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Abstrak 

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat, terdiri 

dari 252 pulau dengan 4 pulau utama yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan;  

berada pada jarak 150 km di lepas pantai barat Pulau Sumatera. Ada banyak sumber 

kekayaan hayati seperti pohon bakau, terumbu karang, rumput laut, berbagai jenis ikan 

yang menjadi sumber mata pencaharian msayarakat Mentawai pada umumya. Akhir-akhir 

ini ada kebiasaan masyarakat disana yang kerap melakukan penebangan pohon bakau 

secara liar untuk dijual, mencari ikan dengan cara melakukan pengeboman sehingga 

merusak terumbu karang bahkan mematikan biota laut yang hidup di sekitar terumbu 

karang, sedangkan masyarakat Sikabaluan sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi  

kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

dilakukan peneliti bersama tiga mahasiswa PGSD dari Mentawai untuk mengedukasi 

masyarakat Mentawai mengenai konservasi lingkungan melalui literasi (buku cerita, buku 

bergambar, dan buku praktikum anak-anak). Produk yang dihasilkan berupa prototipe buku 

cerita, buku mewarnai dan buku praktikum untuk mengenalkan anak-anak Mentawai 

tentang pendidikan konservasi lingkungan. Prototipe tersebut sudah diujikan di SD 

St.Fransiskus Sikabaluan dan membantu anak-anak di sana memahami tentang pentingnya 

merawat bakau dan terumbu karang, sekaligus mengetahui tentang cara menjernihkan air 

secara sederhana. 

Kata kunci: Mentawai, pendidikan, konservasi lingkungan, literasi 

Abstract 

Mentawai islands are part of West Sumatra Province, that actually consists of 252 inslands. 

There are 4 major islands (Siberut, Sipora, North Pagai, and South Pagai) as rich source of 

biologycal wealth such as mangroves, coral reefs,sea grass, various types of organism and 

endemic creature like Hylobates klosii, Simias concolor, Maccaca pagensis, Presbytis 

potenziani. Some of them are food source for indigenous people there. Lately, the people 

often did the ilegal logging of mangroves trees for sale, bombed the reef to harvest the coral 

or fish. And also, in Siberut, the people depend on rain to get their fresh water. So this 

research was conducted to empowered the people, expecially the children of Mentawai 

about environmental conservation throuh literacy (story book, picture book, and 

experimental book). The prototype had been tested in St. Fransiscus, Sikabaluan in Siberut 

island. The books helped them to understand the importance of caring the mangrove and 

coral reels, and also how to purify the water in a simple way. 
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Pendahuluan 

Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang 

terletak di samudera Hindia. Ada beberapa permasalahan konservasi yang menjadi 

perhatian dari peneliti yaitu: kekurangan air bersih di pulau Siberut, pengrusakan bakau 

di pulau Pagai dan pengrusakan terumbu karang hampir di semua kepulauan. 

Universitas Sanata Dharma (USD) sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi 

membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi agent of change di tengah 

masyarakat (Sudiarja, 2006), termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Model 

pendidikan konservasi yang ditawarkan pada mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD 

adalah conservation scout. Program ini berbentuk kepanduan dimana mahasiswa akan 

merancang pembelajaran konservasi untuk anak, lalu anak mempraktekkan dan 

melakukan peer tutoring terhadap teman sebayanya (Sari, 2014). Sasaran dari program 

tersebut adalah anak usia dini (3-12 tahun). 

Peduli konservasi bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Mentawai. 

Adanya arat sabulungan membuat masyarakat Mentawai menghargai alam. Namun, 

pertumbuhan ekonomi dan kedatangan investor mau tidak mau mengubah pola hidup 

masyarakat yang mulai membiarkan eksploitasi terjadi bahkan terlibat di dalamnya. 

Jalur terbaik untuk memutus mata rantai tersebut adalah melalui pendidikan. Walaupun 

secara umum pendidikan di Mentawai masih dalam tahap pembangunan, namun 

perhatian banyak pihak terhadap pendidikan disana terutama dari pemerintah maupun 

LSM sangatlah tinggi. Para putra daerah dikirim untuk menempuh pendidikan tinggi 

dan melakukan penelitian untuk wilayah Mentawai. Salah satunya, Sakeletuk pada 

tahun 2013 meneliti bahwa taman nasional yang merupakan aset konservasi lingkungan 

dipahami warga sebagai salah satu sarana untuk melestarikan lingkungan mereka. 

Sakeletuk juga menambahkan bahwa mereka juga terbuka terhadap adanya pendidikan 

konservasi. 

Dalam penelitian ini, pendidikan konservasi dituangkan dalam bentuk literasi, 

mengingat masyarakat Mentawai adalah masyarakat yang belum banyak 

membudayakan literasi. Prototipe buku tersebut disusun dengan memperhatikan (1) 

sosial budaya, (2) tahap perkembangan anak, dan (3) gaya belajar masyarakat. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan model research and development (R&D) yang 

dirancang oleh Sugiyono (2010). Bagi Sugiyono, penelitian dan pengembangan atau 

R&D digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang sudah teruji keefektifannya. 

Langkah-langkah penelitiannya yaitu: (1) potensi dan masalah atau dikenal sebagai 

needs analysis, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi 

desain, (6) uji coba terbatas produk, (7) revisi produk, (8) uji coba produk, (9) revisi 

produk, (10) produksi masal. Penelitian ini dibatasi sampai dengan langkah ke-7 dengan 

produk berupa buku refleksi, prototipe buku cerita anak, prototipe buku mewarnai, dan 

prototipe buku praktikum IPA. 

Objek pada penelitian pengembangan ini berupa buku refleksi berjudul “Ke 

Mentawai Ku Kan Kembali”, prototipe buku cerita dengan judul “Derita Aat si Gurita 

Kecil”, prototipe buku mewarnai dengan judul “Melestarikan Istana Bakau di 

Mentawai”, dan prototipe buku “Panduan Praktikum Konservasi Air”. Sedangkan 

subjek penelitiannya adalah siswa SD St. Fransiskus, Sikabaluan, Siberut, Mentawai 

Hasil dan Pembahasan 

Pendidikan Konservasi di Mentawai 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa konservasi lingkungan bukanlah hal 

baru di Mentawai, terutama di Pulau Siberut. Di Siberut Selatan, terdapat kawasan 

Taman Nasional. Taman tersebut dimaksudkan sebagai pusat konservasi di Siberut, 

karena ada beberapa spesimen endemik di Siberut. Masyarakat mengetahui hal itu, 

namun tampaknya belum mengakar pada kesadaran karena masih terjadi penebangan 

liar dan perburuan primata endemik Siberut. Dugaan dari peneliti sebelumnya, hal itu 

disebabkan faktor rendahnya tingkat pendidikan dan taraf ekonomi, serta kurangnya 

tenaga polisi kehutanan (Sakeletuk, 2013). 

Dalam penelitian ini, didapatkan data 68,18 % anak di SD St. Fransiskus 

Sikabaluan mengetahui bahwa masyarakat memiliki kebiasaan mengebom terumbu 

karang untuk mendapatkan ikan maupun terumbu karang. Selain dijual dalam bentuk 

terumbu karang, anak-anak juga mengetahui kalau sebagian dari masyarakat 

menggunakan terumbu untuk bahan bangunan (dihancurkan seperti pasir) (86,36 %). 

Dengan begitu, pantaslah jika ada banyak anak yang melihat kerusakan terumbu karang 
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(86,36 %). Padahal anak-anak mengetahui bahwa terumbu karang berguna sebagai 

tempat hidup biota laut (Saogo, 2016). 

Mangrove atau bakau menjadi tameng bagi pantai dari ombak besar dan 

tsunami. Separuh (56,52 %) dari anak-anak di SD St. Fransiskus Sikabaluan melihat 

bakau ditempat mereka tidak mendapat perawatan dan akan membahayakan bagi pantai. 

Lebih dari separuh mengetahui bahwa bahaya yang terjadi adalah abrasi dan erosi 

(73,91 %). Samaloisa, 2016 memaparkan anak-anak mengetahui bahwa mangrove 

penting untuk menjaga kepulauan Mentawai dari tsunami tetapi tidak tahu bagaimana 

cara merawatnya. 

Selain terumbu karang dan mangrove, anak-anak juga mengetahui bahwa di 

Sikabaluan kekurangan air tanah. Mereka hidup dengan mengandalkan air hujan dan 90 

% tidak mengetahui cara menjernihkan air dan menganggap air merupakan barang 

mahal (Aris, 2016). 

Pendidikan konservasi dilakukan melalui cerita, mewarnai, dan praktek bersama. 

Hal ini disesuaikan dengan tingkat usia anak yang masih dalam tahap operasional 

konkret. Selain itu, kegiatan outdoor seperti menyusuri pantai, story telling, dan praktek 

langsung merawat bakau dan menjernihkan air memberikan pengalaman baru bagi 

anak-anak. Selain dari tahap perkembangan anak, pendekatan pendidikan konservasi 

melalui kesusasteraan dirasa cocok karena penduduk kepulauan Mentawai adalah 

rumpun Melayu. Selayaknya orang Melayu, mereka puitis dan gemar mendengarkan 

cerita. 

Prototipe Buku 

Deskripsikan kualitas prototipe buku cerita berjudul “Derita Aat si Gurita Kecil”. 

 
Gambar 1 Sampul Buku Cerita 
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Jenis cerita yang peneliti pilih merupakan cerita fabel. Peneliti mengambil salah 

satu spesies yang hidup dalam ekosistem terumbu karang yakni gurita, yang dalam 

bahasa Mentawai disebut gorita, sebagai tokoh utama. Nama tokoh gorita yang peneliti 

pilih adalah “Aat” karena nama tersebut merupakan nama anak laki-laki yang khas 

Mentawai, untuk memudahkan anak mengimajinasikan tokoh cerita yang ada dalam 

buku tersebut. Alur cerita yang terdapat dalam buku berisi gambaran tentang perilaku 

manusia yang kerap mengambil ikan di laut dengan menggunakan bom, sehingga 

menghancurkan terumbu-terumbu karang yang merupakan tempat tinggal beberapa 

biota laut.  

Buku tersebut berisi 20 gambar yang diberi narasi untuk membantu imajinasi 

anak tentang kehidupan biota laut di dalam terumbu karang. Pesan yang ingin 

disampaikan peneliti kepada anak-anak dan masyarakat di sana adalah bahwa 

pengambilan terumbu-terumbu karang yang tidak bijaksana dapat menyebab-kan 

kekacauan ekosistem biota laut yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat 

tinggal, tempat mencari makan sekaligus tempat pemijahan. Jadi anak-anak sedini 

mungkin disadarkan untuk memelihara terumbu karang sebab sangat bermanfaat 

sebagai tempat tinggal beberapa biota laut sekaligus dapat melindungi pantai dari 

bahaya abrasi. 

Validasi desain dilakukan dua kali oleh seorang ahli kelautan dan perikanan 

(Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan 

Perikanan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur). Adapun hasil 

validasi pertama dari ahli kelautan dan perikanan adalah Skor rata-rata dari validasi 

pertama dan kedua adalah 51. Berdasarkan tabel kelayakan maka prototipe yang 

dikembangkan peneliti termasuk ke dalam kategori “sangat baik”sehingga layak 

diujicobakan. 

Prototipe buku ceruta tersebut diujicobakan kepada anak-anak kelas IV-VI SD 

St. Fransiskus Xaverius, Sikabaluan, pada 16 Juni 2015. Ada sekitar 20 anak yang 

mengikuti kegiatan yang peneliti lakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas (di 

tepi pantai yang jaraknya sekitar 200 meter dari Sekolah). Saat peneliti masuk ke dalam 

kelas, pertama-tama peneliti memperkenalkan diri, kemudian mengajak siswa bermain 

sambil menya-nyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan binatang-binatang (gajah, 

burung dan ikan). Setelah itu peneliti menunjukkan buku “Derita Aat si Gurita Kecil” 
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dan membacakan buku tersebut di hadapan mereka.  Setelah itu anak-anak diminta 

bergantian untuk maju ke depan kelas membacakan buku tersebut dengan suara yang 

jelas, intonasi yang tepat dan penuh penghayatan. 

 
Gambar 2 Story telling 

Sore harinya, peneliti mengajak anak-anak belajar di tepi pantai yang berada 

tidak jauh dari lokasi sekolah. Kegiatan tersebut peneliti lakukan untuk mengajak anak-

anak mengamati kein-dahan pantai, mengimajinasikan apa-apa saja yang ada di bawah 

air laut, membayangkan bahayanya apabila terumbu-terumbu karang yang ada di bawah 

laut itu dirusak manusia.  

 
Gambar 3 Story telling di Pantai 

Seusai ujicoba, peneliti memberikan angket kepada 20 anak. Dan dari hasil 

angket, peneliti mendapatkan data: setelah membaca buku cerita itu maka 54.54% anak 

mengerti dampak kerusakan terumbu karang, 68.18% anak mengetahui penyebab 

rusaknya terumbu karang, serta 72.72% anak termotivasi untuk menjaga kelestarian 

terumbu karang. Jadi prototipe buku tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan pendidikan tentang konsevasi terumbu karang. 
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Deskripsikan kualitas prototipe buku mewarnai “Melestarikan Istana Bakau di 

Mentawai”. 

 
Gambar 4 Cover buku mewarnai 

Buku mewarnai gambar tersebut terdiri dari kumpulan 14 gambar pohon bakau 

dan berbagai jenis ikan yang hidup di area pohon bakau. Di bawah 14 gambar dalam 

buku tersebut ada keterangan gambar dengan menggunakan bahasa Mentawai. 

Misalnya, bahasa Mentawai untuk gambar (1) “Pohon bakau dewasa”: bakat, (2) 

“Pohon bakau muda”: bakat simatuak, dan “Pohon bakau kecil”: bakat sigoisok. 

Keterangan untuk berbagai gambar ikan juga langsung disebutkan namanya sesuai 

dengan bahasa Mentawai, sebab anak-anak di sana lebih familiar dengan nama-nama 

tersebut, misalnya: patcengau, tuktuk bekbek, sikapla, pamemelak,  labo, bue, 

butekbaga, peddeman, lagguk, tuktuk, dan kopek. 

Validasi desain dilakukan satu kali oleh seorang ahli kelautan dan perikanan 

(Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan 

Perikanan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur). Adapun hasil 

validasinya adalah:Hasil penilaian validator adalah 51. Berdasarkan tabel kelayakan 

tersebut di atas maka prototipe yang dikembangkan peneliti “sangat baik” sehingga 

layak diujicobakan. 

Peneliti melakukan uji coba pada tanggal pada tanggal 16 Juni dan 17 Juni 2015 

di SDK St.Fransiskus Sikabaluan dengan cara mengajar kepada 23 siswa di kelas dan 

memperkenalkan prototipe buku mewarnai tersebut. Peneliti menunjukkan gambar-

gambar tentang pohon bakau yang masih kecil dan yang sudah besar dilanjutkan dengan 

berceritera tentang beberapa jenis ikan yang hidupnya di sekitar pohon bakau.  
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.  
Gambar 5 Praktek mewarnai 

Selain mengajar di dalam kelas, peneliti juga mengajak anak untuk belajar di 

luar kelas. Kegiatan mini trip ke pantai ini dilakukan sore hari setelah anak-anak pulang 

sekolah. Peneliti mengajak anak-anak menuju pantai untuk melihat pohon-pohon bakau 

yang tersebar di sepanjang tepi pantai sambil menerangkan betapa kuatnya akar bakau 

mencengkeram tanah tepi pantai. Setelah bercerita singkat tentang pohon bakau, peneliti 

mengajak anak-anak untuk melihat langsung pohon bakau yang berada di tepi pantai 

 
Gambar 6 Mengunjungi mangrove 

Di Sikakap, peneliti melakukan uji coba buku dengan mengajak 6 anak 

mewarnai gambar. Setelah mewarnai gambar, peneliti bersama anak-anak menanam 

pohon bakau di tepi pantai. Sebelumnya, peneliti sudah menyiapkan sekitar 30 batang 

bibit bakau yang akan ditanam di muara pantai Dusun Kosai Baru, Sikakap. Peneliti 

membagikan 5 batang bibit bakau kepada setiap anak dan setiap anak harus bertanggung 

jawab untuk menanamnya. 
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Gambar 7 Praktek Menanam Mangrove 

Kegiatan menanam pohon bakau merupakan salah satu bentuk pendidikan cinta 

lingkungan tentang betapa pentingnya menjaga dan memelihara pohon bakau.  

Peneliti memberikan angket kepada 23 siswa di Sikabaluan setelah mengikuti uji 

coba. Hasilnya: 86.9% siswa memahami pohon bakau yang tidak terawat dapat 

menyebabkan erosi pantai, 93.3% siswa mengerti cara memelihara pohon bakau dengan 

tidak mencabutnya sembarangan, 95. 6% siswa menyadari tentang pentingnya 

mencintai lingkungan. 

Deskripsikan kualitas prototipe buku ”Panduan Praktikum Konservasi Air”. 

 
Gambar 8 Cover buku praktikum 

Buku tersebut berisi uraian langkah-langkah untuk melakukan pratikum yang 

disertai beberapa gambar agar menarik minat anak-anak untuk memahami kegiatan-

kegiatan yang tercantum di dalamnya. Buku itu berisi sebelas percobaan yang 

digolongkan menjadi tiga bagian. Pertama, sifat-sifat air dan zat-zat yang dapat larut di 

dalam air. Kedua, percobaan penjernihan air secara sederhana dengan menggunakan 

beberapa materi yang mudah didapatkan dari lingkungan sekitar. Ketiga, paduan 

refleksi yang harus diisi oleh anak-anak setelah mereka selesai melakukan kegiatan 

sehingga mereka memiliki gambaran untuk menentukan keputusan dalam bertindak 
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terhadap alam atau lingkungannya. Sastrapratedja (2013:14) dalam bukunya 

“Pendidikan Sebagai Humanisasi” menuliskan: “Relasi manusia dengan lingkungannya 

atau dunianya itu menjadi relasi yang diperanta-rakan pada saat manusia menciptakan 

alat-alat untuk menguasai dan mengendalikan lingkungannya.” Prototipe buku panduan 

sifat-sifat dan penjernihan air divalidasi oleh 1 orang validator dengan nilai 50 (sangat 

baik), sehingga layak diujicobakan. 

Pada tanggal 17 Juni 2015 peneliti mengajak anak-anak kelas IV-VI SD St. 

Fransiskus Xaverius, Sikabaluan untuk melakukan salah satu percobaan yang terdapat 

di dalam buku “Panduan Praktikum Konservasi Air.” Percobaan yang dipilih adalah  

tentang penjernihan air. Peneliti menunjukkan satu botol air yang diambil dari rawa-

rawa di lingkungan sekolah dan mengajukan pertanyaan: (1) Apakah air keruh ini bisa 

diolah supaya menjadi jernih atau tidak?; dan (2) Apakah di antara kalian ada yang 

mengetahui cara mengolah air keruh supaya  menjadi jernih? 

Terhadap pertanyaan pertama, ada beberapa anak yang menjawab dengan 

spontan yaitu bahwa air keruh tersebut bisa dijadikan jernih dengan cara disaring.  Akan 

tetapi saat peneliti bertanya, “Bagaimana cara menyaring air yang keruh supaya menjadi 

jernih?,” mereka tidak bisa menjawabnya. 

Peneliti kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan sederhana 

tentang cara menjernihkan air. Caranya dengan menyediakan bahan dan alat yang 

digunakan dalam percobaan tersebut. Dalam hal ini peneliti menyediakan sendiri 

alatnya. Adapun alat tersebut terdiri dari (1) botol bekas minuman, (2) satu gelas air 

laut, (3) pipa/selang plastik, (4) malam/plastisin, (5) satu buah gelas, dan (6) es batu. 

 
Gambar 9 Praktek menjernihkan air 
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Anak-anak pun diajak melakukannya sendiri dengan ada lembar kerjanya yang 

berisi petunjuk kegiatan atau cara kerja sebagai berikut: (1) menyiapkan bahan-bahan 

seperti di atas, (2) mengisi botol dengan air laut (memasang selang, dikencangkan 

dengan plastisin), (3) menyiapkan wadah botol untuk dipanaskan (tungku sederhana), 

kemudian mendinginkan selang dengan menggunakan es sehingga air laut dapat 

menguap dan mengelu-arkan air yang tidak asin lagi, dan (4) menampung tetesan air di 

gelas. 

 
Gambar 10 Membuat laporan praktikum 

Tujuan peneliti mengajak anak-anak melakukan aktivitas percobaan tersebut 

adalah untuk membangun kreativitas anak berkaitan dengan satu cara sederhana untuk 

menjernihkan air. Selain itu, anak-anak juga dilatih untuk memiliki kepedulian terhadap 

permasalahan di lingkungan mereka yang berkaitan dengan minimnya air bersih, supaya 

mereka memiliki naluri untuk mau berpikir dan mencoba mengatasi permasalahan 

tersebut. Dalam kegiatan tersebut anak-anak terlihat antusias dan bersemangat. 

Aktivitas tersebut sekaligus dapat dilihat sebagai sarana sederhana untuk melakukan 

pembinaan kepada anak-anak sebagai warga masyarakat di Sikabaluan, agar dapat 

berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki kondisi 

lingkungan. 

Uji coba dilakukan di SD Fransiskus Sikabaluan Mentawai kepada 23 anak, 

pada tanggal 16-19 Juni 2015, hasil persepsi siswa setelah mengikuti uji coba adalah 

siswa 86.96% mengerti dampak mengkonsumsi air kotor, siswa 95.65% mengetahui 

penyebab terjadinya krisis air bersih, dan termotivasi mengkonservasi sumberdaya air. 

Dengan demikian prototipe buku panduan tersebut menjadi sarana untuk melakukan 

pendidikan cinta lingkungan.  
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Empowering Masyarakat Mentawai dalam Konservasi  

Anak-anak dipilih sebagai agen konservasi karena dalam tahap ini mereka 

belajar untuk “menyadari” tidak sekedar “mengetahui. Setelah dilakukan penelitian dan 

uji coba, literasi yang dihasilkan bisa digunakan menjadi contoh bagi anak-anak di 

Mentawai untuk melakukan konservasi lingkungan. Mahasiswa yang dilibatkan dalam 

penelitian ini yang notabene masyarakat asli diberi kesempatan untuk mengembangkan 

ide mereka merancang buku untuk anak Mentawai. Mereka adalah agen perubahan yang 

akan membawa ide pendidikan konservasi itu dimana mereka mengajar nantinya 

(Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan). Kemampuan untuk menumbuhkan rasa 

komitmen dalam diri orang lain sehingga orang tersebut memiliki keberanian untuk 

mengemukakan sesuatu yang benar dan perlu diperjuangkan disebut dengan 

empowering.  

Beberapa alasan pentingnya melakukan empowering pada siswa dalam hal 

konservasi (Bhuiyan et al., 2010): 

a. kesadaran akan lingkungan akan terimplementasi (terwujud) dalam rencana 

pembelajaran. 

b. diseminasi informasi (penyebaran informasi) mengenai ekologi dan konservasi 

lingkungan akan dilakukan anak sejak dini dan terpateri di dalam ingatannya, 

khususnya mengenai satwa endemik dan spesies yang terancam punah, 

c. untuk mempromosikan perkembangan negara dan daerah lokal tempat pendidikan 

diselenggarakan. 

d. mempelajari keterkaitan siswa dengan lingkungan menggunakan komunikasi asli 

mereka dengan alam dan lingkungan. 

Selain itu, empowering tentang edukasi konservasi akan mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap atau karakter sesuai dengan pengalaman yang 

diberikan kepada anak (Kobori, 2009 dalam Bhuiyan et al., 2010). 

Kesimpulan 

Proses pengenalan pendidikan konservasi bagi anak SD di kepulauan Mentawai 

dilakukan melalui buku cerita, buku mewarnai, dan buku praktikum IPA. Proses 

penyusunan tersebut dilakukan dengan 7 langkah pengembangan yang meliputi potensi 

dan masalah, pengumpulan data, desain produk, uji validasi, revisi desain, uji coba 
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produk, dan revisi produk. Ketiga prototipe buku yang dihasilkan mendapat hasil 

validasi sangat baik dan layak diujicobakan. 

Ujicoba sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan di kelas maupun di pantai 

berupa mewarnai bersama, story telling, dan praktik langsung. Anak-anak menanggapi 

dengan senang dan dari kuesioner yang dibagikan, buku itu membantu mereka untuk 

memahami dan menyadari konservasi terumbu karang, mangrove, dan air. Melalui 

praktek langsung , mereka menyadari pentingnya menjernihkan air dan mengkonservasi 

air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara garis besar, 

empowering terhadap mahasiswa berhasil dengan berhasilnya pembuatan prototipe ini 

dan empowering terhadap anak-anak berhasil sampai dengan taraf penyadaran 

pentingnya konservasi. 
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