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KATA SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki
dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya
yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan peserta didik. Selain itu unit ini topik ini juga
aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

mengerjakannya, di dalam unit

guru

mempelajari

konten

dan

cara

dimuat kompetensi dasar terkait

yang

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya
pada kehidupan sehari-hari, soal-soal tes USBN dalam unit ini di tiga tahun
terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
pengembangan soal HOTS.
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Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
hubungan antara

makhluk hidup dengan lingkungannya, melakukan

pengamatan, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V.
Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.5 Menganalisis hubungan
antar
komponen
ekosistem dan jaringjaring
makanan
di
lingkungan sekitar

Menganalisis hubungan
antar komponen
ekosistem dan jaringjaring makanan di
lingkungan sekitar

V

KD KETERAMPILAN
4.5 Membuat karya tentang
konsep jaring-jaring
makanan dalam suatu
ekosistem

Membuat karya tentang
konsep jaring-jaring
makanan dalam suatu
ekosistem

V

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.5 dan 4.5 di kelas V
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dikembangkan menjadi 21 indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi ke dalam tiga kategori yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Rincian
indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.5 dan 4.5 di kelas V
dapat dilihat di bawah ini.
Indikator Pendukung
3.5.1 Mengidentifikasi komponen-komponen abiotik dan biotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.2 Menjelaskan komponen-komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem
di lingkungan sekitar
3.5.3 Mengelompokkan komponen-komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.4 Mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.5 Menjelaskan jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.6 Mengidentifikasi hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.7 Menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.8 Mengidentifikasi hubungan antar komponen biotik dalam suatu
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.9 Menjelaskan hubungan antar komponen biotik dalam satu ekosistem di
lingkungan sekitar
3.5.10 Mengelompokkan hubungan antar komponen biotik dalam ekosistem
di lingkungan sekitar
3.5.11 Mengidentifikasi rantai makanan dalam ekosistem di lingungan sekitar
3.5.12 Menjelaskan rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan sekitar
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3.5.13 Mengklasifikasikan rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan
sekitar
3.5.14 Mengidentifikasi jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
3.5.15 Menjelaskan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar
3.5.16 Menentukan hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
Indikator Kunci
3.5.17 Menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.18 Menganalisis hubungan antar komponen biotik dalam ekosistem di
lingkungan sekitar
3.5.19 Menganalisis hubungan antar rantai makanan dalam ekosistem
3.5.20 Menganalisis hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar
Indikator Pengayaan
3.5.21 Memerinci hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring
makanan di lingkungan sekitar
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Indikator Penunjang
4.5.1 Merancang karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu
ekosistem
Indikator Kunci
4.6.1 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu
ekosistem
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Petani Gagal Panen Akibat Hama Wereng dan Tikus
Dibawah ini merupakan artikel yang diambil dari koran harian Pikiran Rakyat,
yaitu adanya peristiwa gagal panen yang dialami oleh petani di Majalengka,
silakan anda baca dan telaah artikel dibawah ini !
Tati Purnawati Minggu, 26 Feb 2017, 10:34

JAWA BARAT

Gambar 1. Sawah mengering
Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/02/26/petani-gagal-panen-akibat-hamawereng-dan-tikus-394594
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Petani di Desa Leuweunghapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengla
memperlihatkan kondisi tanaman padi dan padi yang mengering akibat
serangan wereng hingga tak bisa dipanen, Minggu, 26 Februari 2017. Petani di
wilayah tersebut mengalami gagal panen akibat ratusan hektare sawah
diserang wereng.*
MAJALENGKA,

(PR).- Petani

di

Kecamatan

Ligung

dan

Cigasong

mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng dan tikus. Petani hanya
memanen separuh dari hasil biasanya atau bahkan tidak memanennya sama
sekali.
Di Kecamatan Ligung serangan wereng terparah terjadi di Desa
Leuweunghapit, sebagian Kodasari. Sedangkan di Kecamatan Cigasong terjadi
di Kelurahan Simpeureum dan sebagian Tajur akibat tikus yang mengganas.
Petani di Leuweunghapit, Samita mengatakan, serangan wereng terjadi sejak
tanaman akan berbuah. Akibat serangan hama tersebut daun padi menjadi
berwarna pirang hingga akhirnya mengering.
“Karena daun pirang dan akhirnya mengering akibatnya tanaman yang
harusnya berbuah dan berisi ternyata ikut kering dan tidak bisa dipanen sama
sekali,” ungkap Samita.
Ketika serangan muncul, para petani sebetulnya berupaya menyemprot
tanaman namun tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut kemungkinan
akibat lambat melakukan penyemprotan dan juga serangan yang kian
mengganas. “Serangan wereng ini sangat cepat, satu rumpun padi, wereng
bisa mencapai 8 lebih,” kata Samita.
Petani lainnya, Sopani mengatakan, petani yang biasanya dari luas 1 hektare
bisa panen hingga 6 ton, sekarang hanya diperoleh kurang dari 3 ton. Dengan
hasil itu semua petani mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian 1
hektare lahan bisa mencapai puluhan juta rupiah.
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“Panen siga kieu mah boro-boro untung, modal urut melak ge moal katutupan.
Komo nu sagala muruhkeun, ngandelkeun upah buruh mah beak, moal kabagian
(hasil panen seperti ini jangankan bisa untung, modal bekas tanampun tidak
akan tertutup. Apalagi kalau semua hal dikerjakan oleh buruh, kalau semua
mengandalkan orang lain semua hasil panen habis untuk upah buruh, tidak
akan dapat bagian),” tutur Sopani.
Karena khawatir serangan wabah terus terjadi, kini banyak petani yang
terpaksa memanen padinya lebih awal. Sebab serangan wereng biasanya
menyerang tanaman semua umur termasuk yang akan dipanen sekalipun.
Sementara itu di Kelurahan Simpeureum, banyak petani yang tidak memanen
sawahnya sama sekali akibat habis diserang tikus. Beye misalnya, ketika orang
lain panen mereka malah berusaha menggarap lahannya dan membabat
tanaman yang masih tumbuh.
Tikus menyerang batang padi hingga gundul. Sebagian tanaman yang
batangnya hanya digigit tumbuh menguning kemudian mengering. Batang
padi nampak berserakan dibawah setelah dipotong tikus, sebagian menutupi
lubang-lubang yang menjadi sarang tikus. Akibat hal tersebut petani
menderita kerugian yang tidak sedikit.
“Sekarang kami sama sekali tidak panen, kalau yang lain masih bisa panen
karena serangannya sedikit serta ketika diserang tikus usia tanaman masih
kecil sehingga batang padi bisa tumbuh kembali, kalau sawah kami diserang
setelah usia tanaman besar jadi tanaman lagsung mati,” kata Beye.
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Serangan tikus di wilayah Simpeureum ini hampir terjadi setiap tahun, namun
serangannya berpindah-pindah. Tahun lalu serangan terjadi di Blok Inpres
sekarang bergeser ke bagian atas.
Berbeda dengan Sri, sawahnya yang ditanami padi merah hasilnya paling
bagus. Walaupun ada serangan tikus masih bisa dipanen.
“Karena dianggap bagus serangannya hamanya hanya sedikit, kini banyak
petani yang berusaha menukar gabah untuk bibit. ” ungkap Sri.***
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Berikut ini contoh soal-soal USBN pada unit hubungan antara mahkluk hidup
dengan lingkungannya, dengan KD. 3.5 Menganalisis hubungan antar
komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada KD
yang sama.

A. Soal USBN
Soal tahun 2016
No.
1

Soal

Perhatikan rantai makanan berikut!
Organisme yang tepat untuk menempati (X) pada rantai
makanan tersebut adalah...

A.
B.
C.
D.

Tikus
Burung Pipit
Ulat
Katak

Identifikasi

Level
Kognitif

: Penalaran
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Menganalisis hubungan antar komponen biotik dalam

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Rantai

Ditanyakan

: Organisme yang tepat untuk menempati (X) pada rantai
makanan tersebut adalah...

Materi yang
dibutuhkan

ekosistem di lingkungan sekitar
makanan

di

suatu

lingkungan

terdiri

dari

: Hubungan antar komponen ekosistem

Soal USBN tahun 2017
No.

Soal

2

X
Untuk melengkapi rantai makanan tersebut, hewan yang
menempati X adalah….
A. Katak
B. Ular
C.

Kucing

D. tikus

Identifikasi
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Level
Kognitif

: Penalaran

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Menganalisis hubungan antar komponen biotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
Rantai makanan seperti dibawah ini

X
Ditanyakan

:

Untuk melengkapi rantai makanan tersebut, hewan yang
menempati X adalah….

Materi yang
dibutuhkan

: Hubungan antar komponen ekosistem

Soal USBN tahun 2018
No.

Soal

3

Pada suatu ekosistem sawah terdapat rantai makanan

seperti berikut,
Jika populasi ular sawah menurun , maka kemungkinan
yang akan terjadi adalah….
A. Populasi tikus meningkat dan produksi padi menurun
B. Populasi elang menurun, dan produksi padi meningkat
C.

Produksi padi menurun, dan populasi tikus menurun

D. Produksi padi meningkat, dan populasi elang meningkat

Identifikasi
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Level
Kognitif

: Penalaran

Menganalisis hubungan antar komponen biotik dalam
Indikator
:
yang
ekosistem di lingkungan sekitar
bersesuaian
Diketahui

:

Pada suatu ekosistem sawah terdapat rantai makanan

seperti berikut,
Ditanyakan

:

Jika populasi ular sawah menurun , maka kemungkinan
yang akan terjadi adalah…

Materi yang : Hubungan antar komponen ekosistem
dibutuhkan
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik hubungan antara mahkluk hidup dengan lingkungan.
Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta
didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan
pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik yang digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
hubungan antara mahkluk hidup dengan lingkungan. Pengembangan aktivitas
pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses
(Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas
pembelajaran untuk masing-masing bagian.

1. Interaksi Antar Komponen Ekosistem
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang interaksi yang terjadi antar
komponen ekosistem, disajikan sebuah wacana, peserta didik membaca dan
menelaah wacana dan kemudian menjawab soal sesuai wacana.
Model yang digunakan adalah model pembelajaran penemuan (Discovery
Learning), alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 X 35 jam pelajaran. IPK
yang dikembangkan yaitu :
3.5.1 Mengidentifikasi komponen-komponen abiotik dan biotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
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3.5.2 Menjelaskan

komponen-komponen

biotik dan

abiotik dalam

ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.3 Mengelompokkan komponen-komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.4 Mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.5 Menjelaskan jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.6 Mengidentifikasi hubungan antara komponen biotik dan abiotik
dalam ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.7 Menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.8 Mengidentifikasi hubungan antar komponen biotik dalam suatu
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.9 Menjelaskan hubungan antar komponen biotik dalam satu ekosistem
di lingkungan sekitar
3.5.11 Mengidentifikasi rantai makanan dalam ekosistem di lingungan
sekitar
3.5.12 Menjelaskan rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.13 Mengidentifikasi jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
3.5.15 Menjelaskan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar
3.5.16 Menentukan hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini :
1. Stimulasi/pemberian rangsang
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah: teks bacaan tentang interaksi
antar komponen ekosistem.
Pada tahap pemberian rangsang ini guru memberikan wacana yang
diharapkan menarik peserta didik, mereka dieminta membaca dan menelaah
waca tersebut.
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Hutan Nusantara di Pagi Hari

Gambar 2. Ekosistem padang rumput

Pada suatu pagi yang cerah di padang rumput pedalaman hutan Sumatra yang
luas, sekawanan kuda zebra, induk dan dua ekor anaknya serta beberapa kuda
dewasa lainnya, sedang asyik merumput. Tanpa disadari dari kejauhan terlihat
sekelompok singa-singa Sumatra

mengendap-ngendap mengintai zebra.

Sementara itu di punggung beberapa kuda zebra bertengger burung-burung
jalak dengan tenang memakan kutu penghisap darah zebra. Seekor burung
melompat dari satu punggung zebra ke punggung zebra lainnya untuk berebut
kutu zebra lainnya.
Sementara kehidupan lain pun berlangsung di padang rumput yan luas itu.
Beberapa ekor belalang dengan rakusnya memakan rumput muda. Tiba-tiba
sekelompok belalang itu dengan serempak melompat dan terbang ketika
seekor tikus tanah menerkam seekor belalang. Tikus itu dengan cekatan
menggigit belalang yang tidak berdaya. Hanya tikuskah musuh belalang?
Tidak! Di balik daun dua ekor katak dengan lidahnya yang lengket siap-siap
pula untuk memangsa belalang-belalang itu.
Matahari semakin naik, udara terasa memanggang di padang rumput itu. Dua
ekor katak setelah kenyang dengan hati-hati pergi ke pinggir kubangan,
tempat semua hewan di padang rumput itu minum atau memasukkan
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tubuhnya ke air supaya badannya terasa segar kembali. Sementara di udara
melayang-layang dua ekor burung elang mencari mangsa, dan seekor lagi
sedang bertengger di salah satu cabang pohon Akasia. Pohon Akasia saat itu
sedang berbunga. Dan biasanya jika sedang berbunga banyak dikunjungi lebah
dan kupu-kupu yang banyak hidup di padang rumput tersebut.
Itulah sekelumit kisah di salah satu sudut hutan di nusantara. Kehidupan harus
terus berjalan walaupun ada yang harus mati karena dimangsa oleh
musuhnya.
2. Identifikasi masalah
Setelah peserta didik menelaah wacana, secara berkelompok peserta didik
diminta meingidentifikasi masalah yang dapat ditemukan. Masing-masing
peserta didik membuat pertanyaan secara individu, kemudian setiap
pertanyaan yang dibuat tersebut didiskusikan dalam kelompok.
Pada saat penentuan masalah ini guru harus berperan sebagai fasilitator dan
memastikan pertanyaan yang dibuat sesuai dengan IPK yang telah
direncanakan.
3. Pengumpulan data
Peserta didik bersama kelompoknya, berdiskusi, mengumpulkan data untuk
penyelasaian masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan kajian
pustaka, membaca buku dari berbagai sumber, dari buku pelajaran, buku
koleksi perpustakaan sekolah, majalah, koran dan internet.
Peserta diidk juga dapat melakukan wawancara dengan guru, atau tenaga ahli
di bidangnya, misalkan guru lain, orang tua, bertanya lewat media internet,
dsb.
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4. Pengolahan data
Pada tahap ini, peserta didik melakukan pengolahan data. Berdasarkan datadata yang telah dikumpulkan, peserta didik dalam kelompok menjawab
pertanyaan yang telah disepakati.
5. Verifikasi/pembuktian
Peserta didik dalam kelompoknya memverifikasi hasil pengolahan data. Pada
tahap ini untuk peserta didik sekolah dasar diperlukan bimbingan dan
pengarahan dari guru untuk menghindari kesalahan pemahaman pada konsep
yang dipelajari, dan memastikan pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan
pembelajaran dan IPK.
6. Generalisasi/penarikan kesimpulan
Peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan pembelajaran.

2. Serangan hama wereng dan tikus
Berdasarkan artikel di Harian Pikiran Rakyat tentang permasalahan gagal
panen petani yang disebabkan oleh serbuan hama wereng dan tikus, upaya
apakah yang dapat dilakukan oleh petani untuk meminimalkan kerugian dan
membuat kejadian tersebut tidak terulang lagi pada sawah mereka?
Model pembelajaran berbasis masalah cocok digunakan untuk menjawab
permasalahan konstektual yang muncul di masyarakat, seperti contoh artikel
harian PR ini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu model pembelajaran ini
adalah 5 X 35 jam pelajaran. Pada aktifitas pembelajaran ini, IPK yang
dikembangkan adalah :
3.5.17 Menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem di lingkungan sekitar
3.5.18 Menganalisis hubungan antar komponen biotik dalam ekosistem di
lingkungan sekitar
3.5.19 Menganalisis hubungan antar rantai makanan dalam ekosistem
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Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini :
1. Orientasi terhadap masalah
Pada tahap ini guru menggiring dan menciptakan suasana yang merangsang
siswa untuk menentukan pertanyaan/masalah yang akan diselesaikan peserta
didik. Guru harus betul-betul memastikan bahwa masalah yang dikemukakan
oleh peserta didik dan kelompoknya sesuai dengan IPK dan tujuan
pembelajaran.
Artikel koran tentang gagal panen yang dialami petani di majalengka menjadi
bahan permasahan, sehingga harapannya pertanyaan/permasalahan yang
muncul dari peserta didik adalah :
a. Apa yang menyebabkan terjadinya gagal panen pada petani di
kecamatan Ligung dan Kecamatan Cigasong?
b. Apa upaya yang harus dilakukan supaya tidak terulang kembali di
musim tanam berikutnya?
2. Mengorganisasikan peserta didik
Aktifitas pada tahapan ini dimulai dengan guru membagi peserta didik
menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diupayakan antara 4 – 5 orang.
Setiap anggota kelompok diberikan tugas untuk membuat pertanyaan
berdasarkan artikel yang mereka baca. Setelah semua anggota membuat
pertanyaan, dilakukan diskusi kelompok untuk menentukan pertanyaan mana
yang akan dilakukan penyelidikan.
Pada tahap ini guru harus memastikan pertanyaan yang terpilih sesuai IPK dan
merujuk pada tujuan pembelajaran.
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3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
Pada tahap ketiga ini guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan
peserta didik dalam kelompok untuk melakukan aktifitas ilmiah. Kegiatan
yang dilakukan peserta didik dalam tahap ini terdiri dari :
Menentukan hipotesis, berdasarkan permasalahan di atas, maka guru
mengarahkan peserta didik untuk membuat hipotesis, “penyebab terjadinya
gagal panen adalah adanya serangan hama wereng dan tikus, cara
mengendalikan hama tersebut dengan pemberian pestisida yang tepat waktu,
atau bisa juga dengan pemanfaatan organisme predator wereng dan tikus,
yaitu burung dan ular sawah”.
a. Mengumpulkan data, peserta didik dalam kelompok melakukan
pengumpulan data, melalui kajian pustaka dari berbagai sumber
bacaan, wawancara dengan petani dan ahli pertanian, mencari
informasi melalui internet, dan lain lain.
b. Pengolahan dan analisis data, mendiskusikan hasil kajian pustaka dan
wawancara, membuat laporan hasil diskusi kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Pada tahap ini, peserta didik membuktikan hasil pengumpulan dan
pengolahan data kemudian melakukan presentasi hasil kelompoknya masingmasing.
5. Analisis dan evaluasi proses
Pada tahap terakhir ini, peserta didik membuat kesimpulan hasil penyelidikan
dan memverifikasi hipotesis apakah sesuai dengan hasil diskusi kelompok.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

1. Lembar Kerja Peserta Didik 1
Bacalah kisah pada wacana di atas, baca dan telaah secara seksama,
kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Jenis komunitas apakah yang terdapat di pedalaman Sumatra tersebut?
2. Ada berapa populasi di tempat tersebut? Tuliskan secara lengkap masingmasing populasi tersebut !
3. Faktor-faktor abiotik apa saja yang terdapat di tempat tersebut ?
4. Setujukah jika padang rumput tersebut disebut ekosistem ? Jika setuju
apa alasanmu?
5. Mengapa ketika panas terik dua ekor katak tersebut harus menceburkan
diri masuk ke dalam kubangan air? Jelaskan secara rinci jawabanmu!
6. Adakah hubungan interaksi antara komponen ekosistem di padang
rumput tersebut? Jika ada tuliskan interaksi macam apakah yang terdapat
di padang rumput tersebut dan tuliskan pula contohnya?
7. Adakah di padang rumput itu interaksi jenis predasi, simbiosis,
parasitisme, dan kompetisi?
Jika ada tuliskan antara makhluk hidup apa dengan apa!
8. Tuliskan beberapa rantai makanan yang dapat kamu identifikasi di
padang rumput tersebut.
9. Buatlah diagram jaring-jaring makanan di padang rumput tersebut.
10. Adakah aliran energi di dalam ekosistem padang rumput tersebut?
Darimana sumber energi utama di padang rumput tersebut?
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2. Lembar Kerja Peserta Didik 2
Komponen-komponn Ekosistem
1. Tujuan

: Memahami komponen ekosistem dan rantai makanan

yang ada di lingkungan
2. Alat dan Bahan

: Alat tulis

3. Langkah kegiatan :
a. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar atau di satu kawasan
ekosistem yang memungkinkan
b. Kalau tidak dapat melakukan pengamatan langsung, maka diskusikan
dalam kelompok untuk mengisi tabel dibawah ini
c. Pengumpumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan langsung,
kajian pustaka melalui buku-buku sumber, membuka internet dan lain
lain
d. Isilah tabel dibawah ini, dengan komponen biotik dan abiotik di
masing-masing ekosistem, dan contoh rantai makanan yang dapat
ditemukan
No

Habitat

1.

Kolam

2.

sawah

3.

Hutan kota

4.

kebun

Komponen

Komponen

Contoh rantai

biotik

abiotik

makanan

5.
4. Pembahasan :
5. Kesimpulan :
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3. Lembar Kerja Peserta Didik 3
Rantai Makanan dan jaring-jaring makanan
1. Tujuan

: Memahami rantai makanan dan jaring-jaring
makanan

2. Alat dan Bahan : Alat tulis
3. Langkah kegiatan:
a. Amatilah salah satu ekosistem yang terdapat di lingkungan sekitar
Anda. Catatlah tumbuhan dan hewan apa saja yang terdapat di dalam
ekosistem tersebut.
b. Buatlah beberapa rantai makanan yang mungkin terjadi dalam
ekosistem tersebut, kemudian hubungkanlah rantai-rantai tersebut
hingga membentuk jaring-jaring makanan.
4. Pembahasan :

5. Kesimpulan :
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Ekosistem
Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan
antara mahluk hidup dengan lingkungannya, dan membentuk suatu keadaan
alam yang seimbang. Contoh ekosistem adalah sungai, pantai, hutan, dan lainlain.
Ekosistem yang satu berbeda dengan ekosistem lainnya. Perbedaan ini
menyangkut jenis makhluk hidup dan proses-proses yang terjadi di dalamnya.
Komponen didalam ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik.
Semua komponen biotik dan abiotik di dalam suatu ekosistem memiliki
peranannya masing-masing.
Setiap jenis ekosistem memiliki fungsi masing-masing di bumi ini. Secara
langsung maupun tidak langsung ekosistem-ekosistem di bumi berhubungan
satu dengan lainnya, maka rusak atau hilangnya satu ekosistem akan
menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem di alam. Contoh:
rusaknya ekosistem hutan akan merusak ekosistem sungai akibat erosi tanah
dan selanjutnya dapat merusak ekosistem pantai akibat terbawanya tanah dan
lumpur tersebut ke pantai.
Secara alami, ekosistem dalam keadaan seimbang dan memiliki kemampuan
untuk menyeimbangkan diri terhadap gangguan lingkungan. Ekosistem
memiliki kemampuan untuk mengembalikan diri ke keadaan semula. Akan
tetapi, kemampuan ini terbatas.
Kegiatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan dapat mengganggu
keseimbangan ekosistem. Contohnya pembuangan sampah ke sungai akan
menyebabkan banjir dan kematian pada hampir semua makhluk hidup yang
hidup di sana.Oleh karena itu kita perlu mengenal ekosistem-ekosistem yang
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ada di lingkungan kita agar timbul kesadaran untuk tidak mengganggu
kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Gambar 3. Contoh ekosistem
https://www.dosenpendidikan.com/wpcontent/uploads/2016/08/Ekosistem-Perairan.png

Komponen dalam ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen
abiotik.
Ada 2 pembagian komponen biotik dalam suatu ekosistem, yaitu:
a. Organisme Autotrof
Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat
atau mensintesis makanannya sendiri, berupa bahan organik dan bahanbahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses
fotosintesis. Tumbuhan hijau memiliki klorofil yang mengandung zat
hijau

daun,

sehingga

mampu

melaksanakan

fotosintesis

yang

menghasilkan energi dan oksigen.
b. Organisme Heterotrof
Organisme Heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat
membuat makanannya sendiri, akan tetapi memanfaatkan bahan-bahan
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organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Organisme
ini terdiri atas dua tingkatan yaitu:
1) Konsumen yang secara langsung memakan organisme lain
2) Pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian bahan
organik dari bangkai
3) Detritivor yang merupakan pemakan partikel organik atau jaringan
yang telah membusuk, contohnya adalah lintah, cacing, semut dan
keluwing atau kaki seribu.
Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dapat
dibedakan menjadi:
a) Produsen
Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri dan
menyediakan makanan bagi organisme lain. Semua tumbuhan hijau
merupakan produsen. Hal ini disebabkan karena tumbuhan hijau
mempunyai klorofil yang mampu menghasilkan makanan melalui proses
fotosintesis.
Proses ini merupakan proses yang terjadi pada tumbuhan untuk
menghasilkan karbohidrat/zat gula. Pada proses fotosintesis dibutuhkan
bahan berupa karbon dioksida dan air yang dengan bantuan cahaya
matahari dapat menghasilkan menjadi glukosa dan oksigen. Zat gula hasil
fotosintesis tersebut oleh tumbuhan digunakan sebagai sumber energi.
b) Konsumen
Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk sumber energi.
Makhluk hidup yang tidak memiliki zat hijau daun (klorofil) bergantung
pada tumbuhan. Manusia dan hewan selalu bergantung pada organisme
lainnya, sehingga berperan sebagai konsumen.
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Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi :
1) Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contoh: sapi,
kerbau, belalang, kambing, dan rusa.
2) Karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contoh: harimau, ular,
buaya, anjing, dan katak.
3) Omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contoh:
monyet, tikus dan ayam.
4) Pengurai
Makhluk hidup yang berfungsi sebagai pengurai adalah bakteri,
fungi,

cacing,

semut

dan

kaki

seribu.

Organisme

ini

menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati dengan
mengubah zat organik menjadi zat anorganik.
Komponen abiotik dalam ekosistem terdiri atas:
a) Air
Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang dibutuhkan makhluk hidup. Air
juga berperan sebagai habitat dari berbagai makhluk hidup dalam
ekosistem perairan. Pada ekosistem darat, air merupakan zat yang
menentukan kelembapan udara dan memiliki pengaruh yang besar pada
kehidupan makhluk hidup di darat.
b) Tanah
Tanah dalam ekosistem berperan sebagai tempat hidup berbagai makhluk
hidup. Tanah juga merupakan sumber zat-zat hara bagi sebagian besar
tumbuhan. Tanah yang kaya zat-zat mineral menyebabkan tumbuhan dapat
tumbuh dengan subur. Sebaliknya, tanah yang kurang zat-zat mineral dapat
menyebabkan pertumbuhan tumbuhan terganggu.
c) Udara
Udara terdiri dari beberapa macam gas, antara lain oksigen dan karbon
dioksida. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Karbon
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dioksida merupakan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk
fotosintesis. Karbon dioksida yang terlarut dalam air dibutuhkan oleh
fitoplankton untuk fotosintesis.
d) Cahaya matahari
Cahaya matahari merupakan sumber tenaga (energi) bagi makhluk hidup
di bumi. Tumbuhan hijau akan menyerap energi matahari melalui klorofil
pada daun dan menggunakannya untuk proses fotosintesis. Pada proses
fotosintesis, bahan baku yang berasal dari karbon dioksida dan air akan
menghasilkan zat gula (glukosa) yang kemudian diubah menjadi zat pati.
Zat pati yang dihasilkan disimpan dalam tubuh tumbuhan, misalnya pada
akar, batang, dan daun. Energi yang terkandung dalam tumbuhan itu akan
menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain yang memakannya. Ketika
kita makan nasi, sebenarnya kita mendapatkan energi dari matahari.
e) Suhu
Suhu lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.
Beberapa jenis tumbuhan hanya mampu hidup pada suhu tertentu.
Tumbuhan yang biasa hidup di daerah panas (bersuhu tinggi) akan mati
atau terhambat pertumbuhannya bila ditanam di daerah dingin (bersuhu
rendah). Demikian pula sebaliknya.
f) Kelembaban
Sampai batas-batas tertentu, tanah dan udara yang lembab berpengaruh
baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Pada golongan hewan tertentu,
kelembaban udara sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya
cacing tanah memiliki habitat di tanah yang lembab.

41

Satuan Ekosistem, satuan penyusun ekosistem terdiri atas:
1) Individu
Individu artinya tidak dapat dibagi lagi. Jadi individu adalah makhluk hidup
tunggal. Contoh: seekor semut, seekor ikan, sebatang pohon, seorang
manusia, dll.
2) Populasi
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah
tertentu. Contoh: sekelompok pohon mangga di kebun, beberapa ekor ikan
mas di akuarium, segerombolan burung, segerombolan sapi di padang
rumput, dll.
3) Komunitas
Komunitas adalah seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu
daerah tertentu. Contoh: seluruh populasi di hutan membentuk suatu
komunitas hutan, kumpulan populasi di terumbu karang membentuk
komunitas terumbu karang, dll.
4) Ekosistem
Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang
saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu,
ekosistem disebut juga sistem lingkungan.
5) Biosfer
Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di
permukaan bumi ini.

2. Interaksi antar komponen dalam ekosistem
Di dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan antara
komponen biotik dengan abiotik. Hewan

dan manusia membutuhkan

tumbuhan sebagai sumber makanan untuk memperoleh energi. Manusia
membutuhkan

hewan

sebagai

sumber

makanan

dan

membantu

mempermudah pekerjaan manusia (contoh: kuda sebagai penarik dokar).
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Tumbuhan membutuhkan karbondioksida yang dikeluarkan oleh hewan dan
manusia dalam proses pernafasannya untuk kegiatan fotosintesis, sedangkan
hasil fotosintesis tumbuhan berupa oksigen dimanfaatkan manusia dan hewan
untuk proses respirasi.
Hal ini menunjukkan bahwa antarkomponen biotik terdapat ketergantungan.
Hubungan saling ketergantungan antarmakhluk hidup ini dapat berbentuk
rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Sebenarnya ada beberapa pola interaksi antarmakhluk hidup. Pola interaksi
tersebut dapat saling menguntungkan, merugikan satu pihak, menguntungkan
satu pihak tetapi pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan, dua pihak
saling memperebutkan satu hal, serta pihak yang satu menghambat pihak yang
lain. Adapun pola-pola interaksi tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Predasi

Predasi merupakan interaksi antara pemangsa (predator) dengan mangsanya
(prey). Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah
erat, pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada mangsa. Selain itu,
pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh:
interaksi antara kucing dengan tikus, ular dengan katak, harimau dengan
kijang.
b.

Netralisme

Netralisme adalah hubungan antarmakhluk hidup berbeda jenis yang tidak
saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam
habitat yang sama. Contoh: interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Kucing
dan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang
berbeda.

43

c.

Simbiosis

Simbiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam
satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat.
1) Simbiosis Mutualisme
Merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling
menguntungkan.
Contoh: Simbiosis antara lebah madu dengan tanaman berbunga. Lebah
madu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan
bunga juga diuntungkan karena dibantu dalam proses penyerbukan. Contoh
simbiosis mutualisme yang lain adalah simbiosis antara burung jalak dengan
badak hitam, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacangkacangan, flagellata dengan rayap, dan kutu buah dengan semut hitam.
2) Simbiosis parasitisme
Merupakan simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain
dirugikan. Pihak yang mendapat keuntungan disebut sebagai parasit,
sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang.
Contoh:
a) Tumbuhan tali putri (Cuscuta filiformis) dengan tanaman inangnya.
Tumbuhan tali putri tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat
melakukan fotosintesis, untuk mendapatkan makanan ia menempel
pada tumbuhan lain serta menyerap sari-sari makanan tumbuhan
yang ditumpanginya sehingga merugikan.
b) Benalu (Loranthus sp.) dengan tanaman inang. Benalu tidak
mempunyai akar yang sempurna, sehingga tidak dapat menyerap air
dan unsur hara dari tanah dengan baik, sehingga dia hidup menempel
pada batang tanaman inang dan akarnya masuk ke pembuluh angkut
tanaman untuk menyerap air dan unsur hara dari tanaman inang
tersebut sehingga merugikan.
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c) Cacing perut (Ascaris Lumbricoides) dengan usus manusia. Cacing
mengambil dan menyerap sari makanan, manusia dirugikan sehingga
manusia kurus kekurangan gizi.
d) Kutu yang menghisap darah manusia. Kutu merupakan ektoparasit.
Kutu biasanya menempel di kulit hewan mamalia dan manusia.
Makanan kutu adalah darah inang. Kutu mengambil makanan dengan
cara menggigit kulit inang lalu mengisap darahnya.
3) Simbiosis Komensalisme
Merupakan simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain
tidak diuntungkan maupun dirugikan.
Contoh:
a) Ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora sebagai hewan kecil yang
hidupnya sering bersamaan dengan ikan hiu. Ikan remora dapat
menempel pada ikan hiu, karena memiliki alat untuk menempelkan
tubuhnya pada ikan hiu . Ikan hiu sekalipun diikuti oleh remora tidak
untung dan tidak dirugikan oleh ikan remora, sedangkan ikan remora
mendapat keuntungan dari ikan hiu yang berupa energi untuk
berpindah tempat, dan memperoleh makanan dari sisa makanan dari
ikan hiu.
b) Bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Bunga anggrek
merupakan tanaman epifit, yaitu tumbuhan hijau yang tumbuh
menempel pada batang tumbuhan yang tinggi. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan cahaya matahari guna proses fotosintesis. Jadi,
epifit tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya.
c) Ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut hidup diantara tentakeltentakel anemon. Anemon mengeluarkan zat racun yang dapat
melukai ikan-ikan. Akan tetapi ikan badut tidak terlukai karena
kulitnya mengeluarkan lendir pelindung. Ikan badut terlindung dari
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musuhnya karena hidup diantara tentakel-tentakel anemone,
sedangkan anemon tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan
keberadaan ikan badut.
4) Kompetisi
Kompetisi merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berbeda jenis
untuk memperebutkan satu hal yang sama.
Contoh: persaingan antara kerbau dan kambing di padang rumput yang
sama.
5) Antibiosis
Antibiosis merupakan interaksi antar makhluk hidup dimana makhluk hidup
yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain.
Contoh: interaksi antara jamur Penicillium dengan jenis mikroorganisme
lain, jamur Penicillium mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat
atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya

3. Rantai Makanan
Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah
tertentu. Dalam proses makan dan dimakan ini terjadi perpindahan energi
dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai.
Rantai makanan selalu dimulai dari tumbuhan hijau sebagai produsen. Dalam
rantai makanan, tumbuhan hijau akan dimakan oleh herbivora sehingga
herbivora disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Herbivora akan
dimakan oleh karnivora sehingga karnivora disebut konsumen tingkat kedua,
dan seterusnya. Pengurai mendapatkan energi dari produsen dan konsumen
yang telah mati.
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Pada rantai makanan terdapat tingkatan/urutan organisme. Tiap tingkat dari
rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi seperti terlihat pada
gambar di bawah ini.

Gambar 4. Tingkat trofik

Gambar 5. Rantai Makanan

Berdasarkan gambar di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Pada tingkat
trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan
sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut
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produsen. Terlihat pada gambar bahwa rumput dimakan belalang. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa rumput bertindak sebagai produsen.
Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer
(konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat
pada gambar bahwa belalang dimakan katak. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa belalang sebagai konsumen I (Herbivora).
Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder
(Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (karnivora). Terlihat
pada gambar bahwa katak dimakan ular. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
katak sebagai konsumen II (karnivora).
Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen
puncak. Terlihat pada gambar bahwa ular sebagai konsumen III/konsumen
puncak (karnivora).
Jika ular mati, maka akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai
dekomposer yang mengubah ular yang mati itu menjadi zat hara yang akan
dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa jamur berperan sebagai dekomposer.

4. Jaring-jaring Makanan
Pada uraian sebelumnya tentang rantai makanan, dijelaskan bahwa setiap
organisme seakan-akan hanya memakan atau dimakan oleh satu organisme
lain saja. Hal yang sebenarnya terjadi adalah dalam suatu ekosistem tidaklah
demikian. Tiap organisme mungkin memakan atau dimakan lebih dari satu
organisme dalam satu rantai makanan yang sama atau makan dari rantai
makanan lain. Ini biasanya terjadi pada hewan karnivora taraf trofi tinggi.
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Gambar 6. Jaring-jaring Makanan

Dalam ekosistem rantai makanan–rantai makanan itu saling berkaitan.
Kebanyakan sejenis hewan memakan beragam makanan, dan makhluk
tersebut pada gilirannya juga menyediakan makanan untuk berbagai makhluk
yang memakannya, maka terjadi yang dinamakan jaring–jaring makanan (food
web). Jaring- jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling
berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperi
jaring-jaring.
Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya
memakan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Ekosistem
yang terdiri atas banyak rantai makanan akan membentuk jaring-jaring
makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan antara berbagai rantai
makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem.
Untuk menjelaskan tentang mekanisme jaring-jaring makanan dalam suatu
ekosistem dapat dilihat pada contoh berikut:
Pada jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan, yaitu
a. Padi → tikus → elang → pengurai
b. Padi → tikus → musang → elang → pengurai
c. Padi → burung → musang → elang → pengurai
d. Padi → burung → elang → pengurai
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Pada bagan rantai makanan di atas terlihat bahwa semua aktivitas makan
memakan diakhiri oleh pengurai. Hal ini menunjukkan peran bakteri pengurai
dalam ekosistem sangatlah penting yang berfungsi menguraikan dan
menghancurkan zat penyusun tubuh menjadi hara yang selanjutnya zat hara
ini kembali ke tanah. Dengan demikian pengurai merupakan penghubung
antara konsumen dan produsen. Dengan adanya pengurai, akan menjamin
ketersediaan zat hara sehingga kebutuhan tumbuhan akan zat hara tetap
terpenuhi.
Apabila tumbuhan hidup subur, berarti tumbuhan tersebut menjamin
ketersediaan makanan bagi herbivora. Meningkatnya herbivora menjamin
ketersediaan

makanan

bagi

karnivora.

Dengan

demikian

dapatlah

disimpulkan bahwa antara komponen dalam ekosistem yang satu dengan
lainnya senantiasa berinteraksi dan terjadi kesalingtergantungan.
Pada jaring-jaring makanan yang lebih kompleks akan terlihat bahwa setiap
organisme tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dimakan oleh
berbagai organisme.
Contohnya serangga yang terdapat pada daun dimakan oleh tikus, bajing dan
juga burung; atau rusa yang memakan salamander dan hewan pengerat.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu
ekosistem terjadi interaksi dan kesalingtergantungan antar organisme guna
kelangsungan hidupnya.
Kelangsungan hidup organisme dalam suatu ekosistem dapat terganggu.
Adanya bahan pencemar seperti limbah pabrik dan insektisida buatan dapat
masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah melalui rantai makanan
kemudian tidak dapat diuraikan. Hal ini sangat berbahaya karena dapat
meracuni tanah dan bahkan tubuh manusia yang mengonsumsi makhluk
hidup yang sudah tercemar tersebut.
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5. Piramida makanan
Piramida

makanan

adalah suatu piramida yang menggambarkan

perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai
konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomassa terbesar
terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula
jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomassa
dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses
perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat
trofik.
Bentuk piramida makanan bersifat tetap. Bila produsen berkurang maka
konsumen tingkat I akan berkurang pula. Bila konsumen tingkat I berkurang
maka konsumen tingkat II juga berkurang, dan seterusnya. Bentuk piramida
makanan menunjukkan komposisi rantai makanan yang semakin ke atas
massanya semakin kecil. Hal ini terjadi agar dalam suatu ekosistem ada suatu
keseimbangan yang mantap.
Piramida makanan menunjukkan aliran energi dan kimia melewati berbagai
macam tingkatan. Dalam suatu ekosistem, setiap kelompok atau populasi
makhluk hidup menempati tingkat tertentu dari sumber makanan atau
sumber energi. Tingkatan-tingkatan itu disebut tingkat trofik.
Tumbuhan hijau sebagai produsen menempati tingkat trofik pertama.
Konsumen tingkat I (konsumen primer) menempati tingkat trofik kedua.
Konsumen tingkat II (konsumen sekunder) menempati tingkat trofik ketiga,
dan seterusnya.
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Semakin rendah tingkat trofiknya, semakin besar kandungan biomassanya.
Makhluk hidup yang memperoleh sumber makanan melalui langkah yang
sama berada pada tingkat tropik yang sama. Suatu populasi makhluk hidup
tertentu mungkin dapat menempati lebih dari satu tingkat trofik, tergantung
dari sumber makanan yang diperolehnya.

Gambar 7. Piramida Makanan

Sumber : https://satujam.com/gambar-rantai-makanan/
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Soal USBN tahun 2016
Pada rantai makanan tersebut, yang ditanyakan adalah organisme yang
memakan belalang dan merupakan mangsa dari ular. Perhatikan gambar
dibawah ini, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular, sehingga
organisme yang menempati X adalah katak

2. Soal USBN tahun 2017
Organisme yang menempati X pada rantai makanan, adalah organisme yang
menyerang sawah dan merupakan makanan ular. Diantara pilihan yang paling
tepat adalah tikus, karena tikus merupakan hewan yang menyerang sawah
yaitu memakan batang padi sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan
panen, dan tikus merupakan makanan ular.
3. Soal USBN tahun 2018
Penurunan populasi ular sawah akan mempengaruhi populasi tikus, karena
ular sawah merupakan predator tikus, sehingga jumlah populasi tikus akan
meningkat.

Peningkatan populasi tikus dikhawatirkan akan menyerang

batang padi yang mengakibatkan produksi padi akan menurun.
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B. Mengembangkan Soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: V
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: IPA
Nama Penyusun
: Nina Soesanti
Pelajaran
Pengetahuan/
Aplika
KOMPETENSI
Penalaran
Buku Sumber :
v
DASAR
Pemahaman
si
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
hubungan antar
komponen
Perhatikan rantai makanan berikut!
ekosistem dan
Nomor
jaring-jaring
Soal
makanan
di
lingkungan
1
sekitar
LINGKUP
MATERI
Mahluk Hidup
dan
Lingkungannya
MATERI
Hubungan antara
mahkluk hidup
dengan
lingkungannya
INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
hubungan antar
komponen
biotik
dalam
ekosistem
di
lingkungan
sekita
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Hewan yang tepat untuk menggantikan posisi tikus pada rantai
makanan tersebut adalah....

Kunci
Jawaba
n
C

A. cacing
B. ulat
C. kelinci
D. kupu-kupu
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: V
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: IPA
Nama Penyusun
: Nina Soesanti
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
DASAR
Pemahaman
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
hubungan antar
komponen
Di suatu padang rumput hidup sekelompok kerbau dan harimau.
ekosistem
dan
Nomor
Jika harimau sebagai organisme predator sangat aktif maka
jaring-jaring
Soal
setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi ….
makanan
di
a. penurunan populasi kambing dan harimau
2
lingkungan
b. penurunan populasi harimau dan peningkatan populasi
sekitar
kambing
LINGKUP
c. peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau
MATERI
d. peningkatan populasi rumput dan harimau
Mahluk Hidup
dan
Lingkungannya
MATERI
Hubungan antara
mahkluk hidup
dengan
lingkungannya
INDIKATOR
SOAL :
Menganalisis
hubungan antar
komponen biotik
dalam ekosistem
di lingkungan
sekitar

Kunci
Jawaban
C
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: V
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: IPA
Nama Penyusun
: Nina Soesanti
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
DASAR
Pemahaman
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
hubungan antar
komponen
Di dalam suatu ekosistem sawah terdapat jaring-jaring makanan sebagai
ekosistem dan
Nomor
berikut…
jaring-jaring
Soal
makanan
di
3
lingkungan
sekitar
LINGKUP
MATERI
Mahluk Hidup
dan
Lingkungannya
MATERI
Hubungan antara
mahkluk hidup
dengan
lingkungannya
INDIKATOR
SOAL
Menganalisis

Bila dalam ekosistem tersebut burung elang mulai langka dan punah,
maka kemungkinan yang dapat terjadi dalam jaring-jaring makanan
tersebut adalah….
Kunci
Jawaban
a

hubungan
jaring-jaring
makanan

di

lingkungan
sekitar
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a.
b.
c.
d.

akan terjadi peningkatan populasi ular
populasi tikus menurun, dan katak meningkat
populasi burung pipit dan tikus meningkat
populasi belalang dan rumput menurun

Unit Pembelajaran
Hubungan antara Mahkluk Hidup dan Lingkungannya

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5 Menganalisis hubungan
antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar
dan 4.5 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu
ekosistem. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator
yang dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik hubungan antara mahluk hidup dan lingkungannya
menggunakan model discovery learning, problem based learning

dan

pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi melalui dua kali
pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan
model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan langkah demi
langkah dan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan
penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan
yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh
konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada unit Hubungan antara mahkluk
hidup dan lingkungannya terdiri atas : 1); Ekosistem 2); Interaksi antar
komponen ekosistem 3); Rantai makanan, dan 4); Jaring-jaring makanan dan
5) Piramida makanan.
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Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan
artikel mengenai “Petani gagal panen akibat serangan hama wereng dan
tikus”. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian
berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik
menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes USBN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi pada taraf level
kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami sub topik ini dengan baik. Lebih
dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini
pada tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara memfasilitasi
peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah

Kriteria
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Jumlah Total

59

4

Keterangan
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik

: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit penyesuaian diri Makhluk hidup. Melalui pembahasan
materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan
untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan
dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi
kemampuan peserta didik. Selain itu unit ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara

mengajakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang aplikasi penyesuaian diri Makhluk hidup pada kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes USBN dalam unit ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur pengembangan soal HOTS.
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Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
penyesuaian diri Makhluk hidup, melakukan pengamatan, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VI tingkat sekolah dasar. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.3. Menganalisis cara makhluk hidup

Target Kompetensi
Menganalisis cara makhluk hidup

hidup menyesuaikan diri dengan

hidup menyesuaikan diri dengan

lingkungan

lingkungan

4.3 Menyajikan karya tentang cara

Menyajikan karya tentang cara

makhluk hidup menyesuaikan diri

makhluk hidup menyesuaikan diri

dengan lingkungannya, sebagai

dengan lingkungannya, sebagai

hasil penelusuran berbagai sumber hasil penelusuran berbagai sumber

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. di kelas VI di
kembangkan menjadi sepuluh indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi ke dalam tiga katagori, yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini
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rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. di
kelas VI.
Indikator Pendukung
3.3.1 Mengidentifikasi adaptasi struktural pada Makhluk hidup ;
3.3.2 Mengidentifikasi adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
3.3.3 Mengidentifikasi adaptasi fisiologis pada Makhluk hidup;
3.3.4 Menjelaskan adaptasi struktural pada Makhluk hidup
3.3.5 Menjelaskan adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup
3.3.6 Menjelaskan adaptasi fisiologis pada Makhluk hidup;
3.3.7 Mengidentifikasi upaya makhluk hidup untuk beradaptasi
4.3.1. Merancang poster tentang adaptasi makhluk hidup.
Indikator Kunci
3.3.8 Menganalisis proses adaptasi struktural pada Makhluk hidup;
3.3.9 Menganalisis proses adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
3.3.10 Menganalisis proses adaptasi fisiologis pada Makhluk hidup;
4.3.2. Mempresentasikan poster tentang adaptasi tingkah laku.
Indikator Pengayaan
3.3.7 Menyimpulkan cara melakukan adaptasi dengan baik
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A. Migrasi Burung
Perhatikan teks bacaan di bawah ini!
“Pantai Cemara Jambi: Destinasi Penting Migrasi Burung Pantai d Dunia”.
Indonesia merupakan kawasan penting bagi tujuan migrasi burung-burung
pantai dari belahan bumi utara. Salah satunya adalah pantai Cemara yang
berada di kecamatan Sadu, kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi.
Kawasan pantai berpasir dengan luas 450 hektar ini merupakan habitat
burung air dan daerah persinggahan burung pantai migran. Pantai Cemara
sendiri terletak bersebelahan dengan Taman Nasional Berbak.
“Pantai Cemara Jambi akan diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial,
wilayah penting di luar kawasan konservasi. Pengelolaannya akan dilakukan
secara kolaboratif bersama antara BKSDA, Pemda, Desa Cemara dan
Kecamatan,” demikian Tri Siswo Rahardjo, Kepala BKSDA Jambi.
Pantai Cemara di Jambi sendiri merupakan salah satu lokasi migrasi penting
dari burung-burung pantai dunia. Dari sekitar 26.000 ekor burung yang ada di
pantai Cemara telah teridentifikasi jenis-jenis burung yang meliputi 4 jenis
burung air, 27 jenis burung pantai, 30 jenis burung hutan dan 11 jenis burung
laut. Pantai Cemara dan propinsi Jambi sendiri masuk dalam jalur migrasi Asia
Timur-Australia, yang meliputi kawasan luas yaitu Asia Timur, Papua,
Australia, Selandia Baru hingga pulau-pulau di lautan Pasifik.
Untuk menandai jalur migrasi burung, setiap tahunnya sekitar 1.000 ekor
burung pantai migran berhasil diidentifikasi dan ditandai dengan cincin dan
bendera warna oranye-hitam oleh para pengamat burung. Bendera oranye-
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hitam merupakan identitas burung migran yang singgah di Pulau
Sumatera. Selain itu, bendera ini juga berfungsi dalam mengetahui jalur
migrasi burung di dunia.
Mengapa Burung Bermigrasi?
Dari sudut pandang ekologis, migrasi burung adalah sebuah ritual tahunan
yang menunjukkan kesimbangan fungsi ekologis di berbagai belahan dunia.
Tidak kurang 50 miliar individu burung yang melakukan migrasi ini setiap
tahunnya. Mereka melintas benua dengan jarak puluhan ribu kilometer untuk
mencari makan atau untuk mendapatkan cuaca yang hangat untuk
melanjutkan siklus perkembangbiakan mereka.
Pada bulan Agustus hingga Maret, belahan bumi utara mengalami musim
dingin yang menyebabkan kelimpahan makanan burung-burung tersebut
berkurang, akibatnya burung-burung yang hidup di Rusia timur laut, China,
Alaska bermigrasi ke bumi belahan selatan untuk mencari udara yang lebih
hangat dan mencari makanan. Jenis makanan dari kelompok burung-burung
pantai adalah ikan, jenis-jenis kerang, kepiting dan cacing. Umumnya burung
pantai mencari makan di sekitar daerah pesisir pantai, juga di daerah
persawahan, pertambakan dan hutan bakau.
Posisi Indonesia yang terbentang antara benua Australia dan Asia Daratan di
sisi utara, memiliki nilai penting dalam migrasi burung yang terjadi setiap
tahun. Untuk jenis-jenis burung tertentu seperti jenis raptor, Indonesia juga
menjadi tujuan akhir bagi berbagai burung raptor untuk bermigrasi. Ribuan
raptor bermigrasi mencari makan dari kawasan Asia Utara menuju kawasan
Asia Tenggara termasuk Indonesia.
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Gambar 1: Migrasi burung di Pantai Cemara, Jambi.

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2013/07/07

Gambar 2 : Identifikasi burung migrasi

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2013/07/07
Pengenalan Jenis Burung Pantai Cemara
Ancaman terhadap keberadaan burung-burung pantai adalah cuaca buruk
ketika

mereka

bermigrasi

dan

ancaman

predator,

secara

khusus

manusia. Persepsi yang salah bahwa musim migrasi burung adalah musim
panen burung menyebabkan berbagai burung migrasi diburu. Ancaman
terhadap kelestarian burung pantai pada akhirnya akan berakibat kepada
terganggunya rantai ekologis yang pada akhirnya akan merugikan manusia.
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Untuk menyosialisasikan akan pentingnya Pantai Cemara sekaligus
mendukung usulan kawasan ini sebagai kawasan ekosistem penting bagi
burung, BKSDA Jambi dan Wildlife Conservation Society-Indonesia Program
telah menyusun sebuah buku panduan lapangan yang berjudul: “Burung
Pantai: Panduan Lapangan di Pantai Cemara Jambi”.
Dengan adanya buku ini diharapkan akan membantu para pihak untuk
melakukan pengawasan berkala, sehingga perlindungan Pantai Cemara akan
semakin meningkat.
Sumber bacaan :
Mongabay Situs Berita Lingkungan (2013). Pantai Cemara Jambi: Destinasi Penting Migrasi Burung
Pantai Dunia: https://www.mongabay.co.id /2013/ 07/07/pantai-cemara-jambi-destinasi-pentingmigrasi-burung-pantai-dunia

Pertanyaan
1. Dari mana ke mana burung bermigrasi?
2. Apa jenis burung yang bermigrasi?
3. Di mana saja burung-burng singgah saat bermigrasi?
4. Bagaimana cara burung-burung bermigrasi?
5. Mengapa burung-burung tersebut bermigrasi?
6. Bagaimana cara mengetahui burung bermigrasi?

74

Unit Pembelajaran
Penyesuaian Diri Mahluk Hidup

B. Mengamati Ciri dan Sifat Hewan
Perhatikan teks bacaan berikut.
Ayo Mengamati

Untuk mempertahankan kelamgsungan hidupnya

maka makhluk hidup

memerlukan energi , nutrisi, tempat hidup dan kondisi lingkungan yang baik
untuk berkembangbiak. Misalkan saja burung, mereka membutuhkan
makanan untuk memenuhi energi dan nutrisi. Migrasi dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, disamping mencari tempat yang baik untuk
berkembang biak. Karena migrasi tersebut burung-burung harus beradaptasi
dengan lingkungan baru, dan akibatnya terjadi perubahan sifat-sifat termasuk
ciri-ciri fisik, makanan yang dimakan, dan cara perkembangbiakan.
Anak anak bisa mengamati ciri-ciri dan sifat hewan seperti burung di kebun
binatang. Pertama, anak mengamati ciri fisik seperti sayap, ekor, paruh, cakar,
dan mata. Selanjutnya anak-anak diminta mengamati jenis makanan burung
dan cara burung tersebut memakan makanan, anak-anak menghubungkan
bentuk cakar dan paruh dengan makanan yang dimakan

dan cara

mendapatkanya. Kalau mungkin, perhatikan telur dan anak-anak burung yang
masih kecil. Berapa telur yang dihasilkan oleh satu ekor burung betina?
Mengapa

burung jenis satu menghasilkan telur lebih banyak dari yang

lainnya?
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Gambar 3: Hewan di kebun binatang

Sumber bacaan:
https://mommyuniversitynj.com/2014/09/08/explore-discover-learn-10-benefits-of-visiting-a-zoo/

ADAPTASI
FISIK
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ADAPTASI
FISISIOLOGIS

ADAPTASI
PERILAKU
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Berikut ini contoh soal-soal USBN topik penyesuaian diri pada makhluk hidup
pada Kompetensi Dasar : 3.3. Menganalisis cara Makhluk hidup menyesuaikan
diri dengan lingkungan; KD 4.3 Menyajikan karya tentang cara Makhluk hidup
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sebagai hasil penelusuran dari
berbagai sumber, di kelas VI (Permendikbud Nomor 37 tahun 2018).
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta untuk menyelesaikannya. Selain itu soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada KD yang
sama.
Soal USBN
1. Soal tahun 2016
No
1.

Soal
Bebek mencari makan di lingkungan berair atau berlumpur. Cara
penyesuaian diri bebek terhadap lingkungannya adalah….
A. Kaki berselaput untuk berenang
B. Kaki pendek untuk berenang
C. Leher panjang untuk mencari makan
D. Paruh panjang untuk mencari makan
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator

:
:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

L1 (Pemahaman)
Mengidentifikasi adaptasi struktural pada
Makhluk hidup
Bebek mencari makan di lingkungan berair
atau berlumpur.
Cara penyesuaian diri bebek terhadap
lingkungannya adalah…
Adaptasi Makhluk hidup

77

2. Soal USBN tahun 2017
No
1.

Soal

Perhatikan tabel berikut.
Nama Hewan
Cara Beradaptasi
1.ayam
A. dapat mengubah warna tubuh
2. bunglon
B. Paruh yang tajam
3. zebra
C. memancarkan gelombang ultrasonic
4, kelelawar
D. permukaan kulit lembek dan berair
Pasangan nama hewan dan cara beradaptasi yang tepat ditunjukkan
oleh…
1 dan D
2 dan B
3 dan A
4 dan C
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator

:
:

Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:

L1 (Pemahaman)
Mengidentifikasi adaptasi tingkah laku pada
Makhluk hidup
Nama beberapa hewan dan cara adaptasinya
Pasangan nama hewan dan cara beradaptasi
Adaptasi pada Makhluk hidup

3. Soal USBN 2017
No
2.

Soal
Unta adalah hewan yang hidup di gurun pasir. Bentuk dan susunan
tubuh unta sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Bentuk
penyesuaian diri unta dengan lingkungannya yaitu…
A. Memiliki kaki berselaput
B. Memiliki bulu yang tebal
C. Memiliki telinga yang lebar
D. Memiliki bantalan di kakinya

Identifikasi
Level Kognitif
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:

L1 (Pemahaman)
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Indikator

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Mengidentifikasi adaptasi morfologi pada
Makhluk hidup
Unta adalah hewan yang hidup di gurun pasir.
Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan
lingkungan tempat hidupnya.
Bentuk
penyesuaian
diri
unta
dengan
lingkungannya yaitu…
Adaptasi pada Makhluk hidup

4. Soal USBN 2018
No
3.

Soal
Unggas yang terdapat pada gambar di bawah ini memiliki kesamaan
dalam
beradaptasi dengan lingkungannya. Kesamaan adaptasi berikut
adalah….
A. Kaki berselaput sehingga pandai berenang, dan paruh yang
berbentuk sudu
B. Kaki yang sangat kuat untuk mencengkram mangsa, dan bulu
halus
C. Bulu bulu yang halus dan tidak mudah basah untuk mengelabui
musuh
D. Bulu-bulu tidak mudah basah, leher panjang dan sayap yang kuat

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator

:
:

Diketahui

:

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:

L1 (Pemahaman)
Mengidentifikasi adaptasi morfologi pada
Makhluk hidup
Gambar beberapa hewan unggas yang memiliki
kesamaan dalam beradaptasi
Kesamaan adaptasinya adalah…
Adaptasi pada Makhluk hidup
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5. Soal USBN 2018
No
4.

Soal
Perhatikan gambar berikut!
Pernyataan yang sesuai dengan gambar jari nomor 4, adalah…
A. Kuku pendek dan kuat yang berfungsi untuk mengais makanan
B. Selaput di antara jari yang berfungsi untuk berjalan di tanah becek
C. Cakar tajam untuk menyerang dan mencengkeram mangsa
D. Kuku runcing dan ramping memudahkan hinggap di dahan pohon
Perhatikan gambar berikut:
Pernyataan yang sesuai dengan gambar kaki nomor 4 adalah….

1

2

3

4

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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:
:
:
:
:

L2
Menganalisis proses adaptasi struktural
Gambar beberapa pasang kaki unggas
Pernyataan yang sesuai dengan ciri-ciri gambar
Adaptasi pada Makhluk hidup
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik penyesuaian diri Makhluk hidup. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
penyesuaian diri pada makhluk hidup. Pengembangan aktivitas pembelajaran
mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud
nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk
masing-masing bagian.

1. Adaptasi struktural dan adaptasi tingkah laku
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang penyesuaian diri Makhluk hidup
secara struktural dan tingkah laku, disajikan gambar beberapa hewan, peserta
didik mengamati gambar dan kemudian menjawab soal.
Model yang digunakan adalah model pembelajaran penemuan (Discovery
Learning), alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 X 35 jam pelajaran. IPK
yang dikembangkan yaitu :
3.3.1 Mengidentifikasi adaptasi struktural pada Makhluk hidup ;
3.3.2 Mengidentifikasi adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
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3.3.4 Menjelaskan adaptasi struktural pada Makhluk hidup
3.3.5 Menjelaskan adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup
3.3.7 Mengidentifikasi upaya makhluk hidup untuk beradaptasi
3.3.8 Menganalisis proses adaptasi struktural pada Makhluk hidup;
3.3.9 Menganalisis proses adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
Aktifitas pembelajaran secara bertahap dijelaskan sebagai berikut :
1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan sesuai LKPD 1, 2 dan 3.
Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5

orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Memfasilitasi

peserta didik

mengamati

gambar-gambar

hewan.

Mengarahkan

pentingnya Makhluk hidup memiliki kemampuan

beradaptasi untuk dapat mempertahankan hidupnya.
2. Problem Statement (Identifikasi masalah)
Mengarahkan peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan
dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “bagaimana hewan dapat
beradaptasi di lingkungan tempat hidupnya?”
adatasi pada mahkuk hidup?”
3. Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a. Laptop dan jaringan internet
b. Gambar hewan-hewan
c. Kertas karton
d. Spidol warna
e. Gambar-gambar untuk simulasi
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Apa yang saudara lakukan:
Memfasilitasi peserta didik secara kelompok mengamati, menyelidiki proses
adaptasi menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD 1, 2 dan 3), mencari
tahu dari berbagai sumber, buku, majalah, ensiklopedi dan internet.
Langkah kegiatan:
Amatilah gambar pada LKPD 1, 2 dan 3 tentang adaptasi pada hewan-hewan
a) Amati masing-masing bagian organ tubuh yang berhubungan dengan cara
hidup di habitat nya :
b) Diskusikan persamaan dan perbedaan yang dimiliki masing-masing
hewan pada LKPD 1, 2 dan 3 secara berkelompok
c) Diskusikan dan analisis LKPD 1, 2 dan 3 secara berkelompok
4. Data Processing (Pengolahan data)
a) Memfasilitasi peserta didik untuk dapat menuliskan hasil pengamatan

dan hasil dikusinya
b) Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil penggamatan

secara berkelompok
c) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan menuliskan

laporan hasil pengamatannya dengan mengisi tabel.
d) Meminta peserta didik membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya

tentang bentuk adaptasi hewan yang mereka amati.
5. Verification (Pembuktian)
Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya
6. Generalization (Kesimpulan)
Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil
penyelidikannya tentang pengamatan

cara hewan beradaptasi di

lingkungannya.
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2. Adaptasi Tingkah laku
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang penyesuaian diri Makhluk
hidup, disajikan gambar beberapa gambar hewan, peserta didik mengamati
gambar dan kemudian menjawab soal.
Model yang digunakan adalah model pembelajaran penemuan (Discovery
Learning), alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 X 35 jam pelajaran. IPK
yang dikembangkan yaitu :
3.3.2 Mengidentifikasi adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
3.3.5 Menjelaskan adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
3.3.7 Mengidentifikasi upaya makhluk hidup untuk beradaptasi
3.3.9 Menganalisis proses adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup;
Aktifitas pembelajaran secara bertahap dijelaskan sebaai berikut :
1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah: gambar-gambar pasangan
hewan pada LKPD 4,5 dan 6.
Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang
b. Meminta peserta didik membaca artikel “Pantai Cemara Jambi:
Destinasi Penting Migrasi Burung Pantai Dunia Indonesia merupakan
kawasan penting bagi tujuan migrasi burung-burung pantai dari
belahan bumi utara”
c. Berdiskusi, dan bertanya jawab dengan peserta didik tentang artikel
tersebut dihubungkan dengan pengalaman belajar peserta didik
berkaitan dengan konsep penyesuaian diri pada Makhluk hidup.
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2. Problem Statement (Identifikasi masalah)
Mengarahkan peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan
dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “bagaimana proses hewan
beradaptasi secara tingkah laku di lingkungan tempat hidupnya?” “Ada
berapa jenis proses adaptasi tingkah laku pada Makhluk hidup?”
3. Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan sesuai yang tercantum dalam
LKPD.
Apa yang saudara lakukan:
Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan/aktifitas sesuai LKPD
menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD 4, 5 dan 6), mencari tahu
dari berbagai sumber, buku, majalah, ensiklopedi dan internet.
Langkah kegiatan:
a. Amatilah gambar pada LKPD 4, 5 dan 6.
b. Diskusikan dalam kelompok pembahasan dan penyelesaian LKPD.
4. Data Processing (Pengolahan data)
a. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat menuliskan hasil pengamatan

dan hasil dikusinya
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil penggamatan

secara berkelompok
c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan menuliskan

laporan hasil pengamatannya dengan mengisi tabel.
d. Meminta peserta didik membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya

tentang bentuk adaptasi hewan yang mereka amati.
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5.

Verification (Pembuktian)
Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya

6.

Generalization (Kesimpulan)
Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan
hasil penyelidikannya tentang pengamatan cara hewan beradaptasi
secara tingkah laku di lingkungannya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
1. Lembar Kerja Peserta Didik 1
a. Judul : Membandingkan proses adaptasi pada Makhluk hidup
b. Tujuan : mengidentifikasi proses adaptasi struktural pada hewan
c. Alat dan Bahan : gambar beberapa hewan
d. Langkah kegiatan :
1. Peserta didik mengamati beberapa foto hewan dari golongan yang
sama.
2. Peserta didik mengidentifikasi persamaan adaptasi pada hewanhewan tersebut dan ditulis pada buku catatan.
3. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan adaptasi pada hewanhewan tersebut dan ditulis pada buku catatan.
4. Peserta didik menjelaskan persamaan dan perbedaan adaptasi
pada hewan-hewan tersebut dan ditulis pada buku catatan.
5.

Contoh gambar-gambar hewan yang diamati seperti di bawah ini.

6. Carilah nama masing-masing hewan tersebut
7. Buatlah tabel masing-masing hewan tersebut dan tuliskan hasil
analisisnya !
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2.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
a. Judul : Jenis adaptasi pada hewan
b. Tujuan : Menentukan hewan dan jenis adaptasi di lingkungannya
c. Alat dan Bahan: gambar beberapa jenis hewan
d. Langkah kegiatan:
1. Peserta didik mengamati gambar-gambar hewan
2. Peserta didik menentukan jenis adaptasi masing-masing hewan
3. Peserta didik membuat penjelasan mengapa hewan ditempatkan
dalam kategori-kategori ini ini.
4. Contoh beruang, skunk, angsa, gajah, jerapah dan lain-lain.
5. Diskusikan dalam kelompok kemudian isilah tabel dibawah ini !

HEWAN

ADAPTASI

ADAPTASI TINGKAH

STRUKTURAL

LAKU

Beruang kutub
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Beruang hutan

Beruang madu

Skunk
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Jerapah

Gajah

Angsa
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3.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
a. Judul : Simulasi Adaptasi Struktural Paruh Terhadap Jenis Makanan
b. Tujuan : Peserta didik dapat menjelaskan mengapa suatu paruh denngan
bentuk tertentu, lebih cocok untuk menangkap makanan tertentu pula.
c. Alat dan Bahan:
1. Sendok
2. Sumpit/obeng
3. Pinset
4. Jepit tabung reasksi
5. Uang logam
6. Kelereng
7. Tusuk gigi
8. Beras
9. Kacang
10. Mangkuk kecil
11. Mangkuk besar
12. Kotak
13. Tabel Adaptasi Paruh Burung”

92

Unit Pembelajaran
Penyesuaian Diri Mahluk Hidup

93

Alat-alat yang digunakan mengumpamakan paruh burung berikut: sendok
(ibis, belibis, bebek, angsa), sumpit (avocet, kuntul, belekok), pinset (pinch, pipit
sawah), jepit tabung reaksi (pelikan).
Bahan yang digunakan menunjukkan makanan burung sebagai berikut: uang
logam (kerang), kelereng (kumbang), tusuk gigi (kumbang tongkat), beras
(serangga kecil), kacang (siput). Alat lainnya mengumpamakan sebagai
berikut : mangkuk kecil (usus burung), mangkuk besar (makakanan sisa),
kotak (lingkungan didapatkannya makanan).
d. Langkah kegiatan:
1. Pilihlah paruh burung satu jenis yang akan dipakai selama kegiatan,
tidak boleh diganti-ganti dengan jenis paruh ainnya. Jenis paruh
bekerja untuk mengambil makanan. Dalam kegiatan ini peserta didik
akan menjelaskan mengapa suatu paruh denngan bentuk tertentu,
lebih cocok untuk menangkap makanan tertentu pula.
2. Taburkan satu jenis makanan ke dalam kotak .
3. Dengan menggunakan paruh yang dipilih ambillah salah satu jenis
makanan Makanan tersebut diambil dengan

cara dijepit, bukan

dengan cara digusur datau dilemparkan.Perhatikan petunjuk girumu
salam mengambil makanan yang benar. (Perhatikan aba-aba dari
guru: saat akan mulai guru meniup peluit begitu juga setelah selesai.
Waktu pengambilan ditentukan 30 detik. Setelah makanan itu diambil
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lalu dimasukan ke dalam mangkuk kecil, umpamakan ini masuk ke
dalam usus. Jika makanan itu jatuh, masukkanlah ke mangkuk besar.
Umpamakan ini kembali ke lingkungan). Ambil lagi makanan selama
waktu masih belum habis.
4. Setelah waktu habis ( 30 detik) ambillah makanan jenis lain dengan
menggunakan paruh tersebut. Lakukan hingga waktu habis, lalu ganti
dengan jenis makanan lain hingga selesai. Semua jenis makanan
dimasukkan ke dalam mangkuk kecil.
5. Setelah semua waktu habis untu mengambil semua jenis makanan.
Lakukan perhitungan makanan yang terambil dan hasilnya catat
dalam tabel. Makanan dari dalam mangkuk kecil jangan dimasukkan
ke dalam kotak, tetapi ke dalam mangkuk besar, umpamakan semua
makanan itu menjadi limbah/kotoran).
6. Ulangi langkah 3 dan 4 hingga waktunya habis.
7. Setelah simulasi ini selesai rapikanlah mangkuk, dan makanan dengan
model paruh semuanya disimpan di dalam kotak.
8. Secara berkelompok bekerjalah untuk menganalisis data yang
dihasilkan.
9. Buatlah hipotesis hubungan antara jenis burung dan makannya.
Lakukanlah analisis data untuk menarik kesimpulan tentang jenis
burung dan makanannya.
10. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok masing-masing !
Putaran
Pelikan
(jepit
tabung
reaksi)
Pipit
(pinset)

Makanan 1
Kacang
Beras
Tusuk gigi
Kelereng
Uang
logam
Kacang
Beras
Tusuk gigi

2

3

4

5

6

7

8

Total
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Kuntul
(sumpit)

Ibis
(sendok)

Kelereng
Uang
logam
Kacang
Beras
Tusuk gigi
Kelereng
Uang
logam
Kacang
Beras
Tusuk gigi
Kelereng
Uang
logam

e. Hipotesis
Ada hubungan antara bentuk paruh dengan jenis makanan.
Jika paruh berbentuk……….maka jenis makanannya adalah…………
f. Analisis dan Kesimpulan:
Burung mana yang beradaptasi dengan baik dengan makanan ini?
1. Kerang (uang logam):____________________________________________________
2. Kelereng (kumbang):_______________________________________________________
3. Tusuk gigi ( kumbang tongkat):____________________________________________
4. Beras (serangga kecil):______________________________________________________
5. Kacang (siput, slugg):_______________________________________________________
Burung mana yang tidak bisa beradadaptasi dengan baik dengan makanan
ini?
1. Kerang (uang logam):___________________________________________________
2. Kelereng (kumbang):___________________________________________________
3. Tusuk gigi ( kumbang tongkat):_________________________________________
4. Beras(serangga kecil):____________________________________________________
5. Kaca(siput, slugg):_________________________________________________________
Burung mana yang memiliki kemampuan adaptasi paling baik?

Burungmana yang tidak bisa bisa bertahan hidup?
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Dalam simulasi ini apa yang menyebabkan adaptasi terjadi?

Andaikan suatu perubahan lingkungan yang parah terjadi (misalya kemarau
panjang) semua serangga, siput, dan kerang mati, dan yang bertahan adalah
kumbang tongkat ukran 12 cm yag hidup di bawah tanah. Burung jenis apa
saja yang akan bertahan hidup?
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4.

Lembar Kerja Peserta Didik 4
a. Judul : Migrasi, Hibernasi dan, Menggantung
b. Tujuan : Mengidentifikasi strategi adaptasi hewan
c. Alat dan Bahan: gambar beberapa macam hewan
d. Langkah kegiatan:
1. Peserta didik dalam kelompok diminta mengamati gambar tiga
kelompok hewan
2. Peserta didik menentukan kelompok hewan yang melakukan
hibernasi, hewan migrasi, dan hewan menggantung.
3. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan mengidentifikasi
hewan dan memberi tanda centang (√) di bawah kelompok
hewan: mingrasi (MG), hibernasi (HN), dan meggantung (GT)
sesuai dengan pengamatan mereka.

JENIS HEWA N

98

MG HN

GT

BAGAIMANA HEWAN BERTAHAN
HIDUP DI ALAM
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JENIS HEWA N

MG HN

GT

BAGAIMANA HEWAN BERTAHAN
HIDUP DI ALAM
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5.

Lembar Kerja Peserta Didik 5
a. Judul : Kamouflase atau mimikri?
b. Tujuan : Menganalisis Perbedaan kamuflase dan mimikri
c. Langkah kegiatan:
1. Peserta didik diberikan gambar beberapa jenis hewan
2. Peserta didik ditugaskan untuk membedakan hewan-hewan
tersebut dalam kategori kamuflase atau mimikri.
3. Menjelaskan mengapa hewan hewan itu termasuk ke dalam
kategori mimikri (MK) atau kamuflase (KM).
4. Contoh hewan dapt dilihat dalam tabel , berilah tanda centang
(√) pada kolom yang tersedia, dan diskusikan dalam kelompok
bagaimana hewan tersebut bertahan hidup.

HEWAN

100

MK

KM

BAGAIMANA HEWAN BERTAHAN HIDUP
DI ALAM
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HEWAN

MK

KM

BAGAIMANA HEWAN BERTAHAN HIDUP
DI ALAM
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6.

Lembar Kerja Peserta Didik 6

a. Judul : Simulasi Kamuflase
b. Tujuan : Mensimulasikan pengaruh warna tubuh terhadap kemampuan
bertahan hidup di berbagai habitat
c. Alat dan Bahan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20 tusuk gigi kuning
20 tusuk gigi merah
20 tusuk gigi hijau
20 tusuk gigi coklat
Tali
Mistar
Pasak kayu/tongkat
Stopwatch

d. Langkah kegiatan
1. Tusuk gigi diberi warna dengan pewarna makanan, untuk meniru
hewan yang hidup di alam. Campurkan pewarna warna merah, biru
dan kuning untuk mendapatkan warna coklat tua.
2. Bahan-bahan ini harus disiapkan sebelum kegiatan dimulai sehigga
sudah kering saat akan digunakan.
3. Pilihlah paling tidak tidak tiga tempat atau ‘habitat’ di lingkungan
sekolah. Contoh: daerah rumput hijau; daerah rumput kering ;
daerah kotor, tanah berpasir, lantai semen; karpet; tempat di bawah
pohon yang banyak seresah daun dan lain-lain.
4. Ukur permukaan tanah 3m × 3m di tempat yang dipilih oleh
peserta didik. Tancapkan patok patok kayu di sudut-sudutnya.
Ikatkan tali pada patok-patok sehingga membentuk keliling bujur
sangkar.
5. Tebarkan oleh “scatterer” semua tusuk gigi dengan semua warna di
atas tempat yang telah ditandai. Minta “predator”’ untuk
memalingkan muka pada saat “scatterer” secara acak menebarkan
tusuk gigi.
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6. Ambillah tusuk gigi oleh “predator” sebanyak banyaknya selama
15 menit.
7. Hitung jumlah tusuk gigi masing-masing warna dan catat jumlah
tusuk gigi (mangsa) yang terambil “predator” pada tabel data.
8. Ulangi langkah 4-7 dengan menggunakan permukaan atau ‘habitat’
lain.
9. Lengkapilah tabel data untuk setiap permukaan yang digunakan.
10. Hitung rerata untuk setiap warna pada masing-masing permukaan.

TABEL DATA 1
Permukaan :______________________
Warna tusuk
gigi
Kuning
Hijau
Merah
Coklat

Jumlah terambil
Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3

Rata-rata

TABEL DATA 2
Permukaan :______________________
Warna tusuk
gigi
Kuning
Hijau
Merah
Coklat

Jumlah terambil
Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3

Rata-rata
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TABEL DATA 3
Permukaan :______________________
Warna tusuk
gigi
Kuning
Hijau
Merah
Coklat

Percobaan 1

Jumlah terambil
Percobaan 2 Percobaan 3

e. Hasil Percobaan

f. Pembahasan dan kesimpulan
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C. Bahan Bacaan

1. Adaptasi pada Makhluk hidup
Hewan dan tumbuhan harus bertahan hidup di dalam habitat mereka. Dalam
habitatnya terjadi kompetisi untuk mendapatkan makanan, sinar matahari
dan tempat hidup. Hewan dan tanaman mengalami perkembangan secara
khusus pada bagian-bagian tubuhnya, warnanya, atau tingkah lakunya agar
mereka bisa bertahan hidup di habitatnya. Perubahan untuk menyesuaikan
diri dengan kondisi habitat ini disebut dengan adaptasi. Jika habitat berubah
secara drastis, spesies harus beradaptasi, kalau tidak, maka mereka tidak akan
bertahan hidup.
Dalam setiap habitat ada banyak contoh adaptasi pada sifat-sifat tubuh,
makanan dan cara mendapatkannya, tingkah laku dan pertumbuhan. Jika
habitat berubah, menjadi terlalu berdesakan atau berbahaya, kadang-kadang
hewan bermigrasi ke lingkungan baru.

Ini berarti mereka juga harus

beradaptasi dengan makanan yang baru, termasuk juga bagaimana cara
mendapatkannya atau menghindari dari bahaya yang baru. Satu contoh
adalah badak hitam yang beradaptasi terhadap kondisi gurun sehingga
sekarang hidup di habitat di gurun berbatuan dan pegunungan – pegunungan.
Di tempat yang sangat panas, hewan-hewan umumnya aktif di malam hari
(nocturnal)

atau pada saat petang sehingga mereka

bisa memburu

mangsanya pada suhu yang dingin. Di tempat dimana terjadi musim dingin
yang keras, beberapa hewan bermigrasi ke tempat yang lebih panas dan
kembali lagi saat musim semi, beberapa tetap tidur saat musim dingin di
tempat persembunyiannya yang hangat.
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Di beberapa habitat

di mana terjadi persaingan untuk mendapatkan

makanann, beberapa hewan menjadi aboreal, hidup dan makan di atas pohon
dan jarang turun ke tanah karena adanya bahaya predator.
Beberapa hewan beradaptasi dengan amat khusus, dimana sifat-sifat tubuh
tertentu dan atau kebiasaan tertentu berkembang. Contohnya jerapah,
lehernya dan lidahnya panjang sehingga memungkinkan dapat menjangkau
daun-daun pada pohon tinggi.
Adaptasi adalah perkembangan ciri fisik atau tingkah laku kearah yang
memungkinkan organisme bertahan hidup dalam lingkungannya. Adaptasi
adalah hasil dari evolusi dan terjadi karena mutasi gen secara alami.
Mutasi ini menyebabkan

organisme

bertahan dan bereproduksi, dan

menghasilkan keturunan.

Adaptasi itu dapat terjadi melalui beberapa

generasi. Adaptasi terbagi dalam tiga jenis: adaptasi fisik/struktural, adaftasi
fisiologis, dan adaptasi tingka laku.

2. Adaptasi Fisik
Adaptasi fisik adalah adaptasi yang terjadi pada struktur atau morfologi tubuh
makhluk hidup, oleh karena itu disebut adaptasi struktural atau adaptasi
struktural. Salah satu contoh adaptasi fisik misalnya terjadi pada kepiting,
Kepiting memiliki kerabang yang keras yang melindungi tubuhnya dari
ancaman predator, kekeringan dan hancur oleh ombak.
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Pada burung, perubahan struktur terjadi berupa selaput kaki, cakar, dan
ukuran/bentuk paruh, sayap, bulu, taji, atau sisik.

Gambar 4. Adaptasi pada burung 1

Gambar 5. Adaptasi pada burung 2
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3. Adaptasi Tingkah Laku
Adaptasi tingkah laku termasuk aktivitas hewan, sebagai respon terhadap
kondisi lingkungan. Contoh adaptasi tingkah laku termasuk cara atau
kemampuan makan, cara bergerak, atau cara melindungi diri. Yang termasuk
ke

dalam adaptasi tingkah laku adalah : migrasi, hibernasi, mimikri,

kamuflase, dan ototomi.
Migrasi
Apabila habitat asal sudah tidak cocok lagi bagi kehidupannya, maka hewanhewan bermigrasi ke tempat baru untuk mendapatkan tempat yang lebih
aman, nyaman dan dapat memenuhi kebutuhan untuk makanan dan
perkembangbiakannya. Migrasi ini biasanya terjadi pada burung-burung
karena mampu terbang ke tempat-tempat jauh.

Bahkan burung burung

bangau dapat terbang dari Artik ke Antartika.
Hibernasi
Contohnya pada adaptasi tingkah laku hewan

tupai, yang mampu

berhibernasi hingga 12 jam, sering mengkonsumsi banyak makanan untuk
menghadapi musim dingin. Dalam keadaan ini, hewan-hewan tersebut telah
menemukan jalan untuk berevolusi dalam satu musim untuk melindungi diri
dari kondisi cuaca dingin mencekam.
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Gambar 6. Adaptasi pada hewan/hibernasi

Mimikri, Kamuflase, dan Deceptive Behavior
Mimikri
Hewan terlihat, berperilaku, berbau, bersuara menyerupai, organisme atau
objek alami lainnya, sifat tersebut merupakan seuatu praktik pengelabuan
yang dilakukan oleh hewan sehingga mampu melindungi

diri.

Untuk

beberapa hewan, termasuk serangga dan dan laba-laba, masalah kuncinya
adalah bagaimana memakan tanpa dimakan. Dengan meniru sesuatu, mereka
mampu melindungi diri dan meningkatkan kemampuan untuk bertahan
hidup.
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Gambar 7. Mimikri pada hewan

Istilah mimikri umumnya digunakan untuk menunjukkan kemampuan mereka
untuk menyerupai benda lain (disebut model) sehingga musuhnya yang lain
sulit membedakan keduanya.
Membandingkan mimikri dengan kamuflasi atau perilaku deseptif, hewan
yang terlindung oleh mimikri adalah cara yang murah dan efektif. Mereka
harus merubah perilakunya atau diam di depan latar belakang

untuk

membuat mereka jadi samar. Penampakannya makhluk hidup ini seperti
memberitahu predatornya untuk menjauh . Akhirnya hewan tersebut dapat
menjalani hidupnya setiap hari dengan perlindungan tambahan.

Kamuflase

Gambar 8. Kamuflase pada hewan

Dengan kamuflase hewan memiliki kesamaan dengan latar belakangnya.
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Ototomi
Adalah perilaku di mana seekor hewan menumpahkan atau membuang satu
atau lebih pelengkapnya sendiri, biasanya sebagai mekanisme pertahanan diri
untuk menghindari genggaman pemangsa atau untuk mengalihkan perhatian
pemangsa dan dengan demikian memungkinkan melarikan diri.

Gambar 9. Ototomi terjadi pada reptile

4. Adaptasi Fisiologis
Adaptasi fisiologis adalah adaptasi dimana respon dari dalam tubuh muncul
karena mendapat rangsangan dari luar tubuh. Adaptasi fisiologis terjadi di
dalam tubuh, kebalikan dari adaptasi fisik di mana perubahan itu terjadi pada
tubuh bagian luar. Adaptasi fisiologis membantu organisme memelihara
homeostasis.
Satu contoh adaptasi fisiologis adalah usus yang memproduksi asam klorida.
Asam ini dihasilkan saat benda-benda asing masuk ke dalam lambung, artinya
ada respon internal tubuh terhadap rangsangan eksternal. Asam ini berfungsi
untuk membunuh bakteri-bakteri atau organisma-organisme lain yang
berbahaya jika masuk ke dalam saluran pencernaan.
Contoh lain adaptasi fisiologis pada manusia, adalah demam. Mengapa terjadi
demam? Pada saat tubuh sensitive terhadap masuknya benda asing tubuh
merespon benda asing itu dengan meningkatkan temperatur untuk
mematikan benda asing tersebut. Inilah mengapa tubuh menjadi demam,
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karena ini merupakan cara tubuh membunuh benda-benda asing yang
membahayakan, saat benda asing itu sudah terbunuh maka temperatur tubuh
akan kembali seperti semula. Namun sayangnya demam yang terlalu tinggi,
dapat merusak sistem tubuh juga.
Contoh lainnya, adalah produksi sel-sel darah putih yang dapat membunuh
sel-sel asing atau pathogen atau produksi antibodi yang dapat membunuh dan
menghancurkan sel-sel asing.
Tubuh manusia berkeringat ketika kepanasan. Dengan berkeringat, tubuh
manusia akan dingin. Pada saat udara dingin, orang cenderung buang air kecil
(kencing). Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang
diterimanya. Ketika di tempat yang terang, pupil akan menyempit, sebaliknya
ketika di tempat yang gelap maka pupil akan melebar.

Gambar 10. Hewan-hewan Dengan Adaptasi Fisiologis

Adaptasi Pada Tumbuhan
Tanaman

beradaptasi untuk bertahan (hidup dan tumbuh) di berbagai

daerah. Adaptasi adalah sifat khusus yang memungkinkan tanaman dan
hewan untuk hidup di habitat tertentu. Adaptasi tersebut telah membuat
tanaman sangat sulit hidup di tempat lain. Maka, dapat dijelaskan mengapa
tanaman tertentu ditemukan di suatu daerah, tapi tidak di daerah lainnya.
Sebagai contoh Anda tidak akan melihat kaktus hidup di kutub utara (Artik).
Begitu juga Anda tidak akan melihat banyak pohon tinggi hidup di padang
rumput.
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Tanaman juga beradaptasi secara fisik/struktural, fisiologis dan perilaku.
Sebagai contoh kaktus beradaptasi struktural terhadap kondisi gurun.
Di gurun kondisinya sangat kering dan sering panas. Curah hujannya juga
sangat rendah dan jika turun, maka hujan itu terjadi pada waktu yang sama.
Maka sisa waktu dalam satu tahun akan sangat kering, Ada banyak sinar
matahari yang langsung mengenai tanaman.
Tanah sering berpasir atau berbatuan sehingga tak mampu menahan air.
Angin sering berembus kencang dan membuat tanaman kering. Tanaman
yang terpapar oleh suhu ekstrim dan kondisi kekeringan. Karena itu tanaman
harus mengatasi kehilangan air yang berlebihan.

Gambar 11. Adaptasi struktural kaktus
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Gambar 12. Tumbuhan pemakan serangga memiliki lender pada mulutnya

Kantung semar yang berbentuk guci. Serangga yang hinggap di tepi kantong
semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong.
Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya
dapat diserap.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik penyesuaian diri pada makhluk
hidup yang muncul di UN tiga tahun terakhir. Selain itu, bagian ini memuat
pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam
bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika
mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik
bagian ini, sehingga Saudara dapat terampil mengembangkan soal yang
mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
1. Soal USBN tahun 2016.
Bebek mencari makan di lingkungan berair atau berlumpur. Cara penyesuaian
diri bebek terhadap lingkungannya ini adalah dengan cara memiliki kaki
berselaput untuk berenang
2. Soal USBN tahun 2017
Pasangan nama hewan dengan cara adaptasi yang benar adalah seperyi tabel
dibawah ini
Nama Hewan

Cara Beradaptasi

1.ayam

Paruh yang tajam

2. bunglon

dapat mengubah warna tubuh

3. zebra
4, kelelawar

memancarkan gelombang ultrasonic
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3. Soal USBN tahun 2017.
Unta adalah hewan yang hidup di gurun pasir. Bentuk dan susunan tubuh unta
sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya, memiliki bantalan di kakinya agar
tahan terhadap kondisi lingkungan gurun yang panas.
4. Soal USBN tahun 2018
Unggas yang terdapat pada gambar di bawah ini memiliki kesamaan dalam
beradaptasi dengan lingkungannya yaitu memiliki kaki berselaput sehingga
pandai berenang, dan paruh yang berbentuk sudu

5. Soal USBN tahun 2018
Jari dibawah ini memiliki Selaput di antara jari yang berfungsi untuk berjalan
di tanah becek
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan. Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur
indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.

NTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: VI
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: IPA
Nama Penyusun
: Nina Soesanti
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
v Pemahaman
DASAR
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
Perhatikan tabel berikut!
LINGKUP
1
Jenis
Adaptasi
MATERI
tumbuhan
Makhluk Hidup
1. Kaktus
P. Daun lebar dan tipis untuk mengurangi
dan
penguapan
Lingkungannya
2. Eceng Gondok Q. Daun mengalami modifikasi menjadi
duri
MATERI
3. Keladi
R. Akar serabut yang lebat untuk membantu
mengapung di air
Hubungan antara
4.
Teratai
S.
Batang berongga agar dapat mengapung
Makhluk hidup
di
air
dengan
Pasangan tumbuhan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan
lingkungannya
yang tepat adalah....
INDIKATOR
Kunci
A. 1 dan P
SOAL
Jawaban
B. 2 dan S
Menganalisis
C. 3 dan R
B
proses adaptasi
D. 4 dan Q
struktural pada
Makhluk hidup;
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: V
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: IPA
Nama Penyusun
:
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Sumber :
v
v Pemahaman
DASAR
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
hubungan
antar
komponen
Perhatikan tabel berikut ini!
Nomor
ekosistem
dan
Nama Hewan
Cara adaptasinya
Soal
jaring-jaring
1. Beruang kutub
A. Mengeluarkan cairan tinta
makanan
di
2
lingkungan sekitar
2. Cumi-cumi
B. Pura-pura mati
LINGKUP
MATERI
Makhluk Hidup dan
Lingkungannya

Hubungan antara
Makhluk hidup
dengan
lingkungannya

SOAL
proses

adaptasi

tingkah laku pada
Makhluk hidup;
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C. Memiliki rambut yang tebal

4. Bunglon

D. Mengeluarkan racun dengan cara

5. Kumbang

E. Memiliki lidah panjang dan lengket

6. Landak

F. Kulit berduri

Pasangan yang tepat antara hewan dan jenis adaptasinya adalah….
A. 1 A - 3 D – 4 E – 5 B
B. 2 A – 3 F – 4 E – 6 B
Kunci
Jawaban
D

Menganalisis

3. Kalajengking

menyengat

MATERI

INDIKATOR

Penalaran

C. 6 A – 5 C – 1 C – 2 E
D. 1 C – 3 D – 5 B – 6 F
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3 Menganalisis cara
makhluk hidup hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 4.5 Menyajikan
karya tentang Makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya
sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu
mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara
melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun
KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal
ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik
untuk mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di unit hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya
menggunakan model discovery learning dan pembelajaran saintifik, dengan
metode praktik dan diskusi melalui dua kali pertemuan. Seperti telah
diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat
membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan langkah demi
langkah dan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan
penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan
yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh
konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada unit penyesuaian diri pada makhluk
hidup terdiri atas : 1); adaptasi pada Makhluk hidup 2); adaptasi
fisik/morfologi 3); adaptasi tingkah laku, dan 4); adaptasi fisiologis.
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Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel
mengenai “Pantai Cemara Jambi: Destinasi Penting Migrasi Burung Pantai
Dunia”. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian
berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik
menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi pada taraf level
kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami unit ini dengan baik. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan unit ini pada
tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta
didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

Kriteria

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

Jumlah Total

Keterangan
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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Keterangan Umpan Balik

Umpan Balik

Skor
< 70

: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru dan
untuk memahami unit pelestarian lingkungan. Melalui pembahasan materi
yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, unit ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi pelestarian lingkungan pada kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN dalam unit ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS.
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Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam upaya menjaga
keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya,
melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
IV. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target KD

KD PENGETAHUAN
3.8 Menjelaskan pentingnya 1. Menjelaskan
upaya keseimbangan dan
pentingnya
upaya
pelestarian sumber daya
keseimbangan
alam di lingkungannya
sumber daya alam di
lingkungannya
2. Menjelaskan
pentingnya
upaya
pelestarian
sumber
daya
alam
di
lingkungannya
KD KETERAMPILAN
4.8 Melakukan kegiatan upaya Melakukan
kegiatan
pelestarian sumber daya upaya
pelestarian
alam bersama orang-orang sumber
daya
alam
dilingkungannya
bersama
orang-orang
dilungkungannya

Kelas
IV

IV

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.8, dan 4.8 di kelas IV
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kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan empat
indikator untuk ranah keterampilan dan 3.8, 4.8 di kelas IV di kembangkan
menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua indikator untuk
ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.8 dan 4.8
di kelas IV.
Indikator Pendukung
3.8.1 Mengidentifikasi sumber daya alam
3.8.2 Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya
4.8.1 Merancang upaya pelestarian sumber daya alam
Indikator Kunci
3.8.3 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam di
lingkungannya
3.8.4 Menjelaskan

pentingnya

pelestarian

sumber

daya

alam

di

lingkungannya
4.8.2 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama
orang-orang dilingkungannya
Indikator Pengayaan
3.8.5 Mengemukakan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam di
lingkungannya
3.8.6

Mengemukakan pentingnya pelestarian sumber daya alam di
lingkungannya
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Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pembangunan
Berkelanjutan
Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda
lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin
negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai
manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan
lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi
terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya
pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya
tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan
menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai
pembangunan berwawasan lingkungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas
manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan
Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan
hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992. Di dalamnya terkandung 2
gagasan penting, yaitu:
a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk
menopang hidup.
b. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan
datang.
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Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai
berikut:
a. Menjamin pemerataan dan keadilan.
b. Menghargai keanekaragaman hayati.
c. Menggunakan pendekatan integratif.
Pada masa reformasi sekarang ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak
lagi berdasarkan GBHN dan Propenas, tetapi berdasarkan UU No. 25 Tahun
2000, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan di antaranya:
a. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya
memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan
terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan
pemerintah antara lain:
a. Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang
Tata Guna Tanah.
b. Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
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d. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian
Lingkungan, dengan tujuan pokoknya:
1) Menanggulangi kasus pencemaran.
2) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).
3) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
e. Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon.
2. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama
Pemerintah
Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang
tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan
kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan
masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain:
A. Pelestarian Tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)
Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang
berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan
lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada
hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan
bumi. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan
lapisan tanah pada tempatnya sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal
tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka bukan mustahil jika lingkungan
berubah menjadi padang tandus.
Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan
menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang
semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi
tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu
menghambat laju aliran air hujan.
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B. Pelestarian Udara
Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme
bernapas memerlukan udara. Udara mengandung beranekaragam gas, salah
satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa
pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat
membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu
diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap
bersih, segar, dan sehat.
Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat
antara lain:
1) Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita.
Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia.
Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis.
Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi
oksigen bagi atmosfer jauh berkurang, di samping itu tumbuhan juga
mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan udara akan tetap terjaga.
2) Mengupayakan

pengurangan

emisi

atau

pembuangan

gas

sisa

pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin Asap
yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan
penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri.
Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah
dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta
pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.
3) Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat
merusak lapisan ozon di atmosfer. Gas freon yang digunakan untuk
pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk
kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga

136

Unit Pembelajaran
Pelestarian Lingkungan

mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di
atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu
memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan
oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan akan merusakkan jaringan
kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara.
Pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan
ozon di atmosfer.
C. Pelestarian hutan
Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini
tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan
menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah
satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan
penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya
menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga
penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.
Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan:
1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2) Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.
3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
4) Menerapkan sistem tebang–tanam dalam kegiatan penebangan hutan.
5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan
mengenai pengelolaan hutan.
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D. Pelestarian laut dan pantai
Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan
biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan
pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegiatankegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya
abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan
bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran
ombak.
Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan
cara:
1) Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di
areal sekitar pantai.
2) Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di
dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.
3) Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam
mencari ikan.
4) Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.

E. Pelestarian flora dan fauna
Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia,
hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai
dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh
karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak
diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di
antaranya adalah:
1) Mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa.
2) Melarang kegiatan perburuan liar.
3) Menggalakkan kegiatan penghijauan.
Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
https://www.academia.edu/37221943/Upaya_Pelestarian_Lingkungan_Hidu
p_dalam_Pembangunan_Berkelanjutan?auto=download
Berdasarkan kondisi yang terjadi seperti diinformasikan dalam bacaan, dapat
diketahui bahwa berbagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup baik
yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat tersebut berkaitan erat
dengan unit yang dibahas. Melalui artikel tersebut, saudara dapat mengetahui
bahwa tanah longsor, banjir, erosi, udara yang kotor, kawasan hutan rusak,
kerusakan biota laut dan pantai, terputusnya satu mata rantai kehidupan dari
ekosistem terjadi karena kegiatan – kegiatan manusia yang mengancam
kelestarian lingkungan hidup seperti eksploitasi hutan yang terus menerus
tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, banyaknya debu atau asap sisa
pembakaran, pengambilan pasir pantai, karang laut, pengrusakan hutan
bakau, dan kegiatan perburuan liar. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan cara
menanggulangi kerusakan dan melestarikan lingkungan hidup.
Jika Saudara dapat dengan baik membekalkan pemahaman unit pelestarian
lingkungan dengan kontekstual kepada peserta didik, mereka dapat bertindak
dengan tepat berada pada lingkungan yang mereka tempati. Artinya, peserta
didik mengetahui cara yang tepat untuk melestarikan lingkungan berdasarkan
bekal pengetahuan dan keterampilan yang anda ajarkan.
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Berikut contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam upaya pelestarian
sumber daya alam.

Gambar 1. Kelestarian Alam
Sumber: https://www.bacaanmadani.com/2017/08/hadits-hadits-tentang-kelestarian-alam.html
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Berikut ini contoh soal-soal USBN pada unit Pelestarian Lingkungan. Soal-soal
ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada KD yang sama.
Kompetensi Dasar :
3.8. Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber
daya alam di lingkungannya.
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.
1

Soal
Pembuatan tas, jaket, dompet dan sepatu kulit sebagian besar
memanfaatkan bagian tubuh hewan seperti buaya. Hal ini
mengakibatkan kepunahan hewan tersebut. Salah satu upaya untuk
melestarikannya adalah…
A. Membuat penakaran buaya
B. Memelihara buaya dirumah
C. Dijadikan koleksi kebun binatang
D. Dijadikan komoditi ekspor

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator
yang
bersesuaian

: Menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam di
lingkungannya

Diketahui

: Pembuatan tas, jaket, dompet dan sepatu kulit sebagian
besar memanfaatkan bagian tubuh hewan seperti buaya
yang mengakibatkan kepunahan hewan tersebut
: Salah satu upaya untuk melestarikannya

Ditanyakan
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Materi yang
dibutuhkan

: Sumber Daya Alam

No.

Soal

2

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah
plastik berbayar ketika berbelanja disupermarket atau minimarket
sangatlah baik. Hal tersebut dikarenakan sampah plastik yang terkubur
dalam tanah akan merusak keseimbangan ekosistem. Dampak dari
plastik tersebut adalah…
A. Membunuh mikroba sehingga tanah akan mengalami
kekurangan mineral
B. Membunuh semua hewan termasuk hewan termasuk hewan
yang bermanfaat bagi tumbuhan
C. Air tanah yang tersimpan dalam tanah akan lebih banyak
D. Tanah akan menjadi lebih kuat dan terhindar dari bencana
longsor

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator
yang
bersesuaian

: Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber
daya alam di lingkungannya

Diketahui

: Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi
sampah plastik berbayar ketika berbelanja disupermarket
atau minimarket sangatlah baik. Hal tersebut dikarenakan
sampah plastik yang terkubur dalam tanah akan merusak
keseimbangan ekosistem.
: Dampak plastik

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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No.

Soal

3

Hutan-hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika hujan
turun dan dapat menimbulkan banyak banjir. Untuk mengatasi masalah
tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah….
A. Mengubah hutan menjadi sawah
B. Melakukan reboisasi
C. Membangun perumahan di area yang gundul
D. Membuat tanggul penahan air

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator
yang
bersesuaian

: Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya
alam di lingkungannya

Diketahui

: Hutan-hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika
hujan turun dan dapat menimbulkan banyak banjir
: Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: Sumber Daya Alam

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.
1

Soal
Badak bercula satu di Ujung Kulon hampir mengalami kepunahan.
Salah satu upaya untuk melestarikan hewan tersebut dengan cara
membuat ….
A. Cagar Alam
B. Suaka Margasatwa
C. Kebun Binatang
D. Hutan Lindung

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1
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Indikator
yang
bersesuaian

: Menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam di
lingkungannya

Diketahui

: Badak bercula satu di Ujung Kulon hampir mengalami
kepunahan

Ditanyakan

: Salah satu upaya untuk melestarikan hewan tersebut

Materi yang
dibutuhkan

: Sumber Daya Alam

No.
2

Soal
Penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara dan
menghasilkan jumlah karbondioksida sangat besar, sehingga
menimbulkan pemanasan global. Salah satu akibat pemanasan global
adalah…
A. Suhu bumi semakin stabil
B. Menipisnya lapisan ozon
C. Perubahan musim menjadi teratur
D. Udara semakin lembab

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan polusi
udara dan menghasilkan jumlah karbondioksida

Ditanyakan

: Salah satu akibat pemanasan global

Materi yang
dibutuhkan

: Sumber Daya Alam
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No.
3

Soal
Nasib pantai semakin memprihatinkan, sebab belakangan ini abrasi
yang menggerus bibir pantai semakin bertambah. Upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah abrasi adalah…
A. Membuat terasering/sengkedan
B. Membuat resapan air
C. Melakukan konservasi tanah
D. Menanam pohon bakau disekitar pantai

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator
yang
bersesuaian

: Menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam di
lingkungannya

Diketahui

: abrasi yang menggerus bibir pantai semakin bertambah

Ditanyakan

: Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi

Materi yang
dibutuhkan

: Sumber Daya Alam

3. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.

Soal

1

Hutan merupakan kawasan yang memiliki peranan penting dalam
ekosisten. Hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu kita jaga agar
tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan dimasa kini dan
masa yang akan datang. Dampak utama dari kerusakan hutan adalah….
A. Petani ladang sulit mencari lahan
B. Susah mengupayakan pembibitan tanaman
C. Banjir, kekeringan, longsor
D. Tidak ada tempat untuk berwisata alam

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1
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Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Hutan merupakan kawasan yang memiliki peranan penting
dalam ekosisten. Hutan merupakan paru-paru dunia yang
perlu kita jaga agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi
kehidupan dimasa kini dan masa yang akan datang
: Dampakutama dari kerusakan hutan

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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Bahan pembelajaran yang diuraikan disini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan

unit

pelestarian

lingkungan.

Bahan

pembelajaran

dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan , dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada unit
pelestarian lingkungan. Pengembangan aktivitas pembelajaran mengacu pada
kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun
2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing
bagian.

1. Kondisi Sumber Daya Alam
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang Sumber Daya Alam, disajikan
sebuah wacana, peserta didik membaca dan menelaah wacana dan kemudian
menjawab soal sesuai bahan bacaan.
Model yang digunakan adalah model pembelajaran penemuan (Discovery
Learning), alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 X 35 jam pelajaran. IPK
yang dikembangkan yaitu :
3.8.1 Mengidentifikasi sumber daya alam
3.8.2 Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya
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3.8.3 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam di
lingkungannya
3.8.4 Menjelaskan

pentingnya

pelestarian

sumber

daya

alam

di

lingkungannya
Pelaksanaan aktivitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini :
1. Stimulasi/pemberian rangsang
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah: teks bacaan tentang
sumber daya alam.
Pada tahap pemberian rangsang ini guru memberikan wacana yang
diharapkan menarik peserta didik, mereka diminta membaca dan
menelaah wacana tersebut.

Kondisi Sumber Daya Alam di Negeri Ini

Gambar 2. Sumber Daya Alam
Sumber: https://salamadian.com/kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia/

Sumber Daya Alam di Negara kita?
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Sumber Daya Alam ? Apasih Sumber Daya Alam itu? Sumber daya Alam itu
ialah sesuatu yang muncul/tumbuh secara alami dimana sesuatu tersebut
mempunyai nilai yang tinggi dan sangat berguna. Sumber daya alam yang kita
sering temui ialah tumbuh-tumbuhan dan Hewan. Atau bisa kita namakan
biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik banyak golongan-golongannya. Negara
Republik Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya,
kenapa bisa dikatakan begitu? karena Negara Indonesia memilik kelebihan
pada letak geografinya yang sangat strategis, seperti kita ketahui Indonesia
kaya dengan kekayaan bawah lautnya, pertambangan, keragaman flora dan
faunanya. Bisa di contohkan pada pertambangan yang ada di Indonesia,
pertambangan atau hasil tambang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan
manusia atau untuk melengkapi kehidupan manusia di Indonesia, seperti
bahan dasar untuk kendaraan bermotor atau perhiasan. Contoh saja minyak
bumi yaitu bensin berfungsi untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan emas
atau perak untuk perhiasan dan banyak lagi kekayaan-kekayaan alam yang
kita miliki. Tapi, dibalik itu tidak di imbangi dengan sumber daya manusianya
atau bisa kita dibilang kemajuan peradaban dan populasi manusia serta
perubahan industri/globalisasi yang telah membawa kita (manusia) pada era
eksploitasi sumber daya alamnya sehingga persediaan-persediaannya terus
berkurang secara signifikan.
Sumber daya alam di Indonesia semua potensi alamnya dapat dikembangkan
untuk proses produksi (berkembang) hanya saja manusia-manusia di
Indonesia tidak pintar-pintar mengolah kekayaan sumber daya alamnya untuk
menjadi berguna untuk Negara Indonesia itu sendiri, hanya saja banyak
industri-industri asing yang lebih memanfaatkan Negara Indonesia dengan
menginvestasikan industrinya di negara ini untuk memanfaatkan kekayaankekayaan sumber daya alamnya yang akan diolah, dan nanti di jual dan
hasilnya dibagi dua antara membayar tenaga kerjanya yaitu Rakyat Indonesia
itu sendiri dan sebagiannya diambil untuk pemasukan negara industri asing
tersebut. Jadi sumber daya alam di Indonesia setiap tahun ke tahunnya akan
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hilang begitu saja, karena tidak dimanfaatkan secara penuh. Jika kekayaan
sumber daya alam di Indonesia diolah oleh Negara Indonesia itu sendiri dan
hasil olahannya akan di ekspor atau dijual ke negara-negara lain maka
Indonesia akan kaya dari segi sumber daya alamnya maupun kaya
perekonomiannya. Tapi hal tersebut berbanding jauh jika kita liat secara
kenyataaan/realnya. Sangat miris sekali kalau kita liat sekarang-sekarang ini.
Dulu Indonesia pada sumber daya alamnya bisa mengekspor hasil dibidang
pertanian/beras, buah-buahan dan sebagainya ke negara sebelah. Eh, malah
sekarang Indonesia mengimpor beras dan buah-buahan dari negara sebelah.
Kenapa bisa begitu? karena salah satunya sebagian dari lahan pertanian yg
berada di Indonesia sudah dibangun gedung-gedung sebagian investasi dari
negara asing. Jadi diharapkan untuk rakyat Indonesia dan dibantu juga oleh
pemerintahannya agar melihat sumber daya alam kita yg terbuang sia-sia
karena tidak adanya pelestarian dan penjagaan ketat untuk sumber daya alam
dari pihak-pihak yang tidak bertanggung Jawab.
(sumber

:

https://www.kompasiana.com/anonymous69/54f7972fa333111b778b4775/kondisi-

sumber-daya-alam-di-negeri-ini )

1. Identifikasi masalah
Setelah peserta didik menelaah wacana, secara berkelompok peserta didik
diminta meingidentifikasi masalah yang dapat ditemukan. Masing-masing
peserta didik membuat pertanyaan secara individu, kemudian setiap
pertanyaan yang dibuat tersebut didiskusikan dalam kelompok.
Pada saat penentuan masalah ini guru harus berperan sebagai fasilitator
dan memastikan pertanyaan yang dibuat sesuai dengan IPK yang telah
direncanakan
2. Pengumpulan data
Peserta didik bersama kelompoknya, berdiskusi, mengumpulkan data
untuk penyelasaian masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
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kajian pustaka, membaca buku dari berbagai sumber, dari buku pelajaran,
buku koleksi perpustakaan sekolah, majalah, koran dan internet.
Peserta diidk juga dapat melakukan wawancara dengan guru, atau tenaga
ahli di bidangnya, misalkan guru lain, oramg tua, bertanya lewat media
internet, dsb.
3. Pengolahan data
Pada tahap ini, peserta didik melakukan pengolahan data. Berdasarkan
data-data yang telah dikumpulkan, peserta didik dalam kelompok
menjawab pertanyaan yang telah disepakati.
4. Verifikasi/pembuktian
Peserta didik dalam kelompoknya memverifikasi hasil pengolahan data.
Pada tahap ini untuk peserta didik sekolah dasar diperlukan bimbingan
dan pengarahan dari guru untuk menghindari kesalahan pemahaman pada
konsep yang dipelajari, dan memastikan pembelajaran tetap sesuai dengan
tujuan pembelajaran dan IPK.
5. Generalisasi/penarikan kesimpulan
Peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan pembelajaran.
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2. Banjir Bandang
Banjir Bandang Sentani Pemkab Jayapura Tetapkan Status Tanggap
Darurat

Gambar 3. Banjir Bandang Sentani
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4476759/banjir-bandang-sentani-pemkab-jayapuratetapkan-status-tanggap-darurat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, telah menetapkan status
tanggap darurat bencana banjir di wilayah tersebut. Penetapan itu menyusul
banjir bandang yang menerjang sejumlah distrik di Jayapura. Penetapan
tanggap darurat bencana itu dinyatakan melalui surat pernyataan tanggap
darurat bencana banjir bandang Kabupaten Jayapura bernomor 360/45/sp/st
pada 16 Maret 2019. Penetapan status tersebut untuk mengoptimalkan
penanganan korban banjir.
"Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa, harta benda, rusak dan
hilangnya rumah warga, kerusakan sarana prasarana umum, permukiman,
dan infrastruktur jalan serta jembatan," ujar Bupati Jayapura Mathias
Awaitouw seperti dilansir Antara, Rabu (20/3/2019).
Mathias mengatakan penetapan status tersebut dilakukan lantaran dia melihat
kondisi di lapangan yang membutuhkan penanganan segera. Karena itu, perlu
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dilakukan upaya-upaya penanganan darurat sehingga dapat meminimalkan
dampak bencana.
Selain itu, kata Mathias, perlu ditempuh langkah-langkah penanganan yang
bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur
penanganan pada masa tanggap darurat. Dia pun meminta semua instansi
terkait Pemkab Jayapura, dunia usaha, serta masyarakat umum di wilayah
Kabupaten Jayapura agar dapat melakukan antisipasi potensi bencana banjir
bandang di Kabupaten Jayapura.
Untuk diketahui, tiga distrik di Pemkab Jayapura, yakni Sentani, Waibu, dan
Sentani Barat, diterjang banjir bandang pada Sabtu (16/3). Akibatnya, 104
orang meninggal dunia, 93 jiwa dilaporkan hilang, 75 orang mengalami luka
ringan, dan 84 orang mengalami luka berat. Sementara itu, jumlah korban
terdampak di tiga distrik sebanyak 11.725 keluarga.
Berdasarkan artikel di detik.com tentang Banjir Bandang Sentani upaya
apakah yang dapat dilakukan oleh warga kab. Jayapura agar kejadian tersebut
tidak terulang lagi?
Model pembelajaran berbasis masalah cocok digunakan untuk menjawab
permasalahan konstektual yang muncul di masyarakat, seperti contoh artikel
detik.com ini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu model pembelajaran ini
adalah 5 X 35 jam pelajaran. Pada aktifitas pembelajaran ini, IPK yang
dikembangkan adalah :
3.8.5 Mengemukakan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam
di lingkungannya
3.8.6 Mengemukakan pentingnya pelestarian sumber daya alam di
lingkungannya
4.8.1 Merancang upaya pelestarian sumber daya alam
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4.8.2 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama
orang-orang dilingkungannya
Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini :
1. Orientasi terhadap masalah
Pada tahap ini guru menggiring dan menciptakan suasana yang merangsang
siswa untuk menentukan pertanyaan/masalah yang akan diselesaikan peserta
didik. Guru harus betul-betul memastikan bahwa masalah yang dikemukakan
oleh peserta didik dan kelompoknya sesuai dengan IPK dan tujuan
pembelajaran.
Artikel detik.com tentang banjir bandang sentani, sehingga harapannya
pertanyaan/permasalahan yang muncul dari peserta didik adalah :
a. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di Kab. Sentani?
b. Apa upaya yang harus dilakukan supaya tidak terulang kembali di
musim hujan berikutnya?
2. Mengorganisasikan peserta didik
Aktivitas pada tahapan ini dimulai dengan guru membagi peserta didik
menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diupayakan antara 4 – 5 orang.
Setiap anggota kelompok diberikan tugas untuk membuat pertanyaan
berdaarkan artikel yang mereka baca. Setelah semua anggota membuat
pertanyaan, dilakukan diskusi kelompok untuk menentukan pertanyaan mana
yang akan dilakukan penyelidikan.
Pada tahap ini guru harus memastikan pertanyaan yang terpilih sesuai dan
merujuk pada tujuan pembelajaran.
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3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
Pada tahap ketiga ini guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan
peserta didik dalam kelompok untuk melakukan aktivitas ilmiah. Kegiatan
yang dilakukan peserta didik dalam tahap ini terdiri dari :
a. Menentukan hipotesis, berdasarkan permasalahan di atas, maka guru
mengarahkan peserta didik untuk membuat hipotesis, “penyebab
terjadinya

banjir

bandang

adalah

pendangkalan

sungai

dan

pengrusakan hutan, cara mengendalikan agar tidak terjadi banjir
bandang yaitu dengan menjaga keseimbangan dengan penanaman
kembali pohon di hutan dan dengan pelestarian alam dengan tidak
menebang pohon sembarangan”.
b. Mengumpulkan data, peserta didik dalam kelompok melakukan
pengumpulan data, melalui kajian pustaka dari berbagai sumber
bacaan, wawancara dengan warga dan ahli kehutanan.
c. Pengolahan dan analisis data, mendiskusikan hasil kajian pustaka dan
wawancara, membuat laporan hasil diskusi kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Pada tahap ini, peserta didik membuktikan hasil pengumpulan dan
pengolahan data, melakukan presentasi hasil kelompoknya masing-masing.
5. Analisis dan evaluasi proses
Pada tahap terakhir ini, peserta didik membuat kesimpulan hasil penyelidikan
dan memverifikasi hipotesis apakah sesuai dengan hasil diskusi kelompok.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Bacalah kisah pada wacana di atas, baca dan telaah secara seksama,
kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Gagasan penting yang terdapat pada hasil kesepakatan hasil KTT
Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992?
2. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah….
3. Pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi berdasarkan GBHN dan
Propenas, tetapi berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mempunyai tujuan
di antaranya ....
4. Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan
pelestarian lingkungan hidup?
5. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup !
6. Bagaimana upaya kita sebagai masyarakat dalam melakukan
pelestarian dan keseimbangan tanah, udara, hutan, laut dan pantai,
flora dan fauna
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
1. Sumber daya alam apa saja yang ada di sekolahmu? Dan sebutkan
masing-masing contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya?
2. Permasalahan

apa

yang

ada

dilingkungan

sekolah

ataupun

dilingkungan sekitarmu berkenaan dengan sumber daya alam
3. Buat rencana kegiatan dalam rangka menjaga sumber daya alam
disekitar sekolah, paling sedikit dua sumber daya alam di sekitar
sekolah. Siswa harus merencanakan paling sedikit tiga kegiatan untuk
mejaganya dengan mengisi tabel
Sumber daya
alam
tanaman

Rencana kegiatan
1. Menyiram
setiap pagi
2. ..
3. ..

Alat yang
dibutuhkan

tanaman

4. Buatlah rancangan upaya pelestarian sumber daya alam

Lembar Kerja Peserta Didik 3
1. Melakukan kegiatan dalam upaya pelestarian sumber daya alam
bersama orang-orang dilingkungan
2. Melakukan kegiatan dalam upaya keseimbangan sumber daya alam
bersama orang-orang dilingkungan
3. Membuat laporan kegiatan dalam upaya keseimbangan dan pelestarian
sumber daya alam yang telah dilakukan
4. Mempresentasikan hasil laporan
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C. Bahan Bacaan

1. Jenis-Jenis Sumber Daya Alam
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya akan sumber daya alam.
Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis
sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan
masyarakat.
1. Berbagai Jenis Sumber Daya Alam Dihubungkan dengan Lingkungan
Sumber daya alam erat kaitannya dengan lingkungan, baik jenis, manfaat
ataupun ketersediaannya di alam.
a. Menurut jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai
berikut.
1) Sumber daya alam hayati
Sumber daya alam hayati berasal dari berbagai makhluk hidup seperti
tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.
(a) Sumber daya alam nabati
Sumber daya alam nabati merupakan kekayaan alam yang berasal dari
tumbuhan, seperti hutan tropis dan hutan musim.
(b) Sumber daya alam hewani
Sumber daya alam hewani ini tersebar dalam tiga wilayah di Indonesia
yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ragam hewan di Indonesia
bagian barat mengikuti Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam
hewan daerah Australia. Ciri khas keragaman hewan yang asli Indonesia

158

Unit Pembelajaran
Pelestarian Lingkungan

dapat ditemukan di daerah Indonesia bagian tengah, seperti komodo dan
anoa.

.
Gambar 4. Komodo sumber daya alam hayati
Sumber: 100percentfromindonesia.wordpress.com

2) Sumber daya alam nonhayati
Merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup, seperti barang tambang
diantaranya batu bara, emas, dan timah.

Gambar 5. Batu bara termasuk sumber daya alam non hayati
Sumber: vibiznews.com
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b. Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu
sebagai berikut.
1) Sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan
hidup manusia, seperti hutan, laut, dan tanah.

Gambar 6. Laut merupakan sumber daya alam penghasil kebutuhan manusia
Sumber: ainzacha.blogdetik.com

2) Sumber daya alam penghasil energi
Sumber daya alam ini dapat menghasilkan energi seperti matahari,
gelombang laut, minyak, dan gas bumi.

Gambar 7. Gelombang laut penghasil energi
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Sumber: wallpampers.ru

3) Sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya
Alam Indonesia yang indah ini merupakan sumber daya alam yang
dimanfaatkan keindahannya dan mendatangkan rasa nyaman saat melihatnya.
Panorama alam yang indah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 8. Pemandangan alam
Sumber: gambarhidup.blogspot.com

c. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam
Penyebaran sumber daya alam ini tidak merata di seluruh daerah Indonesia.
Yang termasuk ke dalam jenis sumber daya alam ini adalah sebagai berikut:
1) Sumber daya alam yang terbarukan
Sumber daya alam ini disebut diperbarui karena apabila habis maka
akan dibuat diperbarui kembali, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan
peternakan.
Hutan menghasilkan sumber kekayaan yang berlimpah. Di dalamnya
terdapat berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia.
Menurut jenis tanamannya, hutan terbagi menjadi hutan homogen dan
heterogen. Dalam diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh hutan
homogen dan heterogen.
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2) Sumber daya alam yang tidak terbarukan
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Sumber Daya
Alam yang pembentukannya sangat lama sekali (puluhan juta tahun)
dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelola dan
menjaganya, seperti barang tambang. Barang tambang ini dapat kita
bagi menjadi dua, yaitu barang tambang logam dan barang tambang
nonlogam. Contoh barang tambang logam adalah timah, bijih besi,
tembaga, emas, bauksit, perak, dan mangan. Sedangkan contoh barang
tambang nonlogam adalah batu bara, gamping, kaolit, tanah liat, pasir
kuarsa, marmer, batu akik, belerang, gas, dan minyak bumi.
3) Sumber daya alam yang kekal
Sumber daya alam ini tidak akan habis dimakan waktu seperti matahari
dan udara.
2. Berbagai jenis sumber daya alam dihubungkan dengan teknologi
Sumber daya alam dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik.
Keduanya saling memengaruhi.
a. Teknologi memberi pengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Teknologi yang ramah
lingkungan dapat mengolah sumber daya alam secara maksimal tanpa
merusak habitat yang ada. Misalnya, untuk mengebor sumber daya alam
berupa minyak bumi dibutuhkan teknologi canggih agar proses
pengeboran tidak merusak alam.
Sebaliknya, teknologi yang tidak ramah lingkungan akan membuat
lingkungan rusak dan sumber daya alam cepat habis. Pemanfaatan
teknologi secara maksimal dibutuhkan pula dalam mengolah sumber daya
alam seperti pembuatan kertas dan pembuatan pakaian.
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1) Pengaruh teknologi dalam pembuatan kertas.
Pembuatan kertas termasuk rumit. Padahal, kertas harus diproduksi
dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan lebih banyak kertas,
banyak pohon ditebang. Kayu pohon tersebut diolah menjadi bubur
kertas yang akhirnya menjadi kertas. Mengingat hal tersebut kita harus
menekankan kepada siswa untuk menghemat menggunakan kertas agar
tidak banyak hutan yang ditebanginya.
2) Membuat pakaian.
Pakaian dari bahan sutra lebih susah dibuat daripada pakaian dari
bahan kapas. Kepompong sutra harus diurai terlebih dahulu menjadi
benang. Dengan teknologi, kepompong-kepompong sutra mudah diurai
untuk dijadikan benang sebagai bahan pembuat kain sutra.
3) Sumber daya alam dapat membuat teknologi menjadi lebih baik.
Misalnya, pasir besi digunakan sebagai bahan dalam pembuatan mesin
dan baling-baling kincir angin.
3. Berbagai jenis sumber daya alam dihubungkan dengan masyarakat
Wilayah Indonesia yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Kekayaan
tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan sumber daya alam dapat membuka lapangan pekerjaan atau
meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber daya alam di suatu daerah
akan memengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Karena sumber
daya alam tersebar mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah, di
Indonesia karakteristik masyarakat di dataran tinggi berbeda dengan
masyarakat dataran rendah.
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2. Manfaat Sumber Daya Alam
Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah, baik dalam bentuk sumber
daya alam hayati ataupun nonhayati. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan
untuk kesejahteraan umat manusia. Peningkatan kesejahteraan manusia dan
kemajuan teknologi tentu saja tidak terlepas dari kemampuan manusia dalam
mengeksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, manusia harus selalu ingat
bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung
jawab.
1. Sumber Daya Alam dan Ekonomi Setempat
Dikaitkan dengan ekonomi setempat jenis sumber daya alam dapat
dimanfaatkan sebagai berikut.
a. Sumber Daya Alam Hayati
Sumber daya alam hayati terdiri atas hewan dan tumbuhan. Hewan dapat
digunakan sebagai bahan makanan sumber protein bagi manusia. Bahan
makanan yang dapat dihasilkan oleh hewan di antaranya daging, telur, susu,
dan madu. Bagian tubuh hewan dapat juga dimanfaatkan untuk industri,
misalnya kulit untuk industri sepatu dan tas. Seperti halnya hewan,
tumbuhan juga merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai
bahan makanan. Manfaat lain dari tumbuhan adalah sebagai bahan
pembuatan aneka kosmetik dan obat-obatan. Bagian kayu tumbuhan juga
dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan pembuatan bubur
kertas.
b. Sumber Daya Alam Nonhayati
Sumber daya alam nonhayati berupa benda mati. Contoh sumber daya alam
nonhayati antara lain air, udara, dan bahan tambang. Sumber daya alam
berupa bahan tambang yang banyak terkandung di Indonesia dimanfaatkan
secara

maksimal

dengan

berpegang

pada

prinsip

pembangunan

berwawasan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa bahan tambang yang
bermanfaat di wilayah Indonesia.
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1) Batu bara
Batu bara merupakan bahan tambang nonlogam yang dimanfaatkan
untuk bahan bakar rumah tangga dan industri, serta manfaat lain untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Batu bara di Indonesia dapat di
temukan di daerah Ombilin (Sawahlunto, Sumatera Barat), Bukit Asam
(Tanjung Enim, Sumatera Selatan), dan Kota Baru (Pulau Laut,
Kalimantan Selatan).
2) Bauksit
Bauksit merupakan bahan tambang logam yang dimanfaatkan sebagai
bahan pembuatan aluminium. Aluminium ini digunakan untuk
membuat peralatan rumah tangga dan sebagai bahan untuk kerangka
badan pesawat terbang. Lokasi penghasil bauksit di Indonesia adalah di
Pulau Bintan (Riau) dan Singkawang (Kalimantan Barat).
3) Bijih besi dan besi
Bijih besi dimanfaatkan untuk campuran semen dan industri logam besi.
Sedangkan besi dimanfaatkan untuk membuat jembatan, bahan
bangunan, dan industri mesin. Lokasi di Indonesia yang banyak
terkandung bijih besi dan besi adalah Cilacap (Jawa Tengah) dan Cilegon
(Banten).
4) Emas dan perak
Emas dan perak merupakan bahan tambang logam yang bermanfaat
sebagai perhiasan yang harganya tak ternilai dan sebagai cadangan
kekayaan negara. Lokasi yang banyak mengandung tambang emas dan
perak, yaitu Cikotok (Banten), Jampang (Jawa Barat), Martapura
(Kalimantan Selatan), dan Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara).
5) Mangan
Bahan tambang nonlogam ini bermanfaat untuk melapisi besi agar
terlihat seperti baja dan digunakan untuk bahan batu baterai. Wilayah
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Indonesia yang mengandung mangan, yaitu Kliripan (Yogyakarta), dan
Karangbolong.
6) Minyak bumi dan gas
Minyak bumi dan gas merupakan bahan tambang yang banyak dipakai
oleh hampir sebagian besar penduduk di Indonesia. Manfaat dari
minyak bumi ini adalah sebagai bahan bakar yang banyak membantu
manusia dalam kehidupan sehari-sehari dan bahan bakar industri.
Lokasi minyak bumi di wilayah Indonesia berada di Sorong (Papua),
Pulau Seram (Kepulauan Maluku), Cepu (Jawa Tengah), Plaju, dan
Sungai Gerong (Sumatera Selatan). Sedangkan LPG terdapat di wilayah
Arun (Aceh) dan Bontang (Kalimantan Timur).
7) Tembaga
Tembaga merupakan bahan tambang logam yang bermanfaat untuk
bahan pembuat kawat listrik mengingat tembaga merupakan
penghantar panas yang baik. Manfaat lainnya adalah untuk bahan
perunggu. Wilayah Indonesia yang mengandung tembaga, yaitu
Tembagapura (Papua), Cikotok (Jawa Barat), dan Tirtomoyo (Jawa
Tengah).
8) Timah
Timah merupakan bahan tambang logam yang bermanfaat sebagai
pelindung kabel listrik, pipa air minum, dan peralatan rumah tangga.
Wilayah yang mengandung timah yaitu daerah Pulau Singkep dan
Bangka Belitung.
2. Sumber Daya Alam dan Upaya pelestarian
Berikut ini adalah beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam.
a. Penghematan
Pemanfaatan sumber daya alam perlu dibarengi dengan penghematan.
Terlebih lagi untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Penghematan
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dilakukan agar ketersediaannya sumber daya alam terjaga dalam waktu
lama. Jika sumber daya alam habis, masyarakat Indonesia akan mengalami
kesulitan.
b. Perlindungan
Meskipun bersifat terbarukan, sumber daya alam berupa hewan dan
tumbuhan dapat mengalami kepunahan. Salah satu langkah untuk
mencegah hal tersebut perlu dibuat area khusus untuk perlindungan.
Contoh perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat berupa Taman
Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa.
c. Pemeliharaan
Pemeliharaan akan aset yang tak ternilai harganya sangat penting
dilakukan untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Hutan produksi
yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan.
Penebangan harus dilakukan dengan cara tebang pilih agar pohon yang
berusia muda tidak rusak. Pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah
dilakukan dengan usaha penangkaran.

3. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam
Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal akan
memberikan manfaat bagi manusia, misalnya untuk kesejahteraan. Akan
tetapi, pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan tanggung jawab
untuk tetap menjaga kelestariannya. Eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan tanpa disertai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam
akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia.
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Beberapa dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan
sebagai berikut.
1. Terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan
air akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat
mengakibatkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang
berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara
menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi yang dapat membahayakan
kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Pencemaran udara
dapat mengganggu kesehatan dan juga menimbulkan peningkatan suhu
bumi secara global.
3. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan
bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan.
Selain membunuh ikan-ikan besar untuk kebutuhan konsumsi,
penggunaan bahan peledak juga turut memusnahkan ikan-ikan kecil yang
ada di wilayah perairan. Kondisi ini akan menimbulkan krisis terhadap
sumber daya ikan dan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem
lautan. Selain itu, peledak yang dibuat dari bahan-bahan kimia akan
mencemari lingkungan perairan yang dapat mengganggu makhluk hidup
yang ada di dalamnya.
4. Kerusakan tanah terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan
peremajaan atau perawatan. Kerusakan tanah dapat juga diakibatkan oleh
sistem pertanian dengan metode ladang berpindah. Dalam metode ladang
berpindah, setelah digunakan sebagai lahan pertanian, tanah yang sudah
tidak subur dibiarkan begitu saja tanpa perawatan sehingga tanah
menjadi gersang dan tidak berfungsi. Kerusakan alam tidak akan terjadi
seandainya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara
bijaksana. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal,
tetapi
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kelestariannya. Tanggung jawab menjaga kelestarian alam adalah
tanggung jawab seluruh masyarakat. Semua orang wajib ikut serta dalam
usaha

pelestarian

lingkungan

sesuai

dengan

kapasitas

dan

kemampuannya masing-masing.
Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan
sumber daya alam adalah sebagai berikut.
1. Melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang
gundul. Penebangan hutan harus melalui prosedur yang benar, misalnya
dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang
masih muda. Penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman
kembali supaya di kemudian hari fungsi pohon yang ditebang dapat
diganti oleh pohon baru.
2. Tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya titik
api setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Titik api
tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga hutan gundul
dan polusi udara.
3. Selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran
sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai.
Pendangkalan di sepanjang aliran sungai dapat menimbulkan banjir pada
musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.
4. Untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan
di daerah perkotaan. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di
lahan-lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau.
5. Selain penanaman pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai
sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi jumlah
kendaraan pengguna bahan bakar minyak, menggunakan kendaran secara
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efektif dan efisien, atau mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah
lingkungan. Industri-industri yang umumnya menggunakan bahan bakar
minyak sebaiknya juga berlokasi di wilayah yang jauh dari pemukiman
masyarakat, untuk mencegah dampak yang buruk terhadap kesehatan
masyarakat.
6.

Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak
membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pencegahan juga dapat
dilakukan dengan menghindari terjadinya kebocoran minyak di daerah
pertambangan lepas pantai.

7. Kerusakan tanah dapat dicegah dengan tidak melakukan kegiatan ladang
berpindah. Setelah ditanami suatu jenis tanaman, lahan pertanian
sebaiknya ditanami dengan tanaman lain. Hal tersebut dilakukan untuk
mencegah kerusakan tanah akibat ketidakseimbangan nutrisi di
dalamnya. Sementara itu, untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan
membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian miring. Usaha
melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan sejak dini mulai dari halhal kecil. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan tidak membuang
sampah sembarangan, menghemat penggunaan barangbarang dari plastik
dan logam, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan, dan
melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai.
Ingatlah bahwa langkah kecil kita dapat memberikan perubahan besar
terhadap pelestarian lingkungan jika dilakukan secara konsisten.

4. Peta Sebaran Sumber Daya Alam
Seperti dijelaskan di awal, bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi
sumber daya alam hayati dan nonhayati. Sumber daya alam, merupakan
sumber daya alam berupa makhluk hidup. Dalam hal ini adalah hewan,
tumbuhan (nabati), dan mikroorganisme. Sebaliknya, sumber daya alam
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nonhayati itu merupakan sumber daya alam yang bukan makhluk hidup,
seperti minyak bumi, gas alam, logam, tanah, air, dan mineral.
Indonesia dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi, sangat kaya dengan
sumber daya alam hewani dan nabati. Kita memiliki hutan tropis yang sangat
luas. Ditambah dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan
menjadikan Indonesia memiliki laut luas dengan segala keanekaragaman
hayati di dalamnya. Selain itu, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki
aneka ragam tanaman sebagai sumber daya alam hayati.
Jadi, sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam
jenisnya. Tersebar hampir di seluruh daratan, perairan tawar, dan lautan.
Hasil hutan kita sangat banyak dan terkenal ke seluruh dunia. Akan tetapi,
hutan kita juga termasuk paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya.
Jadi, dalam mengelola hutan, diperlukan kebijakan hutan antara lain
memanfaatkan sumber daya dan menjaga kelestariannya. Selain hasil hutan,
Indonesia juga kaya dengan hasil perkebunan dan pertaniannya. Oleh karena
itu, dengan kasus kelangkaan bawang putih akhir-akhir ini, membuat kita
malu sebagai negara agraris. Seharusnya kita tidak perlu mengalami
kelangkaan bawang putih sampai harus mengimpornya dari negara lain.
1. Persebaran Sumber Daya Alam Hayati
Kalau kita ingin melihat persebarannya, maka sumber daya alam hayati di
Indonesia bisa kita bagi menjadi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, dan perikanan.
a. Sektor Pertanian
Dari sektor pertanian, sumber daya alam banyak jenisnya, sebagai contoh,
sawah ditanami padi untuk diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi.
Nasi merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu, sawah hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain sawah, hasil
pertanian lain, di antaranya tanaman lahan kering seperti jagung, ubi kayu, ubi
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jalar, sagu, kacang, kedelai, buah-buahan, dan tanaman holtikultura
menambah kekayaan Indonesia di sektor pertanian. Persebaran hasil produksi
pertanian yang ada di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, Sumatra, Bali,
Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Masingmasing wilayah tersebut
mempunyai jenis tanaman tertentu yang lebih unggul dibandingkan dengan
wilayah lainnya. Hal itu tentunya berkaitan dengan iklim dan kesuburan tanah
di wilayah masing-masing.
b. Sektor Perkebunan
Hasil dari sektor perkebunan yang umum di Indonesia, di antaranya karet,
kelapa sawit, dan kopi. Perkebunan tersebut banyak diusahakan di Jawa,
Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Seperti halnya sektor pertanian, di sektor
perkebunan pun, setiap wilayah memiliki kuantitas dan kualitas yang berbeda.
c. Sektor Kehutanan
Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan terdapat di pulau-pulau besar,
seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di pulau-pulau lain bukan
berarti tidak ada hutan, hanya saja luas kawasan hutannya relatif lebih
dibandingkan dengan pulau-pulau tersebut.
d. Sektor Peternakan dan Perikanan
Sektor peternakan, juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga
dengan perikanan, mengingat wilayah kita yang terdiri atas pulaupulau, yang
tentunya terdiri atas lautan juga, potensi perikanan kita juga menyebar
hampir di seluruh wilayah Indonesia.
2. Persebaran Sumber Daya Alam Nonhayati
Persebaran sumber daya alam nonhayati yang akan dibahas di sini adalah hasil
tambang yang meliputi minyak bumi, gas alam, batubara, tanah liat, kaolin,
gamping, pasir kuarsa, pasir besi, marmer, batu akik, bauksit, timah, tembaga,
emas, perak, dan belerang.
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a. Minyak Bumi
Dulu kita sempat menjadi pengekspor minyak bumi, tetapi sekarang kita
menjadi pengimpor minyak bumi. Maksud pengimpor itu bukan berarti kita
tidak mengekspor, tetapi impor kita lebih banyak daripada ekspornya.
Hal itu berkaitan dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi kita,
sementara konsumsi minyak bumi terus bertambah. Padahal, mutu minyak
bumi Indonesia dikenal cukup baik, karena memiliki kadar sulfur (belerang)
yang sangat rendah. Hal itu merupakan nilai lebih, karena dapat mengurangi
kadar pencemaran udara yang sekarang sedang menjadi masalah sorotan
dunia. Adapun daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, yaitu
sebagai berikut.
1) Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo.
2) Pulau Sumatera: Palembang (Sungai Gerong dan Sungai Plaju) dan Jambi
(Dumai)
3) Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balikpapan
4) Pulau Irian: Sorong
b. Gas Alam
Gas alam biasanya dijual dalam bentuk cair. Gas alam cair diproduksi di Arun
dan Badak, Provinsi Aceh. Gas alam cair ini sebagian diekspor, antara lain ke
Jepang.
c. Batubara
Daerah tambang batu bara di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:
1) Ombilin dekat Sawahlunto (Sumatera Barat)
2) Bukit Asam dekat Tanjung Enim (Sumatera Selatan)
3) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan (Pulau Laut/Sebuku), Jambi, Riau, Aceh, dan Papua
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d. Tanah Liat
Wilayah di Indonesia yang merupakan penghasil tanah liat, di antaranya di
dataran rendah Pulau Jawa dan Sumatera.
e. Kaolin
Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak
terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera.
f. Gamping (Batu Kapur)
Wilayah yang banyak mengandung batu kapur di Indonesia, di antaranya
Pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.
g. Pasir Kuarsa
Wilayah yang banyak mengandung pasir kuarsa di Indonesia, di antaranya di
Banda Aceh, Bangka, Belitung, dan Bengkulu.
h. Pasir Besi
Wilayah yang banyak mengandung pasir besi di Indonesia, di antaranya Pantai
Cilacap, Jawa Tengah.
i. Marmer/Batu Pualam
Wilayah yang banyak mengandung marmer di Indonesia, di antaranya
Trenggalek, Jawa Timur dan daerah Bayat, Jawa Tengah.
j. Batu Akik/Batu Aji
Keberadaan batu akik hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, karena
banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.
k. Bauksit
Wilayah yang banyak mengandung bauksit di Indonesia, di antaranya Pulau
Bintan dan Riau.
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l. Timah
Wilayah yang banyak mengandung timah di Indonesia, di antaranya Pulau
Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi
timah putih dunia.
m. Nikel
Wilayah yang banyak mengandung nikel di Indonesia, di antaranya di sekitar
Danau Matana, Danau Towuti, dan Kolaka (Sulawesi Selatan).
n. Tembaga
Wilayah yang banyak mengandung tembaga di Indonesia, di antaranya di
Tirtomoyo dan Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi), dan
Tembagapura (Papua).
o. Emas dan Perak
Wilayah yang banyak mengandung emas dan perak di Indonesia, di antaranya
sebagai berikut. 1) Tembagapura di Papua (Irian Jaya) 2) Batu Hijau di Nusa
Tenggara Barat 3) Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat 4) Simao di
Bengkulu 5) Logos di Riau 6) Meulaboh di Nangroe Aceh Darusalam
p. Belerang
Wilayah yang banyak mengandung belerang di Indonesia, di antaranya
terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas, Garut-Jawa Barat, dan di kawah
gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah).
q. Mangan
Wilayah yang banyak mengandung mangan di Indonesia, di antaranya di
Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karang
Nunggal, dan Tasikmalaya-Jawa Barat.
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5. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Keragaman Sosial
Budaya dan Mata Pencaharian
Sumber daya alam yang tersebar di bumi Indonesia sangat beragam dan
bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat
Indonesia. Sumber daya alam di negara kita, sangat erat kaitannya dengan
kenampakan alam Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan
sosial, budaya, dan mata pencaharian masyarakat Indonesia.
Keragaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, antara
lain dapat dilihat dari adat istiadat, peralatan dan perlengkapan hidup, alat
transportasi, senjata dan alat-alat rumah tangga, kesenian, bahasa, serta
sistem kemasyarakatan.
Masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki adat istiadat, dan budaya
yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi.
1. Dataran Tinggi
Di dataran tinggi, sumber daya alam yang dihasilkan misalnya kayu, teh,
berbagai sayuran, dan buah-buahan. Sumber daya alam tersebut dapat diolah
menjadi berbagai macam benda yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh,
kayu diolah menjadi meja, kursi, dan perabotan rumah tangga. Sumber daya
alam tersebut berpengaruh terhadap peralatan dan perlengkapan hidup
masyarakat pedesaan. Untuk menebang kayu, masyarakat desa membutuhkan
kapak, gergaji, atau senjata tajam lainnya. Untuk mengolah sawah, mereka
membutuhkan cangkul, dan bajak.
2. Dataran Rendah
Di dataran rendah, terdapat pantai dan laut, sehingga sumber daya alam yang
dihasilkan, antara lain ikan, terumbu karang, dan garam. Sumber daya alam
tersebut berpengaruh terhadap
masyarakatnya.
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Untuk menangkap ikan, masyarakat nelayan membutuhkan peralatan berupa
jaring, perahu, dan yang lainnya. Bukan hanya pada peralatan dan
perlengkapan hidup masyarakatnya saja, perbedaan juga terjadi pada seni
kriya atau kerajinan yang dihasilkan masyarakat yang tinggal di dataran
rendah dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat yang
tinggal di dataran tinggi memanfaatkan sumber daya alam yang berupa tanah
liat untuk dibuat gerabah, sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran
rendah memanfaatkan berbagai cangkang kerang untuk dibuat kerajinan.

6. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Mata Pencaharian
Tanah di dataran tinggi cocok untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan,
dan peternakan. Lahan pertanian dapat ditanami berbagai macam tanaman,
sehingga masyarakat setempat memilih untuk menjadi petani. Selain menjadi
petani, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi juga ada yang menjadi
peternak dan bekerja di perkebunan.
Tanah di dataran rendah dan pesisir lebih cocok untuk lahan tambak ikan,
wisata pantai, atau kawasan industri. Pada umumnya, kota-kota besar yang
ada di Indonesia berada di dataran rendah. Tidak heran penduduk dataran
rendah lebih banyak daripada penduduk dataran tinggi. Masyarakat yang
tinggal di dataran rendah yang dekat laut ada yang bekerja sebagai nelayan,
petani garam, dan petani tambak, sedangkan masyarakat yang tinggal di
kawasan perkotaan, umumnya bekerja sebagai karyawan, buruh pabrik, dan
pegawai lainnya.
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Gambar 9. Persebaran Sumber Daya Alam
Sumber: catatanbuindah.blogspot.com
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A. Pembahasan Soal-soal
Soal USBN tahun 2016
1. Pembuatan tas, jaket, dompet dan sepatu kulit sebagian besar
memanfaatkan bagian tubuh hewan seperti buaya. Hal ini mengakibatkan
kepunahan hewan tersebut. Salah satu upaya untuk melestarikannya
dengan membuat penakaran buaya
2. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah plastik
berbayar ketika berbelanja disupermarket atau minimarket sangatlah
baik. Hal tersebut dikarenakan sampah plastik yang terkubur dalam tanah
akan merusak keseimbangan ekosistem. Dampak dari plastik tersebut
adalah membunuh semua hewan termasuk hewan termasuk hewan yang
bermanfaat bagi tumbuhan
3. Hutan-hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika hujan turun
dan dapat menimbulkan banyak banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut,
upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan reboisasi

Soal USBN tahun 2017
1. Badak bercula satu di Ujung Kulon hampir mengalami kepunahan. Salah
satu upaya untuk melestarikan hewan tersebut dengan cara membuat
Suaka Margasatwa
2. Penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara dan
menghasilkan

jumlah

karbondioksida

sangat

besar,

sehingga

menimbulkan pemanasan global. Salah satu akibat pemanasan global
adalah menipisnya lapisan ozon
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3. Nasib pantai semakin memprihatinkan, sebab belakangan ini abrasi yang
menggerus bibir pantai semakin bertambah. Upaya yang dapat dilakukan
untuk mencegah abrasi adalah menanam pohon bakau disekitar pantai

Soal USBN tahun 2018
1. Hutan merupakan kawasan yang memiliki peranan penting dalam
ekosistem. Hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu kita jaga agar
tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan dimasa kini dan masa
yang akan datang. Dampak utama dari kerusakan hutan adalah banjir,
kekeringan, longsor
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B. Mengembangkan Soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: IV
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
pentingnya
upaya
keseimbangan
dan pelestarian
sumber daya
alam di
lingkungannya
LINGKUP
MATERI
Mahluk Hidup
dan
Lingkungannya

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tina Agustina

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Prediksi masalah apa yang paling urgent terjadi jika
salah satu barang tambang emas hilang dari peredaran
(punah)
A. Keseimbangan alam dan keamanan alam akan
terganggu
B. Mengganti perhiasan dengan bahan logam lain
C. Harga emas akan terus meningkat
D. Tidak dapat menabung dalam bentuk emas, baik emas
batangan maupun perhiasan
v

MATERI

Pelestarian
lingkungan
INDIKATOR
SOAL
Memprediksi jika
salah satu bahan
tambang punah

Kunci
Jawaban
A
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: IV
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
Menjelaskan
pentingnya upaya
keseimbangan
Nomor
dan pelestarian
Soal
sumber daya alam
2
di lingkungannya
LINGKUP MATERI
Mahluk Hidup
dan
Lingkungannya

Pelestarian
lingkungan
INDIKATOR SOAL
Menganalisis
rantai

antar

makanan

dalam ekosistem
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: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tina Agustina

Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Perhatikan pernyataan berikut :
1) Memperkecil penggunaan mobil pribadi dan
penggunaan angkutan umum
2) Menggunakan energi selain bahan bakar fosil
3) Menanam banyak pohon dilingkungan sekitar
4) Rajin membakar sampah yang menumpuk
5) Menggunakan kayu bakar untuk memasak
Upaya pengendalian pencemaran udara ditunjukkan
nomor ….
a. 2), 4)dan 5)

MATERI

hubungan

v

Kurikulum

Kunci
Jawaban
B

b. 1), 2), dan 3)
c. 1), 3), dan 5)
d. 1), 2), dan 4)

Unit Pembelajaran
Pelestarian Lingkungan

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.8 Menjelaskan pentingnya
upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dan
4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orangorang dilingkungannya. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa
indikator yang dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD
ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara
memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu
memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan
kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di unit pelestarian lingkungan menggunakan model discovery
learning, problem based learning dan pembelajaran saintifik, dengan metode
praktik dan diskusi melalui dua kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua
model pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan langkah demi
langkah dan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan
penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan
yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh
konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada unit sistem pelestarian lingkungan
terdiri atas : 1); Jenis-jenis sumber daya alam 2); Manfaat sumber daya alam;
3); Usaha pelestarian sumber daya alam; 4); Peta persebaran sumber daya
alam; 5) Hubungan sumber daya alam dengan keragaman sosial budaya dan
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mata pencaharian; dan 6) Hubungan sumber daya alam dengan mata
pencaharian.

Unit Pembelajaran
Pelestarian Lingkungan
unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel
mengenai “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam pembengunan
berkelanjutan”. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui
penyajian berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta
didik menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi pada taraf level
kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami unit ini dengan baik. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan unit ini pada
tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta
didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Unit Pembelajaran
Pelestarian Lingkungan

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah

Kriteria
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Jumlah Total

185

4

Keterangan
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di KKG sampai Saudara
memahaminya.

70-79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang
belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di KKG.
80-89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di KKG untuk
membelajarkan unit ini.

186

Paket Unit Pembelajaran
Makhluk Hidup dan Lingkungannya

Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini dapat
menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran dan penilaian
yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5
(lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam rangka
mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, saudara dapat menerapkan desain
yang telah disusun dalam pembelajaran kepada peserta didik di kelas masingmasing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit ini
dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh
Saudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) di KKG wilayah masing-masing. Saudara bersama guru-guru
lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit pembelajaran yang
disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas.
Selain itu, saudara dapat mengantisipasi

kesulitan-kesulitan yang mungkin

dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran untuk
mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas pembelajaran
menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah diimplementasikan. Selain itu,
Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal tes dan instumen penilaian lainnya
yang berorientasi HOTS dengan mengacu pada contoh yang disajikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat memenuhi
kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan yang terdapat
dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam mengalokasikan
waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya. Selain itu, Saudara dapat
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mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan di unit pembelajaran untuk
mengembangkan RPP topik-topik lainnya.
Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu terus merefleksikan dan
mengevaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahannya. Permasalahanpermasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan guru lainnya,
instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar dapat dengan segera menemukan
solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama
pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau
lainnya. Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara menghasilkan
karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam

rangka

perbaikan

dan

pengembangan

unit-unit

lainnya,

Kami

mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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