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Sahabat tunas, siapa yang suka
berkunjung ke kebun binatang? Adakah
di antara kalian yang tertarik
mempelajari keberagaman flora dan
fauna di Indonesia? Hal tersebut
merupakan salah satu keragaman hayati
yang perlu kita jaga bersama. Nah,
sekarang ayo kita belajar bersama
tentang keragaman flora dan fauna yang
ada di Indonesia.
Indonesia adalah negara yang
kaya akan jenis-jenis flora dan fauna.
Berbagai jenis flora dan fauna dapat kita
manfaatkan sebagai bahan makanan,
obat-obatan, bahan bangunan, dan juga
hiasan. Ada banyak manfaat yang dapat
kita ambil dari alam di sekitar kita,
namun jika pemanfaatannya kurang
bijaksana dapat berpengaruh terhadap
kelestarian alam.
Sungguh memprihatinkan ketika
m e l i h at ko n d i s i f l o ra d a n fa u n a
Indonesia sekarang yang terancam
keberadaannya karena kerusakan
l i n g ku n ga n . A p a ka h ka l i a n ta h u
penyebab berkurangnya
keanekaragaman flora dan fauna di
Indonesia? Berikut ini adalah beberapa
hal penyebab berkurangnya
keanekaragaman flora dan fauna :
1. Bencana alam
2. Perbuatan manusia
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a. Perburuan dan penangkapan jenis

hewan tertentu secara terus
menerus.
b. Penebangan hutan secara liar.
c. Penggunaan bahan peledak, bahan
kimia, maupun listrik dalam
menangkap ikan.
Lalu, jika jumlah flora dan fauna di
Indonesia semakin berkurang, hal apa saja
yang sebaiknya kita lakukan ya? Upayaupaya pelestarian keanekaragaman flora
dan fauna, bisa kita lakukan dengan caracara berikut ini :
1. Melakukan sistem tebang pilih.
2. T i d a k b e r b u r u s a a t m u s i m
berkembangbiak
3. Pembuatan cagar alam dan tempat
perlindungan bagi tumbuhan dan
hewan langka.
4. Membudidayakan tumbuhan dan
hewan langka.
5. Menjaga dengan baik tumbuhan dan
hewan di sekitar kita.
6. Melakukan kegiatan penyelamatan
pelestarian hewan dan tumbuhan.
Nah, sebagai generasi penerus bangsa
sebaiknya kita tidak hanya mengenal flora
dan fauna saja, akan tetapi kita harus ikut
turut serta dalam melestarikannya.
(Eroh Rohayati)

· Ashraf (B3) · Marsya (B2) ·
Raisa (1D) · Darrel (3C)
· Rafa (4B) · Chayara (5A)
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resensi buku
Judul Buku
: Seri Aku Ingin Tahu
Tentang “Tumbuhan”
Pangalih Bahasa : Cheryl Rosa
Penerbit
: Bhuana Ilmu Populer
(Kelompok Gramedia)
Tahun Terbit
: 2018

Buku ini memberikan informasi
tentang tumbuhan yang ada di sekitar
kita. Ternyata jenis tumbuhan di sekitar
kita berjumlah ribuan. Selain itu, banyak
makanan yang kita makan juga berasal
dari tumbuhan yaitu sayuran dan buah-

TAHUKAH KAMU
buahan. Di Eropa, sebagian besar
petaninya bahkan sering mengadakan
perlombaan sayuran dan buah-buahan
hasil panen mereka.
Buku ini juga menjelaskan
tentang bagian-bagian dari tumbuhan,
manfaat dari tumbuhan, bagaimana
tumbuhan bisa berkembang biak dan
bagaimana mereka bisa melewati
berbagai musim. Bahasa yang digunakan
dalam buku ini mudah dimengerti karena
adanya beberapa ilustrasi gambar
berwarna yang menarik.
Di bagian akhir buku terdapat
glosarium (daftar istilah) yang digunakan
dalam buku. Ada juga pertanyaan kuis
seputar isi buku. Temukan semua
jawabannya di dalam buku yang menarik
ini dan pecahkan kuisnya. Selamat
membaca! (Dewi)

Kantong semar merupakan tumbuhan yang
sangat unik. Tumbuhan ini dapat memangsa atau
memakan serangga seperti kumbang, lalat,
bahkan lebah ketika berada di dekatnya. Oleh
karena itu tumbuhan ini termasuk tumbuhan
karnivora. Kantong Semar dapat memangsa atau
memakan serangga di sekitarnya ketika sudah
berumur dewasa.
Cara kantong semar memangsa
m a ka n a n nya a d a l a h d e n ga n m e m b u ka
kantongnya dan menunggu serangga untuk
mendekat dan masuk, lalu kantong tersebut
akan langsung menutup dan mencerna serangga
tersebut. (Entis)

DONGENG
LABA-LABA PENYELAMAT
Di tepi telaga, hiduplah seekor katak dan laba-laba.
Saat itu katak marah pada laba-laba.
“Kamu sangat merugikan” gerutu katak.
“Mengapa kamu berkata seperti itu, bukankah aku tidak
pernah mengganggumu?” kata laba-laba.
“Karena kamu, nyamuk tidak berani datang ke sini. Mereka
takut terperangkap dengan jaringmu. Kamu harus pergi dari
rumahmu!” Kata katak.
“Baiklah katak” jawab laba-laba.
Saat itu katak sedang mencari makan di hutan, tibatiba seekor ular datang menghampiri katak.
“Hai katak, berani sekali kamu masuk ke wilayah kami” kata
ular dengan marah.
“Aku hanya sedang mencari makan” jawab katak.
Lalu ular itu mengejar katak dengan cepat.
Katak tidak tahu harus minta tolong kepada siapa.
Akhirnya, katak meminta tolong kepada laba-laba.
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“Ada apa kamu datang ke sini?” Gerutu laba-laba.
“Aku ingin minta tolong ke padamu, karena aku dikejar ular”
jawab katak.
Laba-laba pun menolong katak dengan jaringnya
untuk menangkap ular. Setelah ular berhasil ditangkap,
katak meminta maaf kepada laba-laba.
“Tidak apa-apa katak, aku sudah memaafkanmu.”
“Terima kasih laba-laba karena kamu sudah memaafkanku.”
(Jihan Destriannisa / 3B)
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PRESTASI TUNAS

KUIS TUNAS
Warnailah gambar di bawah ini! Jangan lupa untuk memberi nama dan kelas di belakang
gambar. Kirimkan hasil karyamu ke redaksi SD Taruna Bakti Jln. L.L.RE. Martadinata No.52,
Bandung. Jika kamu beruntung, akan ada hadiah menarik untukmu!

Almira ( Kelas 2)
Juara 2 Kategori Alpha
Juara 3 kategori Solo Camp Alpha

Raisa (Kelas 6)
Juara 3 Open FS Bronze
Juara 1 Artistic Free Style 3

KARYA TUNAS

Maisha K. (Kelas 1)
Juara 3 Medley Relay
(estafet campuran)

Putu Arya (Kelas 5) | Afidenaya (Kelas 5)
Putu Valerie (Kelas 4) | Guvira (Kelas 5)
Juara 2 Mendongeng | Juara 3 Cipta Syair
Juara 2 Membaca Puisi | Juara 3 Cipta Pantun

Aurora
(Kelas 3C)

Ayla (Kelas 2)
Finalis Putri Cilik Indonesia
Provinsi Jawa Barat

Ariya P. (Kelas 5) | A. Syauqi (Kelas 4)
Juara 3 Pantomim
Aimy
(Kelas 3B)

Bintang (Kelas 2)
Juara 3
Mini Tennis Competition

sd.tarunabakti.sch.id

Adha (Kelas 4) | Kirana (Kelas 4)
Juara 2 Pasanggiri Pupuh Putra
Juara 1 Pasanggiri Pupuh Putri

Jasmine
(Kelas 3D)
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