Dapat melakukan riset sederhana terkait pencemaran udara 

 Dapat mengetahui tingkat pencemaran udara di sekitar sekolah 

 Dapat mengetahui akibat dari pencemaran udara bagi manusia 

 

4. Sumber, bahan dan alat 
Piring, minyak goreng, gambar tumbuhan, gambar hutan, kacang kecil, beberapa jenis ukuran penyaring 
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5. Metode pembelajaran 

Percobaan, diskusi 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa menjadi kelompok beranggotakan 5 orang. 

 Sehari sebelumnya, setiap kelompok akan meletakkan sebuah piring yang sudah diolesi tipis 

dengan minyak. Piring tersebut kemudian akan diletakkan di lokasi-lokasi yang berbeda oleh tiap 

kelompok di sekitar sekolah (pendidik akan menunjuk beberapa wilayah yang akan diteliti oleh 

anak). 

 Setelah sekitar 24 jam, minyak pada piring akan menangkap kotoran-kotoran yang dibawa oleh 

udara. Siswa akan diminta untuk melakukan pengecekkan pada piring tersebut dan 

membandingkan hasil kekotoran pada piring tersebut. 

 Pendidik akan meminta siswa untuk mengisi tabel pencemaran udara (dapat dilihat dari 

permukaan piring).  

 

 Skala 1 adalah yang paling bersih, sedangkan 5 adalah yang terkotor 

 Contoh pengisian tabel 

Piring Letak Skala 

1 Kantin sekolah 1 

2 Pintu gerbang sekolah 2 

3 Kebun sekolah 1 

4 Warung pinggir jalan 4 

5 Ruang kelas 1 

 Diskusikan dengan kelompok siswa  

o Dimanakah lokasi dengan pencemaran udara terendah? 

o Dimanakah lokasi dengan pencemaran udara tertinggi? 

o Mengapa suatu tempat memiliki tingkat pencemaran udara lebih tinggi dibanding yang 

lain?  

o Hal – hal apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? 

 Hubungkan jawaban siswa dengan fungsi tumbuh-tumbuhan sebagai penyaring udara. Perlihatkan 

gambar tanaman, tanyakan kepada siswa mengapa tanaman bisa berfungsi sebagai penyaring 

udara? 

 Kemudian perlihatkan kepada siswa gambar hutan, mengapa hutan berperan sangat penting dalam 

mengatasi pencemaran udara? 

 Pendidik men-simulasikan penyaringan udara kotor yang mengandung debu dengan ilustrasi 

berikut. Peganglah sebuah kawat penyaring dengan mata saring yang lebih kecil dari besar kacang, 

kemudian peganglah sebuah kacang dan coba lewatkan melewati kawat tersebut. Ceritakan bahwa 

sama seperti kawat yang menahan kelereng, kerapatan hutan yang terdiri dari daun dan batang 

dapat menahan debu-debu yang dibawa oleh udara. Setelah tersangkut, maka saat hujan datang 

debu-debu tersebut akan terbawa dan kembali ke tanah. 
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 Pendidik menceritakan proses kedua. Perlihatkan gambar pohon dan ceritakan bahwa pada siang 

hari, tumbuhan akan menyerap CO2 (karbon dioksida) dari udara dan dengan bantuan matahari 

akan mengubahnya menjadi O2 (oksigen) dan . Sebagai akibatnya CO2 di udara, yaitu salah satu gas 

yang dihasilkan dari proses pembakaran akan berkurang, dan dengan demikian akan mengurangi 

tingkat pencemaran di udara. 

 

Modul 5.6 

1. Tema 

Konservasi Lahan  

 

2. Pengantar 
Keadaan lahan menentukan tingkat produktivitas sebuah lokasi, terhadap tanaman budidaya. Pada lahan 

yang subur, tanaman dapat memiliki produktivitas yang tinggi dan sebaliknya.  

 

Pada lahan dengan kemiringan yang terjal, kesuburan tanah seringkali terkikis oleh aliran air saat hujan. 

Dengan demikian maka diperlukan cara-cara khusus untuk mencegah terkikisnya unsur hara tanah tadi. 

Pada lahan yang berbatu, seringkali diperlukan upaya secara sengaja untuk menambah unsur hara tanah, 

diantaranya dengan pemupukan dan penanaman tanaman jenis-jenis tertentu yang bisa menambahkan 

unsur hara (terutama yang mengandung nitrogen) pada tanah. Tanaman ini juga perlu memiliki ketahanan 

terhadap kondisi fisik tanah yang kurang subur. Jenis-jenis ini misalnya adalah petai cina (lamtoro).   

 

3. Tujuan 

 Dapat memahami bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh keadaan lahan 

 Dapat mengetahui model-model konservasi lahan sederhana 

 Dapat mengetahui manfaat dari konservasi lahan 

 

4. Sumber, bahan dan alat 

Polybag, bibit tanaman, pasir, baki, air, spons 

 

5. Metode pembelajaran 
Percobaan, diskusi 

 

6. Waktu 
2 x 35 menit 

 

7. Uraian kegiatan  

 Bagilah siswa menjadi kelompok beranggotakan 5 orang. Sebelum kegiatan utama dimulai 

tanamlah bibit tanaman pada 2 polybag dengan media tanam yang berbeda. 1 polybag diisi dengan 

tanah yang dicampur pupuk (perbandingan 1:1), sedangkan 1 polybag lainnya diisi dengan pasir 

yang dicampur dengan kerikil (perbandingan 1:1).  Mintalah siswa merawat tanaman tersebut. 

Setelah kira-kira 1 bulan maka kegiatan utama bisa dilakukan. 

 Tanyakan kepada siswa hasil dari percobaan tersebut. Pada media mana tanaman tumbuh lebih 

baik? 
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 Pendidik membahas bahwa kondisi lahan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Keberadaan unsur hara penting bagi tanaman pada umumnya (dengan perkecualian jenis-jenis 

tanaman tertentu). 

 Mintalah siswa mendiskusikan dalam kelompok dan menunjukkan melalui sektsa kampung, lokasi-

lokasi di kampungnya yang memiliki tanah subur, dan yang kurang subur. Mintalah mereka juga 

untuk menambahkan lokasi-lokasi dimana tanahnya terjal (sangat miring). Tanyakan kepada 

mereka bagaimana keadaan pepohonan disana? 

 Buatlah percobaan di kelas. Isilah nampan dengan pasir dan bentuklah seperti gunung-gunungan 

 Alirkan air perlahan-lahan pada gunungan pasir tersebut. Tanyakan kepada siswa apa yang terjadi, 

dan hubungkan percobaan tersebut dengan tema erosi tanah dan longsor. 

 Terangkan kepada siswa bahwa erosi tanah, yaitu peristiwa dimana air hujan mengikis lapisan atas 

tanah yang subur dapat terjadi pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan tinggi dan tidak 

memiliki pepohonan sebagai penahan hujan. Jelaskan bahwa pepohonan memiliki fungsi sebagai 

penahan aliran air, serta menyerapnya ke dalam tanah secara perlahan. Pepohonan mencegah 

erosi tanah dan longsor. 

 Gunakan spons untuk menggambarkan peristiwa itu. Teteskan air ke dalam spons. Terangkan 

bahwa keberadaan pepohonan adalah seperti spons yang akan menahan air dan membuat 

kandungan air di tanah bertambah. Dengan adanya pepohonan maka tanah akan mempunyai 

waktu yang lebih panjang untuk menyerap air, dan kemudian melepaskannya secara perlahan-

lahan. Ini adalah alasan mengapa di lokasi yang hutannya masih terjaga, masyarakat tidak 

mengalami kekeringan air di musim kemarau dan terjaga dari musibah banjir. 
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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 5.1 

Mengenal Kebutuhan Makhluk Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa saja yang dibutuhkan oleh hewan ini agar 

dapat hidup dengan baik di hutan? 

 

 

Apa yang menjadi ancaman kehidupan hewan 

ini di hutan?  

Apa saja yang menjadi makanan dari hewan di 

samping ini? 

 

 

Dimanakah kita dapat melihat hewan ini hidup 

bebas di alam liar, di tempat yang terdekat 

dengan tempat tinggalmu? 

Sumber http://tryandriputra.blogspot.com 

Sumber http://bigcatrescue.org 

Sumber http://khazanahsemesta.blogspot.com 

Sumber http://suara.alam.com 
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Lembar Kerja Siswa Modul 5.2  

Hutan dan Siklus Air 

Kartu Siklus Air 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Tanda Panah 

 

 

     

Kartu tanda panah dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Air (1) 

 

Hujan (2) Sungai besar (3) 

Danau (4) Sungai kecil (6) Muara (5) 

Laut (7) Rawa-rawa (9) Awan (8) 

Mata Air (12) Hutan (11) Hujan (10) 

Setelah berdiskusi, gambarlah urutan siklus air dengan menggunakan kata atau nomor yang diberikan 

serta dengan tanda panah untuk menjelaskan urutannya. 
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Lembar Kerja Siswa Modul 5.3 

Mengenal Perubahan Iklim 

Kegiatan manusia yang meningkatkan bertambahnya Gas Rumah Kaca 

 

 

  

Sumber http://rmol.co 

Sumber http://tunjuk-tangan.blogspot.com 

Sebutkan lokasi di daerahmu yang tingkat 

polusi dari asap kendaraannya tinggi! 

 

 

  

Ceritakan kejadian saat asap dari kebakaran 

hutan melanda daerahmu? Apa akibat dari 

asap tersebut? Apakah udara bertambah 

panas saat itu? 

 

 

  

Sebatang pohon berukuran sedang (seperti bambu, trembesi) 

menyerap karbon dioksida dari udara dan mencukupi kebutuan 

oksigen untuk 2 orang. Hitunglah jumlah pohon di sekolahmu 

dan berapa orang yang bisa dicukupi oksigennya dengan 

jumlah tersebut?  

 

 

  

Sumber dokumentasi pribadi penulis 
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Lembar Kerja Siswa Modul 5.4 

Penggunaan Tanaman Sebagai Obat Tradisional  

 

Formulir wawancara masyarakat untuk penggunaan tanaman sebagai obat-obatan tradisional 

 

Nama yang diwawancara : 

Tanggal lahir / usia  : 

Jenis kelamin   : 

Alamat tinggal   : 

Tanggal wawancara  : 

 

Nomor 

Jenis 
Tanaman 

yang 
Digunakan 

Bagian 
Tanaman 

yang 
Digunakan 

Manfaat 
Bagaimana 

Meramunya? 
Pantangan 

Darimana 
tanaman 

bisa 
diperoleh? 

1 

    
 
 
 

  

2 

    
 
 
 

  

3 

    
 
 
 

  

4 

    
 
 
 

  

... 
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Lembar Kerja Siswa Modul 5.5 

Pencemaran Udara 

Tabel pengamatan tingkat pencemaran udara 

Piring Lokasi Skala 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manakah lokasi yang pencemaran udaranya paling tinggi? Apa penyebabnya menurutmu? 

Manakah lokasi yang pencemaran udaranya sedang? Apa penyebabnya menurutmu? 

Manakah lokasi yang pencemaran udaranya paling rendah? Apa penyebabnya menurutmu? 

Apa kesimpulan yang bisa kita tarik mengenai hubungan antara tingkat pencemaran udara, keberadaan 

pepohonan dan bentuk ruangan (ruangan terbuka / tertutup)? 
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Lembar Kerja Siswa Modul 5.6 

Konservasi Lahan 

Buatlah sketsa kampungmu dan tunjukkan lokasi-lokasi dimana tanahnya subur (S), tidak subur (TS), memiliki 

kemiringan tinggi (KT), berhutan (H) dan tidak berhutan (TH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa pada lokasi dengan kemiringan tinggi sering terjadi erosi dan longsor? 

Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah erosi dan longsor? 
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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://gosumatra.co 

Sumber http://id.wikipedia.org 
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Sumber http://.artikelsains.com 
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