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1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 

atau barang hasil pelangaran hak cipta terkait sebagai 

dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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PRAKATA 
 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Buku ajar 

“Pembelajaran sains dengan pengenalan lingkungan 

dalam pendidikan sains anak usia dini”  ini.  

Buku ini disusun sebagai salah satu upaya 

penulis membantu dosen, guru, dan mahasiswa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam 

mempelajari pendidikan sains berbasis pengenalan 

lingkungan hidup bagi anak usia dini.  

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Pasal 3 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, cakap. Kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Begitupun arahan dari, 

Permendikbud Nomor: 73 Tahun 2013 tentang 

Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi serta 

Arahan khusus Presiden kepada Mendikbud untuk 

memperkuat pendidikan karakter, dimana jabaran 
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nilai-nilai karakter  diantaranya adalah karakter peduli 

lingkungan. 

Sehingga penulis merasa sangat perlu adanya 

kefokusan kepada penguatan Karakter peduli 

lingkungan, dengan tidak mengurangi esensi sains 

sebagai dasar pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

Prodi PAUD, oleh karenananya penulis memandang 

perlu adanya Pendidikan Lingkungan Anak Usia Dini 

(PL-AUD) dalam pembelajaran sains. Buku ini, 

diharapkan mampu menjadi pedoman dan panduan 

dalam pembelajaran sains berbasis pengenalan 

lingkungan hidup bagi anak usia dini. 

Penulis menyampaikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya atas peran serta berbagai pihak 

dalam penyelesaian penulisan buku ini. Khususnya 

kepada Pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Semoga 

kontribusi tersebut merupakan amal dan ilmu yang 

bermanfaat yang tiada putus ganjarannya.  

Buku ini memerlukan masukan dari berbagai 

pihak terutama dosen pengampu Pembelajaran Sains, 

PAUD, Pendidikan Lingkungan, Mahasiswa, guru, dan 

siapa saja yang membaca buku ini, untuk 

penyempurnaan lebih lanjut. 

 

Jakarta,    Juni 2020 

 

Penulis, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Pentingnya Pembelajaran Sains Berbasis 

Pengenalan Lingkungan Bagi Anak Usia Dini  

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu 

yang ada di lingkungan sekitar anak usia dini yang 

dapat digunakan serta mendukung kegiatan 

pembelajaran sains berbasis pengenalan 

lingkungan bagi anak usia dini yang optimal. Sains 

mempunyai objek dan permasalahan yang jelas, 

yaitu berobjek benda-benda alam dan mengung-

kapkan misteri (gejala-gejala) alam yang disusun 

secara sistematis yang didasarkan pada hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

anak. Lingkungan alam menyediakan semua hal-

hal yang bersifat konkret yang dapat dipelajari 

oleh anak.  

Menurut Piaget (Mohamad Surya, 2004:37), 

perkembangan kognitif terbentuk melalui interaksi 

yang konstan atau terus-menerus antara individu 

dengan lingkungan. Hal tersebut membuktikan 

bahwa lingkungan memiliki peran yang penting 

dalam proses perkembangan kognitif anak.  

../../../../../zProses%20Juni%202020/Syahrul%20Ramadhan/Syahrul%20Buku%202/Buku%202.docx#_Toc42464109
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Pembelajaran sains berbasis pengenalan 

lingkungan bagi anak usia dini memungkinkan 

anak untuk dapat melihat, melibatkan diri dalam 

proses belajar, mengalami langsung terhadap hal-

hal yang sifatnya konkret sehingga anak akan lebih 

mudah paham terhadap materi yang sedang 

dipelajari. Sejalan dengan itu Edgar Dale 

(Daryanto, 2010: 14) dalam teorinya kerucut 

pengalaman yang dapat digambarkan sebagai 

berikut (Gambar 1):  

 

  

Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Teori tersebut menyebutkan bahwa 

pengalaman langsung menduduki peran penting 

  

  

  

  

  

  

  

Simbol  
verbal 
Simbol  
visual 

Rekaman, radio, 
gambar diam 

Gambar bergerak 

Televisi 

Sajian atau pameran 

Karya wisata 

Demonstrasi 

Pengalaman yang diperankan 

pengalaman langsung 
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dalam proses pemahaman anak terhadap materi 

yang dipelajari. Pengalaman langsung membantu 

siswa dalam memahami, mengingat, dan 

menerapkan konsep-konsep yang abstrak. Belajar 

melalui pengalaman langsung membuat anak lebih 

teringat terhadap materi yang dipelajarinya. 

Konsep-konsep yang mereka dapatkan ketika 

sedang berada di dalam kelas dan yang ada dalam 

buku dapat dilihatnya secara langsung di 

lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran sains berbasis 

pengenalan lingkungan bagi anak usia dini 

menjadikan lebih mudah memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari karena anak 

dihadapkan pada sesuatu yang konkret. 

Pengetahuan dan konsep-konsep yang mereka 

dapatkan pada waktu pembelajaran di lingkungan 

alam akan lebih lama diingat oleh anak, karena 

anak melihat, mengamati, dan mengalami secara 

langsung.  

 

B.  Konsep Pendidikan Sains (Pengenalan 

Pendidikan Lingkungan Untuk Anak Usia Dini) 

Pemanfaatan lingkungan alam sebagai 

sumber belajar merupakan segala apa yang ada di 
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alam (biotik atau abiotik) dan bisa mendukung 

serta bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengajaran 

itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai 

“sumber pengajaran” atau “sumber belajar”. 

Bukan hanya guru, buku, dan bahan pelajaran 

yang menjadi sumber belajar, apa yang dipelajari 

peserta didik tidak hanya terbatas pada apa yang 

disampaikan guru dan apa yang ada dalam buku 

cetak. Lingkungan alam merupakan sumber belajar 

yang mudah dipelajari oleh siswa, karena gejala-

gejala alam sifatnya relatif tetap tidak seperti 

lingkungan sosial yang sering terjadi perubahan.  

Sharp (Lily Barlia, 2006:10) mengemukakan 

bahwa tidak akan pernah ada suatu sekolah pun 

yang terlalu sempit, miskin, kekurangan alat-alat, 

atau bahan untuk bisa memulai suatu kegiatan 

belajar mengajar. Proses pembelajaran dan 

eksplorasi dapat dilakukan di luar gedung sekolah 

sepanjang transportasi mengijinkan. Tidak ada 

satu sekolah ataupun universitas yang terlalu 

lengkap dan sangat maju di dalam hal proses 

belajar mengajar tanpa ditunjang dengan 

eksplorasi ke lingkungan alam sekitar. Pendapat 

Sharp tersebut dapat dijadikan sebagai inspirasi 

bagi kita semua bahwa untuk bisa berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar yang efektif, tidak selalu 

ditunjang oleh ketersedianya fasilitas yang 
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lengkap, atau ketiadaan fasilitas belajar di dalam 

kelas tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk tidak 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang 

optimal.  

Banyak hal yang dapat dipelajari dan 

dijadikan sumber belajar peserta didik salah 

satunya dengan pemanfaatan lingkungan alam 

sekitar. Pengajaran yang tidak menghiraukan 

prinsip lingkungan akan mengakibatkan peserta 

didik tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan 

di mana peserta didik hidup. Pengetahuan yang 

peserta didik kuasai belum menjamin pada 

bagaimana peserta didik menerapkan 

pengetahuannya di lingkungan yang dihadapi.  

Richarson (Iskandar, 2009: 200) mengemuka-

kan bahwa “Science necessarily begins in the 

environment in wich we live. Consequently the students 

study of science should have this orientation “. Dari 

alam sekitar peserta didik dapat dibimbing untuk 

mempelajari berbagai macam masalah kehidupan. 

Hal tersebut terkait dengan pemanfaatan dan 

pemberdayaan alam sekitar sebagai sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran melalui pemanfaatan ling-

kungan alam sebagai sumber belajar memung-

kinkan siswa untuk dapat melihat (seeing), berbuat 

sesuatu (doing), melibatkan diri dalam proses 
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belajar (undergoing), serta mengalami secara 

langsung (experiencing) terhadap hal-hal yang 

dipelajari. Kegiatan pembelajaran akan lebih 

bermakna dan bernilai, sebab para siswa 

dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang 

sebenarnya. Pembelajaran lebih nyata, lebih 

faktual, dan kebenarannya lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkap-

kan oleh Bruner (Sugihartono, dkk, 2008:111) 

bahwa belajar adalah proses yang bersifat aktif. 

Terkait dengan ide Discovery Learning yaitu siswa 

berinteraksi dengan lingkungan melalui eksplorasi 

dan manipulasi objek, membuat pertanyaan dan 

menyelenggarakan eksperimen. Menurut Finger 

(Syaiful Sagala, 2010: 180), beberapa prinsip 

pengajaran dengan alam sekitar yaitu:  

a) Pengajaran alam sekitar itu, guru dapat 

memperagakan secara langsung sesuai dengan 

sifat-sifat atau dasar-dasar pengajaran;  

b) Pengajaran alam sekitar memberikan 

kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak 

aktif atau giat tidak hanya duduk, dengar, catat 

saja; dan  

c) Pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk 

memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu 

bentuk dengan ciri-ciri: (1) suatu pengajaran 

yang tidak mengenai pembagian mata 
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pengajaran dalam daftar pengajaran, tetapi guru 

memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan 

usahanya untuk mencapai tujuan, (2) suatu 

pengajaran yang menarik minat, karena segala 

sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran 

yang menarik perhatian anak dan diambilkan 

dari alam sekitar, dan (3) suatu pengajaran yang 

memungkinkan segala bahan pengajaran itu 

berhubung-hubungan satu sama lain seerat-

eratnya secara teratur;  

d) Pengajaran alam sekitar memberi kepada anak 

bahan apersepsi intelektual yang kukuh dan 

tidak verbalitas;  

e) Pengajaran alam sekitar memberi apersepsi 

emosional, karena alam sekitar memiliki ikatan 

emosional dengan anak.  

  

Dari pemaparan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan alam merupakan 

sumber belajar yang memenuhi hampir semua 

kriteria dalam pemilihan sumber belajar yang 

disebutkan oleh Nana Sudjana dan Ahmad Rivai 

(2007: 84) yaitu ekonomis, praktis, mudah, 

fleksibel, dan sesuai dengan tujuan. Pembelajaran 

dengan pemanfaatan lingkungan alam sebagai 

sumber belajar sangat banyak memberikan 

manfaat baik dari segi motivasi, tingkat 
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pemahaman siswa terhadap materi, keaktifan 

siswa dalam kegiatan belajar, kekayaan informasi 

yang didapat, serta tidak kalah penting yaitu akan 

menimbulkan rasa kecintaan dan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan sekitar.  

Udin S. Winataputra (1997) mengemukakan 

bahwa nilai-nilai dan keuntungan yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan lingkungan alam 

sebagai sumber belajar antara lain:  

1. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang 

dapat dipelajari siswa kita, memperkaya 

wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding 

kelas dan kebenarannya lebih akurat.  

2. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih 

menarik, tidak membosankan, dan 

menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih 

giat belajar.  

3. Belajar akan lebih bermakna (meaningful 

learning), sebab siswa dihadapkan dengan 

keadaan sebenarnya.  

4. Aktivitas siswa akan lebih meningkat dengan 

memungkinkannya menggunakan berbagai cara 

seperti proses mengamati, membuktikan 

sesuatu, menguji fakta, dan sebagainya.  

5. Dengan memahami dan menghayati aspek-

aspek kehidupan yang ada di lingkungannya 

dapat dimungkinkan terjadi pembentukan 



Pembelajaran Sains Dengan Pengenalan Lingkungan Dalam 
Pendidikan Sains Anak Usia Dini 

9 

 

pribadi para siswa seperti cinta akan 

lingkungan.  

 

Lily Barlia (2006: 18) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan 

alam sebagai sumber belajar memiliki kelebihan 

sebagai berikut: Pertama, proses belajar mengajar 

dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar 

memberikan banyak kontribusi terhadap proses 

pemahaman konseptual pada peserta didik. 

Beberapa di antaranya dapat dikembangkan cara-

cara pengukuran hasil yang diperoleh dari 

penglihatan atau perabaan. Sejumlah hal yang 

tidak dapat diperoleh dengan perabaan melalui 

indera peraba, dikembangkan melalui komunikasi 

aktif guru dan murid yang direalisasikan dalam 

berbagai bentuk diskusi. Kedua, di dalam situasi 

belajar di lingkungan alam sekitar, hubungan 

antara guru dan murid akan sangat akrab seperti 

teman. Hubungan mereka tidak dibatasi seperti 

halnya hubungan formal antara guru dan murid 

seperti yang biasa terjadi pada situasi kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Ketiga, di dalam situasi 

belajar mengajar dengan pemanfaatan lingkungan 

alam sekitar, guru mempunyai kesempatan untuk 

mengobservasi anak didiknya dalam bermacam-

macam keadaan yang pada situasi belajar mengajar 
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di dalam kelas guru tidak bisa melihat mereka 

berprilaku seperti itu. Pada kondisi seperti ini, 

bentuk hubungan antara guru dan murid biasanya 

tercipta dalam suasana yang lebih akrab tidak 

membedakan perhatian terhadap murid yang satu 

dengan yang lainnya. Hubungan kemanusiaan 

akan terangkat. Keempat, hasil lain yang dapat 

dirasakan oleh guru dari kegiatan belajar mengajar 

dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar 

adalah sering terlihatnya minat yang besar pada 

anak didik terhadap hal-hal yang pernah mereka 

temukan di dalam buku-buku pelajaran.  

Depdiknas (Hamzah B. Uno, dkk, 2011: 145) 

mengemukakan bahwa belajar dengan meng-

gunakan lingkungan alam memungkinkan siswa 

menemukan hubungan yang sangat bermakna 

antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis di 

dalam konteks dunia nyata. Konsep dipahami 

melalui proses penemuan, pemberdayaan, dan 

hubungan. Kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan lingkungan alam akan memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk lebih aktif 

dalam menghubungkan antara konsep, teori, dan 

pengetahuan yang mereka dapatkan dengan 

kenyataan yang ada, sehingga siswa akan lebih 

paham dengan apa yang mereka pelajari.  
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C.  Langkah Pembelajaran Sains Berbasis 

Pengenalan Lingkungan Bagi Anak Usia Dini 

Alam sekitar sebagai fundamental pendi-

dikan dan pengajaran memberikan dasar 

emosional, sehingga anak menaruh perhatian yang 

spontan terhadap segala sesuatu yang diberikan 

kepadanya asal itu didasarkan dan diambil dari 

alam sekitar. Ligthart (Syaiful Sagala, 2010: 181) 

mengemukakan pandangannya dalam “Het Volle 

Leven” yaitu : Anak harus mengetahui barangnya 

terlebih dahulu sebelum mendengar namanya, 

Pengajaran sesungguhnya harus mendasarkan 

pada pengajaran selanjutnya atau mata pelajaran 

yang lain harus dipusatkan atas pengajaran itu, 

Haruslah diadakan perjalanan memasuki hidup 

senyatanya kesemua jurusan, agar murid paham 

akan hubungan antara bermacam-macam lapangan 

dalam hidupnya.  

Dalam pembelajaran sains (pengenalan 

lingkungan) untuk anak usia dini, seorang guru 

harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

terdapat tiga langkah yang bisa ditempuh untuk 

Dalam pembelajaran sains (pengenalan 

lingkungan) untuk anak usia dini, yaitu:  
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1. Langkah perencanaan  

Langkah perencanaan dapat dilakukan 

dengan cara:  

a. Menentukan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa berkaitan dengan penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar.  

b. Menentukan objek yang akan dipelajari atau 

dikunjungi. Perhatikan oleh guru keter-

kaitannya dengan tujuan pembelajaran dan 

kemudahan-kemudahan dalam menggu-

nakan lingkungan, seperti: jaraknya tidak 

terlalu jauh, tidak memerlukan waktu yang 

terlalu lama, biaya murah, keamanannya, 

tersedianya sumber belajar yang bisa 

dipelajari.  

c. Rumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan 

yang harus dilakukan siswa selama 

mempelajari lingkungan, seperti: mencatat 

apa yang terjadi, mengamati sesuatu, 

melakukan wawancara, membuat sket, dan 

sebagainya.  

d. Siapkan pula hal-hal yang sifatnya teknis, 

seperti: tata tertib kegiatan yang harus 

dipatuhi siswa, perijinan untuk mengadakan 

kegiatan, perlengkapan-perlengkapan yang 

harus dibawa siswa, alat, atau instrumen 

yang digunakan.  
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2. Langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan 

yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar di 

tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan.  

3. Langkah tindak lanjut. Langkah terakhir yaitu 

tindak lanjut dari semua kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Langkah ini bisa berupa kegiatan 

belajar di dalam kelas untuk mendiskusikan 

hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungan.  

Sebelum melaksanakan langkah-langkah 

Pembelajaran sains berbasis pengenalan ling-

kungan bagi anak usia dini tersebut, terdapat 

prasyarat awal yang perlu dilakukan dan 

diperhatikan dalam pemanfaatan lingkungan alam 

sebagai sumber belajar adalah:  

1. Guru mengadakan penyelidikan terlebih dahulu 

terhadap lingkungan sekitar dan mencatat hal-

hal yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar.  

2. Guru membuat perencanaan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai.  

3. Guru mengorganisasikan siswa secara 

berkelompok atau individu sesuai kebutuhan.  

4. Pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi: 

penjelasan tentang tugas yang harus dikerjakan, 

pemberian tugas, pengamatan, diskusi hasil 
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kerja kelompok, dan penyusunan kesimpulan 

hasil kerja.  

5. Pemajangan hasil kerja siswa.  

6. Penilaian hasil kerja siswa.  

7. Tindak lanjut berupa latihan-latihan pengem-

bangan yang bersifat imajinatif.  

 

D.  Tahapan Pembelajaran Sains Berbasis 

Pengenalan Lingkungan Bagi Anak Usia Dini 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui 

proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan mengomunikasikan. Lima pengalaman belajar 

ini diimplementasikan ke dalam model atau 

strategi pembelajaran, metode, teknik, maupun 

taktik yang digunakan. Melalui pendekatan ini, 

selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dan keteram-

pilannya, juga dapat mendorong siswa untuk 

melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-

fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Berikut 

akan dijabarkan masing-masing dari proses belajar 

tersebut. 

1. Mengamati.  

Mengamati adalah aktivitas terhadap suatu 

proses atau objek dengan maksud merasakan 

dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 
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gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

2. Menanya.  

Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu 

proses membangun pengetahuan peserta didik 

dalam bentuk konsep, prinsip, prosedur, hukum 

dan teori, hingga berpikir metakognitif.  

3. Menalar.  

Menalar adalah proses berpikir yang bertolak 

dari pengamatan indera (pengamatan empirik) 

yang menghasilkan sejumlah konsep dan 

pengertian 

4. Mencoba.  

Mencoba atau disebut juga eksperimen (dari 

Bahasa Latin: ex-periri yang berarti menguji 

coba) adalah suatu set tindakan dan 

pengamatan, yang dilakukan untuk mengecek 

atau menyalahkan hipotesis atau mengenali 

hubungan sebab akibat antara gejala 

5. Mengkomunikasikan.  

Mengkomunikasikan merupakan suatu proses 

memberikan informasi dari penelitian atau 

penyelidikan yang dilakukan kepada orang lain 

agar orang lain juga mengetahui hasil penelitian 

tersebut. 
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E.  Tinjauan Tentang Materi Pembelajaran Sains 

Berbasis Pengenalan Lingkungan Bagi Anak Usia 

Dini 

Dalam pembelajaran sains berbasis 

pengenalan lingkungan bagi anak usia dini, ada 

dua unsur penting yang bisa digunakan sebagai 

materi pembelajaran, yaitu:  

1. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 

sumber daya manusia, sumber daya alam 

hayati, sumber daya alam non hayati, dan 

sumber daya buatan.  

2. Unsur-unsur lingkungan alami, baik yang 

bersifat fisik maupun hayati yang diperlukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Menurut Rositawaty (2008), sumber daya 

alam digolongkan menjadi dua, yaitu:  

1. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Sumber daya alam hayati adalah sumber 

daya alam yang berasal dari makhluk hidup. 

Contohnya: tumbuhan, hewan, dan mikro-

organisme.  

b. Sumber daya alam nonhayati adalah sumber 

daya alam yang berasal dari makhluk tidak 

hidup. Contohnya: barang tambang (batu 

bara, logam, tembaga), air, udara, tanah.  
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2. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

(renewable) adalah sumber daya alam yang 

memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber 

daya alam ini dapat terus digunakan dan 

tidak akan pernah habis. Contohnya: air, 

udara, hewan, dan tumbuhan. Air 

merupakan sumber daya alam yang terus 

menerus mengalami pembaharuan. Pemba-

haruan tersebut dalam bentuk daur air atau 

sering disebut siklus air. Hewan dan 

tumbuhan mengalami perkembang biakan 

dan menghasilkan keturunan.  

b. Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui (nonrenewable) adalah sumber 

daya alam yang akan habis bila digunakan 

secara terus menerus dan tidak memiliki sifat 

dapat pulih kembali. Contohnya: tembaga, 

batu bara, minyak bumi, gas alam, dan 

barang tambang lainnya.  

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat 

terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam. 

Sumber daya alam menjadi sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Menurut Panut, dkk 

(2007), berdasarkan asalnya sumber daya alam 
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yang dimanfaatkan oleh manusia dibedakan 

menjadi tiga, yaitu:  

1. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan  

Tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh 

manusia menjadi beraneka ragam kebutuhan, 

misalnya untuk bahan makanan berupa padi, 

jagung, gandum, sayuran, tebu. Untuk bahan 

bangunan berupa kayu jati, kayu mahoni. Bahan 

sandang berupa kapas, wol. Obat-obatan berupa 

jahe, mahkota dewa, temu lawak. Untuk bahan 

bakar biasanya menggunakan kelapa sawit yang 

dapat diolah menjadi biosolar.   

2. Sumber daya alam yang berasal dari hewan  

Hewan biasanya dimanfaatkan oleh 

manusia menjadi berbagai macam kebutuhan 

diantaranya untuk bahan makanan misalnya 

daging, susu (unggas dan sapi), bahan sandang 

seperti kulit binatang, kain sutera, untuk 

diambil tenaganya biasanya berupa bajak 

kerbau, kuda.  

3. Sumber daya alam yang berasal dari bahan 

tidak hidup  

Sumber daya alam yang berasal dari bahan 

tidak hidup atau mineral biasanya berupa 

barang tambang seperti besi, baja, batu bara, gas 

alam, emas, dan yodium. 
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BAB II  
MATERI AJAR 

 

A.  Mengenal Air  

Air bermanfaat untuk semua mahluk hidup 

dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia dan 

mahluk hidup lainnya tidak dapat hidup tanpa air.  

 

Manfaat Air dalam kehidupan, seperti:  

1. Minum  

2. Mandi  

3. Mencuci tangan, pakaian,peralatan / benda-

benda yang kotor, dll  

Sumber Air biasa kita jumpai, dari:  

1. Air hujan  

2. Sumber mata air pegunungan  

3. Sumur  

../../../../../zProses%20Juni%202020/Syahrul%20Ramadhan/Syahrul%20Buku%202/Buku%202.docx#_Toc42464112
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4. Sungai  

Air juga dapat menimbulkan dampak positif 

pada uraian di atas,tetapi air juga dapat 

menimbulkan masalah negatif pada kehidupan 

mahluk manusia, seperti manusia.  

Dampak Positif Air: Air dapat memenuhi 

kebutuhan manusia seperti;  

 Minum, Mandi dan mencuci.  

 Bagi Petani dapat membantu pengairan sawah 

dan kebun.  

 Air juga dapat memberikan pemasukan/ 

pendapatan bagi para penjual air baik itu 

berupa air bersih untuk kebutuhan manusia, 

dan air minum dalam bentuk kemasan, seperti 

air dengan wadah gelas, botol, dan galon. 

 Dengan perkembangan ilmu teknologi/ 

pengetahuan saat ini, Air sudah dapat diambil 

langsung dari sumber mata air, seperti: Sumber 

mata air pegununungan, yang bisa langsung di 

sterilisasi dan dari sungai yang dapat 

dimanfaatkan bagi kehidupan manusia/mahluk 

hidup lainnya  

 Pemerintah juga sudah dapat mengolah aliran 

air sungai contohnya, untuk menggunakannya 

menjadi air siap minum melalui PAM (Perusa-

haan Air Minum)  
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 Membuat bendungan untuk menampung air, 

dan memanfaatkannya bagi kehidupan Seperti 

Irigasi (Pengairan untuk persawahan) dan 

menampung curah hujan yang tinggi agar tidak 

terjadi banjir.  

Dampak Negatif Air, salah satunya Seperti:  

 Kekurangan Air. Apabila daerah kita kekura-

ngan Air maka akan terjadi kekeringan, tanah 

menjadi tandus, sumur/sungai menjadi kering, 

akibatnya makhluk hidup akan kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhannya dan aktifitas sehari-

hari akan terganngu,juga mahluk hidup yang 

lainnya seperti; tanaman, binatang akan 

merasakan hal yang sama, serta akibatnya bagi 

lingkungan, banyaknya debu membuat ling-

kungan menjadi tidak sehat.  

 Kelebihan Air: Apabila daerah/lingkungan kita 

kelebihan Air maka akibatnya akan tergenang 

banjir, saluran air tersumbat karena sampah 

yang tersumbat, daerah dampak banjir akan 

terisolasi dari Lingkungan luar dan tidak dapat 

beraktifitas seperti biasanya.  

Maka dari itu kita sebagai manusia harus 

dapat menjaga kebersihan dan kualitas Air, 

menghemat penggunaan air dengan menggunakan 

seperlunya, menjaga lingkungan yang bersih 

dampaknya akan berpengaruh pada semua hal, 
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seperti: kondisi air minum yang terjaga supaya 

kesehatan tubuh kita akan terjaga. dan dapat 

melakukan aktifitas kita dengan baik karena 

sumber air yang baik juga. 

 

Tugas Mandiri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungilah salah satu dari beberapa sumber 

Air pada gambar diatas. Kemudian buatlah 

aktifitass pada bagian berikut ini : 

No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  
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5. Mengkomunikasikan  

 

B.  Mengenal Udara  

Pencemaran Udara 

Jakarta merupakan salah satu kota penting 

bagi Indonesia. Hal dikarenakan Jakarta merupakan 

pusat pemerintahan dan bisa dikatakan sebagai 

pusat kegiatan masyarakat Indonesia. Jakarta 

sebagai Ibu Kota negara Indonesia, di jakarta juga 

sebagai pusat pemerintahan dan sentral seluruh 

kegiatan. Sebagai setral kegiatan yang didalamnya 

terdapat berbagai macam kegiatan industri. 

Kondisi itu menyebabkan Jakarta menjadi daya 

tarik bagi banyak orang, terutama masyarakat 

yang tinggal di pedesaan. Mereka berbondong-

bondong pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk 

mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kondisi 

ekonomi menjadi lebih baik. Perpindahan 

masyarakat desa ke Jakarta menyebabkan banyak 

masalah yang timbul. Banyaknya penduduk yang 

tinggal di Jakarta membuat jakarta penuh dan 

sesak serta Jakarta dibanjiri oleh kendaraan 

bermotor yang dari waktu ke waktu semakin 

bertambah. Hal itu menyebabkan kondisi udara di 

wilayah Jakarta menjadi tidak sehat lagi. Bukan 

hanya kendaraan bermotor saja yang 

menyumbang pencemaran udara di Jakarta, masih 
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banyak faktor-faktor lain yang mendukung 

pencemaran udara di Jakarta semakin parah. 

Kondisi Jakarta yang demikian semakin menarik 

untuk dibahas dan di kaji lebih jauh. Dalam 

makalah kali ini akan di bahas kondisi pencemaran 

udara serta dampak yang timbul dari pencemaran 

udara di Jakarta. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran 

Lingkungan yaitu pencemaran yang disebabkan 

oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang 

berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, 

pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa 

alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api 

yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. 
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Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 

tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke 

dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, 

sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak 

dapat memenuhi fungsinya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

RI nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, 

pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen 

lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, 

sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi 

kesehatan manusia. 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu 

atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di 

atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan 

kesehatan mahkluk hidup, mengganggu estetika 

dan kenyamanan, atau merusak properti. 

Pencemaran udara adalah masuknya, atau 

tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam 

atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan 
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manusia secara umum serta menurunkan kualitas 

lingkungan.  

 

Tugas Mandiri : 

Usaha penghijauan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah, antara lain melalui progam 

“penanaman sejuta pohon” di lima wilayah 

Jakarta. Setiap badan atau instansi diwajibkan 

memelihara tanaman, menanam pohon di 

sepanjang jalan protokol & membuat taman di 

tempat-tempat keramaian. Kemukakan beberapa 

hal berkenaan dengan pencemaran udara dan 

relevansinya dengan penghijauan. 

 

Pahami tugas mandiri diatas. Kemudian 

buatlah aktifitass pada bagian berikut ini : 

No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  
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3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

C. Mengenal Tanah  

Penyebab Tanah Longsor  

Tanah longsor atau gerakan tanah adalah 

suatu proses geologi yang terjadi karena 

perpindahan masa batuan atau tanah dengan 

berbagai jenis seperti jatuhnya gumpalan bebatuan 

besar dari tanah. Jika diumpamakan, ibarat air 

yang meresap ke dalam tanah akan menambah 

berat tanah itu sendiri. Apabila air tersebut 

meresap sampai menuju tanah kedap air, maka 

tanah itu akan menjadi licin dan pelapukan tanah 

yang berada diatasnya akan bergerak mengikuti 

arah keluar lereng. 

 



28 Pembelajaran Sains Dengan Pengenalan Lingkungan Dalam 
Pendidikan Sains Anak Usia Dini  

 

Kerugian harta dan kehilangan sanak 

keluarga pastinya akan dialami bagi para korban 

yang terkena bencana tanah longsor. Oleh karena 

itu, penyebab tanah longsor haruslah diantisipasi 

dengan melakukan berbagai macam cara 

pencegahan sehingga keusakan yang ditimbulkan 

dapat diminimalisir. 

Pada hakikatnya, tanah longsor terjadi 

apabila gaya pendorong pada lereng berjumlah 

lebih besar daripada gaya penahan. Umunya, gaya 

penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan beserta 

kepadatan tanah. Disisi lain gaya pendorong 

biasanya dipengaruhi oleh besarnya sudut 

kemiringan lereng, beban, banyaknya air dan berat 

jenis tanah batuan. Faktor lain dari penyebab 

terjadinya gerakan pada lereng juga bergantung 

pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng 

beserta curah hujan, struktur geologi, penggunaan 

lahan di lereng dan masih banyak lagi. 

 

Tugas Mandiri : 

Pada hakikatnya, tanah longsor terjadi 

apabila gaya pendorong pada lereng berjumlah 

lebih besar daripada gaya penahan Aktivitas 

Mahasiswa: Dengan Mengamati visual tersebut 

dibawah ini, kemukakan beberapa hal berkenaan 

dengan terjadinya fenomena tanah longsor 
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Pahami gambar gambar diatas. Kemudian 

buatlah aktifitass pada bagian berikut ini : 

No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

D.  Mengenal Makhluk Hidup  

Memasuki era yang modern atau lebih 

dikenal dengan globalisasi, masalah demi masalah 

muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh era 

tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap 

makhluk hidup utamanya manusia tidak dapat 

lepas dari dampak globalisasi tersebut, karena 

makhluk hiduplah pelaku utama dari kegiatan 

tersebut. Oleh karena itu, setiap manusia harus 

senantiasa waspada terhadap dampak yang 
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mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang 

dilakukannya terutama dalam melakukan hal-hal 

yang berkaitan dengan lingkungan. 

Aspek yang paling sensitif terhadap dampak 

era yang serba industri seperti sekarang ini adalah 

lingkungan. Besar kecilnya kegiatan manusia pasti 

akan berdampak pada kualitas lingkungan. 

Dengan demikian, manusia sebagai pelaku utama 

lingkungan harus senantiasa mengendalikan dan 

menjaga lingkungan agar tidak mengalami 

kerusakan. 

Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan 

masalah yang cukup serius yang harus segera 

diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu 

dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan 

berubah menjadi ancaaman bagi masyarakatnya. 

Betapa tidak, tingkat kerusakan lingkungan di 

indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan 

dan aktifitas penebangan hutan secara illegal 

merupakan penyebab utamanya. 

Banyaknya bencana yang sering terjadi di 

tanah air seperti banjir dan tanah longsor 

merupakan bukti betapa pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan di era globalisasi. 

Kesadaran untuk hidup lebih baik harus senantiasa 

dipegang oleh manusia khusunya yang tinggal di 

kota-kota besar karena manusialah penyebab 
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utama terjadinya bencana tersebut. Tanpa manusia 

sadari, ketika membuang sampah di sembarang 

tempat, menebang pohon tanpa perencanaan 

adalah suatu aktifitas yang membahayakan 

kehidupannya. 

Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi fosil 

yang terlalu berlebihan selama beberapa dekat ke 

belakang serta pengrusakan hutan dan rendahnya 

usaha konservasi lahan menyebabkan terjadinya 

berbagai masalah lingkungan yang parah di 

Indonesia. Masalah lingkungan yang terjadi 

diantarannya global warming, polusi dan 

pencemaran lingkungan. Semua masalah itu 

berujung pada terjadinya degradasi lingkungan 

yang mengancam aktifitas kehidupan manusia. 

Lingkungan yang terdegradasi tidak mampu lagi 

menyokong aktifitas kehidupan manusia dengan 

baik. 

 

Pengertian Sumber Daya Alam dan Jenisnya 

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan 

kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih 

sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan 

hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di 

mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan 

tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar 
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sumber daya alam seperti barang tambang, sinar 

matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi 

lainnya. 

1. Sumber daya alam berdasarkan jenis : 

 Sumber daya alam hayati / biotik adalah 

sumber daya alam yang berasal dari makhluk 

hidup. Contoh : tumbuhan, hewan, mikro 

organisme, dan lain-lain 

 Sumber daya alam non hayati / abiotik 

adalah sumber daya alam yang berasal dari 

benda mati. contoh : bahan tambang, air, 

udara, batuan, dan lain-lain 

2. Sumber daya alam berdasarkan sifat 

pembaharuan : 

 Sumber daya alam yang dapat diperbaharui/ 

renewable yaitu sumber daya alam yang 

dapat digunakan berulang-ulang kali dan 

dapat dilestarikan. contoh : air, tumbuh-

tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. 

 Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui/non renewable ialah sumber 

daya alam yang tidak dapat di daur ulang 

atau bersifat hanya dapat digunakan sekali 

saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat 

punah. contoh : minyak bumi, batubara, 

timah, gas alam. 
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 Sumber daya alam yang tidak terbatas 

jumlahnya/unlimited contoh : sinar matahari, 

arus air laut, udara, dan lain lain. 

3. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau 

penggunaannya 

 Sumber daya alam penghasil bahan baku 

adalah sumber daya alam yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan benda atau 

barang lain sehingga nilai gunanya akan 

menjadi lebih tinggi. contoh : hasil hutan, 

barang tambang, hasil pertanian, dan lain-

lain 

 Sumber daya alam penghasil energi adalah 

sumber daya alam yang dapat menghasilkan 

atau memproduksi energi demi kepentingan 

umat manusia di muka bumi. misalnya : 

ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar 

matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain 

sebagainya. 

 

Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeli-

haraan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan hidup. 
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Lingkungan hidup sendiri memiliki arti 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia 

dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup: 

a. Mencapai kelestarian hubungan manusia 

dengan lingkungan hidup sehingga dapat 

membangun manusia seutuhnya. 

b. Mewujudkan manusia sebagai bagian 

lingkungan hidup dan tidak akan dapat 

dipisahkan. 

c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya 

secara bijaksana dan diolah secara optimal 

semata demi kesejahteraan masyarakat. 

d. Melaksanakan pembangunan berwawasan 

lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

 

Upaya Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam 

Upaya perlindungan sumber daya alam tidak 

hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan 

di bidang yang luas termasuk perlindungan flora 

dan fauna. Flora dan fauna merupakan sumber 

daya alam yang harus dilestarikan. Manusia juga 

bergantung pada flora dan fauna. Untuk menjaga 
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kelestariannya, pemerintah membuat UU yang 

bertujuan untuk melindungi kepunahan dari 

tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung 

jawab dan berusaha meningkatkan jumlah 

populasinya. Sehingga flora dan fauna tetap lestari. 

 

Saat ini tercatat ada 5 jenis mamalia, 372 jenis 

burung, 31 jenis reptil, 20 jenis serangga, 7 jenis 

ikan, 14 jenis anthozoa, 14 jenis kerang, dan 58 

jenis tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. 

Peningkatan populasi manusia dan inovasi 

teknologi telah membawa manusia pada era 

eksploitasi SDA sehingga persediannya semakin 

terbatas. Keunikan dari keanekaragaman hayati di 

Indonesia ini harus dipelihara dan dilestarikan. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian 

sumber daya alam sebagai berikut: 
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1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui secara hati-hati dan efisien, 

contohnya air, tanah dan udara. 

2. Mengembangkan metode penambangan dan 

pemrosesan yang lebih efisien serta dapat 

didaur ulang. 

3. Melaksanakan etika lingkungan dengan 

menjaga kelestarian alam. 

4. Melakukan strategi konservasi untuk meles-

tarikan sumber daya alam berupa hewan dan 

tumbuhan. 

5. Membuat undang-undang mengenai perburuan. 

 

1. Pelestarian-instisu Suatu upaya pelestarian 

sumber daya alam hayati di habitat atau tempat 

aslinya. In situ terdiri dari cagar alam dan suaka 

margasatwa. 

 Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang 

karena keadaan alamnya memiiki kekhasan 

tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau 

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 

perkembangannya berlangsung secara alami, 

contohnya cagar alam gunung Sibela, 

Gunung Muntis,Pulau Waigeo. 

 Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka 

alam yang memiliki ciri khas berupa 

keanekaragaman atau keunikan jenis satwa 
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dan untuk kelangsungan hidupnya dapat 

dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, 

seperti suaka marga satwa Cikepuh dan 

suaka margasatwa Tanjung Amolengo. 

2. Pelestarian-exsitu Upaya pelestarian yang 

dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain 

yang lebih cocok bagi perkembangan kehi-

dupannya, contohnya: kebun raya untuk 

mengoleksi berbagai tumbuhan langka dalam 

rangka melestarikan plasma nuftah, kebun 

binatang dan taman safari, penangkaran jalak 

bali di kebun binatang Wonokromo. 

3. Kawasan Hutan Pelestarian Alam 

 

 Taman-Nasional. Kawasan pelestarian alam 

yang memiliki ekositem asli, dikelola dengan 

sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 
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tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendi-

dikan, pariwisata, dan rekreasi alam. 

 Taman-Hutan Raya. Kawasan pelestarian 

alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan 

atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis 

asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengeta-

huan, pendidikan, menunjang budi daya, 

budaya pariwisata, dan rekreasi. 

 

Tugas Mandiri : 

Amatilah fenomena mahluk hidup 

disekitar anda (topik bebas). Kemudian buatlah 

aktifitass pada bagian berikut ini : 

No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

E.  Manusia Mengenal Lingkungan  

Makhluk hidup adalah makhluk yang 

memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, 

bergerak, dan berkembang biak. Seperti yang 

diketahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang 

dapat hidup sendiri di alam kehidupan ini, tetapi 
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selalu terjadi saling ketergantungan di antara 

makhluk hidup tersebut. 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi 

fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam 

seperti tanah, air, energy surya, mineral, serta flora 

fauna yang tumbuh di atas tanag maupun di 

dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi 

ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut. 

Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat 

kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dan 

semua kegiatannya akan berkaitan dengan 

lingkungan. Makhluk hidup bernapas memerlukan 

udara dari lingkungan sekitar. Makhluk hidup 

makan, minum, dan melakukan kegiatannya 

semuanya memerlukan lingkungan. 

 

Organisasi Kehidupan 

Tidak ada makhluk hidup yang bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk 

manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup 

manusia perlu makan. Makanan manusia berasal 

dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu hewan 

peliharaan dan tumbuhan tidak dapat hidup 

dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya 
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dapat digambarkan sebagai berikut : Individu – 

populasi – komunitas – ekosistem – biosfer 

1. Individu 

Individu adalah setiap anggota populasi. 

Dalam kehidupan sehari-hari, akan ditemukan 

berbagai mahluk hidup. Terkadang juga akan 

sulit dalam untuk menentukan individu dalam 

kelompok organism, misalnya memisahkan 

individu rumput dari lapangan rumput atau 

individu bamboo dari serumpun bamboo. 

Namun harus diingat bahwa individu selalu 

bersifat tunggal. 

Contoh : seorang manusia, seekor tikus, seekor 

harimau, seekor burung dan lain-lain. 

2. Populasi 

Populasi adalah kumpulan makhluk hidup 

sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang 

dimaksud sejenis yaitu mempunyai persamaan 

sifat morfologi dan fisiologi dan dapat 

mengadakan perkawinan secara alamiah 

menghasilkan keturunan. 

Contoh : pupulasi manusia, populasi tikus, 

pupulasi harimau, populasi gajah. 
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3. Komunitas 

Komunitas adalah kehidupan bersama 

antara makhluk hidup yang terdiri dari 

beberapa populasi yang hidup bersama di suatu 

tempat. Suatu komunitas terikat sebagai suatu 

unit oleh saling ketergantungan anggota-

anggotanya. Para ahli ekologi menyebut 

kelompok organisme tertentu dalam suatu 

habitat juga sebagai komunitas, misalnya 

komunitas burung di Pulau Burung, komunitas 

tumbuhan di Tangkuban Perahu. 

Komunitas tersusun dari dua atau lebih 

populasi. Komunitas dibedakan menjadi 2 

macam yaitu: 

a. Komunitas akuatik yaitu kelompok makhluk 

hidup yang hidup di perairan, seperti parit, 

kolam, sungai, danau, dan laut. 
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b. Komunitas terestrial (komunitas darat) yaitu 

kelompok makhluk hidup yang hidup di 

daratan seperti di hutan, gunung, padang 

rumput, padang pasir, dan padang es. 

Contoh komunitas laut yang terdiri dari 

populasi ikan hiu, populasi ikan pari, 

pupulasi gurita, populasi ubur-ubur, 

populasi udang, populasi kepiting, populasi 

cumi-cumi, populasi rumput laut, populasi 

kerang, dst. 

Contoh komunitas hutan yang terdiri dari 

populasi pohon pinus, populasi alang-alang, 

populasi pohon cemara, populasi harimau, 

populasi rusa, populasi gajah, dst. 

 

4. Ekosistem 

Ekosistem adalah hubungan makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Ekosistem 
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ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup 

yang disebut komponen biotik, contohnya yaitu 

manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem juga 

ditempati oleh benda mati yang disebut 

komponen abiotik, contohnya yaitu suhu, 

kelembaban, sinar matahari, dan mineral. 

Ekosistem dibedakan menjadi : 

 Ekosistem alam yaitu ekosistem yang 

terbentuk dengan sendirinya (secara alami). 

Contoh: danau, sungai, padang rumput, 

padang pasir, dan hutan. 

 Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang 

sengaja dibuat. Contoh : sawah, ladang, 

kolam, dan akuarium. 

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan 

tuhan dengan segala fungsi dan potensinya 

yang tunduk kepada aturan hukum alam, 

mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkem-

bangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan 

berinteraksi dengan alam dan lingkungannya 

dalam sebuah hubungan timbal balik positif 

maupun negatif. Lingkungan adalah suatu 

media dimana makhuk hidup tinggal, mencari 

penghidupannya, dan memiliki karakter serta 

fungsi yang khas yang terkait secara timbal 

balik dengan keberadaan makhluk hidup yang 

menempatinya, terutama manusia yang 
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memiliki peranan yang lebih kompleks. 

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungannya. Baik lingkunganalam maupun 

lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan 

udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, 

minum, menjaga kesehatan, semuanya 

memerlukan lingkungan. Pengertian lain dari 

lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar manusia yang memengaruhi 

perkembangan kehidupan manusia baik 

langsung maupun tidak langsung. 

 

5. Bioma 

Bioma adalah ekosistem besar yang 

meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki 

flora dan fauna yang khas. Bioma merupakan 

ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena 

perbedaan letak geografis dan astronomis. 
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Sebuah bioma pada dasarnya terdiri atas 

produsen, konsumen, dan pengurai (dekomposer) 

yang di dalamnya terjadi aliran materi dan 

energi yang selalu dimulai dari tumbuhan. Ciri 

khas dari sebuah bioma adalah vegetasi tertentu 

yang dominan pada suatu wilayah yang 

dipengaruhi oleh kondisi iklimregionalnya. 

6. Biosfer 

Kesatuan berbagai ekosistem, yang 

meliputi semua organism dan lingkungan yang 

berinteraksi untuk berlangsungnya kehidupan 

disebut biosfer. Dapat disimpulkan biosfer 

adalah permukaan bumi dimana semua mahluk 

hidup dapat melangsungkan semua 

kehidupannya. 

Contoh : bumi tempat tinggal kita. 

 

Rantai Makanan 

Rantai makanan adalah hubungan yang 

menggambarkan peristiwa makan memakan 

antara makhluk hidup. Produsen adalah penghasil 

bahan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan 

atau herbivora.  
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Produsen 

Dalam rantai makanan tumbuhan berperan 

sebagai produsen. Tumbuhan mampu membuat 

makanan sendiri. 

Konsumen I 

Konsumen I adalah pemakan tumbuhan 

(herbivora). 

Konsumen I disebut konsumen primer. 

Contoh : belalang, ulat, sapi, kerbau, kambing, dll. 

Konsumen II 

Konsumen II adalah pemakan hewan lain 

(karnivora) 

Konsumen II disebut konsumen sekunder. 

Contoh : singa, harimau, dll. 

Konsumen III 

Konsumen III adalah pemakan konsumen II 

(karnivora) 

Konsumen III disebut konsumen tersier. 

Contoh : burung elang, manusia 

 

Pengurai 

Pengurai adalah makhluk hidup yang 

menguraikan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang 

telah mati menjadi unsur-unsur pembentuknya. 

Contoh : bakteri dan jamur 

Contoh Rantai Makanan : Rantai Makanan, di 

lingkungan dapat dijumpai adanya proses makan-
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dimakan. Sebagai contoh, rumput dimakan 

belalang, belalang dimakan burung kecil, burung 

kecil dimakan ular, dan ular dimakan burung 

elang. 

 

Jaring-jaring Makanan 

Rantai makanan merupakan gambar 

peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. 

Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya 

terdapat satu rantai makanan, karena satu 

produsen tidak selalu menjadi sumber makanan 

bagi satu jenis herbivora, sebaliknya satu jenis 

herbivora tidak selalu memakan satu jenis 

produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem 

terdapat rantai makanan yang saling berhubungan 

membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi 

apakah jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring 

makanan merupakan sekumpulan rantai makanan 

yang saling berhubungan.  

 

Tugas Mandiri : 

Amatilah sebuah ekosistim disekitar anda 

dan buat laporannya dalam bentuk narasi 1 

halaman. Kemudian buatlah aktifitass pada bagian 

berikut ini yang berkaitan dengan ekosistim yang 

diamati: 
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No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

F.  Interaksi Manusia Dengan Lingkungan  

Daur Biogeokimia  

Daur biogeokimia adalah daur unsur atau zat 

misalnya karbondioksida, oksigen, air, nitrogen, 

fosfor dan mineral yang lain. Jika daur 

biogeokimia itu terhenti, ekosistem akan 

mengalami kerusakan. Proses makan-dimakan di 

dalam ekosistem menimbulkan perputaran unsur 

yang dikenal sebagai daur unsur. Karena daur itu 

berjalan melalui tubuh makhluk hidup, tanah dan 

persenyawaan kimia, maka disebut sebagai daur 

biogeokimia. Unsur-unsur yang mengalami daur 

biogeokimia itu misalnya oksigen, karbon, 

nitrogen, fosfor, kalium dan unsur lainnya.  

a. Daur Air  

Air yang ada di lingkungan mengalami 

perpindahan dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Air di sungai, danau, dan laut menguap 

menjadi awan. Awan akhirnya jatuh sebagai air 

hujan. Air hujan sebagian dimanfaatkan 
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tumbuhan, hewan dan manusia, sebagian lagi 

meresap ke dalam tanah kemudian muncul 

sebagai mata air, dan sebagian lagi langsung 

mengalir melalui sungai menuju ke laut. 

Demikian seterusnya.  

 

 

b. Daur Oksigen dan Karbon  

Semua makhluk hidup memerlukan 

oksigen (O2) untuk pernafasannya. Sisa 

pernafasan adalah karbondioksida (CO2) dan air 

(H2O). Tumbuhan hijau membutuhkan CO2 dan 

air untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa 

gula dan oksigen. Oksigen yang dilepaskan ke 

udara diambil oleh makhluk hidup untuk 

pernafasan. Demikian seterusnya.  
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c. Daur Nitrogen 

Unsur nitrogen sebagian besar di atmosfer 

dalam bentuk gas nitrogen (N2). Gas nitrogen 

mencakup 78% dari berbagai gas yang ada 

diatmosfer. Hanya sedikit organisme yang 

dapat menggunakan nitrogen dama bentuk N2. 

organisme yang dapat mengikat nirogen alah 

bakteri (Azotobakter sp). Nitrogen diserap oleh 

tumbuhan dalam bentuk amoniak. Amoniak 

kemudian dirombak oleh bakteri nitrit 

kemudian dengan bantuan bakteri juga nitrit 

dirubah menjadi nitrat dan beru diserap oleh 

tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan 

nirogennya.  

d. Daur Fosfor  

Fosfor terdapat dialam dalam bentuk ion 

fosfat (PO34). Ion fosfat terdapat dalam 

bebatuan. Tumbuhan mengambil fosfat yang 

terlarut dalam air tanah. Herbifora mendapat 

fosfat dari tumbuhan yang dimakannya dan 

karnifora mendapat fosfat dari herbifora yang 

dimakannya. Bakteri dan jamur menguraikan 

bahan organik ditanah lalu melepas fosfat yang 

kemudian diambil oleh tumbuhan. 

e. Daur Sulfur  

Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk 

sulfat (SO4). Perpindahan sulfat terjadi melalui 
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proses rantai makanan, lalu semua mahluk 

hidup mati dan kemudian akan diuraikan leh 

komponen organiknya oleh bakteri. Beberapa 

bakteri terlibat dalam daur sulfur antara lain 

Desulfobrio dan Desolfomaculum yang akan 

mereduksi sulfat menjadi sulfida dalaa bentuk 

hidrogen sulfida (H2S). H2S digunakan bakteri 

fotoatotrof anaerob dan melepaskan sulfur dan 

oksigen.  

 

Pencemaran Lingkungan  

Untuk meningkatkan kulitas hidupnya 

manusia berusaha memanfaatkan kekayaan alam 

yang berada di lingkungannya. Kekayaan alam 

tersebut berupa komponen biotic maupun abiotik 

yang kita kenal sebagai sumber daya alam. Melalui 

akal pikiran manusia menciptakan peralatan 

berupa mesin dan alat-alat bantu teknologi tinggi 

untuk dapat menghasilkan produk yang berlimpah 

dalam waktu yang singkat. Namun dalam 

kenyataannya, kualitas yang hendak dicapai masih 

sulit dijangkau. Hal ini disebabkan karena adanya 

dampak negative dari industry dan teknologi 

terhadap lingkungan dapat mengurangi daya 

dukung alam yang berarti akan mengurangi 

kemampuan alam untuk mendukung kelangsungan 

hidup manusia itu sendiri. 
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Pengertian pencemaran sendiri adalah masuknya 

bahan atau energy ke dalam lingkungan yang 

menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak 

diharapkan baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun 

biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi 

manusia, dan aktifitas manusia serta organisme 

lainnya. Berdasarkan mediumnya, pencemaran 

dikelompokkan menjadi :  

a. Pencemaran air 

Air dikatakan tercemar jika mendapatkan 

zat atau bahan atau kondisi dalam air yang 

menurunkan kualitas sesuai dengan standar 

peruntukannya. Misalnya sumber air minum 

yang tidak sesuai lagi digunakan untuk air 

minum. Air sungai yang tidak layak lagi 

digunakan untuk cuci dan mandi. Sumber 

polutan pencemaran air terutama adalah limbah 

industri dan rumah tangga, sampah padat 

maupun cair, buangan daerah pertanian berupa 

pupuk dan pestisida, serta tumpahan minyak.  

b. Pencemaran udara  

Pencemaran udara terjadi bila ke dalam 

udara masuk satu atau lebih bahan kimia dalam 

konsentrasi tinggi atau mempunyai kondisi fisik 

seperti panas tinggi yang dapat berbahaya bagi 

manusia, hewan, tumbuhan atau materi lainnya.  
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c. Pencemaran tanah  

Pencemaran tanah berkaitan erat dengan 

pencemaran air dan udara. Air permukaan yang 

tercemar dapat masuk ke dalam tanah dan 

menimbulkan pencemaran tanah. Sedangkan 

pencemar yang terdapat di udara bersama-sama 

air hujan akhirnya akan mencemari tanah pula. 

Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh 

sampah . 

 

Aktivitas Manusia yang Mempengaruhi 

Keseimbangan Ekosistem  

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

terlepan dari aktifitas. Aktifitas tersebut tentu 

sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. 

Beberapa aktifitas yang mereka lakukan dapat 

mengganggu keseimbangan lingkungan. Berikut 

contoh aktifitas / kegiatan manusia yang dapat 

mengganggu lingkungan :  

1) Penebangan hutan secara liar  

Penebangan hutan secara liar dapat 

mengakibatkan :  

Hilangnya tempat tinggal dan tempat 

berlindung hewan yang hidupdi dalamnya.  

Akar tanaman tidak dapat menahan hujan 

sehingga menyebabkan tanah longsor atau erosi.  
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Tanah yang longsor menyebabkan air 

sungai menjadi keruh sehingga sinar matahari 

tidak dapat mencapai tumbuhan yang ada di 

dasar di bawah air sungai. Tumbuhan-

tumbuhan tersebut akan mati sehingga hewan 

yang bergantung pada tumbuhan tersebut juga 

akan mati.Berkurangnya resapan air hujan 

sehingga dapat menyebabkan banjir. 

2) Penambangan terbuka  

Penambangan terbuka menyebabkan:  

a. Hutan hujan lebat menjadi gurun tandus dan 

mati sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang 

dapat hidup di sana.  

b. Limbah dari sisa pertambangan menyebabkan 

sungai menjadi keruh dan coklat.  

c. Zat kimia yang digunakan dalam proses 

penambangan dibuang ke aliran sungai 

sehingga membunuh ikan dan satwa lainnya.  

3) Pembuangan sampah atau limbah.  

Pembuangan sampah atau limbah yang dibuang 

ke sungai menyebabkan :  

a. Sungai menjadi tercemar dan airnya tidak 

dapat digunakan.  

b. Makhluk hidup yang bergantung pada air 

sungai akan kesulitan mencari air bersih.  

4) Penggunaan pupuk dan pestisida yang 

berlebihan.  
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Penggunaan pupuk yang berlebihan 

menyebabkan :  

a. Sebagian pupuk yang tidak diserap oleh 

tumbuhan akan terbuang bersama aliran air.  

b. Pupuk tersebut banyak mengandung hara 

mineral menyebabkan perkembangbiakan 

tumbuhan air menjadi cepat.  

c. Permukaan air dipenuhi oleh tumbuhan air, 

sehingga sinar matahari terhalang masuk ke 

dalam perairan.  

d. Proses fotosintesis fitoplankton menjadi 

terhambat sehingga kadar oksigen dalam air 

menurun dan menyebabkan kematian masal 

penghuni perairan.  

e. Penggunaan pestisida yang berlebihan 

menyebabkan :  

f. Mematikan makhluk hidup sealin hama 

pertanian yang sebenarnya bermanfaat.  

g. Hama menjadi kebal terhadap pestisida 

sehingga menjadi ledakan jumlah hama.  

5) Perburuan liar  

Perbruan liar menyebabkan berkurangnya 

jumlah hewan bahkan lama kelamaan akan 

punah.  

6) Penangkapan ikan tanpa terkendali  

Penggunaan dinamit dan pukat harimau 

menyebabkan ikut terbunuhnya ikan yang 
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masih muda dan menyebabkan rusaknya 

terumbu karang.Penggunaan jaring bermata 

kecil menyebabkan ikan kecil dan ikan yang 

belum dewasa juga ikut tertangkap sehingga 

menghambat proses regenerasi ikan. Penang-

kapan ikan saat musim kawin menyebabkan 

terhambatnya proses regenerasi ikan karena 

ikan yang tertangkap belum sempat 

berkembang biak. 

7) Perusakan terumbu karang  

Perusakan terumbu karang menyebabkan 

rusaknya kehidupan ribuan makhluk yang 

saling bergantung, karena terputusnya rantai 

makanan dalam ekosistem terumbu karang. 

Keberadaan sumberdaya alam tidak tersebar 

secara merata di muka bumi. Oleh karena faktor 

geografis dan letak astronomis, jumlah da 

kualitas sumber daya alam di tiap wilayah di 

muka bumi ini tidaklah sama. Terdapat wilayah 

dengan sumber daya alam sedikit atau bahkan 

tidak memiliki sumber daya alam sama seali. 

Pada umumnya wilayah tropis memiliki sumber 

daya alam yang lebih kaya. Semakin menjauh 

dari khatulistiwa, keanekaragaman sumber 

daya alamnya semakin terbatas atau sedikit.  
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Sumber daya alam berperan penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan 

sumber daya alam tlah dilakukan sejak 

kehidupan manusia kali pertama di muka bumi, 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan cara sederhana, yaitu dengan cara 

berburu, mencari tumbuhan atau buah-buahan, 

dan bercocok tanam sederhana. Seiring dengan 

perkembangan zaman, manusia mampu 

memanfaatkan sumber daya alam secara lebih 

luas. Pertamahan populasi manusia serta 

perkembangan pengetahuan dan teknologi juga 

telah mendorong manusia untuk memanfaatkan 

sumber daya alam secara lebih kreatif dan 

intensif. Tidak heran manusia semakin mampu 



58 Pembelajaran Sains Dengan Pengenalan Lingkungan Dalam 
Pendidikan Sains Anak Usia Dini  

 

menguasai alam dengan cara-cara yang merusak 

dan tanpa mempertimbangkan kelestariannya. 

 

Tugas Mandiri : 

Amatilah fenomena kerusakan alam 

disekitar anda dan buat laporannya dalam 

bentuk narasi 1 halaman. Kemudian buatlah 

aktifitass pada bagian berikut ini yang berkaitan 

dengan kerusakan alam yang diamati.  

No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

G.  Mempelajari Gejala Lingkungan 

Definisi Lingkungan Hidup  

Sebelum kita membahas tentang pencemaran 

lingkungan, ada baiknya kita harus mengetahui 

terlebih dahulu definisi dari lingkungan itu 

sendiri. Dalam makalah ini akan disampaikan 

beberapa defisini tentang lingkungan.  

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang 
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mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

 

 

Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pengertian pencemaran lingkungan menurut 

menurut UU Pokok pengelolaan lingkungan hidup 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat energi dan atau komponen lain ke 

dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses 

alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukkannya.Pada saat ini, 

pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di 

mana-mana dengan laju yang sangat cepat. 

Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan 
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sudah semakin berat dengan masuknya limbah 

industri dari berbagai bahan kimia termasuk 

logam berat. Pencemaran lingkungan dapat 

dikategorikan menjadi pencemaran air, pencemaran 

udara dan pencemaran tanah. 

 

Macam-macam Pencemaran Lingkungan 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 

pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu : 

 

Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah suatu perubahan 

keadaan di suatu tempat penampungan air seperti 

danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas 

manusia.Walaupun fenomena alam seperti gunung 

berapi, badai, gempa bumi dan lain-lain juga 

mengakibatkan perubahan yang besar terhadap 

kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai 

pencemaran. 

 Limbah rumah tangga 

Limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah, 

dan kotoran memberikan andil yang cukup 

besar dalam pencemaran air sungai, terutama 

didaerah perkotaan. 

 Limbah industri 

Limbah industri yang mempercemarkan air 

dapat berupa polutan sampah dan kotoran. 
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Polutan tersebut berasal dari pabrik pengolahan 

hasil ternak, polutan logam berat, dan polutan 

panas antara lain berasal dari air pendingin 

industri. 

 Limbah pertanian 

Kegiatan pertanian dapat menyebabkan 

pencemaran air terutama karena penggunaan 

pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. 

Pencemaran pupuk tersebut dapat meracuni 

organism air, seperti plankton, ikan, hewan 

yang meminum air tersebut, dan juga manusia 

yang menggunakan air tersebut untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

 Limbah pertambangan 

Pencemaran minyak di laut terutama 

disebabkan oleh limbah pertambangan minyak 

lepas pantai dan kebocoran kapal tanker yang 

mengangkut minyak. Tumpahan minyak 

merusak kehidupan di laut, di antaranya 

burung laut dan ikan. Minyak yang menempel 

pada burung dan insang ikan dapat 

mengakbatkan kematian hewan-hewan tersebut. 
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Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu 

atau lebih substansifisik, kimia, atau biologi di 

atmosfer dalam jumlah yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan 

tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, 

atau merusak properti. 

 Gas hasil pembakaran 

Hasil pembakaran fosil (minyak bumi, batu 

bara) berupa gas buangan dalam bentuk karbon 

dioksida (CO2) dan belerang oksida (SO, SO2). 

CO2 dikeluarkan oleh pabrik, mesin, mobil, 

sepeda motor, kompor minyak, pesawat terbang 

dan pembakaran kayu. Semakin besarnya 

populasi manusia dan semakin meningkatnya 

kesejahteraan, akan meningkatkan proses 

pembakaran yang mengakibatkan gas buangan 

CO2 semakin besar. Jika dibandingkan wilayah 

perkotaan dan pedesaan, pencemaran udara di 
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perkotaan dan daerah industri lebih tinggi 

daripada di pedesaan. 

 

 

Pencemaran tanah 

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan 

(bahan pencemar) berupa bahan cair, atau padat ke 

suatu areal tanah. Bahn cair atau padat tersebut 

seperti limbah rumah tangga, pertambangan 

(industri), dan kegiatan pertanian (penggunaan 

pestisida yang berlebihan terhadap tanah). 

 Limbah rumah tangga 

Salah satu limbah rumah tangga adalah sampah. 

Sampah dalam jumlah banyak seperti di kota-

kota besar, berperan besar dalam pencemaran 

tanah. Tanah yang mengandung sampah 

diatasnya akan menjadi tempat hidup berbagai 

bakteri penyebab penyakit. 

 Limbah pertanian 

Dalam kegiatan pertanian, penggunaan pupuk 

buatan, zat kimia pemberantas hama (pestisida), 
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dan pemberantas tumbuhan pengganggu 

(herbisida) dapat mencemari tanah. 

 Limbah pertambangan 

Aktivitas penambangan bahan galian juga dapat 

menimbulkan pencemaran tanah. Penambangan 

emas merupakan salah satu kegiatan 

penambangan yang memiliki pengaruh besar 

mencemarkan tanah. 

 

 

Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan 

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan 

sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. 

Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran 

yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, 

laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan 

pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi 

di darat baik di kota maupun di desa. Sebab 

Pencemaran Lingkungan di Air dan di Tanah : 

 Erosi dan curah hujan yang tinggi. 

 Sampah buangan manusia dari rumah-rumah 

atau pemukiman penduduk. 
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 Zat kimia dari lokasi rumah penduduk, 

pertanian, industri, dan sebagainya. 

Salah satu penyebab pencemaran di air yang 

paling terkenal adalah akibat penggunaan zat 

kimia pemberantas hama DDT. 

 

Dampak Pencemaran Lingkungan 

Dampak pencemaran tanah terhadap 

kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur 

masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi 

yang terkena. Timbal sangat berbahaya pada anak-

anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, 

serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. 

Pencemaran tanah juga dapat memberikan 

dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi 

tanah yang radikal dapat timbul dari adanya 

bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada 

dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat 

menyebabkan perubahan metabolisme dari 

mikroorganisme endemik dan antropoda yang 

hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya 

bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies 

primer dari rantai makanan, yang dapat memberi 

akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan 

lain dari rantai makanan tersebut. Dampak pada 

pertanian terutama perubahan metabolisme 
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tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

penurunan hasil pertanian. 

 

Penanganan Pencemaran Lingkungan  

1. Membuang Sampah pada Tempatnya 

Persoalan sampah merupakan hal paling 

sederhana dalam pencemaran terhadap 

lingkungan. Setiap orang tentu sangat mampu 

untuk membuang sampah di tempat 

pembuangan yang telah disediakan. Namun, 

budaya kita seolah sudah menghalalkan 

pembuangan sampah di sembarang tempat 

hingga membuat lingkungan semakin gersang. 

Padahal, membuang sampah pada tempatnya 

merupakan langkah nyata bagi yang serius 

mempedulikan kesehatan lingkungan. Sampah 

dibedakan dalam sampah kering ataupun basah. 

Selain itu, ada jenis sampah organik dan non 

organik. Adanya penggolongan sampah 

tersebut untuk membantu upaya pencegahan 

pencemaran.  

2. Kurangi Penggunaan Plastik 

Menghindari penggunaan plastik tentu 

saja merupakan hal yang sangat sulit. Oleh 

sebab itu, kita hanya dituntut untuk 

mengurangi penggunaan plastik. Jika memang 

tidak benar-benar butuh, sebaiknya kita 
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menghindari penggunaan plastik. Sebaiknya, 

kita pun membawa tas jinjing khusus saat 

berbelanja agar tidak menggunakan plastik. 

Sekalipun benar-benar harus menggunakan 

plastik, pilihlah plastik ramah lingkungan. 

Sekarang ini berkembang pesat bahan-bahannya 

terbuat dari daur ulang dan bahan-bahan yang 

ramah lingkungan. Tujuan dari bahan-bahan 

tersebut juga untuk meminimalisir pencemaran 

terhadap lingkungan melalui bahan-bahan 

plastik. 

3. Membersihkan Parit 

Salah satu kota yang rutin terserang banjir 

adalah Jakarta. Mengapa demikian? Jawabannya 

tentu saja sangat sederhana, yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk membersihkan 

parit atau got. Bahkan, got di beberapa daerah 

memiliki bau menyengat dengan aliran air yang 

sangat kotor. Hal inilah yang menjadi pemicu 

kemalasan warga untuk membersihkan got. 

Dalam hal ini, bersih-bersih massal benar-benar 

penting dilakukan setiap minggu. Namun 

wilayah lain di luar Jakarta juga sering 

mengalami banjir. Penyebabnya juga tidak jauh 

berbeda dengan yang ada di Jakarta. Fungsi 

parit dalam kelancaran air sangat menentukan 

dan memberikan pengaruh utamanya ketika 
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musim hujan. Jadi, cara ini dapat dilakukan 

secara kontinyu. 

 

4. Batasi Penggunaan Kendaraan  

Di zaman yang katanya semakin cepat dan 

modern ini, setiap orang seolah-olah ingin 

memamerkan kendaraan sehingga satu keluarga 

bisa mengendarai 4 mobil setiap hari. Selain 

menyumbang polusi, cara ini hanya akan 

memperpanjang kemacetan di jalan raya. 

Apalagi kemajuan di bidang teknologi dalam 

hal kendaraan semuanya membuat orang 

semakin berlomba-lomba memenuhi kebutuhan 

trendy. Jika jarak tempuh cukup dekat, berjalan 

kaki saja. Berjalan kaki bisa mengurangi kadar 

polusi dan tentu saja membuat tubuh sehat. 

Ingat, pejalan kaki tidak berarti miskin atau 

tidak punya uang untuk membeli mobil. Mereka 

adalah orang-orang yang benar-benar peduli 
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akan kesehatan lingkungan. Sebagai alternatif 

jalan kaki, kita bisa menggunakan sepeda 

sebagai alat transportasi. Hal itulah yang 

menjadi perbedaan antara zaman dulu dengan 

sekarang. Jalan kaki kadang menjadi hal yang 

tidak disukai dan merendahkan diri jika 

kondisinya seperti sekarang. Membatasi 

penggunaan kendaraan dan lebih banyak untuk 

mencoba sering berjalan kaki.  

5. Hemat Listrik  

Listrik memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan. Meski dulu listrik belum 

berkembang sampai ke wilayah pelosok, tapi 

sekarang ini listrik mengalami pemerataan dan 

tersebar luas. Ternyata, menggunakan listrik 

seperlunya turut membantu mengurangi 

pencemaran lingkungan. Selain mengurangi 

pencemaran lingkungan, menghemat listrik 

tentu saja mampu menghemat pengeluaran atau 

tagihan. 

 

Tugas Mandiri : 

Amatilah cara penanganan pencemaran 

lingkungan disekitar anda dan buat laporannya 

dalam bentuk narasi 1 halaman. Kemudian buatlah 

aktifitass pada bagian berikut ini yang berkaitan 

dengan kerusakan alam yang diamati.  
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No Proses Belajar Aktifitas 

1. Mengamati  

2. Menanya  

3. Menalar  

4. Mencoba  

5. Mengkomunikasikan  

 

 

 

 

***** 
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