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Kata Pengantar

Pendidikan lingkungan menempati posisi yang strategis untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat daKegiatan Pendidikan Lingkungan oleh EU Co-Director SSFFMP lam mencegah
dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya
adalah melalaui penerapan kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah dengan menggunakan
Buku “Desa Ilalang”, yaitu buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
untuk Sekolah Dasar kelas 5.

Buku tersebut disusun dan dicetak pertama kali oleh Tim Forest Fire Prevention and Control
Project (FFPCP)-Uni Eropa yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan/Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Nasional/Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000.

Karena kegiatan pendidikan lingkungan harus dilakukan secara terus menerus diberikan kepada
anak  didik , maka South Sumatra Forest Fire Management Project  bersama dengan sektor
swasta PT Musi Hutan Persada , mencetak ulang buku “Desa Ilalang”. Selanjutnya Dinas/Instansi
terkait, sektor swasta, Kepala Sekolah, Guru dan masyarakat luas dapat membantu dan
mendukung menerapkan buku tersebut dengan tujuan semakin banyak orang sadar dan paham
untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
menerapkan buku “Desa Ilalang” sebagai buku pendidikan lingkungan di sekolah dasar.

Dr. Karl-Heinz Steinmann
EU Co-Director SSFFMP
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Kata Pengantar

Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya
menyambut gembira usaha Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan/Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan
Dinas Pendidikan Nasional/Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi
Sumatera Selatan  dan Tim Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP)-Uni Eropa
yang telah berhasil menerbitkan buku berjudul “Desa Ilalang”, yang merupakan buku tentang
lingkungan hidup dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tingkat sekolah dasar.
Hal ini merupakan upaya sektor kehutanan yang pertama bukan saja di Propinsi Sumatera
Selatan namun secara nasional.

Sangatlah disadari, bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius
terhadap degradasi sumber daya sekaligus pencemaran lingkungan. Upaya penanggulangan
kebakaran berupa pemadaman tidak akan mengembalikan sumber daya dan
keanekaragaman hayati yang hilang. Untuk itu upaya penyadaran masyarakat secara
sistematis merupakan langkah strategis dari sekarang ke masa depan.

Propinsi Sumatera Selatan sangat berterima kasih dan sangat mendukung
pengembangan manfaat buku ini melalui jalur-jalur pendidikan formal, informal, dan non –
formal, karena hal ini sejalan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia baik dari
aspek ilmu pengetahuan dan teknologi maupun iman, dan taqwa.

Harapan kami pihak-pihak yang berkompeten di dunia pendidikan dapat segera
menerapkannya di dalam kurikulum muatan lokal di lingkungannya.

H. Rosihan Arsyad
Gubernur Propinsi
Sumatera Selatan
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Arry dan Sinta saudara kembar. Ayah mereka yaitu Pak Rusdi, berasal dari Desa Ilalang dan
bekerja di Jakarta. Ibu mereka berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Keluarga Pak Rusdi tinggal di
sebuah rumah mungil di Jakarta Selatan.

Arry dan Sinta baru menerima rapor kenaikan kelas. Sebagai hadiahnya, ayah dan ibu
mengizinkan mereka berlibur ke rumah nenek di Sumatera.

“Liburan ke rumah nenek, asyi....k!” seru Sinta dan Arry.
Mereka akan pergi dengan adik ayah yang bernama Paman Buddin. Ia akan menjemput mereka

dengan mobil truknya. Keesokan harinya pagi-pagi benar Paman Buddin dan Kak Syamsul, teman
paman sudah datang, mereka berangkat setelah berpamitan dengan ayah dan ibu.

Mobil yang dikemudikan paman berjalan melewati jalan-jalan yang ramai di ibukota.
“Udara di sini sudah dicemari oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor dan debu!” ujar

Paman Buddin.

“Uh bau!” sergah Sinta sambil menutup hidungnya, ketika mobil mereka melewati sungai kecil
yang berair hitam. Kak Syamsul yang duduk di samping Sinta segera menaikkan kaca mobil. Pintu
gerbang Kota Jakarta mereka lewati.

Arry dan Sinta berteriak sambil melambaikan tangan “Selamat tinggal Jakarta, sampai ketemu
lagi!”

Mobil melaju menuju Pelabuhan Merak. Tampak antrian mobil dan penumpang sudah cukup
banyak untuk masuk ke dalam kapal. “Lega rasanya sudah berada di dalam kapal!” bisik Sinta
kepada Arry.
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Kapal mulai bergerak meninggalkan Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheuni di
Lampung. Beberapa jam kemudian kapal  merapat di Pelabuhan Bakauheuni. Paman Buddin
bergegas mengemudikan mobilnya dan tak lama kemudian mobil mereka sudah berada di luar
pelabuhan. Mereka memulai perjalanan di Sumatera dengan melewati sawah, kebun, dan barisan
Bukit Biru. Perjalanan panjang membuat Arry dan Sinta tampak kelelahan dan akhirnya tertidur.

Suara rem mobil yang nyaring membangunkan Sinta dan Arry, mereka berdua tampak terkejut.
“Apakah mobil kita tabrakan, Kak?” tanya Sinta kepada Arry. Rupanya tidak, mereka mendengar

suara  ribut-ribut di luar, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas karena terhalang kabut asap yang tebal.
“Ada kejadian apa di luar sana, Paman?” tanya Arry.
“Mungkin ada tabrakan!” jawab Paman Buddin sambil mematikan mesin mobilnya.
Paman dan Kak Syamsul bergegas turun menuju ke tempat terjadinya keributan, Arry dan Sinta tetap

berada di mobil. Memang benar telah terjadi kecelakaan. Paman, Kak Syamsul serta beberapa orang lainnya
segera memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Luka mereka cukup parah sehingga perlu
mendapatkan pertolongan dari dokter. Setelah korban mendapat pertolongan, Paman dan Kak Syamsul
melanjutkan perjalanan kembali.

Sambil mengemudikan mobil, Paman Buddin menjelaskan sebab-sebab kecelakaan di jalan raya kepada
Arry dan Sinta.

“Kecelakaan di jalan raya sering terjadi  karena pengemudi yang ngebut mengemudikan kendaraannya,
kondisi mobil yang buruk, sopir yang mengantuk dan gangguan asap kebakaran hutan dan lahan.”

Sinta dan Arry tampak terbatuk-batuk menghirup udara bercampur asap. Mata Sinta merah dan berair
terkena asap.

”Tenang Sin! Ini obat batuk dan obat tetes matanya!” kata Kak Syamsul sambil mengulurkan obat-
obatan kepada Sinta dan Arry.

“Ih..... ngeri, kalau melihat kebakaran hutan dan lahan seperti itu ya, Rry!” bisik Sinta kepada
Arry sambil menunjuk ke arah kebun dan hutan yang terbakar di kiri-kanan jalan. Api tampak
merah menyala di tengah malam yang gelap dan berkabut.

Mereka sampai di Kota Palembang pada pagi hari. Kak Syamsul menurunkan muatan mobil
mereka di sebuah toko dan Paman Buddin mengajak Arry dan Sinta jalan-jalan keliling kota untuk
membeli oleh-oleh pempek dan kerupuk kemplang pesanan nenek. Beberapa waktu kemudian
mereka melanjutkan perjalanan menuju Desa Ilalang.

Rumah-rumah panggung berderet di kiri-kanan jalan. Rawa, sungai, sawah, kebun, dan hutan
terbentang luas di sekelilingnya. Sinta dan Arry kagum melihatnya.

“Sebentar lagi kita sampai di rumah nenek!” kata paman.
Mobil truk paman berjalan pelan ketika melewati tugu Selamat Datang di Desa Ilalang. Sebuah rumah

panggung kayu dengan halaman rumput yang luas dan ditumbuhi pohon rambutan, mangga, sawo serta
kelapa tampak di depan mereka. Kedatangan mereka berdua sudah ditunggu-tunggu oleh nenek, bibi,
dan paman yang tampak tersenyum menyambut mereka. Mamat dan Aisyah berlarian menghampiri
mereka dan membantu membawakan tas Sinta dan Arry.

“Selamat datang di rumah nenek!” kata Aisyah dan Mamat serentak. 
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TUGAS-TUGAS

1.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Apa nama desa yang akan dikunjungi Arry dan Sinta?

2. Apa nama 2 pelabuhan penyeberangan laut yang dilalui Sinta dan Arry?

3. Apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

1.2 Menyusun Kata

Susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi kata-kata yang berhubungan dengan kebakaran.

Contoh: U  K  A  Y           =  KAYU
K  I  N  Y  A  M  =  MINYAK

a. I  P  A   =

b. A  R  I   =

c. B  A  U   =

d. P  A  A  S =

e. N  O  H  O  P =

f. T  A  H  U  N =

g. R  A  K  A  B  R  E  T   =

h. T  U  P  M  U  R    R  I  N  G  K  E  =

I. N  G  A  L  A    -    N  G  A  L  A   =

j. M  A  K  S  E    R  A  K  U  L  E  B  =

Desa  Ilalang 3



1.3 Bahan Penyebab Kebakaran di Sekitar Kita

Di sekitar tempat tinggal kita banyak ditemui bahan bakar penyebab kebakaran. Mari kita kenali bahan
bakar tersebut agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di  tempat kita.

Sebelum melakukan percobaan perhatikan hal-hal di bawah ini!
1. Percobaan hanya boleh dilakukan dengan pengawasan guru kelas yang hadir di  tempat kegiatan.

2. Kegiatan hanya boleh dilakukan di halaman sekolah yang bersih dari sampah, rumput, dan
semak-semak kering.

3. Sebelum melakukan kegiatan, siapkan terlebih dahulu ember berisi air untuk  memadamkan api.

4. Kegiatan yang menggunakan api hanya boleh dilakukan oleh guru kelas, siswa hanya mengamati dari
jarak + 4 m.

1. Apa hasil pengamatan kalian?

2. Diskusikanlah hasil pengamatanmu bersama teman-teman dan guru kelas!

Langkah-langkah Percobaan

Langkah 1. Siapkan satu ember air.

Langkah 2. Kumpulkan tiga jenis bahan sebagai berikut: daun, rumput alang-alang dan
ranting kayu secukupnya. Satu bagian daun, rumput dan ranting kayu yang
segar dan basah. Satu bagian lain yang kering.

Langkah 3. Letakkan masing-masing daun, rumput dan ranting basah dan kering pada
tumpukan yang berbeda.

Langkah 4. Bakar masing-masing bagian dengan menggunakan korek api.

Langkah 5. Amatilah:
Tumpukkan mana yang paling mudah terbakar, tumpukan mana yang  pa

ling
banyak menghasilkan asap.

Langkah 6. Setelah kalian selesai mengamati, padamkan api dengan  menggunakan air.
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1.4 Manusia dan Pencemaran  Lingkungan

Pencemaran dapat merusak udara, tanah, dan air serta mengganggu kehidupan manusia, tumbuhan,
dan hewan. Cobalah kalian hubungkan sumber pencemaran dengan gangguan yang diderita manusia
dan lingkungannya.

Jenis Pencemaran                                          Gangguan Bagi Manusia /
Lingkungan

Asap kendaraan bermotor Gangguan pendengaran

Asap kebakaran Gangguan mata

Asap pabrik Ikan / tanaman air mati

Asap rokok Sulit didaur ulang

Bunyi meriam bambu Gangguan pernafasan

Racun serangga Kecelakaan lalu-lintas

Racun ikan Burung liar banyak yang mati

Sampah plastik dan kaleng Penyakit kulit

Minyak dalam air sungai
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1.5 Pertukaran Barang antara Desa dan Kota

Banyak barang atau kebutuhan pokok sehari-hari dihasilkan dari desa kita atau didatangkan dari luar
desa kita dan bahkan dari luar negeri.

Coba kalian cari: benda kebutuhan pokok sehari-hari di bawah ini yang dihasilkan dari desa
kalian sendiri atau didatangkan dari luar desa kalian!

Berilah tanda silang pada kotak yang kalian anggap tepat!

Dari Desa            Dari Luar Desa

Beras

Tepung terigu

Sagu

Minyak goreng

Gula pasir

Kopi

Daging

Telur ayam

Ikan

Sayuran

Buah-buahan

Pakaian

Buku dan alat tulis
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Udara pagi ini cukup dingin, Arry masih berada di tempat tidur.
“Dingin eui!“ ujar Arry sambil merapatkan sarung ke tubuhnya.
”Ayo mandi Kak, jangan malas-malasan!” kata Sinta sambil menyisir rambutnya.
Arry bergegas bangun dan turun dari tempat tidur.” Ups..!” Arry terhuyung, hampir  saja ia

menginjak kucing di dekat tempat tidurnya.
Selesai mandi, Arry membantu nenek dan Sinta  menyiapkan sarapan.

Sinar matahari masih terhalang kabut tebal ketika Arry dan Sinta membantu nenek membersihkan
halaman.

“Sudah, biar nenek saja yang menyelesaikannya, mainlah ke rumah pamanmu!” kata nenek
pada Arry dan Sinta sambil menyiram tanaman kumis kucing di halaman.

Rumah paman berada di sebelah rumah nenek. Pagi-pagi benar paman sudah berangkat ke
kebun, di rumah hanya ada bibi, Mamat dan Aisyah.

Arry dan Sinta mengajak kedua sepupu mereka berkeliling desa.
“Ayo kita pergi sekarang!” ajak Arry.
“Sebaiknya kita minta izin dahulu dengan ibu!” kata Aisyah.
Bibi Aminah tidak berkeberatan mereka pergi jalan-jalan keliling desa.
Sambil berjalan Mamat berkata pada Arry, “Boleh tidak Mamat mengajak Saman, Kak?”
Siapakah Saman? Ia adalah teman bermain dan teman satu kelas Mamat di sekolah.
Arry mengangguk setuju. Hitung-hitung menambah teman, pikirnya.
Saman sedang memberi makan ayamnya ketika mereka datang. Lalu Mamat mengenalkan

Saman kepada Arry dan Sinta. Mereka pergi jalan-jalan setelah Saman menyelesaikan tugasnya
dan meminta izin kepada orang tuanya.

Pagi ini Desa Ilalang tampak sepi, sebagian warganya masih bekerja di kebun dan di sawah.
Jalan desa tampak sejuk diteduhi pohon-pohon bungur dengan bunganya yang berwarna ungu

dan merah jambu.
Rumah panggung dan rumah depok berbaris rapi di kanan-kiri jalan. Tanaman obat-obatan

dan bunga aneka warna ditanam di halaman.
“Ibu-ibu di sini tidak lagi menjemur pakaian di depan rumah. Ternak peliharaan tidak dibolehkan

berkeliaran di jalanan karena akan merusak tanaman dan mengotori jalan.” kata Mamat.
“Wah, bagus itu. Kotorannya dapat dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk. Dan yang pasti

kita tidak akan menginjak ranjau darat Desa Ilalang!” ujar Sinta.
Semua tertawa mendengar gurauannya.

“Dari mana penduduk desa mendapatkan kayu untuk bahan membuat rumah?” tanya Arry
kepada Saman.

”Dari kebun dan hutan!” jawab Saman.
“Memangnya tidak dilarang menebang pohon di hutan?” lanjut Arry lagi.

Hari Pertama di Desa Ialang



“Tidak, Kak! Karena setiap menebang satu pohon kita harus menanam bibit pohon baru di
dekat pohon yang ditebang! Itu peraturan adat Desa Ilalang!”

Baru kali ini Arry dan Sinta mendengar peraturan seperti itu, membuat rasa ingin tahu mereka semakin
besar.

“Wah.... bagusnya lapangan bola itu!” seru Sinta, ketika melihat lapangan rumput yang luas
dikelilingi pohon-pohon  besar yang rindang. Sinta bertanya nama pohon yang tumbuh di lapangan
bola itu kepada Mamat.

“Itu pohon sungkai dan tembesu, ditanam oleh penduduk desa beberapa puluh tahun yang
lalu. Dulunya ini tempat pasar kalangan, kemudian pasar dipindahkan ke pinggiran desa!” kata
Mamat.

Mereka beristirahat sejenak di bawah pohon tembesu yang rindang sambil menikmati pemandangan
alam yang indah.

Mereka melanjutkan perjalanan
mengunjungi surau desa, me-
nyusuri jalan kecil di pinggir sungai
yang diteduhi  pohon rengas, mar–
bira dan ketapang. Di seberang su–
ngai terhampar luas sawah, kebun
dan hutan.

“Hei...lihat, banyak sekali bu–
rung bangau di sana!” seru Sinta
sambil menunjuk ke arah sekelom–
pok burung bangau yang terbang
rendah.

“Bukan cuma burung bangau,
Kak! Di hutan di dekat desa masih
banyak harimau, beruang, rusa, monyet, babi dan satwa lainnya.“ kata Saman. Penjelasan Saman itu
membuat Sinta dan Arry terkejut karena di Jakarta satwa liar seperti itu hanya ditemui di kebun binatang.

“Ada apa sih di surau, sepertinya istimewa sekali?” tanya Sinta.
“Surau desa kami terbuat dari kayu dengan atapnya yang bersusun lima. Halaman rumput

yang luas ditumbuhi bermacam-macam pohon buah-buahan.” jawab Mamat. Setelah mencuci
kaki, mereka masuk ke dalam surau bersama-sama.

“Pintunya tidak dikunci!” ujar Arry ketika mendorong pintu kayu yang berukir indah. Rupanya
memang indah sekali, dinding surau itu dipenuhi dengan ukiran kaligrafi yang berumur sangat
tua dan dicat indah.

“Jarang ada surau sebagus ini, ya!” puji Sinta.

Berikutnya mereka mengunjungi tempat kerajinan ukiran lemari, meja, dan kursi dari kayu
tembesu dan medang. Mereka berkeliling melihat-lihat hasil ukiran yang sudah dicat indah dengan
warna keemasan.

Hari hampir siang, mereka meneruskan jalan-jalan mengunjungi kebun di belakang rumah
nenek. ”Ternyata Desa Ilalang memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi!” kata Sinta
kepada Aisyah dalam perjalanan pulang. 
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TUGAS-TUGAS

2.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Siapakah nama teman Mamat yang ikut jalan-jalan bersama Sinta dan Arry?

2. Apa nama pohon pelindung yang ditanam di sepanjang jalan Desa Ilalang?

3. Perabot rumah apa saja yang dibuat oleh pengrajin kayu di Desa Ilalang?

4. Ukiran apa yang ada di dinding surau Desa Ilalang?

5. Jenis kayu apa yang menjadi bahan ukiran yang dibuat oleh pengrajin di Desa Ilalang?

2.2 Berkunjung  ke Tempat yang Menarik di Desa

Apabila Arry dan Sinta akan mengunjungi desamu, ajaklah ke tempat-tempat yang menarik
di sekitar desa. Ingat! tempat yang bagi kita biasa-biasa saja namun merupakan tempat yang menarik bagi
orang kota.

Buatlah rencana kunjungan dengan dilengkapi gambar tempat yang akan kalian kunjungi tersebut!

Contoh rencana kunjungan.
Tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah rumah panggung Paman
Ifran.
Rumah panggung itu terbuat dari kayu dengan ukiran di tiang dan di dindingnya. Rumah panggung
yang berumur seratus tahun itu masih terawat baik.

Gambar a. Nama  tempat:
Rumah panggung Paman Ifran.
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1.  Pertama kali akan saya ajak mereka ke:

2.  Tempat berikutnya yang kami kunjungi adalah:

3.  Tempat ketiga yang akan kami kunjungi adalah:

4.  Selanjutnya kami akan berkunjung ke:

Gambar 1. Nama tempat: Gambar 2. Nama tempat:

Gambar 3. Nama tempat: Gambar 4. Nama tempat:

Daftar Rencana Kunjungan Jalan-jalan
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Gambar 5. Nama tempat: Gambar 6. Nama tempat:

5.  Kemudian kami akan berkunjung ke :

6.  Terakhir kami akan berkunjung ke :

2.3 Jenis Kayu yang Dipakai
Perhatikan  nama-nama benda pada tabel di bawah ini!
Jenis kayu apa yang digunakan untuk membuatnya? Dan berasal dari mana?

Benda         Jenis kayu        Tempat asal kayu

1. Kursi ....................... ..................................

2. Meja ....................... ..................................

3. Palu ....................... .................................

4. Cangkul ....................... .................................

5. Pagar ....................... .................................

6. .............. ....................... .................................
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2.4 Satwa Liar di Sekitar Desa Kita

Kehidupan satwa-satwa liar semakin terancam akibat perburuan dan kegiatan perusakan dan
pembukaan hutan yang dilakukan oleh manusia.

Tugas
1. Berilah nomor yang cocok pada lingkaran dalam gambar di bawah ini, sesuai dengan nama

satwa yang ada!
2. Buatlah daftar nama satwa liar yang ada di sekitar desamu yang belum termasuk pada daftar

di bawah ini!

1. gajah
2. badak
3. monyet
4. trenggiling
5. bengkarung
6. buaya
7. rusa
8. ular
9. tupai
10. harimau
11. burung puyuh
12. babi hutan
13. burung hantu
14. katak
15. burung enggang
16. burung elang
17. ayam hutan
18.
19.
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Pagi ini Sinta dan Aisyah membantu nenek dan Bibi Aminah memasak. Mereka akan memasak gulai
ikan dan sayur asam.

“Horee, Isah dan Kak Sinta jadi tukang masak! Isah yang memasak gulai ikannya dan Kak Sinta
yang masak sayur asamnya, ya?” kata Aisyah kepada Sinta. Sinta mengangguk setuju.

Mereka memasak di dapur nenek yang luas dan bersih. Sambil memasak mereka bercakap-
cakap.

“Sin, kalau kita rajin, hidup di desa itu lebih enak daripada di kota. Di kota semua serba beli
sedang di desa tidak!” kata nenek.

“Memang benar, Nek! di kota semuanya serba beli!” jawab Sinta.
Nenek mengangguk dan berkata, “Kemarin sudah lihat kan, kebun nenek. Di sana nenek memelihara

ikan, menanam sayuran, dan pohon buah-buahan.”

Ketika akan menanak nasi, nenek berkata, “Sinta, tolong hidupkan tungkunya!”
Aisyah tertawa mendengar kata-kata nenek, “Wah, Nenek! Kak Sinta kan belum pernah menyalakan

tungku kayu! Tentu saja Kak Sinta tidak bisa!” potong Aisyah. Semua tertawa mendengar celoteh Aisyah.“
Di kota semua orang memasak memakai kompor gas ya, Sin!” kata bibi.
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Sinta tersenyum, ”Tidak semua orang memasak dengan kompor gas, Bi! harga gas elpiji kan
cukup mahal! Banyak juga yang masih pakai kompor minyak tanah, loh!” kata Sinta.

“Memasak dengan kompor gas memang lebih cepat,  tetapi kalau gas kita habis, kita tidak bisa
memasak!” lanjutnya.

Sambil memasak nenek bercerita, “Dahulu keadaan desa ini tidak seperti sekarang, banyak
pohon ditebang untuk diambil kayunya sehingga pohon-pohon semakin jarang. Hutan di sekitar
desa menjadi gundul, pada musim kemarau sungai menjadi kering dan bila musim hujan terjadi
banjir. Penduduk desa lalu bermusyawarah dan hasilnya, seluruh penduduk desa tanpa terkecuali
harus memelihara bibit pohon yang ditemukan di ladang dan kebun. Mereka harus menjaga pohon  itu
sampai tumbuh besar dan tinggi. Bibit pohon juga ditanam di lahan kosong, pekarangan,
kebun, ladang, dan sawah.” lanjut nenek.

“Pada mulanya banyak hambatan, tetapi lama kelamaan berhasil juga. Kami sekarang gemar memelihara
dan menanam pohon. Jenis-jenis pohon yang dipelihara di sini, seperti:  pohon seru, leban, dan tembesu.
Jenis pohon yang ditanam seperti: pohon merawan dan pohon bambang.

Sambil membersihkan beras yang akan dimasak, nenek meneruskan ceritanya, “Pohon-pohon
itu sekarang sudah besar dan tinggi. Desa Ilalang sekarang semakin hijau dan sejuk!

Pohon-pohon itu menyediakan kayu untuk bahan bangunan, untuk membuat perabot rumah
tangga dan kayu bakar untuk memasak!”

“Dahulu sebagian besar orang-orang desa sini memasak dengan tungku biasa. Nenek kemudian
mengenalkan tungku sekam padi dan tungku tanah liat hemat kayu bakar pada ibu-ibu di
desa!” kata bibi menyela.

“Sekarang hampir semua rumah di desa ini memakai tungku seperti itu.  Ternyata tungku hemat energi
dapat mengurangi pemakaian kayu bakar untuk memasak!” lanjut bibi.

“Hampir semua penduduk desa senang menggunakan tungku hemat energi, karena pembuatannya
mudah dan biayanya murah. Sekarang persediaan kayu bakar tidak cepat habis!” potong nenek.

Mengapa ya, penduduk desa lain tidak meniru warga desa ini, menanam pohon-pohon di sekitar desa
mereka? tanya Sinta pada dirinya sendiri sambil melamun.

“Kak Sinta, jangan melamun nanti dipatok ayam! lihat tuh tempenya!” kata Aisyah sambil
memukul lengan Sinta yang sedang melamun.

“Wah celaka tempe gorengnya hangus, yang ini buat Isah saja, ya!” kata Sinta.
“Tidak lah ya..!” rajuk Aisyah.  Semua tertawa melihat gaya Aisyah yang lucu. Tidak lama

kemudian makan siang dengan masakan khas Desa Ilalang sudah siap dihidangkan. 
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3.2 Alat untuk Kegiatan Memasak, Makan, dan Minum

Lengkapilah daftar nama barang yang digunakan untuk memasak, makan, dan minum kita sehari-
hari di bawah ini!
1. Isilah kolom asal barang itu didapatkan dengan membeli atau diambil dari alam.
2. Carilah barang yang dapat digunakan sebagai penggantinya, apabila barang tersebut habis

atau tidak ada dan masukkan ke dalam daftar!

Nama barang Dibeli / didapatkan di alam Barang penggantinya

  1. Kompor Dibeli Tungku
  2. Kayu bakar Didapatkan di alam Arang, batok kelapa
  3. Minyak tanah Dibeli Kayu bakar
  4. Piring Dibeli
  5. Cangkir
  6. Sendok
  7.
  8.
  9.
10.

TU GAS-TUGAS

3.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Carilah tiga jenis bahan bakar yang dapat dipergunakan untuk memasak pada cerita di atas!

2. Apa akibat yang akan terjadi apabila pohon-pohon yang tumbuh di kebun dan hutan ditebangi?

3. Tuliskanlah!
Nama-nama pohon yang dipelihara penduduk Desa Ilalang di lahan kosong, pekarangan, ladang,
kebun, dan sawah:

4. Mengapa hampir semua penduduk Desa Ilalang senang menggunakan tungku hemat energi
di rumah mereka?
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3.3 Pembuatan Batu Bata dan Penggunaan Kayu Bakar

Apabila di dekat tempat tinggal kamu ada pabrik tempat pembuatan batu bata, amatilah proses
pembuatan batu bata di sana.

Ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan
1) Berapa lama waktu yang dipergunakan untuk membakar batu bata?

2) Jenis kayu apa saja yang digunakan untuk membakar batu bata?

3) Bagaimana cara mendapatkan kayu bakar itu?

4) Berapa banyak jumlah kayu bakar yang diperlukan pada setiap pembakaran?

5) Apabila kayu bakar habis, apakah ada bahan pengganti yang dapat digunakan untuk membakar batu
bata?     Ya/tidak

6) Apa nama bahan pengganti yang dipakai?
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3.4 Kayu Bakar untuk Memasak

Lakukan wawancara singkat dengan beberapa ibu di desamu untuk mencari informasi penggunaan
kayu untuk memasak!

Tugas
Buatlah kelompok kecil bersama teman sekelasmu dengan anggota 3-5 orang.
Siapkan pedoman wawancara seperti contoh di bawah ini dan alat tulis (pena dan buku tulis)
untuk mencatat hasil wawancara.
Diskusikan hasil wawancara dengan teman dan guru kelasmu.
Tempelkan hasil diskusi kelas yang telah ditulis dengan rapi di majalah dinding sekolah, atau
dijadikan sebagai bahan pertemuan dengan warga desa untuk membahas gerakan penghijauan dan
penanaman pohon di desa kalian.
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Pedoman Wawancara

1. Nama ibu :
2. Umur ibu :         th
3. Alamat ibu :

4. Ibu memasak menggunakan:
a.  Kayu bakar,    b. Kompor minyak tanah
c.  Kompor gas    d. Kompor briket batu bara
(Kalau ibu yang diwawancarai tidak menggunakan kayu bakar, wawancara tidak perlu
dilanjutkan)

5. Berapa potong kayu bakar yang digunakan ibu untuk kegiatan memasak dalam satu hari?
 potong.

6.  Dari mana ibu mendapatkan kayu bakar tersebut?
     a.  membeli
     b.  mencari di:

    -  pekarangan
    -  kebun
    -  hutan
    -  semak belukar

7.  Pernahkah penduduk di desa ini menanam pohon  untuk dijadikan kayu bakar?
ya/t idak.
Bila Ya, Apa nama jenis kayu tersebut?

8.    Jenis pohon kayu apa yang baik dijadikan sebagai bahan kayu bakar?

Hitung lah
- Berapa jumlah  ibu-ibu yang menggunakan kayu bakar untuk memasak?

- Berapa kebutuhan kayu bakar setiap minggu (jumlah kebutuhan perhari x 7)?

- Berapa kebutuhan  setiap bulan  (jumlah kebutuhan per hari x 30)?

- Apa nama jenis kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar?
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3.5 Mencari Kata

Carilah kata-kata yang tersembunyi di dalam kotak di bawah ini! Lingkarilah kata-kata yang
kamu temukan. Kata-kata yang tersembunyi ditulis dari kiri ke kanan (horisontal), dari atas ke
bawah (vertikal) dan miring menaik atau miring menurun (diagonal).

Contoh: kata “ASAP”

Ada tiga kelompok kata yang tersembunyi:

Bahan Bakar Peralatan Lain-lain
sekam padi kompor goreng asap
arang tungku rebus air
gas memasak hemat
kayu bakar api i r i t
minyak panas
batu bara abu

Pertanyaan:
Berapa banyak kata yang dapat kamu temukan?
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Sinta dan Aisyah duduk di bawah pohon kelapa di pinggir sungai, menunggu Mamat dan Arry yang
berjanji akan mengajak mereka memancing. Tidak lama kemudian yang mereka tunggu pun datang bersama
dua orang teman.

“Dengan siapa mereka datang, Sah?“ tanya Sinta kepada Aisyah.
Oh.... rupanya dengan Saman dan yang satunya lagi, Sinta belum mengenalnya. Mamat lalu

mengenalkan Yudi kepada Sinta.
”Jadi, tidak mancing?” tanya Sinta pada Mamat.
“Tentu, kail dan umpannya sudah kami siapkan!” jawab Arry.
“Perahunya juga sudah kami pinjam!” potong Mamat.

Mamat dan Saman mengayuh perahu menyusuri pinggiran sungai yang ditumbuhi pohon
rengas, marbirah dan ketapang. Di bawah sebatang pohon ketapang yang rindang, enam sekawan
mulai beraksi dengan kailnya. Mereka berlomba mendapatkan ikan yang pertama. Beberapa saat
kemudian, Yudi berteriak kegirangan, ”Aku dapat ikan!” sambil memamerkan ikan baung yang
cukup besar.

“Cepat sekali ia dapat  ikan!” bisik Sinta kepada Aisyah sambil melihat pelampung kailnya
naik-turun di permukaan air. “Ikan apa ini, Sah?” tanya Sinta sambil menunjukan ikan hasil pancingannya.

4
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”Itu namanya ikan seluang, Kak! Dan yang ini namanya ikan lais!” jawab Isah sambil mengangkat
kailnya dan menunjukkan ikan yang terkait di mata kailnya.

Sementara itu Mamat dan Arry duduk di atas perahu sambil bercakap-cakap.
“Mat, di mana sih mata air sungai ini?” tanya Arry kepada Mamat.
“Mata air Sungai Buluh ini ada di bukit sana!” Tunjuk Mamat ke deretan bukit yang tertutup

hutan.
“Mengapa airnya kecokelatan?” tanya Arry lagi.
“Karena lumpur dari sawah penduduk mengalir masuk ke sungai, tetapi Sungai Deras

yang agak kecil, airnya bening,  Kak! Nanti sehabis memancing, kita pergi ke sana!” kata Mamat kepada
Arry.

“Air sungai di sini dipakai untuk apa sih?” tanya Arry penasaran.
“Dulu, kami memakai air sungai untuk mandi, mencuci, dan untuk memasak. Sungai juga dijadikan

tempat membuang sampah dan memandikan ternak!” Mamat melanjutkan ceritanya.
“Wah itu berbahaya! Sungai jadi kotor dan tempat berkembang biak bibit penyakit!” potong

Arry.
Mamat meneruskan ceritanya, “Iya, Kak. Dulu banyak orang desa ini yang terjangkit penyakit

menular. Tetapi itu dulu, sekarang kami menjaga kebersihan sungai. Kami tidak lagi membuang
sampah dan kotoran ke sungai dan kami mandi, mencuci dan buang air di kamar mandi dan
untuk memasak penduduk desa mengambil air dari sumur!”

Mamat melanjutkan ceritanya, “Sungai ini mirip jalan raya, Kak! Kami masih sering menggunakan
perahu bila ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain. Perahu juga dipakai untuk mengangkut barang
seperti: beras, rotan, dan getah karet.”

Mendengar cerita Mamat, Arry termenung membayangkan kapan nasib sungai di tempat tinggalnya
akan sebaik sungai di desa ini.

Saman dan Mamat mendayung perahu menyusuri Sungai Deras yang berair jernih sehingga mereka
dapat melihat ikan yang berenang di dalam sungai. Rotan dan tumbuhan merambat lainnya melilit
pepohonan di kebun dan hutan di sepanjang sungai.

“Kami boleh menangkap ikan di sungai tapi tidak boleh pakai racun ikan! Kami semua mematuhinya
dan tidak mau melanggar larangan itu. Orang di sini juga banyak yang memelihara ikan di dalam keramba
dan kolam. Hasilnya untuk dijual ke pasar, Kak!” tutur Mamat.

Mamat dan Saman mendayung perahu ke rawa-rawa luas di pinggir sungai yang ditumbuhi
 teratai, purun, dan rumput rawa lainnya.

“Bunga teratai yang merah jambu itu bagus ya!” ujar Sinta.
“Kalau Isah lebih suka rumput purun. Daunnya bagus dan dapat dianyam menjadi tikar, Kak!”

potong Aisyah.
Sinta sekarang baru tahu ternyata tikar ada yang dibuat dari rumput purun. Perahu terus didayung

menyusuri rawa-rawa yang berair bening.

Sekelompok Ikan sepat dan anak ikan toman terlihat berenang di sela-sela tumbuhan air.
Mamat berkata, “Di sungai dan rawa di sini banyak sekali ikannya, Kak Arry! Ada ikan toman,

gabus, betutu, sepat, betok, tembakang, belido, seluang, lele, belut, putak, tapa, dan ikan tangkeleso
yang disebut orang kota dengan ikan arwana ada di sini!”

Setelah puas mengelilingi rawa-rawa di pinggir hutan, mereka pulang ke rumah dengan
membawa cukup banyak ikan hasil memancing hari ini.



TUGAS-TUGAS

4.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Jenis pohon apa saja yang tumbuh di pinggir sungai di Desa Ilalang?

2. Mengapa air Sungai Buluh berwarna kecokelatan?

3. Apa nama dua buah sungai yang ada di Desa Ilalang?

4. Apa nama tempat yang digunakan oleh penduduk Desa Ilalang untuk memelihara ikan?

5. Ikan apa saja yang hidup di sungai dan rawa di Desa Ilalang?

4.2 Melengkapi Kalimat

Lengkapi kalimat di bawah ini sehingga menjadi cerita yang benar!
1. Arry dan Sinta diajak oleh Mamat naik menyeberangi

2. Di kiri-kanan sungai banyak tumbuh pohon ketapang, pohon
dan  pohon

3. Di sungai itu hidup berjenis-jenis ikan, dari ikan seluang yang berukuran kecil, sampaiikan tapa
yang besar. Ikan seperti yang ditangkap Yudi paling disukai Mamat, karena
dagingnya gurih dan lezat.

4. Sungai di Desa Ilalang masih banyak ikannya, karena penduduk desa tidak menggunakan
untuk menangkap ikan, karena berbahaya bagi lingkungan.

5. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dan teratur, penduduk Desa Ilalang memelihara
ikan di dalam yang terbuat dari bambu dan jala yang diapungkan di sungai.

6.  Siapa di antara kalian yang mau mencoba memelihara ikan dengan cara itu?
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4.3 Kehidupan di dalam Air
Kehidupan di air berbeda dengan kehidupan di darat. Di dalam air kita menemukan ikan,

tumbuhan air dan makhluk air lainnya. Buatlah contoh kehidupan di dalam air yang ditemukan
di dekat tempat tinggalmu dengan menggunakan bahan dan alat sebagai berikut:

A. Bahan
2 lembar kertas karton manila putih, pensi/spidol warna, gunting, lem kertas.

B. Cara mengerjakan
1. Siapkan gambar ikan dan binatang air lainnya serta tumbuhan air  yang akan kita contoh\tiru.
2. Buatlah gambar serupa atau buat gambar jenis ikan, hewan air lainnya di atas kertas kartun

manila putih dengan menggunakan pensil.
3. Guntinglah gambar yang telah kalian buat,
4. Warnai gambar dengan pensil/spidol warna.
5. Tempelkan gambar ikan yang sudah diwarnai di atas kartun manila putih.
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4.4 Teka-teki Silang

Isilah teka-teki silang di atas ini dengan hal-hal yang berhubungan dengan air!

Mendatar
4.  Pohon yang banyak tumbuh di pinggir sungai
6.  Ikan yang ditangkap Aisyah
7.  Ikan kecil yang ditangkap Sinta
8.  Nama ikan yang pertama kali ditangkap oleh kelompok enam sekawan dalam cerita bab.4
9.  Nama lain rawa-rawa
10. Kalau  kita minum

Menurun
1.   Nama sungai kecil di Desa Ilalang
2.   Binatang berkulit keras yang hidup di air
3.   Alat untuk menangkap ikan
5.   Alat untuk menyeberangi sungai
6. pauk
8.   Selain Sungai Deras, di Desa Ilalang terdapat sungai
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4.5 Percobaan Klip Kertas / Laba-laba Air

Percobaan ini digunakan untuk membuktikan bagaimana laba-laba air dapat berjalan di atas
permukaan air dan bagaimana pengaruh pencemaran terhadap kehidupan makhluk air.

Bahan
- piring
- air bersih
- air sabun
- klip kertas/jarum
- garpu atau sendok

Pada percobaan itu akan tampak betapa besar pengaruh air yang tercemar terhadap kelangsungan
hidup binatang air. Tidak semua binatang air dapat hidup di tempat yang tercemar. Percobaan semacam
itu dapat dilakukan dengan laba-laba air. Apa yang akan terjadi apabila laba-laba air diletakan pada air
yang bersih dan bagaimana bila laba-laba air diletakkan pada air yang sudah tercemar oleh sabun?

Kenapa paperclip dan laba-laba dapat tetap berada di permukaan air? Sebetulnya sulit untuk dijelaskan.
Ahli fisika menyebut hal ini dengan “tenaga ketegangan permukaan air.”

Laba-laba air dapat berjalan di permukaan air karena ketegangan tersebut. Ketegangan akan
berkurang atau hilang kalau kita menambahkan air sabun.
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4.6 Sungai/Rawa/Kolam di Desaku
Apabila di dekat tempat tinggal atau sekolahmu ada sungai/rawa/kolam, amatilah keadaan

tempat itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan carilah informasi tentang hal-hal yang
berhubungan dengan keadaan sungai/rawa/kolam tersebut.

Lengkapilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar, serta coretlah jawaban yang
tidak perlu!

1. Apa nama sungai/rawa/kolam di desamu?

2. Apakah airnya berbau?     Ya/tidak

3. Bagaimana keadaan airnya?   Keruh/jernih

4. Apakah sungai/rawa/kolam di desamu dekat dengan perumahan penduduk?
Dekat sekali/dekat/cukup jauh/jauh/jauh sekali

5. Sebutkan kegiatan sehari-hari dilakukan penduduk di sungai/rawa/kolam!

6. Apakah penduduk desa membuang sampah di sungai/rawa/kolam?    Ya/tidak

7. Mengapa penduduk desa membuang sampah di sungai/rawa/kolam?

8. Sampah apa saja yang ditemukan di sungai/rawa/kolam?

9. Apa pendapat kamu bila air sungai/rawa/kolam di desamu kotor, berbau dan dipenuhi
sampah?

10. Apakah kamu mau mempelopori kegiatan pembersihan sungai/rawa  kolam di desa kamu?
Ya/tidak

Tugas!
Buatlah karangan singkat tentang sungai/rawa/kolam di desamu!
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Paman dan bibi mengajak Sinta dan Arry ke kebun paman di seberang sungai. Mamat, Aisyah, Yudi,
dan Saman akan ikut juga. Mereka menyeberangi Sungai Batang dengan perahu yang didayung
oleh Paman Buddin, Paman Jauhari, dan Bibi Aminah. Sesampainya di seberang, perjalanan dilanjutkan
dengan berjalan kaki melintasi kebun duku dan sawah.

”Wah jauh, ya!” kata Sinta sambil menyeka keringatnya.
“Sebentar lagi kita sampai,” kata Bibi Aminah menghibur.
Akhirnya mereka sampai di daerah yang berudara sejuk dengan pohon-pohon yang besar dan

tinggi.
“Loh, katanya mau ke kebun, kok malah ke hutan?” kata Arry.
“Ini bukan hutan Arry, tetapi kebun buah, kami menyebutnya repangan!” kata Paman Buddin.
“Jadi ini toh! yang namanya repangan? Pantas Mamat dan Isah menyebut-nyebut kata repangan

terus!” kata Sinta keheranan karena dalam benak Sinta, tanaman di dalam kebun buah semuanya
berbatang pendek dan ditanam teratur.

Mereka berjalan menelusuri jalan setapak di bawah pohon-pohon kayu dan pohon buah-buahan.
“Arry, Sinta, sekarang kita sudah sampai di kebun paman!” ujar Paman Jauhari setibanya di depan

sebuah pondok bambu bertiang tinggi.
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Setelah beristirahat sejenak, Paman Buddin mengajak enam sekawan berkeliling kebun. Kebun paman
ditanami pohon durian, duku, cempedak, embacang, gandaria, manggis, kemang, rambai, dan suren. Ada
juga pohon jambu, petai, jengkol, kemiri, kepahyang, dan asam kandis.

“Kalau musim buah, kita bisa pesta buah-buahan di sini, Sin!” kata paman kepada Sinta.
Di dalam kebun ada pohon kayu yang dipelihara, seperti: tembesu, medang, seru, pulai, dan sungkai.
Paman Buddin dan Paman Jauhari menanam juga pohon merawan, bambang, seluai, dan rimau.
Di dalam kebun ditemui juga keladi, anggrek, pakis, serdang, enau, dan rotan. Setelah berkeliling

kebun, paman mengajak mereka memancing. Sambil memancing Paman Buddin bercerita tentang fungsi
kebun kepada mereka.

”Oh..Jadi kebun tua bisa jadi pengganti hutan, sebagai tempat berlindung dan berkembang-biak
tumbuhan dan satwa liar!“ kata Arry.

“Dan yang penting adalah mencegah erosi, banjir, menghasilkan sayuran, buah-buahan, dan kayu.”
tambah Paman.

Setelah mendapatkan cukup banyak ikan, mereka  kembali ke pondok untuk membantu bibi memasak.
Suasana di pondok menjadi ramai, ada yang mengambil air, membersihkan ikan, dan ada yang menanak
nasi.

“Wah, bibi lupa membawa sayuran, Sinta, mau ikut Bibi mencari sayuran?” tanya bibi pada Sinta.
Sinta mengangguk setuju. Bibi mengajak Sinta mengambil rebung bambu dan daun pakis muda.

“Bi, nenek tadi minta diambilkan juga rebung bambu dan daun pakis.” kata Sinta pada Bibi Aminah.
Bibi mengambil cukup banyak sayuran. Mereka kembali ke pondok dengan dua keranjang penuh yang

berisi rebung bambu dan daun pakis.
Di jalan, bibi memetikkan beberapa buah jambu biji yang berwarna kuning ranum untuk Sinta dan

buah asam keranji untuk memasak di pondok. “Wah, banyak sekali, Bi!” seru Sinta.
”Enak ya, Bi! Buah-buahan, sayuran dan kayu enggak perlu beli lagi. Semuanya diambil di kebun

sendiri.” lanjut Sinta sambil makan jambu pemberian bibi. Bibi tersenyum mendengar kata-kata Sinta.

Usai makan siang, Arry, Sinta, Aisyah, Mamat, Saman, dan Yudi diajak Paman Buddin jalan-jalan ke
pinggir hutan di dekat kebun.

Sebuah sungai kecil yang berair jernih memisahkan hutan dengan kebun penduduk desa. Sambil
menyusuri pinggiran sungai, paman menjelaskan manfaat hutan.

“Hutan ini dulunya merupakan hutan adat marga, tetapi sekarang menjadi hutan lindung milik negara.
Kita boleh mengambil hasil hutan di dalamnya, tetapi tidak boleh merusaknya!“ kata paman.

“Mengapa hutan ini dijadikan hutan lindung?” tanya Arry.
”Hutan ini dilindungi karena berfungsi sebagai daerah resapan air hujan, tempat hidup satwa liar

yang dilindungi, seperti: rusa, macan dahan, harimau loreng, trenggiling, beruang, dan berbagai jenis
burung.” kata paman. Setelah berjalan cukup jauh, paman mengajak mereka pulang, “Hari hampir gelap,
ayo kita kembali ke pondok.” ajak Paman Buddin.

Ternyata Bibi Aminah dan Paman Jauhari sudah menunggu mereka.
“Capek  ya! jalan-jalan ke kebun, tapi  asyik! Sinta mau diajak ke kebun lagi.” kata Sinta kepada Mamat

dalam perjalanan pulang.
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TUGAS-TUGAS

5.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Apa nama lain untuk kebun buah?

2. Pohon buah apa saja yang ada di kebun Paman?

3. Jenis pohon apa yang ditanam dan dipelihara di kebun Paman yang menghasilkan kayu untuk
bahan bangunan?

4. Sayuran apa yang diambil oleh Bibi Aminah dan Sinta di kebun Paman?

5.2 Tanaman di Kebun Kita

Tanaman serbaguna adalah tanaman yang memiliki banyak kegunaan, selain kayu, buah, dan getahnya.
Tanaman serbaguna banyak ditemukan di sekitar kita, mungkin juga di kebun kamu!

Carilah tanaman serbaguna di sekitar kalian, serta manfaat masing-masing bagiannya dan
isikanlah pada kotak di bawah ini!

Di bawah ini adalah contoh tanaman multi fungsi yang banyak ditemukan di kebun.

Nama Tumbuhan: Durian

Bagian Manfaat

Buahnya dapat dimakan

Kayu dapat dijadikan bahan
bangunan

Kulit buah dijadikan kompos
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Nama Tumbuhan:
Bagian              Manfaat

Nama Tumbuhan:
Bagian              Manfaat

Nama Tumbuhan:
Bagian              Manfaat
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5.3 Satwa di Kebun Kita

Berbagai jenis satwa dapat ditemukan di dalam kebun kita! Cobalah kalian amati satwa apa saja yang
dapat kalian temukan, serta apa makanan dan di mana tempat hidupnya?

Dalam daftar di bawah ini sudah ditulis beberapa nama satwa liar beserta makanan dan tempat
hidupnya. Lengkapilah daftar di bawah ini dengan menambahkan beberapa nama satwa

liar yang kalian temukan di kebun pada tempat yang telah disediakan!

Burung kutilang
Makanan: biji-bijian, buah-buahan, dan serangga.
Tempat hidup: di pepohonan.

Burung berba
Makanan: biji-bijian, buah-buahan, dan serangga.
Tempat hidup: di pepohonan.

Burung prenjak/cici
Makanan: serangga.
Tempat hidup: di pepohonan.

Katak
Makanan: serangga.
Tempat hidup: di atas pohon, di air, dan di tanah

Tupai
Makanan:
Tempat hidup:

Ular
Makanan:
Tempat hidup:

Kupu-kupu
Makanan:
Tempat hidup:

Kadal
Makanan:
Tempat hidup:

Monyet
Makanan:
Tempat hidup:



5.4 Mencari K ata

Carilah kata yang tersembunyi di dalam kotak di bawah Ini!
Lingkarilah kata-kata yang sudah kamu temukan. Kata-kata yang tersembunyi ditulis dari kiri ke

kanan (horisontal), dan dari atas ke bawah (vertikal) dan miring naik atau miring turun (diagonal).

Pertanyaan
1. Berapa banyak kata yang kamu temukan?

2. Buah dan bahan apa saja dari kata-kata yang kamu temukan itu yang merupakan hasil bumi di desamu?
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5.5 Mencari  Bermacam-macam Bentuk Daun

Carilah bentuk daun seperti gambar-gambar di bawah ini paling sedikit dua helai dari jenis
tumbuhan yang berbeda!

Contoh
a. daun keladi b. daun pakis c. daun nangka
d. daun petai e. daun bambu f. daun kacang

Jenis daun yang dikumpulkan
Kelompok daun keladi Kelompok daun pakis Kelompok daun nangka
1. daun 1. daun 1. daun
2. daun 2. daun 2. daun

Kelompok daun petai Kelompok daun bambu Kelompok daun kacang
1. daun 1. daun 1. daun
2. daun 2. daun 2. daun

Ternyata bentuk-bentuk daun tumbuhan sangat bervariasi. Seorang ahli tumbuhan akan dapat
mengenal jenis suatu tumbuhan dengan hanya melihat bentuk daun, bunga, buah, dan batang.

Apakah kamu mau menjadi seorang ahli tumbuh-tumbuhan?  Ya/tidak

b

d
fe

c

a
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Aisyah dan Mamat mengajak Shinta dan Arry mengikuti pengajian di surau. Sore itu surau Desa Ilalang
tampak ramai dengan anak-anak seusia mereka. Sambil menunggu waktu shalat Ashar mereka bermain
di halaman surau.

Sinta lebih suka duduk di teras surau sambil makan jagung rebus yang dibawanya dari rumah nenek,
sambil mengamati  anak-anak seusianya bermain tali dan kejar-kejaran.

“Kak Sinta, ada teman Isah yang mau berkenalan dengan Kakak, namanya Ida dan Lela!”
panggilan Aisyah mengejutkan Sinta yang asyik melihat anak-anak bermain.

Sinta berkenalan dengan ida dan Lela. Mereka duduk bersama sambil menceritakan pengalaman
mereka masing-masing. Ida dan Lela meminta Sinta bercerita tentang Taman Mini Indonesia Indah yang
mereka kenal lewat buku bacaan di sekolah mereka. Dengan senang hati Sinta bercerita tentang kota
kelahirannya dan tentang Taman Mini Indonesia Indah yang menggambarkan budaya propinsi-propinsi
yang ada di Indonesia.

“Rumah adat Sumatera Selatan juga ada di sana. Besar dan bagus lho! Di dalamnya ada boneka-
boneka yang memakai baju adat, ukiran dan budaya khas Sumatera Selatan lainnya. Sinta paling
senang berkunjung ke anjungan Propinsi Sumatera Selatan !” Ida dan Lela kagum mendengarkan
cerita Sinta.
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Mereka ingin sekali berkunjung kesana melihat dari dekat keindahan Taman Mini Indonesia Indah.
“Sudah dulu ceritanya, ya! Nanti disambung lagi. Lihat tuh! Pak ustaz memanggil kita!” kata Sinta

kepada ketiga sahabatnya.

Jam setengah empat sore pengajian dimulai, mereka mengaji bergiliran.
Pengajian sore ditutup dengan ceramah tentang hubungan manusia dengan lingkungan oleh

Ustaz Muslim.
“Agama apapun mengajarkan manusia untuk berbuat kebaikan, Tuhan mengutus manusia ke muka

bumi untuk memelihara bumi bukan untuk berbuat kerusakan!” pesan Ustaz Muslim.
Ia lalu bertanya, “Kerusakan apa yang dilakukan manusia di  muka bumi?” Semua mengangkat tangan

untuk menjawab. Ida menjawab pertanyaan itu, “Kerusakan yang dibuat manusia contohnya, meracuni
ikan, memburu, dan menangkap binatang liar berlebihan.” Jawab Ida.

Sebelum Ustaz Muslim melanjutkan ceramahnya, ia memberikan kesempatan santrinya untuk
mengajukan pertanyaan. Sinta memberanikan diri untuk bertanya, “Apa hukuman Tuhan untuk orang
yang melakukan kerusakan?”.

Ustaz Muslim tersenyum mendengar pertanyaan itu dan ia menjawab, “Bila manusia melakukan
kerusakan maka manusia itu berdosa! Manusia diajarkan untuk mencintai lingkungan dan memanfaatkan
isi alam dengan bijaksana!”

Semua santri mengangguk mendengarkan penjelasan Ustaz mereka. Ustaz Muslim melanjutkan
kisahnya, “Manusia tidak diajarkan untuk berbuat kerusakan dan kehancuran, melainkan manusia
diajarkan untuk mencintai lingkungan!”.

Ia juga mengajak santrinya tidak serakah memanfaatkan isi alam, dengan mencontohkan Desa Ilalang
dahulu: “Ketika penduduk desa kita masih sedikit, manusia bersahabat dengan lingkungan. Kayu, ikan,
madu, rotan masih berlimpah di alam, dan petani mengambil dari alam hanya untuk keperluan mereka
sehari-hari saja!” kata Pak Ustaz pada muridnya.

“Ketika jumlah penduduk dan kebutuhannya semakin bertambah, hasil alam diambil habis-habisan
tanpa disisakan untuk hari esok. Inilah yang menyebabkan kerusakan hutan dan sungai di desa kita
dahulu!” lanjut Ustaz Muslim.

”Peraturan apa yang dibuat di desa kita untuk menjaga lingkungan, Pak?” tanya Arry.
“Banyak nak, seperti memelihara bibit pohon yang ada di kebun atau ladang. Memahami setiap tanah

kosong dengan bibit pohon bermanfaat. Tidak menebang pohon bila tidak menanam kembali. Dilarang
menangkap ikan berlebihan dan menggunakan racun ikan. Masih banyak peraturan lain yang dibuat
oleh warga desa kita!” urai Ustaz Muslim.

“Apa hukuman bagi warga desa yang melanggar peraturan itu, Pak?” tanya Mamat.
“Penduduk desa yang melanggar akan didenda atau harus mengganti kerugian yang dibuatnya!”

jawab Ustaz Muslim.

Hari hampir petang. Ustaz Muslim menutup pengajian sore dengan hati yang senang karena anak-
anak muridnya mau mengenal lingkungan. Ia juga meminta agar anak-anak muridnya tidak merusak
lingkungan di sekitarnya. 
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TUGAS-TUGAS

6.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Apa judul ceramah Ustaz Muslim pada pengajian sore itu ?

2. Sebutkan contoh tindakan manusia yang merusak lingkungan !

3. Apa akibatnya bila manusia mengambil hasil alam secara berlebihan ?

6.2 Menyusun Gambar

Susunlah gambar dan cerita di bawah ini sehingga menjadi cerita yang berurutan dan benar!

Gambar 1

Cerita 1
Di sebuah desa kecil di tepi sungai yang berair bening, bermacam-macam pohon, buah-buahan, rotan,

dan lainnya tumbuh di hutan dan kebun. Penduduk desa yang mendiami desa masih sedikit. Penduduk
desa hanya mengambil kayu dan hasil alam lainnya secukupnya saja.
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Cerita 3
Desa kecil yang dahulunya hijau oleh pepohonan berubah menjadi padang ilalang yang tumbuh

subur dimana-mana. Lama-kelamaan orang memberi nama desa itu dengan nama Desa Ilalang.

Gambar 2

Cerita 2
Desa Ilalang telah berubah. Berkat kerja keras dan usaha seluruh penduduk desa selama puluhan

tahun, padang ilalang kini telah berganti menjadi hamparan sawah, kebun buah, dan hutan yang
menghijau. Kini tidak ada lagi padang ilalang di desa itu.

Gambar 3

Gambar 4

Cerita 4
Tidak ada lagi pohon-pohon yang melindungi lapisan tanah, maka pada musim hujan terjadi erosi

dan banjir. Akibatnya tanah menjadi kering dan tandus.
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Cerita 5
Warga desa Ilalang sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menanami kembali padang

ilalang dengan bibit tanaman dan bibit pohon, serta melarang mengambil hasil alam secara
berlebihan.

Susunan cerita  dan gambar di atas yang benar adalah:
No. …..  + No. …..  + No. …..  + No. …..  + No. …..  + No. …..

Gambar 6

Cerita 6
Ketika jumlah penduduk desa semakin bertambah, mereka mengambil hasil alam tanpa

memikirkan untuk hari esok. Mereka menebang pohon-pohon yang tumbuh di kebun dan hutan
untuk dijadikan bahan bangunan dan dijual, tanpa menanam kembali bibit pohon.

Gambar 5
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6.3 Wawancara

Lakukan wawancara singkat dengan beberapa orang tua yang mengetahui keadaan desa
tempat tinggal kalian.

Tujuannya untuk mendapatkan gambaran keadaan desa beberapa tahun yang lalu.

Persiapan Wawancara

1. Siapkan buku dan peralatan tulis lainnya untuk mencatat informasi hasil wawancara.
2. Persiapkan pedoman wawancara, pelajarilah terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara

di lapangan.
3. Bersikaplah sopan dalam melakukan wawancara.
4. Catat hasil wawancara.
5. Diskusikanlah hasil wawancara dengan teman dan guru kelas.
6. Tulis hasil diskusi di selembar kertas, tempelkan pada majalah dinding sekolah agar hasil wawancara

dan diskusi kalian dapat dibaca oleh adik-adik dan kakak-kakak kelas!
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Nama Pewawancara :
Kelas/sekolah :
Hari/tanggal :

Nama Bapak/Ibu yang diwawancarai :
Umur : tahun
Alamat :

Pertanyaan
1. Apakah dahulu di sekitar desa kita ini ada hutan? Ada/tidak ada

(Bila jawabannya tidak ada, lanjutkan ke pertanyaan no. 5)

2. Hewan liar apa yang dahulu banyak ditemukan di sekitar desa?

3. Jenis pohon apa yang dahulu banyak terdapat  di  sekitar desa kita?

4. Mengapa hutan/kebun buah-buahan/kebun karet tua di sekitar desa kita sekarang  jumlahnya tinggal
sedikit/habis?

5. Bagaimana keadaan sungai, rawa (lebak), kolam di desa kita sekarang bila dibandingkan  dengan dahulu?
Sama saja/berbeda. Bila berbeda, apa saja perbedaan itu:

6. Jenis ikan apa saja yang dahulu banyak hidup di sungai, rawa (lebak), dan kolam  di desa kita?

7. Jenis ikan apa yang sekarang jarang atau tidak dapat lagi ditemukan di sungai/rawa/lebak sekarang?

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap perubahan keadaan lingkungan di sekitar desa kita? Senang/
tidak senang/benci. Alasannya :

9. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat kebakaran hutan dan lahan di desa kita? Ya/tidak
Bila (Ya) kapan Bapak/Ibu melihat peristiwa kebakaran itu?

Pedoman Wawancara
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6.4 Permainan Kacang

Permainan ini menggambarkan perilaku manusia dalam memanfaatkan kekayaan alam. Semakin
bijaksana manusia memanfaatkan kekayaan alam maka akan semakin lama manusia menikmati
kesejahteraan dari hasil alam yang ia kumpulkan.

Alat dan bahan permainan
1. satu buah kapur tulis.
2. + 600 biji kacang tanah.

Aturan permainan
1. Permainan ini dilakukan oleh lebih dari dua orang anak.
2. Permainan hanya boleh menggunakan satu buah tangan.
3. Masukkan biji kacang ke tempat yang telah disediakan.
4. Permainan dilakukan setelah guru memberikan pengarahan tentang aturan permainan d a n

dimulai setelah hitungan ke tiga selesai.
5. Permainan dianggap selesai bila kacang di tempat yang disediakan telah habis.

Catatan
1. Nilai tertinggi diberikan kepada siswa yang paling banyak mengumpulkan biji kacang.
2. Nilai terendah diberikan kepada siswa yang paling sedikit mengumpulkan biji kacang.
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6.5 Permainan Peranan

Permainan ini menggambarkan kegiatan manusia yang dapat merusak hutan, sehingga menggangu
keseimbangan alam, seperti: Menebang dan membakar hutan, hutan dijadikan daerah perkebunan dan
pertanian, termasuk kegiatan berburu hewan hutan, misalnya berburu harimau, dapat menimbulkan
gangguan hama babi.

Untuk menggambarkan keadaan tersebut, ajaklah teman-teman sekelasmu melakukan permainan
“Peranan”. Bagilah teman-temanmu ke dalam kelompok :

Kelompok 1 dinamai “Kelompok Harimau”, anggotanya dua orang.
Kelompok 2 dinamai “Kelompok Rusa”, anggotanya dua orang.
Kelompok 3 dinamai “Kelompok Babi hutan”, anggotanya dua orang.
Kelompok 4 dinamai “Kelompok Pohon”, anggotanya terdiri dari siswa kelas yang tidak
termasuk kelompok diatas.
Satu orang anak menjadi “Penebang Kayu” bekerja di sebuah perusahaan.
Satu orang anak menjadi “Pengusaha Perkebunan”.
Satu orang anak menjadi “Pemburu”.
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Aturan Permainan

1. Permainan dilakukan di ruang kelas/halaman kelas yang diberi batas garis atau tali yang
disesuaikan dengan luas ruangan dan jumlah anak yang ikut permainan (berdiameter + 4 m).

2. Tanda yang digunakan untuk membedakan masing-masing kelompok dalam permainan itu,
adalah:

“Kelompok Pohon” Anak-anak yang tergabung kelompok ini memegang ranting pohon
dan daun segar. Sekali-sekali ranting tersebut digerak-gerakan.
“Kelompok Harimau’ Anak yang memerankan harimau menirukan suara dan gerakan

harimau.
“Kelompok Rusa” Anak yang memerankan rusa memakai topi.

“Kelompok Babi” Anak yang memerankan babi menggunakan kalung dari daun.
“Kelompok Pemburu” Anak yang memerankan seorang pemburu menirukan gaya seorang
pemburu, memegang sepotong kayu yang dijadikan senapan untuk berburu.

“Kelompok Penebang Kayu” Anak yang memerankan seorang penebang kayu menirukan gaya
seorang penebang, memegang sepotong kayu sebagai gergaji untuk menebang pohon.

“Kelompok Pengusaha Perkebunan” Anak yang memerankan seorang pengusaha perkebunan
menggunakan dasi sekolah sebagai tanda.

3. “Kelompok Harimau, Babi hutan, dan Rusa” bergerak di dalam lingkaran itu, mencari perlindungan
di balik pohon dan menghindar dari kejaran pemburu. Bila rusa/babi tertangkap oleh harimau dan
harimau ditangkap pemburu maka ia akan mati dan keluar dari lingkaran. Harimau, rusa, dan babi
hutan yang beristirahat di balik pohon tidak dapat diburu.

4. Pemburu hanya boleh berjalan untuk menangkap harimau dan rusa. Babi hutan kurang disukai
pemburu untuk ditangkap.

5. Pengusaha hutan memerintahkan penebang kayu untuk menebang pohon di hutan. Bekas hutan akan
dijadikan lahan perkebunan.

6. Penebang kayu mulai menebang kayu. Dalam hitungan 1 - 20 akan ditebang satu pohon.

7. Babi hutan berkembang biak dengan cepat, akibatnya babi hutan menjadi hama bagi petani (Anak-
anak yang sebelumnya menjadi anggota kelompok pohon yang sudah ditebang, rusa dan harimau
yang sudah ditangkap menjadi anggota kelompok babi hutan).

8. Hutan habis, babi hutan menjadi hama dan merajalela di Desa Ilalang.
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Jawablah Pertanyaan di  Bawah Ini!

1. Apa sebab hutan di Desa Ilalang ditebang?

2. Mengapa manusia memburu harimau dan rusa?

3. Mengapa babi hutan menjadi hama pertanian di Desa Ilalang?

4. Apa sebab babi hutan berkembang biak dengan cepat?

5. Dari permainan di atas, siapa yang paling dirugikan dengan adanya penebangan, pembakaran
hutan, dan perburuan harimau dan rusa?

Diskusikan hasil jawaban kalian dengan guru dan teman-teman di kelasmu!
Buatlah catatan hasil diskusi. Beritahukanlah catatan hasil diskusi kalian kepada orang tua

dan tetangga di desamu!
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Musim kemarau merupakan saat yang ditunggu-tunggu sebagian petani di Desa Ilalang, karena pada
musim ini, mereka dapat membuka dan membersihkan lahan dari semak belukar.

Ada empat orang petani yang akan membuka ladang, mereka petani yang kikir dan malas. Mereka
tidak mau bermusyawarah dan membuat sekat bakar.

Pada tengah hari, matahari bersinar terik, angin bertiup kencang dan hujan sudah lama tidak
turun-turun. Ke empat petani itu kegirangan karena mereka tidak perlu bersusah payah dan tidak banyak
mengeluarkan uang untuk membersihkan ladang.

Minyak tanah disiramkan ke rumput kering dan “Srash!” korek api dinyalakan. Api dengan
cepat menyambar rumput kering dan membakar semak belukar. Mereka tertawa senang.

Asap hitam bergulung-gulung ke angkasa. Api semakin membesar membakar semua yang
ada di dekatnya. Mereka menjadi cemas dan takut api akan membakar kebun karet dan kebun
buah orang lain. Mereka berusaha keras memadamkan api, ternyata api sulit dikuasai. Api pun
membakar kebun buah-buahan dan kebun karet milik tetangga mereka. Ke empat petani itu ketakutan dan
berlari ke desa meminta pertolongan warga desa untuk memadamkan api.

Siang itu Arry, Sinta, Aisyah, Mamat, Yudi, dan Saman sedang berkemah di sebuah bukit di
dekat desa, yang bernama Bukit Hijau. Pemandangan dari atas bukit sangat indah. Di sekelilingnya
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terbentang hutan yang menghijau, hamparan sawah, dan kebun, sungai yang berkelok-kelok. Padang
alang-alang dan semak belukar di dekat desa seperti ombak ketika tertiup angin.

“Indah sekali pemandangannya, ya! Tapi Asap apa itu?” tanya Sinta kepada Mamat.
Asap hitam bergulung-gulung ke angkasa.
“Wah, pasti ada kebakaran di sana, kita pulang, sekarang. Kita lihat asal api kebakaran itu!” ajak Yudi.

Suara kentongan terdengar dipukul bertalu-talu, tanda ada bahaya di desa Ilalang. Penduduk Desa
Ilalang berdatangan dengan membawa alat untuk memadamkan api. Regu pemadam kebakaran desa
juga tidak ketinggalan. Setelah mendapatkan pengarahan dari kepala desa dan dari penyuluh kehutanan,
penduduk desa bersama-sama menuju ke tempat terjadi kebakaran.

Warga Desa Ilalang bergotong-royong memadamkan api, mereka membuat barisan, mengambil air
dari sumber air terdekat, Sinta dan Isah ikut juga membantu. Sebagian penduduk lainnya menyiram api
dengan air dan yang lain memukul-mukul api dengan ranting basah. Setelah cukup lama api baru dapat
dikuasai dan dipadamkan.

Kebakaran menyisakan kepulan asap dari pohon-pohon yang terbakar. Sejauh mata memandang yang
tampak hanya warna hitam dan kelabu. Penduduk desa pulang dengan perasaan lega, karena kebakaran
dapat dipadamkan.

Sinta, Arry, Aisyah, Mamat, Saman, dan Yudi tidak pulang ke desa, tetapi kembali ke kemah mereka di
Bukit Hijau. Di sepanjang perjalanan mereka bercerita tentang kejadian kebakaran yang baru saja terjadi.

“Apa sih, penyebab kebakaran tadi?” tanya Sinta kepada Mamat.
“Kebakaran tadi terjadi karena kelalaian petani sewaktu membersihan lahannya. Mungkin mereka

tidak membuat sekat bakar.
Kebakaran juga bisa terjadi karena disengaja, iri dan dendam. Atau tak disengaja, karena kecerobohan

seperti membuang puntung rokok dan korek api yang masih menyala serta api unggun yang ditinggalkan
sehabis dinyalakan.” jawab Mamat.

“Apa akibat dari kebakaran itu?” tanya Arry.
“Akibatnya seperti gangguan asap dan udara yang panas!” lanjut Yudi.
“Bukan hanya itu, negara kita dikenal sebagai negara pengekspor asap kebakaran ke negara tetangga.

Kita juga dapat terkena penyakit radang mata dan gangguan pernafasan akibat asap kebakaran!” Papar
Mamat.

Mendengar penjelasan Yudi dan Mamat, lalu Arry berkata ”Benar, kami sempat mengalaminya sewaktu
dalam perjalanan ke sini!”

“Kalau enggak ada kerjaan, besok kita melihat daerah yang terbakar tadi, yok!” ajak Arry.
Semua setuju dengan usul Arry, kecuali Yudi dan Saman yang tidak bisa ikut karena harus membantu

orang tua mereka bekerja di kebun. Sinta memotong pembicaraan mereka.
”Kita harus bergegas ke kemah, barang-barang kita kan belum dikemasi!”

“Astaga coba lihat! Ketan kelapa yang kita bawa dari rumah diserbu oleh semut hutan!” teriak Aisyah
ketika melihat ketan kelapa mereka.

“Ya, batal deh! Makan ketan kelapanya, padahal perut ini sudah keroncongan!” kata Arry sambil
memandang wajah teman-temannya. Semua nampak kecewa.

Sudah jangan bersedih, ibu tadi memasaknya cukup banyak, kok!” hibur Aisyah. “Ayo pulang sekarang,
nanti Isah siapkan ketan kelapanya!” ajak Aisyah.

Semua tersenyum gembira setelah mendengar penjelasan Aisyah. Akhirnya mereka bergegas pulang
ke desa.
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TUGAS-TUGAS

7.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Siapa yang menyebabkan kebakaran semak dan kebun yang terjadi di Desa Ilalang?

2. Apa yang harus kita lakukan, apabila akan menggunakan api untuk membersihkan lahan dari
semak-semak?

3. Apa saja yang terbakar pada kebakaran yang terjadi di Desa Ilalang?

4. Bagaimana cara penduduk Desa Ilalang untuk memadamkan api kebakaran?

7.2 Kata Bijak

Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi benar pada kotak-kotak kosong di sampingnya!
Rangkailah sehingga menjadi kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu dalam menyelamatkan

lingkungan kita!

Rangkaian kalimat di atas adalah:

I      R    A  M
T    A   K     I
H    A   G   E     C
R    A    N    K    E    B    A    K  A

H    A   N    A    L
 A    N   D
H   A    N    T     U

=
=
=
=
=
=
=
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7.3 Mencari Api yang Tersembunyi

Mari kita kenali penyebab kebakaran hutan dan lahan. Pada gambar ada beberapa sumber,
carilah sumber api yang tersembunyi dan berilah warna untuk memudahkan kalian mengenalinya.

Jumlah api yang ditemukan: buah
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7.4 Teka - teki  Silang

Mendatar
1. Kebakaran, terjadi karena ada:
2. Bila kering, rumput ini akan cepat terbakar.
3. Bila terkena api, kulit akan terasa:
4. Sisa benda yang dihisap orang dewasa, apabila dibuang sembarangan dapat

menyebabkan kebakaran.
5. Yang harus dibuat orang sebelum melakukan pembakaran, agar api tidak

membakar kebun di sebelahnya.
6. Benda ini digunakan untuk menyalakan api. Bila dibuang sembarangan dapat

menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
7. Kebun tempat menanam pohon yang dapat diambil getahnya.

Menurun
1. Api mengeluarkan:
2. Udara yang bergerak, yang dapat menyebabkan kebakaran semakin besar.
3. Tempat hidup bermacam-macam pohon, tumbuhan, dan hewan liar.
4. Lawan api
5. belukar
6. Bila kita tidak hati-hati menggunakan api dapat menyebabkan:
7. Kebun tempat menanam pohon buah-buahan, pohon kayu, dan pohon lainnya.
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Cuaca pagi hari ini cukup cerah, kabut asap yang menyelimuti Desa Ilalang mulai berkurang. Arry dan
Sinta sudah selesai  mandi dan sarapan ketika mereka mengajak Aisyah dan Mamat mengunjungi daerah
bekas kebakaran kemarin. Angin dingin dari perbukitan di  dekat Desa Ilalang bertiup lembut, membuat
bunga-bunga bungur yang berwarna merah muda dan ungu berguguran. “Sebaiknya kita menemui  Pak
Amir dahulu, Kak! Ia kan pegawai kehutanan.

Sinta dan Arry setuju dengan usulan itu. Kantor Pak Amir di dekat balai desa.
“Baik sekali, ya Pak Amir!” kata Sinta kepada Aisyah, setelah mereka berjumpa dan berkenalan serta

disambut ramah oleh Pak Amir di kantornya.
Arry dan Sinta menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu ingin mengajak Pak Amir mengunjungi

daerah yang terbakar kemarin. Dengan senang hati Pak Amir mau menemani mereka.  Sebelum berangkat,
Pak Amir mengajak mereka mencicipi pisang goreng hangat, dan teh manis.

“Berapa luas daerah yang terbakar kemarin, Pak?” tanya Sinta setibanya mereka di lokasi kebakaran
kemarin.

“Mungkin kurang lebih lima hektar!” jawab Pak Amir.
“Apa saja yang terbakar kemarin, pak?”tanya Mamat.
“Yang terbakar kemarin adalah semak belukar, kebun karet, kebun buah, dan sedikit hutan yang ada di

dekat kebun.”jawab Pak Amir.
“Mengenai luas daerah yang terbakar, belum ada berita yang tepat. Dua keluarga telah
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melaporkan bahwa kebun karetnya ikut terbakar kemarin. Untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat sewaktu
rapat di balai desa!” lanjut Pak Amir.

Udara di daerah yang habis terbakar lebih panas. Di beberapa tempat tampak pohon kayu yang masih
terbakar.

Beberapa orang pemilik kebun tampak sedang memeriksa kebun-kebun mereka.
“Hati-hati, jalannya! Jangan sampai terinjak bara api!” Pak Amir memperingatkan mereka ketika

melintas bekas kebun yang terbakar.
Pohon-pohon durian dan duku terlihat merana, sebagian daunnya habis terbakar. Beberapa rumpun

bambu terlihat kering dan menghitam.
Air sungai kecil yang mengalir di tengah bekas kebun itu tampak menghitam dipenuhi ranting dan

pohon tumbang bekas terbakar.
Pak Amir menanyai beberapa orang pemilik kebun untuk mengumpulkan informasi. Setelah mengamati

dan mengukur daerah bekas terbakar, Pak Amir mengajak Sinta, Arry, Mamat, dan Aisyah pergi ke balai
desa mengikuti pertemuan yang membahas kebakaran yang baru saja terjadi di Desa Ilalang.

Pertemuan di balai desa dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat, pemilik lahan yang terbakar dan
penduduk Desa Ilalang. Beberapa orang saksi menceritakan asal-usul kebakaran  yang terjadi kemarin.
Orang yang membakar juga dimintai keterangannya.

Pemilik lahan meminta ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang mereka alami. Kerugian kebakaran
dihitung dan ditulis di papan tulis.

“Waw…..yang terbakar cukup luas, coba lihat!” tunjuk Sinta. “Dua hektar kebun buah-buahan, satu
hektar kebun karet, dan masing-masing tiga hektar hutan lindung dan semak belukar tempat  asal api ikut
terbakar.” Kata Sinta sambil membaca tulisan di papan tulis.

“Kerugian yang lain dua buah pondok di kebun ikut terbakar, untungnya tidak ada korban  jiwa.” kata
Mamat.

Pertemuan itu selanjutnya membahas ganti rugi dan  hukuman yang akan dikenakan  pada orang
yang melakukan pembakaran.

Maka berdasarkan peraturan adat di Desa Ilalang, empat orang petani yang menyebabkan kebakaran
diharuskan membayar ganti rugi kepada pemilik kebun yang terbakar.

Hukuman yang cukup berat seperti inilah yang membuat warga desa sadar dan mau menjaga
lingkungannya. Ke empat petani ceroboh tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka
yang ceroboh itu.

Pada akhir pertemuan, Pak Amir mengajak seluruh petani untuk bergotong-royong menghijaukan
kembali lahan dan hutan yang terbakar, dengan menanami kembali lahan yang habis terbakar dengan
bibit pohon kayu dan tanaman perkebunan. Semua petani yang hadir berjanji akan hadir pada kegiatan
gotong royong yang akan dilakukan.

Pak Amir berjanji akan memberikan petunjuk cara penanaman kepada para petani. Matahari semakin
tinggi pertemuan di balai desa itu ditutup. Semua orang yang hadir pada pertemuan itu merasa lega dan
dapat pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang senang.

“Ayo, siapa yang duluan sampai ke rumah nenek akan dapat hadiah!” teriak Sinta sambil berlari. Arry,
Mamat dan Aisyah berlari mengejar Sinta.

Rupanya Sinta berlari dengan kencang, jarak Sinta dengan mereka semakin jauh. Sinta sampai terlebih
dahulu di rumah nenek.

“Pantas ia selalu jadi juara lomba lari!” seru Mamat pada Arry dengan nafas tersengal dan sambil
mengusap keringat di dahinya.
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8.2 Menghitung Luas

Kebakaran terjadi di Desa Ilalang. Pak Amir petugas penyuluh kehutanan meminta bantuan
kalian untuk menghitung luas daerah yang terbakar.

Data daerah yang terbakar dari Pak Amir adalah sebagai berikut :
Kebun karet empat hektar, kebun buah-buahan dua hektar, dan tiga hektar semak belukar. Pada tahun

kemarin di Desa Ilalang terjadi kebakaran serupa, yang membakar tujuh hektar kebun karet, empat hektar
kebun buah-buahan, dan enam hektar semak  belukar.

TUGAS-TUGAS

8.1  Jawab lah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Siapakah nama petugas penyuluh kehutanan yang ditemui Sinta, Arry, Mamat, dan Aisyah?

2. Siapa saja yang hadir pada acara pertemuan di balai desa yang membahas kebakaran di Desa
Ilalang?

3. Kerugian apa saja yang ditimbulkan akibat kebakaran yang terjadi di Desa Ilalang?

4. Apa hukuman kepada empat orang petani ceroboh, penyebab kebakaran semak, dan kebun di  Desa
Ilalang?

Hitunglah!
a. Luas kebun karet yang terbakar selama dua tahun:

c. Luas semak belukar yang terbakar selama dua tahun:

d. Luas keseluruhan daerah yang terbakar pada tahun ini:

e. Luas keseluruhan daerah yang terbakar pada tahun kemarin:

f. Luas keseluruhan daerah yang terbakar selama dua tahun:

g. Apakah di desamu pernah terjadi kebakaran?  Ya/Tidak
h. Apakah yang terbakar? Semak belukar/kebun/hutan
i. Siapakah yang memadamkan api kebakaran itu?
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8.3 Akibat Kebakaran

Berikut ini adalah contoh akibat kebakaran hutan dan lahan. Susunlah gambar-gambar di bawah ini
sehingga menjadi cerita gambar yang berurutan!

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3
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Susunan cerita gambar di atas adalah:
Gambar no. ….. + Gambar no. ….. + Gambar no. ….. + Gambar no. ….. + Gambar no. ….. +
Gambar no. …..
Siapa yang dapat bercerita dengan gambar tersebut di depan kelas?

Gambar 6

Gambar 4

Gambar 5
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8.4 Mencari Perbedaan Gambar

Di bawah ini adalah gambar petani yang sedang membuat sekat bakar di dekat kebun tetangga.
Pak tani membuat sekat bakar adalah untuk mencegah agar api nantinya tidak menjalar ke kebun
tetangga dan untuk memudahkan mengendalikan api.

Di kebun tetangga pak tani banyak ditumbuhi pohon. Berbagai jenis satwa liar hidup di dalamnya,
karena tersedia banyak makanan di sana dan mereka dapat hidup aman di pepohonan yang rimbun.

Pada saat membakar, petani memakai sepatu untuk melindungi kakinya, memakai topi agar tidak
kepanasan serta menyediakan ember-ember berisi air untuk menyiram api yang menjalar ke tempat yang
tidak diinginkan. Apabila api kecil menjalar ke tempat lain, petani mematikannya dengan menggunakan
ranting kecil dan daun yang masih basah dan segar.

Tugas!
Carilah masing-masing perbedaan pada gambar A dan B, berilah tanda pada hal-hal yang

berbeda!

Pertanyaan
1. Apa yang harus dibuat oleh petani apabila akan membersihkan ladangnya dengan menggunakan

api?
2. Tuliskan salah satu kegunaan sekat bakar?
3. Apa yang harus petani lakukan apabila api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan?

A B
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8.5 Permainan Kerjasama

Permainan ini menggambarkan pentingnya kerjasama antar anggota kelompok untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi bersama. Semakin erat kerjasama di dalam kelompok maka semakin cepat suatu
persoalan dipecahkan bersama. Apabila ada seorang atau lebih anggota yang tidak mau bekerjasama
maka persoalan sulit dipecahkan!

Alat dan bahan kegiatan
1. 4 utas tali masing-masing sepanjang + 3 m.

2. 1 utas tali sepanjang 30 cm untuk mengikatkan paku.
3. 1 buah botol dan satu buah paku besar/pensil.

Aturan permainan
1. Permainan dimainkan oleh 5 orang.

1 orang sebagai ketua, ia bertugas: untuk mengarahkan permainan agar anggota bekerjasama
memasukkan paku/pensil ke dalam botol.
4 orang sebagai anggota kelompok, mereka bertugas: bekerjasama dengan ketua kelompok untuk
memasukkan paku/pensil ke dalam botol.
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 2. Empat utas tali yang panjang masing-masing diikatkan tidak terlalu kencang di pinggang masing-
masing anggota kelompok.
Masing-masing ujungnya disimpulkan jadi satu dan diikatkan pada tali yang berukuran pendek yang
sebelumnya telah diikatkan pada paku/pensil.

3. Permainan dimulai setelah keempat anggota kelompok membelakangi botol dan mereka dilarang
melihat botol, kecuali ketua kelompok yang akan memberikan aba-aba.

4. Ketua kelompok memberi aba-aba pada anggotanya agar bekerja sama untuk memasukkan paku/
pensil ke dalam botol.

5. Permainan selesai bila paku/pensil berhasil dimasukkan ke dalam botol.

8.6 Permainan Ular Tangga

Sinta dan Arry diminta oleh Mamat, Aisyah, Saman, dan Yudi menyusul ke tempat mereka
berkemah di dekat hutan, tetapi Sinta dan Arry tidak tahu jalan menuju ke tempat perkemahan
itu. Maukah kalian membantu menjadi pemandu jalan Sinta dan Aryy agar sampai ke tempat
perkemahan itu?

Petunjuk Permainan
1. Permainan dapat dilakukan lebih dari dua orang.
2. Permainan dimulai dari petunjuk “Mulai” dan diakhiri dengan petunjuk “Selesai”.
3. Petunjuk permainan lainnya sama dengan peraturan dalam permainan ular tangga.
4. Arti tanda huruf dalam lembar permainan:

A Di persimpangan jalan desa, Sinta dan Arry diberi tahu oleh seorang ibu penjual sayur
untuk belok kiri maju dua langkah.

B Jalan ke kiri dan maju tiga langkah!

C Di hutan lindung, mereka menjumpai binatang liar. Dapatkah kalian membantu Sinta dan Aisyah
menyebutkan nama binatang liar yang sering kalian lihat di sekitar desamu!

D Belok kanan maju satu langkah!

E Sungai deras di depan Sinta dan Arry ! Karena tidak ada jembatan, mereka berdua tidak
dapat  menyeberang. Coba kalian sebutkan dua nama tumbuhan yang batangnya dapat
dijadikan rakit, agar Sinta dan Arry dapat menyeberangi Sungai Deras. Bila kalian dapat
menyebutkannya maju satu langkah!

F Sinta dan Arry melihat berjenis-jenis ikan di rawa-rawa/lebak, tetapi mereka tidak tahu nama-
nama ikan itu. Coba kalian sebutkan nama-nama ikan rawa/sungai yang kalian ketahui!
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G Belok kiri, maju dua langkah.

H Belok kiri, maju satu langkah.

I Arry dan Sinta sampai di tempat perkemahan.

J Sinta dan Arry ada di tengah repangan atau kebun buah dan pohon kayu. Mereka belum mengenal
nama pohon buah-buahan yang ada di sana. Coba kalian sebutkan sembilan nama buah-buahan
yang kalian ketahui!
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Beberapa hari lagi liburan Sinta dan Arry akan berakhir, mereka harus segera masuk sekolah. Sebelum
pulang mereka berdua akan memberikan kenang-kenangan kepada saudara dan teman-teman
di Desa Ilalang. Mereka akan mengajarkan keterampilan membuat hiasan dari bunga kering dari
sampah kebun. Arry dan Sinta mengajak kedua sepupu dan teman-teman mereka ke kebun nenek
mencari daun pisang kering, tangkai buah kelapa, bambu, dan kulit jengkol. Setelah terkumpul
cukup banyak, mereka kembali ke rumah nenek.

Di bawah pohon rambutan di halaman rumah nenek, Sinta mengajarkan membuat berbagai
macam bunga kering dan Arry mengajarkan membuat hiasan dinding dari daun pisang kering.
Nenek dan Bibi Aminah ikut belajar membuat bunga kering. “Wah……..tidak disangka peserta
kursusnya bertambah nih! canda Sinta. Semua tertawa mendengar canda Sinta itu.

“Ada kabar gembira! Sapi kita bertambah satu lagi sekarang!” kata Paman Jauhari pada saat
makan siang, Paman memberitahukan bahwa telah lahir seekor anak sapi jantan yang lucu dari
sapi betina peliharaannya. Semua gembira mendengar berita itu.

“Ayo! Kita lihat anak sapi itu sekarang!” ajak Arry.
Nenek mengingatkan, ketika mereka akan meninggalkan meja makan. “Eh…..eh! selesaikan

dulu makannya, baru lihat anak sapi itu!”
Seekor anak sapi lucu berwarna hitam telah lahir.
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“Lucu ya! Sapi apa ini Paman?” tanya Sinta.
“Sapi Bali!” jawab paman. Paman Jauhari menghadiahkan anak sapi itu kepada Arry dan Sinta.
“Ayo! Kita beri nama apa anak sapi ini?” tanya Arry.
Nenek mengusulkan nama si Ucil, untuk anak sapi yang kecil dan lincah itu. Semua setuju

dengan nama itu. Arry dan Sinta senang mendapat hadiah si Ucil.
Sore hari ayah dan ibu sampai di Desa Ilalang. Mereka datang untuk menjemput Arry dan

Sinta. Sudah lama ayah dan ibu Sinta dan Arry tidak pulang ke desa. Nenek, bibi Aminah, dan
Paman Jauhari tampaknya rindu dengan ayah dan ibu. Sehabis makan malam mereka nonton
televisi bersama di rumah nenek.

Banyak tetangga dan saudara nenek yang datang berkunjung. Mereka ingin mendengar cerita
ayah tentang ibukota.

Sinta dan Arry juga kangen dengan ayah dan ibu. Mereka berdua menceritakan pengalaman selama di
desa, juga tentang hadiah anak sapi dari Paman Jauhari.

Keesokan harinya sebelum mereka pulang, Sinta dan Arry mengajak Mamat, Aisyah, Yudi,
Saman, Ida, dan Lela bergabung dengan penduduk desa lainnya bergotong-royong menanami kembali
daerah bekas kebakaran.

“Kita menanam tanaman apa ya? Sinta ingin menanam tanaman yang banyak manfaatnya,
mudah hidup dan gampang perawatannya!” kata Sinta sambil memilih tanaman di kebun persemaian
bibit milik nenek.

“Kalau itu sih, gampang! Kita tanam bambu saja ya? Bambu kan banyak manfaatnya. Batangnya bisa
untuk bahan bangunan dan untuk membuat anyaman dan masih banyak lagi manfaat lainnya” jawab
Mamat.

Mereka mengambil beberapa ruas bambu di kebun nenek untuk ditanam pada kegiatan penghijauan
itu.

“Ternyata menanam bambu tidak sulit, ya?” kata Arry, ketika usai menanam beberapa ruas
bambu.

Ayah, ibu, Paman Jauhari, Paman Buddin, nenek, dan Bibi Aminah juga hadir di sana.
“Ayo Arry, Sinta, Aisyah, dan Mamat ajaklah teman-tamannya, kita foto bersama dahulu!” ajak ayah.

Selesai berfoto mereka kembali ke rumah nenek.

Sehabis makan siang,  Sinta dan Arry akan pulang ke Jakarta. Mereka berdua sedang membantu ayah
dan ibu berkemas-kemas ketika teman-teman mereka datang dengan membawa oleh-oleh.

“Lho! Kok, repot-repot membawakan oleh-oleh buat kami!” kata Sinta pada Ida, Lela, Saman,
dan Yudi.

“Tidak, Kak. Hanya buah-buahan dan kue buatan Ida dan Lela untuk dimakan di jalan nanti!”
jawab Saman.

“Kak Arry dan Kak Sinta jadi malu, menerima pemberian ini karena kami tidak memberikan
apa-apa buat kalian!” kata Arry tersipu.

Sinta dan Arry sedih harus meninggalkan nenek, paman, bibi, saudara, dan teman-temannya. Mobil
ayah bergerak  perlahan meninggalkan rumah nenek.

“Nanti kita datang lagi ke sini!” hibur ibu pada Sinta dan Arry.
Desa Ilalang semakin jauh ditinggalkan. Mobil yang dikendarai ayah terus berjalan, “Selamat

tinggal Nenek, Paman, Bibi, Mamat, Isah, si Ucil, dan Teman-teman semua. Sampai jumpa lagi
tahun depan!” teriak Sinta dan Arry sambil melambaikan tangan.
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9.2 Keterampilan Membuat Bunga, Daun, dan Buah Kering

   Bahan: tangkai buah kelapa, daun pakis, buah rotan, dan bambu
   Alat: gunting, pisau yang tajam, tang, kawat halus.

TUGAS-TUGAS

9.1 Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Sampah kebun apa saja dapat dimanfaatkan untuk bahan keterampilan tangan?

2. Keterampilan apa yang diajarkan oleh Sinta dan Arry kepada teman-temannya?

3. Jenis sapi apa yang dipelihara oleh Paman Jauhari?

4. Nama apa yang diberikan nenek untuk anak sapi jantan pemberian Paman Jauhari?

1. Pilihlah beberapa tangkai buah kelapa yang masih menempel di
buahnya. Lepaskan tangkai buah dari kulit kelapa dengan hati-hati
jangan sampai rusak. Jemur tangkai buah kelapa sampai kering agar
tidak ditumbuhi jamur.

2. Tangkai buah kelapa yang sudah kering kita rapikan dengan gun–
ting yang tajam, buang bagian-bagian yang tidak kita inginkan.
Rangkailah tangkai buah kelapa pada tangkai bambu yang telah kita
buat sebesar tusuk sate dengan panjang 50 – 75 cm.

Daun pakis dan buah rotan kering:

1. Siapkan daun pakis serta beberapa tangkai buah rotan yang
masih utuh tandanannya.

2. Jemur daun pakis dan tandan buah rotan sampai kering.

3. Lilit tandan buah rotan dengan kawat halus. Tangkai buah rotan
dan daun pakis kita ikatkan pada tangkai bambu dengan menggu–
nakan kawat halus. Buah rotan dan daun pakis siap untuk
dirangkai.
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A. Bahan
1. kain beludru hitam ukuran 20 X 30 cm

(kalau tidak ada dapat diganti dengan kain  blacu)
2. batang padi, daun pisang, serat batang pisang,

dan kulit jagung yang sudah kering
3. lem kertas
4. pernis
5. papan tripleks ukuran 20 X 30 cm
6. bambu untuk bingkai

B. Alat-alat
1. gunting
2. pensil
3. penggaris
4. kuas kecil
5. palu kecil
6. rancangan gambar

Cara membuat
1. Sediakanlahkain beludru atau kain blacu hitam dengan ukuran tadi.
2. Siapkan rancangan gambar. Lalu pindahkan rancangan gambar itu ke atas kertas putih

yang berukuran sama dengan dasar bludru/blacu. Rancangan gambar cukup secara garis
besarnya saja, misalnya: rumah, jalan, pohon, sungai, dsb.

3. Pilihlah batang padi/daun pisang/kulit batang pisang/kulit jagung kering yang berwarna
cerah. Setelah itu kita gunting sedikit-sedikit menurut kebutuhan dan sesuai dengan rencana
gambar yang telah disiapkan.

4. Tempelkan hasil guntingan itu hingga selesai dan tambahlah bila ada kekurangan-
kekurangan.

5. Apabila gambar telah selesai ditempelkan di kain bludru/blacu, lalu kita vernis dengan
 bantuan kuas kecil secara perlahan, lalu diangin-anginkan di tempat yang sejuk sampai
vernis mengering. Pemberian vernis jangan sampai mengenai kain bludru/blacu.

6. Kain yang telah diberi gambar kita tempelkan ke atas papan tripleks dengan menggunakan
lem yang cukup kuat.

7. Dan yang terakhir adalah memasang bingkai bambu pada gambar yang telah kita buat.

Membuat Hiasan Dinding
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9.3 Mencari Jalan Pulang

Sinta bingung mencari jalan pulang, setelah seharian bermain di kebun belakang rumah nenek.
Ketika sedang berjalan, Sinta mendapatkan seekor anak burung dan anak tupai yang terjatuh
dari sarangnya serta anak monyet yang ditinggal induknya. Sinta ingin mengembalikan anak binatang itu
ke induknya masing-masing. Maukah kalian membantu Sinta menemukan sarang dan induk ke tiga anak
binatang itu, serta mencarikan Sinta jalan pulang ke rumah nenek?

Petunjuk Permainan
1. Permainan ini dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Permainan dilakukan dengan menggunakan kartu angka. Bagian atas adalah yang diambil pertama

kali, setelah diketahui angkanya kemudian diletakkan pada tumpukan yang paling bawah.
3. Angka yang diberi huruf dapat berarti hukuman atau bonus.
4. Permainan mengikuti angka yang berurutan.
5. Permainan selesai apabila telah mengembalikan anak tupai, anak burung dan anak monyet ke

tempat induknya masing-masing. Induk tupai bertanda huruf “T” di dalam lingkaran, induk
burung bertanda huruf “B” di dalam lingkaran dan induk monyet bertanda huruf “M” dalam
lingkaran.

6. Apabila pada jalur kanan telah mencapai angka “22 I” dan pada jalur kiri mencapai angka
“16 G”, tetapi belum mengembalikan seluruh anak hewan liar, maka kembali ke posisi angka
“3 B”. Peserta yang berasal dari jalur kiri menempuh jalur baru di sebelah kanan dan peserta
dari jalur kanan menempuh jalur baru di sebelah kiri.

Keterangan Jalan Kanan
“1 A” : Menyebutkan paling sedikit tiga macam bagian tanaman enau/aren serta manfaatnya yang

dapat diambil manusia.
“3 B” : Ke kiri, maju satu langkah.
“4 C” : Sebutkan paling sedikit empat jenis buah-buahan yang rasanya masam?
“6 D” : Menemukan induk tupai dan sarangnya. Maju dua langkah ke depan.
“10 E” : Langkah terhalang sebuah pohon besar, mundur dua langkah.
“14 F” : Menyanyikan satu buah lagu tentang alam.
“17 G” : Menirukan suara “monyet” atau suara “burung”.
“19 H” : Ke kiri, maju satu langkah.
“22 I” : Bila belum menemukan sarang induk burung dan monyet kembali “3 B” lalu ke kiri, maju satu

langkah.

Keterangan Jalan Kiri
“4 A” : Sebutkan paling sedikit empat jenis ikan sungai/rawa!
“5 B” : Menemukan sarang induk burung di pohon pinang, maju satu langkah.
“7 C” : Menyebutkan paling sedikit lima jenis pohon buah-buahan yang ditanam di kebun!
“12 D” : Menyebutkan paling sedikit tiga jenis pohon kayu?
“14 E” : Menyanyikan satu buah lagu tentang alam.
“15 F” : Menirukan suara “tupai”.
“16 G” : Bila belum menemukan sarang induk tupai kembali “3 B” lalu ke kanan maju satu langkah.
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9.4 Pemb ibitan Tanaman

Amatilah tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian!
Apakah tumbuh alami atau sengaja ditanam manusia?
Ada pepatah “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.”

Bila kita amati: pada tanaman bebuah yang tumbuh di kebun, tanaman muda banyak ditemukan di
sekitar pohon induknya.

Memperbanyak tumbuhan dengan biji tidak begitu sulit dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
Tetapi pada biji tanaman tertentu harus mendapatkan perlakuan khusus sebelum ditanam.
Perlakuan itu untuk memudahkan keluarnya tunas dari biji, contohnya: biji kemiri, biji melinjo, dan
buah rotan.

Cara lain untuk memperbanyak tanaman selain dengan biji, dapat dilakukan dengan:
- cangkok – stek – okulasi – penyusuan – sambungan

Dari ke lima cara tersebut di atas hidup dengan cara stek cukup mudah dilakukan, tetapi tidak
semua tanaman dapat diperbanyak dengan cara ini. Salah satu tanaman yang dapat diperbanyak
dengan cara stek adalah tanaman bambu.

Bambu
Bambu sering disebut dengan “Si Rumput Raksasa” karena dalam dunia tumbuh-tumbuhan,

para ahli mengelompokkan bambu ke dalam keluarga rumput-rumputan. Tetapi karena memiliki
ukuran yang sangat besar bambu mendapat julukan itu.

Negara kita cukup kaya dengan jenis tanaman bambu. Dari 1200 jenis tanaman bambu yang
ada di dunia, 100 jenis di antaranya tumbuh di Indonesia. Di Propinsi Sumatera Selatan sendiri
tumbuh 15 jenis bambu.

Jenis-jenis bambu yang tumbuh di Propinsi Sumatera Selatan, antara lain: bambu betung, bambu
apus, bambu mayan, bambu duri, bambu kuning, dsb.
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Tahukah kamu? Di Sumatera Selatan ada satu jenis bambu langka yang unik, yaitu: Bambu
Bungkok atau Bambu Buntu.

Jenis bambu ini hanya ditemukan di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Propinsi
Lampung dan Propinsi Bengkulu. Keunikan bambu ini adalah pada ruas bambu di antara bukunya
hampir tidak ada rongga udaranya (buntu), berbeda dengan bambu biasa yang memiliki rongga
udara di antara bukunya.

Tahukah kalian, apa sebabnya pada batang tua jenis bambu tertentu akan bersinar keperakan
pada malam bulan purnama?

Sebabnya karena kulit bambu tersebut mengandung zat kersik (silika) yang bersinar bila terkena
sinar.

Manfaat Bambu
Rumpun bambu banyak ditemukan di sekitar pedesaan, baik yang ditanam atau membentuk

hutan alami. Tanaman bambu mempunyai banyak manfaat, sehingga tanaman ini akrab dengan
manusia.

Manfaat bambu bagi lingkungan
1. Tanaman pencegah erosi di sepanjang tebing curam dan pinggir sungai.
2. Pembasmi rumput alang-alang yang mengganggu
3. Bambu dapat tumbuh di tanah tandus sehingga cocok dijadikan tanaman penghijauan.
4. Bambu dapat juga ditanam untuk meredam kebisingan, penyaring debu, dan penahan angin.

Manfaat bambu bagi kehidupan manusia sehari-hari
1 Rebung bambu sudah lama dikenal sebagai bahan makanan yang dapat dimakan segar

atau diawetkan di dalam kaleng.
     Rebung merupakan tunas muda tanaman bambu. Batang muda yang lembut dilapisi dengan

        kulit pembalut luar, disebut seludang yang berbulu halus berwarna putih keperkan,
     coklat atau hitam. Bulu halus itu
     pada beberapa jenis bambu
     akan terasa gatal bila terkena

kulit.

2. Batang bambu mempunyai ber–
bagai manfaat, antara lain seba–
gai bahan bangunan pengganti
kayu. Di beberapa daerah, bam–
bu dijadikan bahan pembuatan
rumah, untuk dinding, atap,
untuk tiang rumah. Bambu
bahkan dapat dijadikan bahan
pembuatan jembatan.
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3. Bambu dapat dijadikan bahan pembuatan
kerajinan anyaman, sumpit, dan perabot
rumah tangga.

4. Air yang terkandung di dalam  tanaman
bambu ternyata berkhasiat untuk meng–
obati  berbagai macampenyakit,  antara
lain: batuk rejang dan penyakit mata. Re–
bung bambu kuning berkhasiat mengobati
penyakit kuning.

Bagaimanakah cara memperoleh bibit
bambu?

Bibit bambu dapat diperoleh dengan cara meng–
gali bonggol bambu atau dengan cara stek batang.
Cara yang paling mudah adalah dengan stek ba–
tang, karena stek batang mudah didapatkan.

Pilihlah ruas batang bambu yang cukup tua
dengan bintil mata tunas pada pangkal ruasnya.
Potonglah dua ruas bambu, satu ruas yang masih
utuh dan masing-masing setengah ruas untuk ba–
gian bawah dan bagian atas ruas yang utuh

Untuk menjaga agar tanaman bambu tidak kekeringan sebelum ditanam, letakkanlah ruas bambu
di tempat yang sejuk dan dekat dengan air, seperti: di kamar mandi, di pinggir kolam, di dekat
sumur. Sekali-kali perciki dengan air, tidak lama kemudian tunas-tunas muda akan keluar dari
ruas bambu.

Cara menanam bibit bambu
Bibit bambu sebaiknya ditanam pada musim hujan karena dijamin bambu yang kita tanam tidak

kekeringan. Sediakan bibit bambu dan siapkanlah lubang tanam dengan lebar secukupnya dan dalamnya
+ 20 – 30 cm. Tanah galian dicampur dengan pupuk kandang, setelah ruas bambu kita tanam lalu tutup
dengan jerami untuk mencegah penguapan.
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Bila kita menanam bibit bambu pada musim kering, bagian ruas yang menyembul di permukaan tanah
dapat kita isi air secukupnya, agar tanaman bambu yang kita tanam tidak kekeringan.

Apabila ruas bambu yang kita tanam berasal dari ruas batang bambu yang baik dan menanamnya
dengan cara yang benar maka tidak lama kemudian tunas bambu akan keluar beberapa minggu setelah
penanaman.

Lama pertumbuhan tunas bambu menjadi batang yang besar + 8 bulan dan tumbuh mencapai
ukuran yang maksimal selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, rumpun bambu yang kita tanam
akan tumbuh besar dan telah siap menghasilkan.

Mengapa rumpun tanaman bambu walau sudah terbakar masih tetap mengeluarkan tunas
baru?

Karena tanaman bambu berakar serabut. Panjang akar dapat mencapai + 5 meter dan dalamnya
mencapai 1 meter di dalam tanah.

1. Cara tegak lurus

2. Cara ditidurkan

3. Cara miring

Tiga cara menanam bambu
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Daftar Istilah

dat = Aturan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu dan untuk dipatuhi oleh
anggota masyarakatnya.A

Akibat kebakaran hutan dan lahan =  Akibat/dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan, bisa
menguntungkan             atau merugikan.

Anjungan =  Sisi ruangan yang agak tinggi dari ruangan lainnya yang digunakan sebagai  tempat menunjukkan sesuatu.

Apotik hidup = Tempat yang menyediakan obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang masih segar.

Arah pembakaran = Tempat dimulainya pembakaran agar api dapat diarahkan sehingga tidak membahayakan.

atu bara = Barang tambang yang diambil dari dalam bumi, berasal dari tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang
lalu.B

Bengkarung =  Jenis binatang kecil yang melata berkaki empat, seperti bunglon tetapi dapat meloncat dari satu pohon ke
pohon lain dengan menggunakan kulit badan yang seperti sayap.

Briket batu bara = Bubuk batu bara yang dipadatkan berbentuk bola kecil atau persegi.

Bunga kering =  Bunga segar yang dikeringkan.

Burung enggang = Nama lain burung rangkok, burung besar berwarna hitam dan putih mempunyai tulang yang menonjol di atas
paruhnya. Hidup di puncak-puncak pohon tinggi di hutan belantara.

D

mbacang =  Sejenis mangga yang buahnya besar, dagingnya berserat dan rasanya asam manis. Getahnya berbahaya bagi
kulit.E

Eui =  Kata seru dalam bahasa Sunda yang sama artinya dengan kata ”oi” yang dipergunakan untuk memanggil dan sebagainya.

isika =  Ilmu yang mempelajari tentang zat dan energi.F

aerah resapan air hujan =  Daerah/kawasan di mana air hujan dapat meresap dan ditahan oleh tanah dan
dikeluarkan secara perlahan melalui sungai masuk ke dalam tanah.

Daur ulang =  Peristiwa pemrosesan ulang barang/bahan agar dapat dipakai/dimanfaatkan lagi, misalnya: kertas koran
dapat diproses menjadi bubur kertas, kertas pembungkus.
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as elpiji = Gas untuk bahan bakar kompor gas.

Geladak = Dek pada kapal atau lantai kapal atau perahu.

utan adat marga = Hutan yang dipunyai oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang diatur dalam
suatu peraturan yang dibuat bersama.

kan belido = Ikan yang hidup di air tawar, berbadan pipih bersisik halus dan berwarna hitam. Ikan ini merupakan bahan
campuran untuk pembuatan makanan khas Palembang. Ikan ini mulai jarang ditemui di sungai maupun rawa karena
penangkapan yang berlebihan dan penggunaan racun untuk penangkapan ikan.

Ikan putak = Ikan ini serupa tapi tak sama dengan ikan belido. Yang membedakannya hanya ikan putak tidak dapat besar menyamai
ukuran ikan belido.

Ikan tangkeleso = Ikan siluk/arowana sumatera, berwarna putih keperakan. Ikan ini mulai langka karena perburuan untuk dijadikan
ikan hias dan penggunaan racun dalam penangkapan ikan.

Ikan tapa = Ikan yang masih berkerabat dengan ikan lele ini mulai langka akibat perburuan dan penggunaan racun ikan. Tubuh ikan ini
dapat membesar dengan warna kulit hitam tanpa sisik.

Ikan toman = Ikan ini hidup di sungai-sungai dan di rawa pinggir sungai. Ikan ini juga mulai langka akibat perburuan dan penggunaan
racun ikan dalam penangkapan ikan.

Ilalang = Rumput alang-alang.

Irit = Hemat.

G

H

I

Hutan lindung = Kawasan hutan yang karena sifat alamnya dijadikan kawasan yang mengatur tata air, mencegah banjir, erosi, serta
memelihara kesuburan tanah.

Hutan negara = Hutan yang dikuasai oleh negara.

abut asap = Kabut yang terjadi karena asap hasil kebakaran hutan, yang biasanya terjadi pada musim kemarau panjang.

Kaligrafi = Seni menulis indah (biasanya untuk hurup Arab)
K

Kata bijak = Kata yang sopan, terpuji dan masuk akal.

Kebun = Tanah luas yang ditanami dengan tanaman sayuran, buah-buahan, karet, kopi, dan sebagainya.

Kebutuhan pokok = Kebutuhan utama yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Kentongan = Alat musik pukul yang terbuat dari bambu, kayu yang dibuat lubang di tengahnya.

Kompor gas = Alat untuk memasak yang dilengkapi dengan sumbu-sumbu dan memakai gas elpiji sebagai bahan bakarnya.

Kursus kilat = Pelajaran tentang pengetahuan khusus yang diberikan secara cepat.
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ahan kosong= Tanah luas yang tidak diusahakan atau tidak ditanami.

Luar negri= Bagian luar dari negara kita.

ajalah dinding= Surat berita yang diterbitkan dan ditempelkan di dinding supaya dibaca orang banyak.

Meriam bambu =  Senjata peledak yang terbuat dari bambu.M
Mobil truk = Mobil barang mempergunakan bak angkutan di bagian belakang.

Musim buah =  Suatu musim pohon berbuah lebat.

L

M

N
abrik = Tempat memproduksi barang dengan menggunakan mesin.

Paperklip = Klip untuk menjepitkan kertas.

P
Pasar kalangan = Pasar tradisional di desa yang diadakan pada hari-hari tertentu.

Pedoman wawancara = Petunjuk wawancara.

Pelabuhan Bakauheni = Nama pelabuhan penyeberangan laut antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa yang terletak di Propinsi
Lampung.

Pelabuhan Merak = Nama pelabuhan penyeberangan laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang terletak di Propinsi
Jawa Barat.

Pemandu jalan = Orang yang memberikan petunjuk arah dalam perjalanan.

Pencemaran = Perbuatan mengotori sesuatu dengan benda.

Pengajian sore = Kegiatan mengaji Al-Qur’an yang dilakukan pada sore hari.

Pengekspor asap = Pengirim asap hasil kebakaran hutan dan lahan ke luar negeri.

Penyakit radang mata = Penyakit mata merah yang ditimbulkan oleh asap kotor hasil kebakaran.

Peraturan adat = Peraturan/pedoman/pegangan tentang sesuatu yang dibuat oleh sekelompok masyarakat dan dipatuhi bersama.

Permainan ular tangga= Jenis permainan dengan mempergunakan gambar ular dan tangga untuk perintah permainan yang berisikan
nasehat, pesan dan sebagainya.

Petugas penyuluh kehutanan= Orang yang bertugas memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan.
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egara tetangga = Negara yang letaknya berdekatan dengan negara kita.



Pohon bambang= Sejenis pohon cempaka yang banyak tumbuh di hutan dan sudah banyak ditanam. Mutu kayunya hampir seperti
kayu jati, banyak dibuat menjadi papan dan balok. Pohonnya cepat tumbuh dan berbatang lurus. Di Kabupaten Lahat banyak
masyarakat yang sudah menanamnya di kebun kopi. Harga kayunya mahal dan banyak diminati               masyarakat.

Pohon bungur= Jenis pohon yang tumbuh pada tanah basah atau tanah kering yang kurang subur. Bungur banyak ditanam
di pinggir jalan atau di dalam taman, karena bunganya yang indah berwarna ungu atau merah jambu. Bungur dapat
ditanam  dengan mudah melalui stek.  Kayunya dapat dijadikan bahan pembuatan bangunan rumah.

Pohon ketapang= Pohon yang banyak tumbuh di rawa/pinggir sungai. Karena bentuk pohonnya bagus maka pohon ini banyak
ditanam di pinggir jalan atau di dalam taman. Bijinya dapat dimakan, kayunya untuk bahan bangunan dan membuat perahu.

Pohon leban = Pohon yang banyak tumbuh di semak belukar dan padang alang-alang. Kalau terbakar dapat bertunas lagi.
Batangnya bengkok dan banyak  cabang, sangat bagus sebagai kayu bakar.

Pohon marbirah = Pohon yang tumbuh di tanah rawa atau di pinggir sungai. Batang dan cabang pohon muda berduri dan daunnya
lebar. Kayunya untuk bangunan rumah dan kayu bakar.

Pohon medang= Pohon yang menghasilkan kayu ini banyak jenisnya. Ada jenis yang banyak ditebang untuk diambil kulitnya sebagai
bahan obat nyamuk sehingga terancam punah. Agar tidak punah seharusnya kulit tunggul pohon jangan diambil agar bisa bertunas
dan tumbuh lagi.

Pohon merawan = Pohon besar yang dulunya banyak terdapat di hutan, sekarang jarang ditemui karena banyak ditebang untuk
diambil kayunya yang mahal. Di daerah Gumai Kabupaten Lahat ada penduduk yang menanam jenis pohon ini di kebun kopi.

Pohon pulai= Pohon ini  dikenal juga dengan nama pohon gabus, pule, ampalai dan pelantan. Pohon pulai tumbuh di daratan maupun
di rawa. Kayunya banyak digunakan untuk membuat peti, korek api, dan barang kerajinan. PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi
Rawas telah mengajak masyarakat menanam jenis pulai gading untuk membuat pensil yang diekspor.

Pohon rengas = Pohon ini tumbuh di daerah rawa atau di pinggir sungai. Kayunya dapat digunakan untuk tiang rumah dan papan.
Awas! Getahnya sangat gatal, hati-hati jika terkena kulit.

Pohon seru = Kayu pohon seru dapat digunakan untuk bahan bangunan rumah. Karena banyak ditebang sekarang pohon yang besar
jarang terlihat. Pohon ini dapat di tempat terbuka dan jika terbakar akan segera bertunas. Karena itu sekarang banyak semak belukar
yang ditumbuhi oleh seru sehingga kalau dibiarkan nantinya akan menjadi hutan seru.

Pohon sungkai= Kayunya selain untuk bangunan rumah, sangat bagus untuk ukiran. Banyak ditanam sebagai pagar hidup karena
mudah bertunas dengan cara stek.

Pohon tembesu = Pohon tembesu yang besar sudah sulit dicari karena telah ditebang. Kayunya sangat baik untuk bahan
bahan bangunan dan kerajinan sehingga harganya mahal. Ukiran khas Palembang yang indah, salah satu kerajinannya menggunakan
kayu tembesu.

Pupuk = Bahan yang digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman.

Purun = Tumbuhan rumput air yang hidup di rawa-rawa, tumbuhan ini dapat dianyam menjadi tikar.
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acun ikan = Racun pembunuh ikan yang digunakan untuk menangkap ikan.

Ranjau darat = Senjata yang berbahaya bila diinjak oleh manusia atau binatang.

R
Rawa-rawa = Lahan di daerah cekungan antara sungai, di belakang tanah tinggi di dekat sungai atau pantai yang selalu atau sering kali
tergenang.

Regu pemadam kebakaran desa = Kelompok pemadam kebakaran di desa.

Repangan/kebun buah = Kebun yang ditanami dengan bermacam-macam tanaman buah-buahan/karet yang diselingi dengan pohon
penghasil kayu yang berumur tua. Repangan dapat menggantikan fungsi hutan.

Rumah adat = Rumah tempat tinggal yang bentuknya masih tradisional.

Rumah depok = Bangunan tempat tinggal yang didirikan di atas tanah tanpa tiang (dibangun langsung di atas tanah).

Rumah panggung = Bangunan tempat tinggal yang didirikan di atas tiang

Semak belukar = Lahan yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan rumput dan perdu.

Sumber pencemaran = Penyebab/asal pencemaran.

Sungai yang berair hitam = Sungai yang airnya kotor dan berwarna hitam akibat pencemaran yang dilakukan manusia.

Surau = Langgar tempat peribadatan umat Islam.

Surau desa = Langgar desa.

R

S ampah kebun = Sisa hasil kebun dapat berupa kulit, daun dan batang yang tidak dimanfaatkan.

Satwa liar = Binatang liar yang hidup di alam bebas.

Sekat bakar = Jalur tanpa tetumbuhan yang dirancang untuk mencegah perluasan api dalam kebakaran hutan.

abel = Daftar sesuatu yang disusun secara teratur.

Taman Mini Indonesia Indah = Taman yang berada di Jakarta tempat dipertunjukkannya kekayaan budaya 26 propinsi
T

yang ada di Indonesia.

Tanah kosong= Lihat lahan kosong.

Tanaman kumis kucing = Tanaman obat-obatan yang berbunga putih dan ungu.

Teras = Bagian depan, samping, belakang bangunan yang digunakan sebagai tempat bersantai, duduk-duduk.

Tungku hemat energi = Alat untuk memasak yang terbuat dari tanah atau semen yang dapat menghemat pemakaian kayu/arang
sebagai bahan bakarnya.

Tungku kayu = Alat untuk memasak yang terbuat dari tanah atau semen yang memakai kayu/arang sebagai bahan bakarnya.

Tungku sekam padi = Alat untuk memasak yang terbuat dari tanah atau semen yang memakai sekam padi sebagai bahan bakarnya.
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ps =  Kata dalam bahasa anak muda untuk kata seru yang menyatakan rasa terkejut.

awancara =  Tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah disiapkan.
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