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Percayalah, 
 

Bahwa Tuhan telah merencanakan 
setiap pertemuan-pertemuan hebat sejak jauh-jauh hari. 

 
Dengan maksud yang kini belum kita mengerti, 

dengan maksud yang masih harus kita cari dan pahami. 
 

Termasuk pertemuan Anda dengan buku ini. Hari ini. 
Selamat Berkelana! 
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang 
mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja 
dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap 
Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya 
melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara 
Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Prakata Penulis 

Kami bersyukur kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya Kamus Sekolah Adiwiyata ini dapat disusun dan 

diterbitkan. Salah satu isu yang hangat dibicarakan banyak pihak adalah 

masalah lingkungan. Jika tekanan terhadap lingkungan terjadi, maka 

beberapa aspek kemasyarakatan yang lain juga turut terkena imbasnya. 

Perubahan alam yang yang banyak menimbulkan bencana sangat 

berkaitan dengan perilaku manusia. Untuk itu kesadaran lingkungan 

harus ditanamkan pada semua level, mulai dari pendidikan usia dini 

sampai pendidikan tinggi. 

Dalam upaya menanamkan kesadaran lingkungan itulah, penulis 

berinisiatif menyusun kamus berkaitan dengan lingkungan. Kamus 

Sekolah Adiwiyata ini merupakan kamus yang disusun sebagai referensi 

bagi warga sekolah adiwiyata, khususnya pelajar. Kamus ini mencakup 

kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang terdapat dalam buku 

teks pelajaran maupun lingkungan sekolah adiwiyata. Kamus ini 

tentunya berguna bagi pelajar, guru, orang tua murid, dan masyarakat 

umum. Mereka dapat menggunakannya sebagai panduan cepat untuk 

mencari definisi dari kosakata yang berkaitan dengan sekolah adiwiyata. 

Kosakata dalam kamus ini dipilih secara cermat dari pilihan buku 

pelajaran, buku sekolah elektronik, dan lingkungan sekitar yang penting 

untuk diketahui dan dipahami. Keunggulan kamus ini tidak terletak pada 

banyaknya entri, tetapi pada seleksi entrinya yang ketat, disesuaikan 

dengan kebutuhan pelajar di sekolah. Penjelasan entri dalam kamus ini 

diusahakan seringkas dan setepat mungkin. Level bahasa yang 

digunakan selaras dengan bahasa yang digunakan dalam buku pelajaran. 

Penulis mengupayakan agar seluruh entri memiliki padanan dalam 

bahasa Indonesia. Namun demikian, kami tidak dapat menghindar dari 

beberapa istilah bahasa asing yang belum ada padanannya dalam bahasa 

Indonesia. Kamus ini dilengkapi dengan bagian-bagian yang selayaknya 

ada dalam sebuah kamus. Petunjuk penggunaan sederhana kami 

sertakan di bagian awal kamus ini. Di bagian akhir kami sertakan 
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pustaka acuan yang berisi buku-buku dan sumber lain yang kami rujuk 

dalam penyusunan kamus ini. 

Kamus Sekolah Adiwiyata ini diharapkan dapat menjadi pilihan 

referensi bagi pembaca untuk memahami dan memaknai adiwiyata yang 

menjadi acuan berpikir dan berperilaku. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kamus ini masih terdapat 

berbagai kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan kamus ini, 

kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari pembaca. 

 

 

     Salatiga, 5 April 2021 

 

           Anif Rida 

     Tommi Yuniawan 

 

  



Kamus Sekolah Adiwiyata 

vii 

Kata Pengantar 

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  

  Rektor Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

ALHAMDULILLAH, marilah kita senantiasa bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita 

masih dapat berkontribusi bagi bangsa Indonesia tercinta dalam 

peningkatan daya saing bangsa menghadapi tantangan nasional, 

regional, serta global. 

Saya menyampaikan apresiasi atas terbitnya Kamus Sekolah 

Adiwiyata. Kamus ini merupakan hasil dari penelitian S2 UNNES. 

Dalam kamus ini disajikan istilah-istilah esensial di sekolah adiwiyata. 

Kamus ini berisi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan hidup di 

sekolah adiwiyata yang merupakan representasi pengetahuan, 

pengalaman, sekaligus gagasan dan harapan ihwal pentingnya 

pelestarian lingkungan. 

Saya berharap semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan 

inspirasi bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

    Semarang, 1 April 2021 

    Rektor Universitas Negeri Semarang, 

    Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 
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Kata Pengantar 

Dra. Anna Maria Maria Andharini, M.Pd. 

Kepala SMP Negeri 6 Salatiga 

 
 

SEKOLAH ADIWIYATA adalah sekolah yang berwawasan 

lingkungan. Untuk bisa meraih penghargaan sebagai sekolah adiwiyata 

tingkat kota, provinsi, dan nasional, warga sekolah baik siswa, guru, 

karyawan, orang tua wajib memahami makna kata ‘adiwiyata’. Adi 

artinya besar/agung, wiyata artinya wadah/tempat. Jadi, adiwiyata 

berarti upaya membangun program atau wadah yang baik, agung, dan 

ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta 

etika. Banyak istilah atau ungkapan-ungkapan yang harus dikuasai oleh 

warga sekolah. Kosakata yang ada hubungannya dengan lingkungan 

hidup, cara pengolahan berbagai jenis limbah, nama-nama tanaman dan 

manfaatnya.  

Saya menyambut gembira atas terbitnya KAMUS SEKOLAH 

ADIWIYATA ini yang merupakan kamus yang tepat dan sangat 

bermanfaat bagi sekolah pada umumnya dan akan dicari oleh sekolah-

sekolah yang sedang merintis menuju sekolah adiwiyata. 

Penulis adalah guru bahasa Indonesia yang aktif melatih para 

peserta didik yang akan mengikuti berbagai lomba menulis seperti 

lomba cipta puisi, cerpen, dan karya ilmiah. Beberapa siswa berhasil 
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meraih kejuaraan. Penulis juga aktif di beberapa kegiatan di sekolah, 

seperti menjadi tim ‘Wajah Bahasa Sekolah’ yang bisa menghantarkan 

SMP Negeri 6 sebagai juara 3 tingkat Provinsi, sebagai pengurus 

perpustakaan Kihajar  SMP Negeri 6 Salatiga yang berhasil 

mendapatkan akreditasi A. Penulis juga berperan aktif dalam kegiatan 

adiwiyata di sekolah. Semua warga sekolah kerja keras untuk 

mewujudkan sekolah adiwiyata mulai tingkat kota, provinsi, dan 

nasional. Banyak peserta didik, guru, orang tua yang bertanya tentang 

istilah-istilah yang digunakan dalam adiwiyata. Penulis sebagai guru 

bahasa Indonesia yang pertama ditanya oleh warga sekolah, dan sangat 

bagus kalau penulis kemudian memiliki ide untuk menulis Kamus 

Sekolah Adiwiyata. 

Kamus ini merupakan kumpulan kosakata atau istilah yang 

berkaitan dengan lingkungan yang pernah penulis temukan dari berbagai 

sumber dan benar-benar yang ada manfaatnya serta berhubungan 

dengan sekolah adiwiyata. 

Kamus ini sangat bermanfaat bagi pembaca yang yang tertarik 

dengan pelestarian lingkungan, memahami istilah-istilah lingkungan 

hidup, berguna bagi peserta didik, guru, dan karyawan sekolah untuk 

lebih memahami arti dan makna kosakata adiwiyata, terutama bagi 

warga sekolah yang sekolahnya ingin meraih penghargaan sebagai 

sekolah adiwiyata.  

 

 Salatiga, 2 April 2021 

 Kepala SMP Negeri 6 Salatiga, 

 

   Dra. Anna Maria Maria Andharini, M.Pd. 

 

 

  



Kamus Sekolah Adiwiyata 

x 

Daftar Isi 

Prakata Penulis ................................................................................... v 

Kata Pengantar Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  ......................vii 

Kata Pengantar Dra. Anna Maria Maria Andharini, M.Pd. ............ viii 

Daftar Isi ............................................................................................. x 

Petunjuk Penggunaan Kamus ...........................................................xii 

A ..................................................................................................... 1 

B ................................................................................................... 11 

C ................................................................................................... 17 

D ................................................................................................... 25 

E ................................................................................................... 30 

F .................................................................................................... 37 

G ................................................................................................... 40 

H ................................................................................................... 44 

I ..................................................................................................... 47 

J .................................................................................................... 50 

K ................................................................................................... 53 

L ................................................................................................... 68 

M .................................................................................................. 75 

N ................................................................................................... 82 

O ................................................................................................... 86 

P .................................................................................................... 88 

R ................................................................................................... 97 

S .................................................................................................. 101 

file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411641
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411642
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411643
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411644
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411645
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411646
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411647
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411648
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411649
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411650
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411651
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411652
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411653
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411654
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411655
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411656
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411657
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411658


Kamus Sekolah Adiwiyata 

xi 

T ................................................................................................. 110 

U ................................................................................................. 117 

V ................................................................................................. 119 

W ................................................................................................ 120 

X ................................................................................................. 122 

Y ................................................................................................. 123 

Pustaka Acuan ................................................................................ 125 

Singkatan dan Akronim .................................................................. 126 

Biodata Penulis ............................................................................... 129 

 

  

file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411659
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411660
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411661
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411662
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411663
file:///D:/LAYOUT/202104/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida%20&%20Tommi%20Y/SMPN%206%20Salatiga-Anif%20Rida-Kamus-Kamus%20Sekolah%20Adiwiyata-April%202021/1.%20Naskah%20Buku.docx%23_Toc69411664


Kamus Sekolah Adiwiyata 

xii 

Petunjuk Penggunaan Kamus 

A. Entri 

Entri, baik yang berupa kata dasar maupun kata turunan dan kata 

gabungan dalam kamus ini masing-masing merupakan entri 

tersendiri. Entri berbahasa asing digabungkan dengan entri 

berbahasa asing yang belum memiliki padanan dalam bahasa 

Indonesia. 

1. Pengabjadan 

Yang dijadikan entri pokok dalam kamus ini tidak selalu berupa 

kata dasar. Frasa dapat menjadi entri karena memang tidak dapat 

dipisahkan menurut kata dasarnya. Dalam kasus demikian jika 

dirasa penting, kata dasar yang menyusun frasa tersebut juga 

terdapat dalam entri pokok. Akan tetapi penjelasan maknanya 

merujuk pada entri yang berupa frasa. 

2. Pendefinisian 

Pendefinisian selalu diawali dengan huruf kapital. Kalau 

pemerian konsep istilah memerlukan lebih dari satu kalimat, 

huruf kapital dipakai pada setiap awal kalimat. Untuk 

memperjelas definisi, ditampilkan contoh yang disajikan pada 

bagian akhir pemerian. 

3. Pemerincian Arti 

Istilah yang memiliki arti lebih dari satu rinciannya dipisahkan 

dengan titik dan diberi nomor dengan angka arab. Istilah yang 

bersinonim disebutkan sesudah pemerian konsep dengan 

didahului tanda titik koma (;). 

4. Rujukan 

Istilah yang sama dirujuk dengan kata lihat. Istilah yang 

mempunyai kaitan makna atau maknanya berdekatan dirujuk 

dengan kata Lihat juga. 

  



Kamus Sekolah Adiwiyata 

xiii 

B. Lambang Ortografi 

1. Cetak Tebal 

(1) Huruf yang dicetak tebal menunjukkan entri. Ada dua 

macam cetak tebal, yaitu menggunakan font entri dan 

menggunakan font definisi. Keduanya merupakan entri. 

(2) Angka yang dicetak tebal menunjukkan angka untuk 

polisemi (kata yang memiliki lebih dari satu makna). 

 

2. Cetak Miring  

Huruf yang dicetak miring menunjukkan istilah asing. Sebagian 

entri dicetak miring karena merupakan bahasa asing, 

padanannya belum populer, namun penting diketahui artinya. 

 

3. Tanda Koma(,) 

Tanda koma (,) digunakan untuk menandai bagian pemerian, 

pilihan atau perincian. 

 

4. Tanda Titik Koma(;) 

(1) Tanda titik koma (;) digunakan sebagai penanda akhir 

definisi atau penjelasan utama sebuah entri yang masih 

diberi penjelasan tambahan. 

(2) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bentuk 

kata yang bermakna sama (sinonim) yang terdapat pada 

penjelasan. 

 

5. Tanda Kurung ( ) 

(1) Bagian kalimat yang terdapat di dalam tanda kurung adalah 

keterangan atau penjelasan bagi kata atau pernyataan yang 

mendahuluinya. 

(2) Tanda kurung digunakan untuk kata asing yang padanan 

kata atau istilah Indonesianya telah terlebih dahulu 

disebutkan dan juga digunakan untuk kata asing padanan 

entri kamus dan entri berbahasa asing. 
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abrasi 

Pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan 

mengangkut hancuran bahan. 

 

absorpsi 

Penyerapan; daya jaringan untuk menyerap benda-benda lain dari luar 

 

abu 

Sisa yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap. 

 

adaptasi 

Penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru (sekolah, 

pekerjaan, dan sebagainya). 

 

adas 

Tumbuhan bergetah yang tingginya kira-kira 1,5 m, bijinya dijadikan 

minyak untuk obat (Foeniculum vulgare). 

 

adimarga 

Jalan raya yang lebar. 

 

aditif  

Zat yang ditambahkan pada suatu produk, misalnya sebagai penambah 

warna, penyedap rasa, pengawet pada makanan. 

 

adiwiyata 

Tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu 

pengetahuan dan berbagai etika yang dapat menjadi dasar manusia 

A 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

2 

menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-

cita pembangunan berkelanjutan. 

 

aerasi 

Penambahan oksigen ke dalam air dengan memancarkan air atau 

melewatkan gelembung udara ke dalam air. 

 

aforestasi 

Pembentukan hutan di area di mana sebelumnya bukan merupakan 

hutan. 

 

agraris 

1. Mengenai pertanian atau tanah pertanian. 

2. Mengenai pertanian atau cara hidup petani. 

3. Bersifat pertanian. 

 

agroforestry 

Lihat wanatani. 

 

agronomi 

Cabang ilmu pertanian yang berkenaan dengan teori dan praktik 

produksi tanaman dan pengelolaan tanah secara ilmiah. 

 

antinarkoba 

Tidak menggunakan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. 

 

air 

Cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang 

diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang 

secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. 

 

air bersih 

Air tawar yang memenuhi syarat kesehatan. 
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air limbah 

Air yang membawa dan mengandung bahan buangan berbagai kegiatan 

penduduk atau pabrik. 

 

air mineral 

Air yang mengandung sejumlah besar garam mineral atau gas (seperti 

karbon dioksida). 

 

air minum 

Air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan 

yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

 

air sadah 

Air yang mengandung beberapa jenis mineral yang menyebabkan air 

menjadi keruh dan mengurangi daya kerja sabun. 

 

air tanah 

Semua air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan 

batuan. 

 

akademik 

Bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti 

praktis yang langsung. 

 

akar 

Bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai 

penguat dan pengisap air serta zat makanan. 

 

akreditasi 

1. Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan 

yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat 

kebakuan atau kriteria tertentu. 

2. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang 

untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. 
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akses 

1. Jalan masuk.  

2. Pencapaian berkas di disket untuk penulisan atau pembacaan data. 

 

aktif 

1. Giat (bekerja, berusaha).  

2. Dinamis atau bertenaga.  

3. Mampu beraksi dan bereaksi. 

 

akuades 

Air hasil penyulingan; air suling. 

 

akuakultur 

1. Pembudidayaan air sehingga menghasilkan (ikan dan sebagainya). 

2. Pengusahaan laut untuk mendatangkan hasil (seperti ikan, kerang, 

rumput laut). 

 

akuaponik 

Cara bercocok tanam dengan menggunakan perpaduan antara budi daya 

ikan dan hidroponik. 

 

akuarium 

Bak kaca (biasanya diberi tanaman air dan sebagainya) tempat 

memelihara ikan hias. 

 

alam 

Segala yang ada di langit dan di bumi (seperti bumi, bintang, kekuatan); 

segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan (golongan dan 

sebagainya) dan dianggap sebagai satu keutuhan. 

 

alang-alang 

Rumput yang tingginya dapat mencapai satu meter, umumnya tumbuh 

di dataran rendah, berguna sebagai makanan ternak, penahan erosi, 

akarnya dapat dijadikan obat tradisional; ilalang. 
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alat transportasi bebas asap 

Alat transportasi ramah lingkungan yang tidak menggunakan mesin 

sehingga bebas asap. 

 

albumen 

Putih telur. 

 

anadromus 

Ikan-ikan yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut dan 

bermigrasi ke air tawar untuk memijah. 

 

anemometer 

Alat untuk mengukur satu komponen atau lebih kecepatan aliran udara. 

 

anggrek 

Tumbuhan pasilan yang bunganya indah dan banyak macamnya 

(Orchidaceae). 

 

anggur 

1. Tumbuhan merambat, buahnya kecil-kecil sebesar kelereng dan 

berangkai (Vitis vinifera).   

2.  Minuman dari sari buah anggur yang difermentasi. 

 

angin 

Gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang 

bertekanan rendah. 

 

angkasa 

1. Lapisan udara yang melingkupi bumi. 

2. Awang-awang. 

3. Langit. 

 

anglo 

Tungku kecil dengan arang sebagai bahan bakarnya. 
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angsa 

Itik besar yang berleher panjang (Anser ferus). 

 

anjing 

Binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, 

berburu, dan sebagainya (Canis familiaris). 

 

anjing laut 

Binatang mamalia laut yang rupanya seperti anjing. 

 

anorganik 

1. Mengenai atau terdiri atas benda selain manusia, tumbuhan, dan 

hewan; mengenai benda tidak hidup.  

2. Elemen yang meliputi air, gas, asam, dan mineral, kecuali karbon. 

 

antibodi 

Zat yang dibentuk dalam darah untuk memusnahkan bakteri, virus atau 

untuk melawan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. 

 

antigen 

Zat (misalnya protein atau toksin) yang dapat merangsang pembentukan 

antibodi jika diinjeksikan ke dalam tubuh. 

 

antikorupsi 

Tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara 

untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

 

antinarkoba 

Tidak menggunakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. 

 

antipergaulan bebas 

Tidak melakukan perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. 
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antioksidan 

Zat yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi. 

 

antiseptik 

1. Bersifat mencegah pembusukan dan pelapukan dengan menghambat 

atau merusak mikroorganisme (misalnya etanol, asam borat, dan 

fenol).  

2. Zat yang terdapat pada jaringan hidup untuk menahan atau 

menghancurkan pertumbuhan jasad renik. 

 

apel 

Pohon (genus dalus) yang buahnya bundar, berdaging tebal dan 

mengandung air serta berkulit lunak berwarna merah (kemerah-

merahan), kuning (kekuning-kuningan), atau hijau, jika matang rasanya 

manis keasam-asaman. 

 

api 

1. Panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar.  

2. Kebakaran. 

 

api unggun 

1.  Api yang menyala dari tumpukan kayu yang terbakar. 

2. Acara (biasanya pada malam penutupan masa perkenalan anggota 

baru) dengan membuat api unggun (misalnya dalam kepramukaan). 

 

apotek 

Toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta 

memperdagangkan barang medis; rumah obat. 

 

apoteker 

Ahli dalam ilmu obat-obatan. 
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apotek hidup 

Sebagian tanah yang ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan 

sehari-hari. 

 

apresiasi 

1. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya.  

2. Penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu 

 

arang 

1. Bahan bakar yang hitam warnanya dibuat atau terjadi dari bara kayu 

dan sebagainya yang dipengap.  

2. Kayu (tempurung kelapa, dan sebagainya) yang telah hangus 

terbakar. 

 

area 

1. Bagian permukaan bumi; daerah.  

2. Wilayah geografis yang digunakan untuk keperluan khusus.  

3. Wilayah geografis yang memiliki ciri-ciri tipologi bahasa yang 

bersamaan, seperti ciri-ciri lafal, leksikal, atau gramatikal. 

 

area resapan 

Area/lahan yang diperuntukkan untuk resapan air (biasanya air hujan). 

 

arsitektur hijau 

Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan yang 

berprinsip/memperhatikan pada lingkungan hijau. 

 

arkade 

Lorong pejalan kaki yang beratap dengan deretan kedai atau warung di 

kedua sisinya. 
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asam 

1. Pohon yang besar batangnya, daunnya kecil-kecil, buahnya 

berpolong-polong, dan masam rasanya (Tamarindus indica).  

2. Zat yang dapat memberikan proton.  

3. Zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima 

sepasang elektron.  

4. Masam seperti rasa cuka (buah mangga muda dan sebagainya).  

5. Tidak cerah; cemberut; masam.  

6. Buah asam. 

 

asap 

Uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. 

 

asri 

Indah dan sedap dipandang mata (biasanya dipengaruhi oleh pepohonan 

sehingga menciptakan daerah yang hijau). 

 

awan 

1. Kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak 

mengelompok di atmosfer; mega. 

2. Titik-titik air yang halus dengan diameter 0,02–0,06 mm. 

3. Tempat yang tinggi sekali. 

4. Kelompok materi yang terdiri atas debu dan gas di ruang 

antarbintang. 

 

awet 

Lama berubah; lama bertahan; tidak mudah rusak (tua dan sebagainya). 

 

pengawetan 

Proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu awet dan tahan lama. 
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ayam 

Unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan 

dipelihara, berjengger, yang jantan berkokok dan bertaji, sedangkan 

yang betina berkotek dan tidak bertaji. 
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bahan pengawet 

Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan bahan 

makanan, dsb terhadap serangan perusak biologis. 

 

bakteri 

Makhluk hidup terkecil bersel tunggal, terdapat di mana-mana, dapat 

berkembang biak dengan kecepatan luar biasa dengan jalan membelah 

diri, ada yang berbahaya dan ada yang tidak, dapat menyebabkan 

peragian, pembusukan, dan penyakit. 

 

bangunan hijau 

Struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan 

tersebut. 

 

bangunan ramah lingkungan 

Suatu gedung yang dibangun dengan menerapkan prinsip aman dan 

tidak merusak lingkungan. 

 

bank sampah 

Tempat pengelolaan sampah.  

 

batang 

1. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya 

cabang dan ranting (pada tumbuhan berkeping satu tempat 

melekatnya pelepah daun).  

2. Benda yang bentuknya panjang-panjang atau bulat panjang. 

 

B 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

12 

batik 

Kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan 

atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya melalui 

proses tertentu. 

 

batu 

Benda bulat dari karet yang dipasang melingkar pada roda (sepeda, 

mobil, dan sebagainya). 

 

bawang 

Tanaman umbi lapis yang digunakan dalam berbagai masakan, banyak 

macamnya. 

 

bayam 

Nama kelompok sayuran daun, bentuk daunnya bulat telur dengan ujung 

meruncing dan urat-urat yang jelas, bunganya berbentuk malai yang 

tegak (banyak macamnya, ada yang dibuat sayur, ada yang untuk obat) 

(Amaranthus). 

 

bebas kendaraan bermotor 

Daerah/wilayah yang terlarang bagi kendaraan bermotor. 

 

bebas sampah 

Daerah/wilayah yang bersih dari sampah. 

 

beligo 

Tanaman menjalar, buahnya besar berbentuk lonjong, biasa dibuat sayur 

atau manisan tangkue (Benincasa hispida). 

 

belimbing 

Tumbuhan yang termasuk suku Oxalidaceae, tinggi pohon mencapai 5–

12 m, berdaun majemuk, buahnya ada yang manis (belimbing manis) 

dan ada yang dapat dibuat sayur (belimbing wuluh). 
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bengkoang 

Tumbuhan menjalar, berumbi putih, kaku, berbentuk gasing, kulitnya 

mudah dikupas, dan rasanya manis, banyak mengandung air, biasanya 

dimakan segar untuk rujak (asinan) dicampur dengan buah-buahan lain; 

besusu; sengkuang (Pachyrrhizus erosus). 

 

benih 

Biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. 

 

berang-berang 

Binatang yang menyerupai kucing, hidup di air dan makan ikan (Lutra 

sumatrana). 

 

beras merah 

Beras yang bernilai gizi tinggi dan berwarna merah. 

 

bersih 

1. Bebas dari kotoran.  

2. Bening tidak keruh (tentang air). 

 

berudu 

Anak katak yang masih seperti ikan (berinsang). 

 

bibit 

Sesuatu yang akan dikembangkan atau diternakkan.. 

 

bibit unggul 

Bibit yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama (penyakit), 

cepat berbuah, banyak hasilnya, dan dapat digunakan secara meluas 

(biasanya diambil dari buah atau bagian tanaman yang subur dan 

matang yang siap untuk ditanam lagi dari ternak pejantan yang baik). 

 

biji 

Isi buah (yang apabila ditanam dapat tumbuh). 
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bina lingkungan 

Upaya bangun lingkungan agar menjadi lebih baik. 

 

bina masyarakat 

Upaya bangun masyarakat agar menjadi lebih baik. 

 

binatang 

Makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan 

mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti 

anjing, kerbau, semut); hewan. 

 

biodiversitas 

Keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk 

di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-

kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. 

 

biodiversitas hayati 

Keanekaragaman hayati. 

 

bioenergi 

Energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya 

biomassa; bahan bakar turunan dari sumber biologis. 

 

biogas 

Gas yang terbuat dari kotoran ternak. 

 

biopori 

Lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air. 

 

bioremediasi 

Penggunaaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. 

 

biota 

Keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah. 
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bokhasi 

Sebuah metode pengomposan yang dapat menggunakan starter aerobik 

maupun anaerobik untuk mengomposkan bahan organik, yang biasanya 

berupa campuran molasses, air, starter mikroorganisme, dan sekam padi. 

 

botani 

Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. 

 

BPOM  

Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan 

dan makanan. 

 

bubur koran 

Hasil yang diperoleh dari proses perendaman koran dengan air hingga 

menjadi lunak (biasanya dalam jangka waktu sekitar 1-2 hari). 

 

budaya 

Pikiran; akal budi; adat istiadat; sesuatu mengenai kebudayaan yang 

sudah berkembang (beradab, maju); sesuatu yang sudah menjadi 

kebiasaan yang sudah sukar diubah. 

 

budaya luhur 

Budaya yang tinggi nilainya. 

 

budi daya 

Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. 

buku 

Lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab. 

 

bumi 

1. Tempat manusia hidup; dunia; jagat.  

2. Planet ke-3 dari matahari.  

3. Permukaan dunia; tanah.  
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bunga 

Bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan 

harum baunya; kembang. 

 

bunglon 

Kadal yang hidup di pohon, dapat bertukar warna menurut tempatnya 

(Calotes). 

 

burung 

Binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu, dan biasanya dapat 

terbang; unggas. 

 

busung 

Gembung atau menjadi besar berisi cairan (tentang perut). 

 

Busung lapar 

Penyakit busung yang disebabkan kekurangan gizi (biasanya disertai 

bengkak-bengkak). 

 

buta aksara 

Tidak dapat membaca dan menulis. 

 

buta ayam 

Kabur penglihatan pada petang hari. 

 

buta huruf 

Tidak dapat membaca dan menulis; tunaaksara 

 

buta warna 

Tidak dapat melihat (membedakan) warna dengan baik 

 

butirat 

Garam atau ester yang mengandung ion C3H7CO2- atau gugus 

C3H7CO2-. 
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cabai 

Tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung 

meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecokelat-cokelatan atau 

hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya; lombok (Capsicum 

annuum). 

 

cabai rawit 

Cabai yang buahnya kecil dan pedas; lada burung, lada cili; lada padi; 

cili padi (Capsicum frutescens). 

 

cabang 

Bagian batang kayu yang tumbuh dari pokok atau dahan (cabang yang 

besar disebut dahan dan cabang yang kecil disebut ranting). 

 

cacing 

Binatang kecil, melata, tidak berkaki, tubuhnya bulat atau pipih panjang 

dan tidak beranggota (ada yang hidup dalam air, tanah, perut manusia, 

atau perut binatang). 

 

cagak 

1. Tongkat (galah dan sebagainya) yang ujungnya bercabang (untuk 

penopang, penahan, penyangga); cabang (kayu).  

2. Tiang (listrik, telepon, dan sebagainya); kaki atau penyangga 

(perkakas potret, senapan mesin, dan sebagainya). 

 

cahaya 

1. Sinar atau terang (dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, 

lampu) yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-

benda di sekitarnya.  

C 
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2. Kilau gemerlap (dari emas, berlian).  

3. Kejernihan yang terpancar dari air muka. 

 

cair 

Bersifat seperti air, tidak padat dan tidak berupa gas. 

 

cakap 

1. Sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat.  

2. Pandai; mahir.  

3. Mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan 

sesuatu.  

4. Bagus rupanya; cantik; rupawan.  

5. Bagus; elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dan 

sebagainya).  

6. Patut; serasi.  

7. Tangkas; cekatan (tidak lamban). 

 

cakar 

Kuku yang panjang dan tajam (pada harimau, kucing, dan sebagainya). 

 

cangkang 

1. Kulit telur. 

2. Rumah siput atau kerang. 

3. Kulit keras yang menutupi badan (pada penyu, kura-kura, dan 

sebagainya). 

 

cangkol 

Lihat cangkul. 

 

cangkok 

Suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu 

bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih 

tersambung dengan tanaman induk. 
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cangkrang 

1. Ranting (dahan) kering yang sudah tidak berdaun lagi. 

2. Selongsong (lampu baterai dan sebagainya). 

 

cangkul 

Alat untuk menggali dan mengaduk tanah, dibuat dari lempeng besi dan 

diberi tangkai panjang untuk pegangan; pacul. 

 

canting 

1. Sibur kecil (untuk mencedok minyak, sayur, dan sebagainya). 

2. Pencedok air (dibuat dari bambu dan sebagainya). 

3. Alat untuk membatik berupa pencedok lilin cair yang bercerat, 

dibuat dari tembaga. 

 

cara 

1. Jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu:  

2. Gaya; ragam (seperti bentuk, corak). 

3. Adat kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yang sudah menjadi 

kebiasaan. 

4. Jalan yang harus ditempuh. 

5.  Usaha; ikhtiar. 

 

cat 

Bahan pewarna (berupa barang cair, cairan yang kental, atau tepung). 

 

catatan 

1. Hasil mencatat. 

2. Peringatan; syarat. 

3. Kata di dalam sebuah buku yang masih perlu dijelaskan (kata itu 

diberi tanda, yang diulang pada tempat lain dan di belakang tanda 

diberi penjelasan). 

 

catur wulan 

Empat bulan. 
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celemek 

1. Kain kecil penutup baju pada dada anak kecil sebagai alat untuk 

menjaga kebersihan (dari ingus, makanan, dan sebagainya). 

2. Kain penutup baju dari dada atau pinggang sampai ke lutut sebagai 

alat untuk menjaga kebersihan (dipakai pada waktu memasak, 

membersihkan rumah, dan sebagainya). 

 

celsius 

Satuan suhu yang berasal dari nama penemu Anders Celsius, digunakan 

untuk suhu termometer yang memperlihatkan air membeku pada 0° dan 

mendidih pada 100° dalam keadaan normal. 

 

cemar 

Kotor; ternoda. 

 

pencemaran 

Proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. 

 

cemara 

Pohon yang berbatang tinggi lurus, kayunya berwarna kelabu 

kemerahan, padat dan keras, merupakan bahan bakar yang sangat baik, 

kulit kayunya digunakan untuk obat disentri, daunnya dapat diekstrak 

untuk pengobatan penyakit kejang perut; eru; ru; kasuarina (Casuarina 

equisetifolia). 

 

cempaka 

1. Pohon, tinggi hingga 25 m, kayu teras dapat dibuat sarung senjata 

yang indah, bunganya berwarna kuning dan berbau harum; cempaka 

kuning; kantil (Michelia champaca). 

2. Bunga cempaka. 
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cempedak 

1. Pohon yang buahnya seperti nangka, tetapi dagingnya lebih lembek 

dan lebih harum baunya (Artocarpus integra). 

2. Buah cempedak. 

 

cendana 

1. Pohon yang kayunya keras dan berbau harum (Santalum album). 

2. Kayu cendana. 

 

cengkih 

1. Tanaman industri, tinggi pohon mencapai 10 m, daunnya rimbun, 

bunganya (buahnya) berbau harum dan rasanya pedas segar, 

digunakan sebagai rempah-rempah, isi rokok keretek, dan 

sebagainya (Syzygium aromaticum). 

2. Bunga cengkih. 

 

ceramah 

Pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu 

hal, pengetahuan, dan sebagainya. 

 

cerdas 

1. Sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, 

dan sebagainya); tajam pikiran. 

2. Sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). 

 

cerdik 

1. Cepat mengerti (tentang situasi dan sebagainya) dan pandai mencari 

pemecahannya dan sebagainya; panjang akal; banyak akal. 

2. Banyak tipu muslihatnya; licik; licin. 

 

cerita 

1. Tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal 

(peristiwa, kejadian, dan sebagainya. 
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2. Karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan 

orang; kejadian dan sebagainya (baik yang sungguh-sungguh terjadi 

maupun yang hanya rekaan belaka). 

3. Lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dalam film (sandiwara, 

wayang, dan sebagainya). 

4. Omong kosong; dongengan (yang tidak benar); omongan. 

 

cermat 

1. Penuh minat (perhatian); saksama; teliti. 

2. Berhati-hati dalam memakai uang dan sebagainya; hemat. 

cermin 

1. Kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air raksa dan 

sebagainya sehingga dapat memperlihatkan bayangan benda yang 

ditaruh di depannya, biasanya untuk melihat wajah ketika bersolek 

dan sebagainya. 

2. Sesuatu yang menjadi teladan atau pelajaran. 

3. Sesuatu yang membayangkan perasaan (isi hati, keadaan batin, dan 

sebagainya). 

 

cerobong 

Pipa untuk menyalurkan asap ke luar; pipa asap (pada kapal, lokomotif, 

pabrik, dan sebagainya). 

 

cincau 

Tumbuhan yang daunnya dapat diperas menjadi kental untuk isi 

minuman; camcau (Cyclea barbata). 

 

cinnamon 

Lihat kayu manis. 
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contoh 

1. Barang atau sebagian dari barang yang rupa, macam, dan 

keadaannya sama dengan semua barang yang ada; barang yang dapat 

mewakili barang yang lain karena sama sifat-sifatnya.  

2. Sesuatu yang akan atau yang disediakan untuk ditiru atau diikuti.  

3. Pola (untuk membatik, membuat pakaian, dan sebagainya.  

4. Model (rumah, pesawat terbang, dan sebagainya dalam bentuk kecil 

untuk memperlihatkan bagaimana rupa rumah, pesawat terbang, dan 

sebagainya sesungguhnya atau yang akan dibuat). 

5. Teladan (tentang kelakuan, perbuatan, dan sebagainya); hal (seperti 

peristiwa) yang menjadi teladan. 

 

corak 

Bunga atau gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, 

anyaman, dan sebagainya). 

 

cuci muka 

Membasuh muka. 

 

cuci tangan 

Membasuh tangan dengan air. 

 

cuka 

1. Cairan yang masam rasanya, dibuat dari nira dan sebagainya 

2. Zat cair yang mengandung 3–6% asam asetat, diperoleh pada 

oksidasi etanol karena tindakan bakterium pada anggur; bir. 

 

cupang 

Ikan hias yang biasa diadu (terutama yang jantan), panjangnya badannya 

antara 5–10 cm, berwarna hijau kehitam-hitaman, merah kebiru-biruan, 

dan hitam kebiru-biruan pada sirip ekor, perut, dan punggung, telurnya 

dapat mencapai 100–200 butir; ikan adu siam; ikan laga (Betta 

splendens). 
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curah 

Banyaknya air dan sebagainya yang turun (tercurah). 

 

curah hujan 

Banyaknya hujan yang tercurah (turun) di suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu; limpah(an) hujan. 

  



Kamus Sekolah Adiwiyata 

25 

 

 

 

 

 

daerah 

1. Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan 

sebagainya yang khusus. 

2. Lingkungan pemerintah; wilayah. 

3. Selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus; kawasan. 

4. Tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota 

(wilayah dan sebagainya). 

5. Tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklimnya, 

hasilnya, dan sebagainya). 

6. Tempat yang terkena peristiwa yang sama. 

7. Bagian permukaan tubuh. 

 

daerah hijau 

Daerah/area yang dikhususkan bagi upaya konservasi dengan ditanami 

banyak pepohonan. 

 

daging 

1. Gumpal (berkas) lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh 

manusia atau binatang (di antara kulit dan tulang).  

2.  Bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan. 

 

dahan 

Cabang batang pohon; bagian batang pohon yang tumbuh mencuat ke 

samping (beranting dan berdaun). 

 

dapur 

1. Ruang tempat memasak. 

2. Tempat membakar batu bata, batu kapur, dan sebagainya.  

3. Tungku; perapian (pada lokomotif dan sebagainya). 

D 
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darat 

1. Bagian permukaan bumi yang padat; tanah yang tidak digenangi air 

(sebagai lawan dari laut atau air). 

2. Tanah atau bumi. 

3. Tanah yang tinggi (sebagai lawan dari tanah yang rendah di pantai, 

biasanya berpaya-paya atau sebagai lawan tanah persawahan dan 

rawa-rawa).  

4. Daerah pedalaman (sebagai lawan dari daerah pantai). 

 

darmawisata 

Perjalanan atau kunjungan singkat dengan tujuan bersenang-senang dan 

sebagainya; perjalanan yang dilakukan untuk tujuan rekreasi sambil 

mengenal baik objek wisata dan lingkungannya. 

 

darurat 

1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, 

kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan 

segera. 

2. Keadaan terpaksa.  

3. Keadaan sementara. 

 

dasar 

1. Tanah di bawah air (tentang kali, laut, dan sebagainya). 

2. Bagian terbawah (tentang kuali, botol, dan sebagainya) di sebelah 

dalam atau luar. 

3. Lantai. 

4. Latar (warna yang menjadi alas gambar dan sebagainya). 

5. Lapisan terbawah. 

6. Bakat atau pembawaan sejak lahir.  

7. Alas; fondasi.  

8. Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas. 
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data 

1. Keterangan yang benar dan nyata. 

2. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan).  

3. Informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti 

representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. 

 

daun 

Bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting (biasanya 

hijau) sebagai alat bernapas dan mengolah zat makanan. 

 

daur ulang 

Pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, 

dan air untuk mendapatkan produk baru. 

 

daur ulang limbah 

Pemrosesan kembali limbah untuk mendapatkan produk baru. 

 

daya dukung lingkungan hidup 

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk lain. 

 

degradasi lahan 

Perubahan kondisi lingkungan biofisik akibat aktivitas manusia terhadap 

suatu lahan. 

 

dehidrasi 

Kehilangan cairan tubuh. 

 

dekomposer 

Organisme (termasuk bakteri dan jamur) yang memecah senyawa 

kompleks protoplasma mati, menyerap beberapa produk dekomposisi, 

dan melepaskan unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

atau pemakainya. 
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delima 

Tumbuhan perdu dengan cabang yang rendah dan berduri jarang, 

daunnya kecil-kecil agak kaku berwarna hijau berkilap, buahnya 

berkulit kekuning-kuningan hingga merah tua, dapat dimakan, ketika 

masak merekah (Punica granatum). 

 

derajat peresapan air 

Angka yang menyatakan derajat meresapnya air pengairan ke dalam 

tanah dan keseragaman peresapannya ke dalam lapisan-lapisan bawah 

tanah. 

 

desalinasi 

Proses menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk 

mendapatkan air yang dapat dikonsumsi binatang, tanaman, dan 

manusia. 

 

detergen 

Bahan pembersih pakaian (seperti sabun yang tidak dibuat dari lemak 

atau soda dan berupa tepung atau cairan). 

 

didaktis 

Bersifat mendidik. 

 

diet plastik 

Gerakan mengurangi penggunaan plastik/barang yang terbuat dari 

plastik untuk meminimalisasi sampah plastik. 

 

dikotil 

Tanaman yang bijinya mempunyai dua daun benih (terbelah dua seperti 

mangga, kacang). 

 

dinas 

Bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu; jawatan. 
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dinding 

Penutup sisi samping (penyekat) ruang, rumah, bilik, dan sebagainya 

(dibuat) dari papan, anyaman bambu, tembok, dan sebagainya. 

 

diskusi 

Pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. 

 

drainase 

Saluran air di permukaan atau bawah tanah, baik yang terbentuk secara 

alami maupun dibuat manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kamus Sekolah Adiwiyata 

30 

 

 

 

 

 

e-coli  

Salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif yang dapat 

ditemukan dalam usus besar manusia. 

 

edafik 

Yang berhubungan dengan tanah. 

 

edafologi 

Ilmu tentang pengaruh keadaan tanah terhadap tanaman. 

 

edentat 

Tidak mempunyai gigi seri. 

 

edisi 

1. Bentuk buku yang diterbitkan. 

2. Keluaran (buku, surat kabar, majalah, kamus, dan sebagainya yang 

diterbitkan) dari macam yang sama dan dalam waktu yang sama 

pula. 

3. Versi karya sastra yang diterbitkan pada waktu dan tempat tertentu. 

 

edukasi 

(perihal) Pendidikan. 

 

efek 

Akibat; pengaruh. 

 

efektif 

1. Ada efeknya; manjur atau mujarab (obat). 

E 
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2. Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); 

mangkus. 

 

efisien 

1. Tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu 

(dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). 

2. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; 

bertepat guna; sangkil. 

efisiensi 

1. Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan 

tidak membuang waktu, tenaga, biaya). 

2. Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak 

membuang waktu, tenaga, biaya). 

 

ekologi 

Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) 

alam sekitarnya (lingkungannya). 

 

ekor 

1. Bagian tubuh binatang dan sebagainya yang paling belakang, baik 

berupa sambungan dari tulang punggung maupun sebagai lekatan. 

2. Kata penggolong untuk binatang. 

3. Sesuatu yang rupanya (keadaannya) seperti ekor. 

4. Bagian yang di belakang sekali (tentang pesawat, pasukan, dan 

sebagainya). 

5. Akibat dari kejadian atau keadaan sebelumnya. 

 

ekosistem 

Komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama 

habitatnya. 

 

ekozona 

Zona himpunan fosil yang yang mencirikan keadaan ekologi tertentu. 
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eksak 

Pasti, tentu. 

 

eksakta 

Bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui 

dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan 

pasti. 

 

eksoskeleton 

Penutup keras pada bagian luar organisme, (seperti krustasea, insek, 

kura-kura, dan tenggiling), berfungsi sebagai penyangga dan pelindung. 

 

eksotik 

Lihat eksotis. 

 

eksotis 

1. Memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. 

2. Diperkenalkan atau dimasukkan dari luar negeri (tentang mode, 

gagasan, dan sebagainya). 

3. Bergaya asing; luar biasa; istimewa; aneh; ganjil. 

eksperimen 

Percobaan yang bersistem dan berencana (untuk membuktikan 

kebenaran suatu teori, dsb). 

 

eksplorasi 

1.  Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih 

banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang 

terdapat di tempat itu; penyelidikan; penjajakan.  

2.  Kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. 

 

ekspirasi 

Pengembuan napas ke luar. 
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ekstrakurikuler 

Berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan 

kepemimpinan dan pembinaan siswa. 

 

ekstrem 

Paling ujung (paling tinggi, paling keras, dsb); sangat keras dan teguh; 

fanatik. 

 

eksudat 

Campuran serum, sel, atau sel yang rusak yang keluar dari pembuluh 

darah ke dalam jaringan, biasanya akibat radang. 

 

emas 

Logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa 

dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (lambangnya Au, nomor 

atomnya 79, bobot atomnya 196,9665); logam adi; aurum. 

 

embacang 

Pohon, tinggi hingga 30 m, kulit batangnya berwarna abu-abu dan 

pecah-pecah, pada bagian kulit yang pecah keluar getah, daunnya keras 

dan rapuh, bunganya berbentuk malai, warnanya merah tua dan harum, 

buahnya berbentuk bulat telur dan berbiji besar, daging buahnya 

berserat, rasanya asam agak manis, dicampurkan dalam minuman atau 

dibuat rujak (Mangifera foetida). 

 

embrio 

1. Bakal anak (dalam kandungan) hasil pembuahan sel telur pada 

stadium permulaan yang kemudian menjadi janin, yang berumur 

antara satu minggu sampai delapan minggu (pada manusia).  

2. Benih (bibit) yang akan menjadi sesuatu. 

 

embriogenesis 

Terjadinya dan tumbuhnya embrio. 
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embriologi 

Cabang biologi mengenai pembentukan, pertumbuhan pada tingkat 

permulaan, dan perkembangan embrio. 

 

embun 

Endapan tetes air yang terdapat pada benda dekat atau di permukaan 

tanah yang terbentuk akibat pengembunan uap air dari udara di 

sekitarnya. 

 

emisi 

1. Pancaran. 

2. Pemancaran cahaya, panas, atau elektron dari suatu permukaan 

benda padat atau cair; pemancaran. 
 

emisi gas buang 

Kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. 

 

emisi karbon 

Kandungan gas mesin berbentuk unsur bukan logam/zat arang yang 

dibuang ke udara. 

 

empon-empon 

Rimpang (jahe, kunyit, temu lawak, dan sebagainya) yang digunakan 

sebagai ramuan tradisional. 

 

emulsi  

Cairan yang terbentuk dari campuran dua zat, zat yang satu terdapat 

dalam keadaan terpisah secara halus atau merata di dalam zat yang lain 

(seperti persenyawaan zat-zat bergetah atau berlemak dengan air) 

 

emulsi ikan 

Emulsi yang digunakan dalam produksi pupuk; produk samping berupa 

cairan dari pemrosesan ikan menjadi minyak ikan. 
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endapan 

1. Sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke 

bawah dan bertimbun di dasar (seperti ampas kopi yang bertimbun di 

dasar cangkir). 

2. Bahan lepas yang mengendap dan terhampar di dasar laut, danau, 

sungai, atau rawa; sedimen. 

 

energi  

Kemampuan untuk melakukan kerja (misalnya untuk energi listrik dan 

mekanika); daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan 

atau tidak terikat pada bahan (seperti sinar matahari); tenaga. 

 

energi cahaya 

Energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 

 

energi terbarukan 

Energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga 

surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. 

 

ensiklopedia 

Karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal 

dalam bidang ilmu pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad atau 

tema. 

 

entri 

1. kata atau frasa dalam kamus beserta penjelasan maknanya dengan 

tambahan penjelasan berupa kelas kata, lafal, etimologi, contoh 

pemakaian, dan sebagainya. 

2. Kata kepala; lema. 

3. Butir informasi atau data yang dimasukkan dalam daftar, buku, 

komputer, dan sebagainya. 
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4. Proses perekaman sesuatu secara tertulis atau pada komputer; 

pengentrian. 

5. Pintu atau jalan masuk. 

ercis 

Lihat kacang polong. 

 

etika lingkungan 

Kritik terhadap etika yang selama ini dianut oleh manusia sebagai 

petunjuk bagi manusia di dunia dalam terwujudnya moral lingkungan. 

 

etnobotani 

Ilmu botani mengenai pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dalam keperluan 

kehidupan sehari-hari dan adat suku bangsa. 

 

eutrofikasi 

Proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena 

memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang 

berlebihan. 

 

evaporasi 

Proses perubahan molekul zat cair menjadi gas atau uap air; penguapan. 
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fase 

Tingkatan masa (perubahan, perkembangan, dsb). 

 

fauna 

Keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat, daerah, 

atau strata geologi tertentu; alam tumbuh-tumbuhan. 

 

fermentasi 

1. Peragian. 

2. Penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang 

menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan 

kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas. 

 

fertil 

Subur. 

 

fertilisasi 

Pembuahan; pemupukan, perabukan. 

 

fiberglass 

Kaca serat. 

 

filter air 

Alat yang berfungsi untuk menyaring dan menghilangkan kontaminan di 

dalam air dengan menggunakan penghalang atau media, baik secara 

proses fisika, kimia, maupun biologi. 

 

filtrasi air 

Proses penyaringan air. 

F 
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fisik 

Jasmani; badan. 

 

fisika 

Ilmu tentang zat dan energi (seperti panas, cahaya, dan bunyi). 

 

fisiologi 

Cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan 

atau zat hidup (organ, jaringan, atau sel); ilmu faal. 

 

fit 

Keadaan berdaya tahan bagi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. 

 

fitosterol 

Alkohol yang berasal dari tanaman. 

 

flamboyan 

Pohon, tinggi hingga 28 m, kayu terasnya keras dan berat, digunakan 

sebagai tiang dan balok lantai, bunganya indah berwarna jingga hingga 

kemerah-merahan (Poinciana regia). 
 

flora 

Keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat, daerah, 

atau strata geologi tertentu; alam tumbuh-tumbuhan. 

 

florikultur 

Disiplin ilmu yang terkait dengan pembudidayaan tanaman berbunga 

dan tanaman hias. 

 

fortifikasi 

Proses, cara, perbuatan  mencegah terjadinya suatu penyakit. 

 

fosil 

Sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang 

telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. 
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fotosintetis 

Pemanfaatan energi cahaya matahari (cahaya matahari buatan) oleh 

tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbondioksida 

dan air menjadi karbohidrat. 

 

fovea 

Bagian kecil yang melekuk pada retina mata yang menghasilkan 

penglihatan yang tajam. 

 

freon 

Gas atau zat cair yang dipakai untuk pendingin udara. 

 

fumigasi 

Pengasapan dengan gas fumigan untuk menghilangkan (mematikan) 

kuman dan sebagainya. 

 

fungi 

Tumbuhan tanpa daun atau klorofil, hidup dari bahan tumbuhan atau 

binatang lain, dapat terdiri atas satu sel, dan dapat menyebabkan 

penyakit pada tumbuhan (binatang), atau membusukkan kayu, makanan, 

dan sebagainya; cendawan; jamur; fungus. 

 

fungsional 

1. Berdasarkan jabatan. 

2. Dilihat dari segi fungsi. 

futuristik 

Terarah, tertuju ke masa depan; modern sekali. 

 

fyord 

Celah sempit yang jauh masuk ke darat (seringkali bercabang atau 

berbentuk U) di pantai daerah pegunungan yang curam dan berbatu-

batu. 
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gabah 

Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit; antah. 

  

gabus 

1. Kayu yang lunak, biasanya dari pohon Alstonia scholaris (biasa 

dipakai untuk mengasah pisau, taji, dan sebagainya). 

2. Ikan berukuran mencapai 100 cm dan berat 3 kg, bersifat 

bentopelagis, hidup di sungai dan perairan tergenang, berlumpur 

dengan kedalaman mencapai 10 m, tersebar di perairan Asia; rating; 

aruan (Channa striata). 

 

gading 

Taring panjang dan tajam pada binatang (gajah, walrus) yang berguna 

untuk menggali atau sebagai senjata. 

 

gadung 

Tumbuhan melilit, umbinya memabukkan apabila dimakan langsung, 

tetapi jika direndam dahulu dalam abu basah, racunnya akan hilang atau 

menjadi berkurang (Dioscorea hispida). 

 

galang 

Pematang sawah; galeng. 

 

galar 

Pelupuh yang terbuat dari bambu dsb, dipakai sebagai alas tikar di atas 

balai-balai. 

 

galur 

Ciri khas yang terdapat pada sekelompok ternak dalam satu bangsa yang 

ada pada ternak lain dalam bangsa yang sama. 

G 
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gamat 

Teripang berukuran besar. 

 

gambir 

1. Tumbuhan membelit, berbatang keras, bertangkai pendek dengan 

daun berwarna hijau muda, pada ketiak daun terdapat bunga 

berbongkol bulat berwarna putih kecil-kecil, dipakai sebagai obat 

batuk dan bahan penyamak, ditanam dengan cara menyetek (Uncaria 

gambir). 

2. Endapan rebusan daun gambir yang airnya diuapkan, dicetak bulat 

atau persegi, dipakai sebagai campuran makan sirih. 

 

gambut 

Tanah lunak dan basah, terdiri atas lumut dan bahan tanaman lain yang 

membusuk (biasanya terbentuk di daerah rawa atau di danau yang 

dangkal). 

 

gandum 

Tanaman seperti padi yang hidup di daerah beriklim subtropis yang 

menghasilkan terigu (Triticum sativum). 

 

gang 

Jalan kecil (di kampung-kampung), lorong. 

 

ganggang 

Aneka ragam jenis tanaman yang terdapat di pantai, terutama pantai 

berkarang dan berombak besar, digunakan sebagai sumber bahan 

makanan atau bahan lain (Algae).  

 

garam 

Senyawa kristalin NaCl yang merupakan klorida dan sodium, dapat larut 

dalam air, dan asin rasanya. 
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gaya hidup 

Cara mengekspresikan diri melalui aktivitas, minat, dan opini, 

khususnya yang berkaitan dengan citra diri. 

 

gazebo 

Bangunan kecil yang dirancang khusus, biasanya dibangun di lokasi 

yang memiliki pemandangan yang indah. 

 

gembur 

Berderai-derai tidak keras dan tidak padat (tentang tanah). 

 

gerakan menanam 

Gerakan/kampanye/tindakan upaya bersama-sama untuk melakukan 

penanaman secara massal. 

 

gizi 

Zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan 

badan. 

 

go green 

Tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menyelamatkan bumi 

dari segala kerusakan akibat ulah manusia, dimana cara 

penyelamatannya dilakukan dengan program yang lebih 

menitikberatkan pada penghijauan lingkungan. 

 

green school 

Sekolah yang bersih, nyaman, indah, sehat, serta terpenuhi dengan 

pepohonan hijau. 

 

gorong-gorong 

Saluran air limbah di dalam tanah. 

 

gudang 

Rumah atau bangsal tempat menyimpan barang-barang. 
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gundul 

1. Tidak berambut (tentang kepala); botak. 

2. Tidak ditumbuhi bulu atau bulu-bulunya telah rontok (tentang 

binatang). 

3. Tidak ditumbuhi tanaman (tentang daerah, tanah). 

4. Tidak berdaun (tentang pohon). 

 

gunung 

Bukit yang sangat besar dan tinggi (biasanya tingginya lebih dari 600 

meter). 

 

guru 

Orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. 
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habitat 

Tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi 

tumbuhan dan hewan); lingkungan kehidupan asli. 

 

hama 

Hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti babi hutan, tupai, 

tikus, dan terutama serangga. 

 

hari bumi 

Hari pengamatan tentang bumi yang dicanangkan setiap tahun pada 

tanggal 22 April dan diperingati secara internasional untuk 

meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali 

manusia. 

 

hari lingkungan hidup 

Hari lingkungan hidup sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 

Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk 

tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet 

bumi. 

 

hektare 

Satuan ukuran luas sama dengan 10.000 m² atau 100 are (disingkat ha). 

 

hemat energi 

Tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi dan dapat dicapai 

dengan penggunaan energi secara efisien. 

 

herbal 

Hal-hal yang berkaitan dengan herba (tanaman). 

H 
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herbivor 

Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. 

hidrogen 

Gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasanya, menyesakkan, 

tetapi tidak bersifat racun; unsur dengan nomor atom 1, berlambang H, 

dan bobot atom 1,0080 (H2). 

 

hidrologi 

Ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan 

sebarannya, persifatan kimia dan fisikanya. 

 

hierarki sampah 

Hierarki pengolahan limbah yang merujuk pada 3M, yaitu mengurangi 

sampah, menggunakan kembali sampah, dan daur ulang, yang 

menghasilkan strategi pengolahan sampah sesuai dengan keinginan dari 

segi minimalisasi sampah. 

 

hijau 

Warna yang serupa dengan warna daun pada umumnya. 

 

hortikultura 

Seluk-beluk kegiatan atau seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-

buahan, atau tanaman hias. 

 

hujan 

Titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. 

 

hujan asam 

Air hujan yang mengandung asam. 

 

humus 

Bahan organik, terutama berasal dari daun dan bagian tumbuhan lain 

yang menjadi lapuk sesudah mengalami pelapukan di atas permukaan 
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tanah, berwarna hitam, banyak mengandung unsur hara yang diperlukan 

tumbuhan. 

 

hutan 

Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara 

orang). 

 

hutan kampus 

Hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di dalam lingkungan 

kampus. 

 

hutan kota 

Sebidang lahan dalam kota, baik tanah milik negara maupun tanah hak 

milik yang ditumbuhi pepohonan yang rapat menyerupai hutan, yang 

membentuk iklim mikro dan memiliki satu atau beberapa fungsi. 

 

hutan lindung 

Hutan yang mempunyai keadaan alam demikian rupa sehingga 

pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air 

perlu dipertahankan dan dilindungi. 

 

hutan tropis 

Hutan hujan tropika/bioma yang selalu basah atau lembap, dapat 

ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa. 

 

hutan wisata 

Kawasan hutan yang dibina dan dipelihara secara guna kepentingan 

pariwisata, biasanya memiliki keindahan alam, kekayaan flora fauna 

yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 

rekreasi dan kebudayaan. 
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ijuk 

Serabut (di pangkal pelepah) pada pohon enau. 

 

ikan 

Vertebrata yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas 

dengan insang, tubuhnya biasanya bersisik, bergerak dan menjaga 

keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip. 

 

iklim 

Keadaan hawa (suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari) 

pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama (30 tahun) di 

suatu daerah. 

 

ilmiah 

Bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu 

pengetahuan. 

 

Indonesia hijau 

Program pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui 

upaya penambahan tutupan lahan. 

 

indra 

Alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan 

merasakan sesuatu secara naluri (intuitif). 

 

induksi 

1. Metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) 

khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum; penarikan 

I 
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kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan 

secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. 

2. Proses pembangkitan tenaga listrik di dalam sirkulasi tertutup oleh 

arus (gerak) magnetik melalui gerak putar. 

 

inkubasi 

1. Masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat 

penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit itu; masa tunas.  

2.  Penetasan telur (dengan pengeraman atau pemanasan buatan). 

 

inovatif 

Mendayagunakan pemikiran, imajinasi, stimulan, dan lingkungan untuk 

menghasilkan produk-produk yang bersifat kebaruan. 

 

insektivor 

Golongan binatang menyusui (mamalia) pemakan serangga. 

 

insenerasi 

Teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan 

organik. 

 

insomnia 

Keadaan tidak dapat tidur karena gangguan jiwa. 

 

inspiratif 

Memiliki ide atau gagasan untuk siap bertindak melakukan kegiatan 

menuju keunggulan atau kecenderungan yang kuat dalam diri seseorang 

untuk memberikan sentuhan emosi dan penyadaran individu dalam 

memahami dan menghayati nilai-nilai moral kehidupan yang tercermin 

pada tindakan, sikap,  maupun interaksi individu dengan lingkungannya. 

 

 

 

 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

49 

integritas 

Mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh 

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan. 

 

intrakurikuler 

Kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus yang sesuai atau 

sejalan dengan komponen kurikulum. 

 

ipas 

Bangunan pengolahan air yang mampu mengolah air aku menjadi air 

bersih untuk pelayanan secara komunal. 

 

iradiasi 

Salah satu bentuk pengawetan secara fisik untuk menghancurkan 

mikroorganisme dan menghambat perubahan biokomia. 

 

irigasi 

Pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk 

sawah dan sebagainya; pengairan. 

 

itik 

Unggas yang hidupnya di darat, pandai berenang, badannya seperti 

angsa, tetapi lebih kecil, termasuk binatang piaraan; bebek masuk dalam 

suku Anatidae. 

 

itik serati 

Lihat mentok. 

 

isu lingkungan global 

Kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian 

seluruh masyarakat nasional maupun internasional. 
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jaat 

Tanaman merambat yang buahnya bersegi empat panjang, setiap 

seginya berembel-embel seperti sayap yang bergerigi, bunganya 

berwarna biru muda; kecipir (Psophocarpus tetragonolobus). 

 

jagat 

Bumi, dunia, alam. 

 

jagung 

Tanaman yang termasuk keluarga Gramineae, batangnya pejal 

mencapai 2 meter, berdaun pita lebar, umur sekitar 3 bulan, buahnya 

dapat dimakan sebagai makanan pokok (Zea mays). 

 

jahe 

Tumbuhan berakar serabut (umbinya pedas rasanya, dipakai sebagai 

aromatik, bumbu dapur, atau obat), berdaun lonjong dan lancip, 

bunganya berbulir; halia (Zingiber officinale). 

 

jalan 

Tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya). 

 

jambangan 

1. Tempat menaruh bunga untuk hiasan.  

2. Pasu bunga. 

 

jambu biji 

Buah jambu yang di dalam dagingnya terdapat biji kecil-kecil, 

dagingnya berwarna merah atau putih; biawas (Psidium guajava). 

 

J 
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jamur 

Jenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbuah, berkembang biak 

dengan spora, biasanya berbentuk payung, tumbuh di daerah berair atau 

lembap atau batang busuk; cendawan; kulat. 

 

jantan 

Yang berjenis kelamin laki-laki (hanya untuk binatang dan tumbuh-

tumbuhan); di beberapa daerah dipakai juga untuk manusia. 

 

jari 

Ujung tangan atau kaki yang beruas-ruas, lima banyaknya. 

 

jasmani 

Tubuh; badan; benda sebagai lawan rohani. 

 

jernih 

Terlihat terang (tentang air); bening; bersih; tidak keruh. 

 

jeruk 

Pohon yang termasuk keluarga Citrus, pada ketiak daun terdapat duri, 

mempunyai berbagai jenis dan varietas buahnya dimakan dan daunnya 

dapat digunakan sebagai bumbu, atau penyedap; limau. 

 

jintan 

1. Tumbuhan menjalar yang bijinya dapat dipakai untuk rempah-rempah 

dan untuk obat-obatan (Carum roxburghianum).  

2.  Biji-bijian berbentuk agak pipih lembut, berwarna kuning kecokelat-

cokelatan, berbau sedap, dipakai untuk rempah-rempah atau ramuan 

obat. 

 

jipang 

1. Labu siam (Sechium edule).  

2. Penganan yang dibuat dari ketan dan gula. 
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jiwa sosial 

Sikap yang menggambarkan kepedulian untuk melakukan sesuatu 

kepentingan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. 

 

jujur 

1. Lurus hati; tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya). 

2. Tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan 

yang berlaku). 

3. Tulus; ikhlas. 

 

junk food 

Makanan cepat saji. 

 

jurnalistik lingkungan 

Proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan, verifikasi, distribusi, dan 

penyampaian informasi terbaru berkaitan dengan berbagai peristiwa, 

kecenderungan, dan permasalahan masyarakat yang berhubungan 

dengan lingkungan. 
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kabut 

1. Awan lembap yang melayang di dekat permukaan tanah. 

2. Uap air sebagai hasil kondensasi yang masih dekat dengan tanah 

yang terjadi karena peristiwa pemanasan atau pendinginan udara, 

biasanya menyebabkan jarak pandang di permukaan bumi 

berkurang. 

kaca 

Benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah (untuk jendela, 

botol, dan sebagainya). 

 

kacang 

Tanaman perdu yang ditanam di sawah atau di ladang, berbuah polong 

(macamnya banyak sekali). 

 

kacang panjang 

Kacang yang pohonnya melilit, buahnya panjang berbiji-biji, dipakai 

untuk sayur (Vigna unguculata). 

 

kacang polong 

Tumbuhan memanjat (Canavilia gladiata). 

 

kacang tanah 

Kacang yang buahnya tertanam di tanah, bijinya yang lezat dan gurih 

sebagai bahan minyak goreng, bermacam-macam makanan (keju 

kacang, gula kacang, sambal kacang untuk pecel dan sebagainya 

(Arachis hypogeae). 

 

  

K 
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kacang-kacangan 

Segala jenis kacang. 

 

kadar air 

1. Persentase air yang ada pada pulp, kertas, dan karton, ditetapkan 

dengan cara mengeringkan contoh uji pada suhu antara 100°C–

105°C.  

2. Nisbah yang dinyatakan dalam persentase antara air dalam tanah, 

batuan (jenuh atau tidak jenuh) dan jumlah volume atau bobot 

percontoh. 

 

kadar unsur pupuk 

Banyaknya unsur hara yang dikandung oleh suatu pupuk. 

 

kailan 

Sayuran yang berdaun tebal, membundar telur, tepi daun bergelombang 

dan menguping di bagian tangkai yang kaku mendaging sehingga tidak 

membongkol, gundul dan hijau mengilap (Brassica oleracea var. 

Albaglabra). 

 

kakap 

Ikan laut, payau, atau air tawar, ukuran panjang mencapai 200 cm, berat 

60 kg, hidup di perairan tropis dengan kedalaman 10–40 m, tersebar di 

perairan Teluk Persia sampai Cina, Taiwan dan Jepang Selatan, ke 

selatan sampai Papua Nugini dan Australia Utara (Lates calcarifer). 

 

kaktus 

Tumbuhan yang termasuk suku Cactaceae, berbatang hijau lunak 

(berdaging) dan berduri, biasanya tumbuh di daerah panas dan kering. 

 

kaleng 

Besi tipis berlapis timah; belek. 
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kalkun 

Unggas yang bertubuh besar dan kuat, berbulu kurik, mempunyai 

gelambir, bertungkai panjang, dipelihara untuk menghasilkan daging; 

ayam belanda (Meleagris gallopavo). 

 

kalor 

Tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke 

benda lain secara hantaran (konduksi), penyinaran (radiasi), atau aliran 

(konveksi). 

 

kalpataru 

Penghargaan pemerintah yang diberikan kepada orang yang telah 

berjasa dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

 

kampus hijau 

Kampus yang bersih, nyaman, indah, sehat, terpenuhi dengan 

pepohonan yang hijau. 

 

kanal 

Terusan; saluran. 

 

kancil 

Binatang pemakan tanaman yang cepat larinya, berbadan langsing, kaki 

depan lebih pendek daripada kaki belakang, bulunya berwarna cokelat 

kemerah-merahan, jenis jantan bertaring, mencuat ke luar dari atas 

rahang (Tragulus javanicus). 

 

kandang 

Bangunan tempat tinggal binatang; ruang berpagar tempat memelihara 

binatang. 

 

kangkung 

Tumbuhan sayuran yang menjalar, batangnya berair, daunnya berbentuk 

tameng dan meruncing pada bagian ujungnya, bertangkai panjang 
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dengan permukaan daun sebelah atas berwarna hijau yang lebih tua 

daripada permukaan sebelah bawah, bunganya berbentuk trompet 

berwarna lila, buahnya berbentuk bulat telur (Ipomoea reptans). 

 

kanopi 

Tirai atau langit-langit dari terpal, kain, logam, dsb. 

 

kantil 

Bunga cempaka putih (Michelia alba). 

 

kantin 

Ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di 

asrama, dan sebagainya). 

 

kantong 

1. Saku (baju dan sebagainya). 

2. Tempat membawa sesuatu (belanjaan dan sebagainya) yang terbuat 

dari kain, plastik, dan sebagainya. 

3. Wadah; wilayah; kelompok; komunitas. 

 

kapur 

Bahan serbuk yang putih warnanya, diperoleh dari batu putih (sisa-sisa 

organisme laut) yang dibakar, digunakan sebagai campuran makan sirih, 

pemutih dinding, bahan obat-obatan, dan sebagainya. 

 

kapur sirih 

Kapur yang lembut dan halus untuk ramuan makan sirih. 

 

karbon dioksida 

Senyawa karbon dengan oksigen yang berupa gas tanpa warna, lebih 

berat dari udara, tidak terbakar, dan larut dalam air (digunakan dalam 

alat pemadam kebakaran); CO2
. 
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karbon monoksida 

Senyawa antara karbon dengan oksigen yang berupa gas tanpa warna, 

tanpa bau, dan sangat beracun yang dapat menyebabkan kematian jika 

dihirup; CO. 

 

karnivor 

Hewan pemakan daging (seperti anjing, kucing, singa). 

 

karper 

Ikan air tawar yang bentuknya seperti ikan hias, dapat dimakan, 

berbadan langsing, berkumis, bibir dapat menjulur sebagai corong 

pengisap makanan, warna sirip punggung hijau kebiru-biruan, dan sirip 

perutnya berwarna putih (Cyprinus carpio). 

 

karsinogen 

Zat yang dapat menimbulkan kanker dalam jaringan hidup. 

 

kartu 

Kertas tebal berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, 

hampir sama dengan karcis). 

 

kartu pintar 

Peranti berukuran sebesar kartu kredit dan memiliki keping 

mikroprosesor atau memori yang tertanam di dalamnya, menyimpan 

data elektronik dan program yang dilindungi oleh langkah-langkah 

keamanan yang memungkinkan aksesnya dikendalikan oleh pengguna 

yang berwenang. 

 

karya ilmiah  

Karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data 

dan fakta (observasi, eksperimen, kajian pustaka). 
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katak  

Binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di 

daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecokelat-cokelatan, 

kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, pandai melompat dan 

berenang. 

 

kayu 

Pohon yang batangnya keras;  bagian batang (cabang, dahan, dan 

sebagainya) pokok yang keras (yang biasa dipakai untuk bahan 

bangunan, dan sebagainya). 

 

kayu manis 

Pohon yang tingginya 10–15 m, kulit batangnya berwarna abu-abu tua 

dan berbau manis yang tajam, merupakan bahan ekspor yang penting; 

manis jangan; keningar; kasia (Cinnamomum burmani). 

 

kebun 

Sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan 

sebagainya). 

 

kebun raya 

Kebun yang sangat luas tempat memelihara berbagai tumbuhan, baik 

untuk penelitian maupun sebagai tempat rekreasi. 

 

kebun wisata 

Kebun yang memiliki keragaman dan keindahan alam, baik keindahan 

flora, fauna, maupun alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk 

dimanfaatkan kepentingan rekreasi dan kebudayaan. 

 

kecipir 

Tanaman merambat, buahnya panjang seperti belimbing bersegi empat, 

seginya berembel-embel seperti sayap yang berumbai-rumbai, bunganya 

berwarna biru muda, buahnya yang muda dibuat lalap atau disayur; jaat 

(Psophocarpus tetragonolobus). 
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kedondong 

Pohon tinggi hingga 25 m, buahnya bulat telur, rasanya masam-masam 

manis, dan bijinya keras berserabut (Spondias dulcis). 

 

kekeringan 

1.  Perihal, keadaan (bersifat) kering.  

2. Peristiwa alam berupa penyimpangan iklim yang sifatnya sewaktu-

waktu, yang terjadi apabila curah hujan berada di bawah normal. 

 

kelapa 

Tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buahnya tertutup sabut dan 

tempurung yang keras, di dalamnya terdapat daging yang mengandung 

santan dan air, merupakan tumbuhan serba guna; nyiur (Cocos 

nucifera). 

 

kelapa hijau 

Kelapa yang sabut mudanya, apabila dikupas, berwarna ungu, berguna 

untuk obat. 

 

kelas 

Ruang tempat belajar di sekolah. 

 

kelinci 

Binatang mamalia yang mengunggis, mempunyai telinga panjang dan 

ekor pendek, rupanya seperti marmot besar (Oryctolagus cuniculus). 

 

kelor 

Pohon yang cepat tumbuh, tinggi hingga 8 m, akarnya membesar, kulit 

akar dan daun memiliki rasa atau sifat khusus, digunakan sebagai obat; 

merunggai (Moringa oleifera). 
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keluak 

Buah pohon kepayang, bijinya direbus hingga masak dan diperam dalam 

abu selama satu bulan, biasa dipakai untuk bumbu masak rawon. 

 

kemarau 

Kering (tentang musim, ruang perahu sesudah ditimba, dan sebagainya); 

musim antara bulan April–Oktober. 

 

kemasan pangan  

Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, 

baik yang bersentuhan langsung dengan pangan ataupun tidak. 

 

kembang kol 

Sayuran berdaun besar memusar, gumpalan perbungaannya padat 

membongkol membulat seperti bola, berwarna putih atau krem, pada 

gagang pendek mendaging; blumkol (Brassica de race aver. Botrytis). 

 

kembang tahu 

Bahan makanan yang dibuat dari bubur kedelai yang dikeringkan, 

digunakan sebagai bahan campuran masakan, seperti capcai. 

 

kemiri 

Pohon, tinggi hingga 39 m, kayunya ringan, tidak awet sebagai kayu 

bangunan, buahnya berkulit keras, isinya mengandung minyak, dan 

biasa digunakan dalam berbagai masakan; muncang; buah keras 

(Aleurites moluccana). 

 

kenari 

Pohon, tinggi dapat mencapai 30 m, batangnya abu-abu keputih-putihan, 

daunnya kecil-kecil, buahnya berwarna hijau tua, berkulit keras, dan 

bijinya dibuat minyak (Canarium indicum). 
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keran 

Cerat pancuran (air leding), yang dapat dibuka dan ditutup dengan tutup 

berulir. 

 

kerja bakti 

Kerja bergotong royong tanpa upah (untuk kepentingan bersama). 

 

kerikil 

Butiran batu lebih besar daripada pasir dan lebih kecil daripada kerakal 

(kira-kira sebesar biji kacang tanah atau biji nangka). 

 

kertas 

Barang lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan 

sebagainya yang biasa ditulisi atau dijadikan pembungkus dan 

sebagainya. 

 

ketela pohon 

Ubi kayu (Manihot utilissima). 

 

ketela rambat 

Ubi jalar (Ipomoea batatas). 

 

ketimun 

Mentimun (Cucumis sativus). 

 

kilometer 

Satuan ukuran panjang 1.000 m (disingkat km). 

 

kincir air 

1.  Jentera (roda) bertangguk untuk mengangkat air dari bandar (sungai) 

yang akan dialirkan ke sawah.  

2. Jentera (roda) yang diputarkan dengan pertolongan air untuk 

menjalankan mesin.  
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kincir angin 

1. Jentera (roda) besar yang dijalankan dengan pertolongan angin (untuk 

menggiling gandum dan sebagainya).  

2.  Baling-baling. 

 

kismis 

Buah anggur yang dikeringkan dan dihilangkan bijinya. 

 

kiwi 

1. Buah yang kulitnya berwarna cokelat kehijauan dan berbulu, 

dagingnya berwarna hijau dan rasanya manis, berasal dari Cina 

(Actinidia deliciosa).  

2. Burung sebesar ayam jantan yang bersayap kecil, tetapi tidak dapat 

terbang, berbulu seperti rambut, terdapat di Selandia Baru (Apterix). 

 

klorofil 

Zat penghijau tumbuhan (terutama pada daun) yang terpenting dalam 

proses fotosintesis; zat hijau daun. 

 

kloroplas 

Benda kecil pada sel tumbuhan yang mengandung klorofil. 

 

klowong 

Motif batik yang baru terisi dengan motif utama, belum ditambahkan 

isen-isen. 

 

kolam 

1.  Ceruk di tanah yang agak luas dan dalam berisi air (untuk memiara 

ikan dan sebagainya).  

2.  Bak tempat air. 

 

kolam ikan 

Kolam khusus untuk memiara ikan. 
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kompos 

Hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan 

organik yang dapat dipercepat secara artificial oleh populasi berbagai 

macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan 

aerob atau anaerob yang dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. 

 

kompos bagase 

Kompos yang dibuat dari ampas tebu (bagase), yaitu limbah padat sisa 

penggilingan batang tebu. 

 

kompos cacing 

Pupuk yang berasal dari kotoran cacing (vermics), dibuat dengan 

memelihara cacing dalam tumpukan sampah organik hingga cacing 

tersebut berkembang biak di dalamnya dan menguraikan sampah 

organik dan menghasilkan kotoran. 

 

komposter 

Alat yang terbuat dari tong sampah plastik atau kotak semen, digunakan 

untuk mengolah semua limbah organik rumah tangga. 

 

komputer 

Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data 

secara cermat menurut instruksi, dan memberikan hasil pengolahan, 

serta dapat menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, 

faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit 

pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. 

 

konsep hijau 

Sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk 

terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat 

hidup yang lebih baik dan sehat dengan cara memanfaatkan sumber 

energi dan sumber daya alam secara efisien. 
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konservasi 

Pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah 

kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; 

pelestarian. 

 

konservasi air 

Perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air 

segar melalui metode teknologi atau perilaku sosial. 

 

konservasi energi 

Penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi 

penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. 

 

konservasi moral 

Menjaga dan melestarikan sifat-sifat yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. 

 

konservasi tanah 

Serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari 

permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi 

akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat 

kontaminasi lainnya. 

 

konstruksi hijau 

Lihat bangunan hijau. 

 

kontaminasi 

Pengotoran; pencemaran (khususnya karena kemasukan unsur luar). 

 

kopi 

Pohon yang banyak ditanam di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, 

buahnya disangrai dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan campuran 

minuman (Coffea). 
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kopyor 

Kelapa yang dagingnya lunak dan hancur. 

 

koridor hijau 

Area penghubung antarbangunan yang memanfaatkan tanaman. 

 

kormus 

Vegetasi (segala sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi) yang telah 

dapat dibedakan bagian-bagian fungsionalnya. 

 

kreasi 

1.  Hasil daya cipta; hasil daya khayal (penyair, komponis, pelukis, dan 

sebagainya).  

2.  Ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. 

 

kreatif 

1. Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan.  

2. Bersifat (mengandung) daya cipta. 

 

kreativitas 

1. Kemampuan untuk mencipta; daya cipta.  

2. Perihal berkreasi; kekreatifan. 

 

kriogenik 

Pengetahuan tentang suhu yang sangat rendah. 

 

krisis 

Keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit); parah sekali. 

 

kualitas air 

Suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan 

biologisnya. 
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kuliner 

Berhubungan dengan masak-memasak. 

 

kultivar 

Varietas tanaman yang dibudidayakan, mempunyai sifat-sifat yang 

mantap dan dibedakan dari varietas lain secara khas, berdasarkan 

bentuk, rasa, warna, ketahanan pada penyakit, atau sifat yang lain. 

 

kultur jaringan 

Rekayasa untuk mempercepat pertumbuhan jaringan lewat media 

tumbuh yang diatur kondisinya. 

 

kuman 

Basil; bakteri. 

 

kunang-kunang 

Binatang kecil sebesar lalat yang mengeluarkan cahaya berkelip-kelip 

pada malam hari. 

 

kuncup 

Tertutup (tidak kembang, tidak mekar tentang bunga, payung, dan 

sebagainya). 

 

kunyit 

Tumbuhan, suku Zingiberaceae, marga Curcuma, banyak digunakan 

dalam masakan, misalnya sebagai bumbu penyedap, pemberi warna 

kuning, dan dapat membuat makanan lebih awet, dapat juga digunakan 

sebagai obat; kunir; kurkuma (Curcuma domestica). 

 

kupu-kupu 

Serangga bersayap lebar, umumnya berwarna cerah, berasal dari 

kepompong ulat, dapat terbang, biasanya hinggap di bunga untuk 

mengisap madu; rama-rama (Lepidoptera). 
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kurikulum 

Perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. 

 

kurma  

Pohon yang termasuk suku Arecaceae, berasal dari Arab, buahnya 

berbentuk bulat lonjong, dijadikan semacam manisan dan enak dimakan 

(Phoenix dactylifera). 

 

kursus 

1. Pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang 

diberikan dalam waktu singkat. 

2. Lembaga di luar sekolah yang memberikan pelajaran serta 

pengetahuan atau keterampilan dalam waktu singkat. 

kutikula 

Bagian tumbuhan yang merupakan lapisan yang jernih, sangat tipis, dan 

biasanya lapisan itu berupa lilin. 

 

kutub 

1. Ujung poros atau sumbu bumi. 

2. Ujung batang magnet yang mempunyai sifat menarik besi. 

3. Ujung baterai. 

4. Ujung dari garis (rentangan dan sebagainya). 
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laboratorium 

Tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan 

peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya). 

 

labu 

Buah tanaman menjalar yang berdaging, bagian luar kulitnya keras 

menjangat, berasal dari bakal buah terbenam, berdaun buah tiga, tetapi 

kemudian hanya berongga satu serta berbiji banyak, seperti terdapat 

pada suku timun-timunan. 

 

ladang 

1.  Tanah yang diusahakan dan ditanami (ubi, jagung, dan sebagainya) 

dengan tidak diairi; tegal.  

2.  Tanah atau tempat yang luas yang diusahakan karena mengandung 

sumber daya alam, seperti minyak. 

 

lahan 

Tanah terbuka; tanah garapan. 

 

lahan pekarangan 

Areal tanah yang biasanya berdekatan dan menjadi bagian tak 

terpisahkan dengan suatu bangunan atau terkait dengan kepemilikan 

dalam suatu persil, dipakai untuk berkebun, ditanami bunga atau 

kadang-kadang memiliki kolam. 

 

lahan tidur 

Tanah terbuka yang tidak digunakan oleh pemiliknya secara ekonomis. 

 

 

L 
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lampu 

Alat untuk menerang; pelita. 

 

langseng 

Tempat menanak nasi (mengukus) terbuat dari kuningan (seng); 

kukusan. 

 

lapangan 

1. Tempat atau tanah yang luas (biasanya rata); alun-alun; medan.  

2. Tempat (gelanggang) pertandingan (bulu tangkis, bola voli, bola 

basket). 

 

laptop 

Komputer pribadi yang agak kecil, yang dapat dibawa-bawa dan dapat 

ditempatkan di pangkuan pengguna, terdiri atas satu perangkat yang 

mencakup papan tombol, layar tampilan, mikroprosesor, biasanya 

dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. 

 

larva 

Serangga (berupa ulat) yang belum dewasa yang baru keluar dari telur. 

 

laut 

Kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang 

menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. 

 

layu 

Tidak segar lagi (tentang tumbuhan, bunga, daun, dan sebagainya); 

lusuh; loyo. 

 

layu permanen 

Tanaman yang kekurangan air dan apabila disiram tidak dapat pulih 

kembali. 
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lebah 

Serangga penyengat, bersayap empat dan hidup dari madu kembang 

(banyak macamnya seperti -- keram, -- lalat); tawon. 

 

lebah madu 

Lebah yang bersarang di dalam lubang pohon tua atau lubang buatan 

lain dan menghasilkan madu (Apis indica). 

 

lebat 

Berbuah banyak (tentang pohon); tebal dan rapat sekali (tentang rambut, 

daun, hutan, dan sebagainya). 

 

lele 

Ikan air tawar, berpatil, badannya licin, bagian mulutnya bersungut, 

warna punggungnya hitam (kadang-kadang agak kelabu), bagian 

perutnya berwarna putih agak kelabu (Clarius batrachus melanoderma). 

 

lem ikan 

Perekat yang dibuat dari bahan dasar ikan. 

 

lemak 

Zat minyak yang melekat pada daging; gemuk. 

 

lembang 

1. Lembah; tanah rendah.  

2. Menjadi rendah dan dalam (seperti tanah tempat air lalu). 

 

lembap 

Mengandung air (tentang hawa dan sebagainya); tidak kering benar 

(tentang tembakau dan sebagainya). 

 

lempung 

Tanah pekat; tanah liat. 
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lengkuas 

Tanaman berumbi, umbinya berserat kasar agak keras, berwarna putih 

kecokelat-cokelatan atau kekuning-kuningan, digunakan untuk bumbu 

atau obat; gadamala; laos (Alpinia galanga). 

 

lereng 

Sisi (bidang, tanah) yang landai atau miring. 

 

les 

Belajar kepada seseorang di luar jam sekolah. 

 

lestari 

Tetap seperti keadaan semula; tidak berubah; bertahan; kekal. 

 

liar 

1. Tidak ada yang memelihara; tidak dipiara orang (tentang binatang).  

2.  Tidak (belum) jinak. 

 

liburan 

Masa libur; vakansi. 

 

lidi 

Tulang daun nyiur (enau dan sebagainya). 

 

lignin 

Bahan polimer tidak berbentuk yang bersama-sama dijumpai di antara 

sel dan dinding sel tumbuhan, berfungsi sebagai pembentuk kayu. 

 

lilin 

1. Bahan terbuat dari parafin, mudah mencair jika dipanaskan, dapat 

dipakai sebagai pelita dan/atau untuk membatik.  

2. Bahan yang mengandung lemak, lekat, mengental, mencair jika 

dipanaskan, dicetak dalam berbagai bentuk untuk alat penerang 

(dengan diberi sumbu di tengahnya) atau benda mainan. 
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limbah 

Sisa proses produksi; bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak 

berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau 

pemakaian. 

 

limbah cair 

Air yang membawa sampah (limbah) dari rumah, bisnis, dan industri.  

 

limbah gas 

Sisa proses produksi yang berupa gas. 

 

limbah hitam 

Sampah cair yang dihasilkan dari toilet. 

 

limbah industri 

Limbah yang berasal dari buangan kegiatan industri. 

 

limbah padat 

Bahan yang tidak berguna dengan kandungan cairan yang tidak cukup 

untuk bebas mengalir. 

 

limbah pertanian 

Hasil samping dari aktivitas pertanian yang biasanya kurang bernilai 

ekonomis dan tidak laku dijual. 

 

lingkungan 

1. Daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya.  

2. Semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. 

 

lingkungan hidup 

1. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi peri 

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  
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2. Lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme 

hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. 

 

lingkungan hijau 

Kondisi lingkungan yang asri dan nyaman karena ekosistem dan 

keanekaragaman hayati yang tetap terjaga. 

 

lobak 

Sayuran yang umbinya berwarna putih, umbi dan daunnya biasa dibuat 

sayur (Raphanus sativus). 

 

lokal 

Ruang yang luas. 

 

lombok 

Cabai. 

longsor 

Gugur dan meluncur ke bawah (tentang tanah). 

 

lotek 

Makanan jenis gado-gado yang dibuat dari sayuran. 

 

lubuk 

1. Bagian yang dalam di sungai (laut, danau, dan sebagainya). 

2. Berlekuk dalam; jeluk. 

3. Daerah hidrosfer yang kedalamannya dapat mencapai 6.000 kaki 

atau lebih di lautan dan 1.000 kaki atau lebih di danau dan yang 

tidak tertembus oleh cahaya matahari. 

 

lumbung  

Tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi), berbentuk rumah 

panggung dan berdinding anyaman bambu; rangkiang. 
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lumpur 

Tanah lunak dan berair; tanah becek; luluk. 

 

lumut 

Tumbuhan hijau atau kuning kecil-kecil yang banyak tumbuh dan 

berkelompok membentuk bantalan (hamparan) menyerupai beledu pada 

batu, kayu, tanah, atau tembok yang lembap; kulat (Bryophyta). 

 

lundu 

Ikan sungai (air tawar), badannya seperti belut tetapi pendek (Macrones 

guilo). 

 

luweng 

1. Sumur yang sangat dalam yang terdapat di dalam gua (di 

pegunungan). 

2. Lubang yang dalam. 

3. Balong pada tempat pembakaran kapur. 

4. Keran (dapur) besar yang terbuat dari bata atau tanah. 
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makanan 

Segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti penganan, lauk-pauk, kue). 

 

makanan cepat saji 

Makanan yang pengolahannya dan penyajiannya dilakukan dengan 

serba cepat. 

 

makhluk 

Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan (seperti manusia, 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan). 

 

malam 

Waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. 

 

malaria 

Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala 

demam dan turun naiknya suhu yang tidak teratur, ditularkan oleh 

nyamuk anopheles. 

 

maltose 

Suatu jenis gula atau sirup yang diperoleh dengan cara memanaskan 

kacang-kacangan atau butiran gandum. 

 

managemen sampah 

Pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang atau pembuangan 

material sampah. Hal ini mengacu pada material sampah yang 

dihasilkan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya 

terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. 

 

M 
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manalagi 

Mangga yang besar agak panjang serta manis rasanya. 

 

mamalia 

Kelompok binatang dalam kelas vertebrata, betinanya menyusui 

anaknya; binatang menyusui. 

 

mangga 

Pohon yang berbatang tegak, bunganya berbentuk malai, buahnya bulat 

panjang atau bulat pendek, warna daging, buah, dan rasanya bervariasi, 

dihidangkan sebagai buah, dibuat rujak, manisan, selai, dan sebagainya; 

mempelam (Mangifera indica). 

 

manggis 

Pohon yang tingginya mencapai 25 m, buahnya berbentuk bulat, setelah 

masak berwarna ungu kemerah-merahan, daging buah berulas-ulas 

berwarna putih, rasanya manis (Garcinia mangostana). 

 

mangkus 

Mustajab; mujarab; manjur; berhasil guna. 

 

manikam 

Intan; batu permata. 

 

manisan 

1. Segala sesuatu yang rasanya manis; gula-gula.  

2. Buah-buahan yang direndam dalam air gula; halwa. 

 

manjung 

Suluh atau obor besar untuk menangkap ikan. 

 

manometer 

Peranti untuk membandingkan tekanan atmosfer. 
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manunggal 

Menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku; luluh (bercampur, berpadu) 

sehingga tidak terpisahkan. 

 

manusia 

Makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; 

orang. 

 

manusia siap pakai 

Tenaga terdidik yang terampil dan profesional serta siap memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja. 

 

masker 

Kain penutup mulut dan hidung (seperti yang dipakai oleh dokter dan 

perawat di rumah sakit). 

 

masyarakat 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama. 

 

mata 

Indra untuk melihat. 

 

mata air 

Tempat air yang mengalir dari batuan atau tanah ke permukaan tanah 

secara alamiah; sumber air. 

 

mata pelajaran 

Pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) untuk sekolah dasar atau 

sekolah lanjutan. 

 

 

 

 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

78 

matahari 

Bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan 

cahaya ke Bumi dan planet-planet lain yang mengedarinya, sebagian 

besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. 

 

material sampah 

Material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. 

 

media 

1. Alat.  

2. Perantara; penghubung.  

3. Zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan 

sebagainya, baik berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan 

menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan 

tumbuhan. 

 

media tanam 

Media untuk menanam, misalnya tanah, pasir, atau kompos. 

 

media tanam bahan anorganik 

Media tanam yang bahan penyusunnya adalah bahan sintetis (kimiawi). 

 

media tanam bahan organik 

Media tanam yang bahan penyusunnya berasal dari makhluk hidup. 

 

melon 

Tanaman menjalar buahnya hampir sempurna bulat, kulit buahnya 

berwarna hijau kekuning-kuningan dan agak besar, daging buahnya 

berasa manis; semangka belanda (Cucumis melo). 

 

memelihara 

Menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan dan menjaga; 

melindungi; melepaskan dari bahaya. 
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menanam 

Menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya 

tumbuh. 

 

menebang 

Memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar. 

 

menebar 

Menabur(kan); menyebar(kan); menghamburkan. 

 

mentimun 

Tumbuhan yang menjalar, bentuk buahnya bulat panjang, berwarna 

hijau, hijau muda, atau kuning, dimakan mentah sebagai lalap, dibuat 

acar, dan sebagainya; ketimun; timun (Cucumis sativus). 

 

mentok 

Sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang 

dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. 

 

menu 

Daftar atau rangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia dan 

dapat dihidangkan. 

 

merak 

Burung besar yang kepalanya kecil, leher dan kakinya panjang, 

sayapnya pendek, yang jantan mempunyai ekor lebih panjang daripada 

yang betina, bulu ekornya indah dihiasi dengan lingkaran-lingkaran 

hijau biru dan apabila dibentangkan menyerupai bentuk kipas setengah 

lingkaran (Pavo muticus). 

 

merawat 

Memelihara; menjaga; mengurus; membela. 
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merkuri 

Unsur logam dengan nomor atom 80, berlambang Hg; dan bobot atom 

200,59; air raksa. 

 

metabolisme 

Pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, 

pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan 

berlangsungnya hidup. 

 

metamorfosis 

Perubahan bentuk atau susunan; peralihan bentuk (misalnya dari ulat 

menjadi kupu-kupu). 

 

mikroorganisme 

Makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel 

yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, berupa tumbuhan atau 

hewan yang biasanya hidup secara parasit atau saprofit, misalnya 

bakteri, kapang, ameba. 

 

mineral 

Benda padat homogen bersifat takorganis yang terbentuk secara alamiah 

dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya sangat banyak, 

misalnya tembaga, emas, intan; barang tambang; pelikan. 

 

minuman kesehatan 

Minuman yang menghilangkan rasa dahaga sekaligus mempunyai efek 

menguntungkan bagi kesehatan tubuh. 

 

misai 

Bulu rambut di atas bibir atas (di bawah hidung); kumis. 

 

modern 

Terbaru; mutakhir. 
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modifikasi 

Pengubahan. 

 

monitor 

Pantau; cek secara cermat. 

 

monokotil 

Tumbuhan berbunga yang bijinya hanya mempunyai satu kotiledon, 

misalnya rumput, jagung, pisang, anggrek. 

 

MSG 

Penguat rasa yang dapat melezatkan makanan (Monosodium Glutamat). 

 

mural 

Lukisan pada dinding. 

 

murid 

Orang (anak) yang sedang berguru (belajar, bersekolah). 

 

musim 

Waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. 

 

mutu 

Kadar; (ukuran) baik buruk suatu benda taraf atau derajat (kepandaian, 

kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. 

 

mutu pangan 

Nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan 

gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan pangan, makanan, dan 

minuman. 
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nabati 

Mengenai (berasal dari) tumbuh-tumbuhan. 

 

napas 

Udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali 

dari paru-paru. 

 

narkotika  

Obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, 

menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja). 

 

narsis 

Tumbuhan berbunga putih, krem, atau kuning, terdapat di daerah 

subtropics (Amarylidaceae). 

 

narsistik 

Kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan 

adanya sikap arogan, percaya diri, dan egois. 

 

nasehat 

Lihat nasihat. 

 

nasi  

Beras yang sudah dimasak (dengan cara ditanak atau dikukus). 

 

nasihat 

1. Ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) 

yang baik. 

2. Ibarat yang terkandung dalam suatu cerita dan sebagainya; moral. 

N 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

83 

nasional 

Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; 

meliputi suatu bangsa. 

 

nasionalis 

1. Pencinta nusa dan bangsa sendiri. 

2. Orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya; patriot. 

 

nasionalisasi 

Perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik 

bangsa atau negara, biasanya diikuti dengan penggantian yang 

merupakan kompensasi. 

 

nasionalisme 

1. Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat 

kenasionalan. 

2. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial 

atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan 

bangsa itu; semangat kebangsaan. 

 

nektar 

Cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap lebah, 

merupakan bahan utama untuk madu. 

 

nilam 

Tumbuhan, daunnya berbau harum (Pogostemon cablin). 

 

nipah 

Palem yang tumbuh merumpun di rawa-rawa daerah tropis, tinggi 

mencapai 8 m, daunnya digunakan untuk bahan atap, tikar, keranjang, 

topi, dan payung, nira dari sadapan perbungaannya digunakan untuk 

pembuatan gula dan alkohol (Nipa fruticans). 
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nirkabel 

Tanpa menggunakan kabel. 

 

nirkertas 

Tidak menggunakan atau meminimalisasi penggunaan kertas. 

 

nitrifikasi 

Pengubahan senyawa nitrogen yang ada dalam sampah menjadi garam 

nitrat oleh kerja bakteri. 

 

nitrogen 

Gas tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak beracun; unsur 

dengan nomor atom 7, berlambang N, dan bobot atom 14,0067. 

 

noktah 

Titik kecil; bintik (biasanya berwarna hitam atau warna gelap yang 

lain). 

 

nokturnal 

Keadaan hewan yang sifatnya atau kebiasaannya aktif terutama pada 

malam hari. 

 

nomine 

Orang yang dicalonkan (diunggulkan). 

 

nomor 

1. Angka sebagai tanda atau lambang bilangan. 

2. Angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan, kumpulan, dan 

sebagainya. 

 

nuklir 

Berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom. 
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nusantara 

Sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. 
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obat 

Bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau 

menyembuhkan seseorang dari penyakit. 

 

obat-obatan 

Berbagai macam obat; ramuan obat. 

 

omnivora 

Makhluk pemakan tumbuhan dan pemakan daging (bahan nabati dan 

hewan); pemakan segala. 

 

oncom 

Tempe bercendawan yang dibuat dari bungkil kacang (ampas kacang 

tanah setelah diambil minyaknya), sering dicampurkan ampas tahu atau 

ampas tapioka, dan dicendawankan dengan jamur oncom atau dengan 

ragi bulat (Monalia sitophila). 

 

orang tua 

Ayah ibu kandung; orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan 

sebagainya). 

 

organik 

Berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup (hewan atau 

tumbuhan, seperti minyak dan batu bara). 

 

organisme 

Segala jenis makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan sebagainya); 

susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu 

tujuan tertentu. 

O 
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organisme pengganggu tanaman 

Semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil 

yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik terhadap 

tanaman budi daya. 

 

origami 

Seni melipat kertas dari Jepang. 

 

ornamen 

Hiasan dalam arsitektur, kerajinan tangan, dan sebagainya; lukisan; 

perhiasan. 

 

oven 

1. Tempat pembakaran (pemanggangan) kue atau roti.  

2. Tungku; dapur; perapian.  

3. Tempat pembakaran dengan panas yang tinggi (seperti pembakaran 

kapur, batu bata); tanur. 

 

oyong 

Tanaman menjalar, batang dan daunnya berbulu, daun yang muda 

disayur, buahnya bulat panjang berbentuk belimbing dan meruncing 

pada kedua ujungnya, dimasak sebagai sayur; gambas; petola (Luffa 

acutangula). 

 

ozon 

1. Lapisan udara yang terdapat di atmosfer berasal dari oksigen yang 

mengalami perubahan akibat adanya aliran listrik setelah petir dan 

guruh silih berganti atau karena pengaruh sinar ultraviolet matahari 

(O3). 

2. Udara murni. 
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palawija 

Tanaman selain padi; biasa ditanam di sawah atau di ladang (seperti 

kacang, jagung, ubi). 

 

palem 

Jenis tumbuhan tropis, tidak bercabang, pada puncak batang terletak 

daun yang melekat pada pelepahnya (enau, kurma, nyiur, pinang, dan 

sebagainya). 

 

pameran 

Pertunjukan (hasil karya seni, barang hasil produksi, dan sebagainya). 

 

pancang suhu 

Bahan atau alat untuk menentukan tinggi suhu bakar yang akan dicapai 

dalam suatu pembakaran berdasarkan kode nomor yang menunjukkan 

titik lebur bahan tersebut. 

 

pandan 

Tumbuhan yang daunnya berbentuk pita, berwarna hijau tua, agak kaku 

seperti daun nanas (Pandanus). 

 

pandan wangi 

Pandan yang daunnya berbau harum, biasanya dipakai sebagai penyedap 

kue, pengharum rambut, dan sebagainya (Pandanus amaryllifolius). 

 

panen 

Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. 

 

 

P 
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pangan 

Makanan. 

 

pangan olahan 

Makanan jadi (penganan, kue, saus, dan sebagainya) yang diolah untuk 

diperdagangkan. 

 

pangan tradisional 

Makanan atau minuman yang khas dimiliki oleh suatu daerah, dan bisa 

dikonsumsi oleh masyarakat lokal. 

 

pantai 

1. Tepi laut; pesisir 

2. Perbatasan daratan dengan laut atau massa air yang lain dan bagian 

yang dapat pengaruh dari air tersebut. 

3. Daerah pasang surut di pantai antara pasang tertinggi dan surut 

terendah. 

paprika 

Tanaman perdu tahunan, berdaun lonjong dengan tangkai agak panjang, 

buahnya berbentuk bulat, berongga berisi biji yang tersebar tidak 

merata, berdaging agak tebal, warna buah ada yang hijau tua, hijau 

muda, kuning, atau merah, biasa digunakan sebagai pelengkap hidangan 

(Capsicum annuum var. abbreviata). 

 

parasit 

Organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang 

ditempelinya. 

 

parenkim 

Jaringan dasar tumbuhan yang terdiri atas sel-sel hidup yang 

mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. 

 

parit 

Lubang panjang di tanah tempat aliran air; selokan. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/DataDasarMakna/Edit?eid=60411&mid=71142&number=2
https://kbbi.kemdikbud.go.id/DataDasarMakna/Edit?eid=60411&mid=71142&number=2
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pascapanen 

Berhubungan dengan masa sesudah panen (masa sesudah pengambilan 

hasil sawah atau ladang) 

 

pasteurisasi 

Sterilisasi kuman melalui pemanasan pada suhu 60°C–70°C, selama 30 

menit dengan tujuan membunuh bakteri patogen. 

 

patogen 

1. Parasit yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya.  

2. Bahan yang menimbulkan penyakit. 

 

patung 

Tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat (dipahat dan 

sebagainya) dari batu, kayu, dan sebagainya; arca. 

 

payau 

Agak asin karena tercampur air laut (tentang air tawar, biasanya di 

muara). 

 

peduli 

Mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan. 

 

pelestarian lingkungan 

Kegiatan melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan; 

Upaya untuk melindungi lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan 

dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. 

 

pemanasan global 

Naiknya temperatur atmosfer bumi yang disebabkan oleh bertambahnya 

gas polutan seperti karbon dioksida. 

 

pemandangan 

Keadaan alam yang indah dipandang. 
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pemeliharaan 

1. Proses, cara, perbuatan memelihara(kan); penjagaan; perawatan.  

2. Pendidikan, peternakan (tentang binatang).  

3. Penyelamatan; penghindaran (dari bahaya dan sebagainya). 

 

pemerintah 

Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab 

terbatas untuk menggunakan kekuasaan. 

 

pemilahan 

Proses, cara, perbuatan memilah. 

 

pemupukan 

Proses, cara, perbuatan memupuk. 

 

pencemaran 

Proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. 

 

pensil 

1. Alat tulis berupa kayu kecil bulat berisi arang keras.  

2. Alat menggambar berupa ikatan bulu (rambut) diberi tangkai; kuas. 

 

pepaya 

Tumbuhan buah daerah tropis, batangnya lurus tidak beranting seperti 

palem, tetapi tidak berkayu, buahnya berdaging tebal dan manis; betik; 

kates; keliki (Carica papaya). 

 

pepohonan 

Pohon-pohonan. 

 

perdu 

Tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat 

dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak 

(seperti kembang merak, puring). 
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perpustakaan 

Tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan 

penggunaan koleksi buku dan sebagainya. 

 

perspektif 

1.  Sudut pandang; pandangan.  

2. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, 

lebar, dan tingginya). 

 

pestisida 

Zat yang beracun untuk membunuh hama; racun pembasmi hama; racun 

hama. 

 

pesut 

Ikan lumba-lumba air tawar yang banyak terdapat di Sungai Mahakam, 

Kalimantan; jenis lumba-lumba bermoncong pendek, dahi bulat, warna 

kelabu kebiru-biruan pada badan sebelah atas, pada badan bagian 

sebelah bawah berwarna lebih muda (Orcaella brevirostris). 

 

petsai 

Sayuran berdaun besar membundar telur, pinggir bergerigi, hijau 

keputihan, bertangkai panjang, lebar dan bersayap memeluk batang, 

membongkal memanjang; kubis cina (Brassica rapa var. Pekinensis). 

 

pincuk 

Wadah (rujak, gado-gado, dan sebagainya) dari daun pisang yang dilipat 

dan disemat dengan lidi sehingga membentuk lekukan. 

 

plankton 

Organisme laut (tumbuhan dan hewan) yang sangat halus, kebanyakan 

mikroskopis, melayang di dalam air laut, dan merupakan makanan 

utama ikan. 
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plastik 

Kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa, tetapi pada beberapa 

tahap pembuatannya plastis sehingga dapat diubah bentuk dengan 

menggunakan kalor dan tekanan plastik. 

 

pluvial 

Curah hujan tinggi; masa hujan yang panjang. 

 

pohon 

Tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu. 

 

polikultur 

1. Sistem penanaman pada sebidang tanah dengan berbagai jenis 

tanaman (padi, palawija, tebu, dan sebagainya) berdasarkan pola 

urutan musim. 

2.  Pemeliharaan dua atau lebih spesies ikan yang tidak bersaing dalam 

satu wadah pemeliharaan. 

 

polusi 

 

polutan 

Bahan yang mengakibatkan polusi. 

 

polybag 

Wadah media tanam yang terbuat dari bahan plastik. 

 

pot 

Tempat yang terbuat dari tanah, semen, plastik, dan sebagainya untuk 

menanam pohon (bunga), biasanya untuk menghias halaman rumah. 

 

potensi air 

Energi potensial air yang terkandung dalam tubuh tanaman. 
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praktek 

Lihat praktik. 

 

praktik 

1. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. 

2. Pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya). 

3. Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); 

pelaksanaan. 

 

predator 

Binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain; hewan pemangsa 

hewan lain. 

 

probiotik 

Bakteri baik di dalam usus yang akan menghasilkan antibiotik, yang 

membantu kebutuhan usus dalam proses metabolisme, dan 

meningkatkan daya tahan tubuh. 

 

produksi pangan 

Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah 

bentuk pangan. 

 

prosedur 

1.  Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.  

2.  Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah. 

 

protokol kesehatan  

Aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat 

beraktivitas secara aman. 

 

prototipe 

Model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh; contoh baku; 

contoh khas. 
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provitamin 

Prekursor suatu vitamin yang dapat dipindahkan ke dalam vitamin di 

dalam suatu organisme. 

 

proyek 

Rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit 

tenaga listrik, dsb) dan dengan saat penyelesaian yang tegas.  

 

punai 

Burung yang bulu kepala dan lehernya berwarna biru keabu-abuan, 

punggung dan sayap bagian atas berwarna cokelat tua kemerah-

merahan, sedangkan bagian sayap yang lain berwarna hitam (Treron 

curvirostra). 

 

punk 

Pemuda yang ikut gerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan 

menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang 

khas. 

 

puntung rokok 

Sisa rokok yang sudah terbakar sebagian. 

 

pupil 

Manik mata; biji mata. 

 

pupuk 

Penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan 

senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman. 

 

pupuk anorganik 

Pupuk yang memberikan nutrisi yang langsung larut ke tanah dan siap 

diserap tumbuhan tanpa memerlukan proses pelapukan. 
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pupuk buatan 

Lihat pupuk kimia. 

 

pupuk hayati 

Pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan 

pada benih, permukaan tanaman, atau tanah, akan mendiami rizosfer 

atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan 

meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. 

 

pupuk hijau 

Pupuk dari daun-daunan (seperti daun orok-orok). 

 

pupuk kandang 

Pupuk yang berasal dari kotoran hewan. 

 

pupuk kimia 

Pupuk yang dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-

bahan mineral. 

 

pupuk organik 

Pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-

sisa tanaman, hewan, dan manusia. 

 

pupus 

Pucuk yang masih musa; daun muda. 

 

puskesmas 

Pusat kesehatan masyarakat; poliklinik di tingkat kecamatan tempat 

rakyat menerima pelayanan kesehatan dan penyuluhan mengenai 

keluarga berencana. 

 

pustakawan 

Orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan; ahli perpustakaan. 
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racun 

Zat (gas) yang dapat menyebabkan sakit atau mati (kalau dimakan, 

dihirup). 

 

radiasi 

Pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui 

ruang atau zantara, misalnya pemancaran dan perambatan gelombang 

elektromagnetik, gelombang bunyi, gelombang lenting; penyinaran. 

 

raisin 

Kismis dari buah anggur manis yang telah dikeringkan, rupanya hitam 

atau diputihkan. 

 

ramah lingkungan 

Aman atau tidak merusak terhadap lingkungan. 

 

rambut 

1. Bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama di kepala). 

2. Apa saja yang panjang dan halus menyerupai rambut. 

 

rantai makanan 

Perolehan makanan pada organisme yang terjadi secara berantai. 

 

ranting 

Bagian cabang yang kecil-kecil; cabang dari cabang. 

 

rawa 

Tanah yang rendah (umumnya di daerah pantai) dan digenangi air, 

biasanya banyak terdapat tumbuhan air. 

R 



Kamus Sekolah Adiwiyata 

98 

rayap 

Serangga (seperti semut) berwarna putih tidak bersayap, memakan dan 

merusak kayu; anai-anai. 

 

rebon 

Udang kecil-kecil; udang geragau; udang rebon. 

 

rebung 

Anak (bakal batang) buluh yang masih kecil dan masih muda, biasa 

dibuat sayur. 

 

recycle 

Mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau 

produk baru yang bermanfaat. 

 

reduce 

Prinsip mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak 

bumi; mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. 

 

rekayasa genetika 

Rekayasa ilmu dalam cabang biologi yang berhubungan dengan prinsip 

keturunan dan variasi pada binatang dan tumbuhan jenis yang sama. 

 

rempah-rempah 

Berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma, seperti pala, cengkih, lada 

untuk memberikan bau dan rasa khusus pada makanan. 

 

resep 

Keterangan tentang bahan dan cara meracik obat (memasak makanan). 

 

respirasi 

Pengikatan oksigen oleh butir-butir darah untuk penyediaan bahan bagi 

seluruh tubuh melalui permukaan alat pernapasan (paru-paru, insang) 

pada binatang sekaligus mengeluarkan karbon dioksida. 
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re-use 

Prinsip menggunakan kembali barang yang sudah terpakai. 

 

revolusi hijau 

Upaya pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi 

pangan. 

 

rimbun 

1. Berdaun dan bercabang banyak.  

2. Lebat atau tebal (tentang rambut kepala). 

 

rimpang 

Batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, menghasilkan kuncup 

yang akan menjadi batang ke arah atas dan akar ke arah bawah, seperti 

kunyit dan halia; rizom. 

 

rindang 

Banyak cabang, ranting, dan daun (tentang pohon). 

 

rizoma 

Lihat pupuk rimpang. 

 

rosela 

Tumbuhan yang batangnya sebagian terdiri atas serat, dapat dijadikan 

tali yang sangat kuat dan bahan untuk membuat karung (goni). 

 

rotasi tanaman 

Praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu 

lahan. 

 

ruang terbuka hijau 

Suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan untuk penghijauan 

tanaman. 
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ruangan 

Tempat yang lega; kamar (besar); bilik (dalam rumah); kelas (tempat 

belajar); tempat dalam kapal (perahu); tempat muatan; palka. 

 

rumah 

Bangunan untuk tempat tinggal. 

 

rumah ilmu 

Tempat mencari pengetahuan, wawasan dan sebagainya; tempat untuk 

belajar. 

 

rumah kompos 

Tempat yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos. 

 

rumput 

Nama kelompok tumbuhan yang berbatang kecil, batangnya beruas, 

daunnya sempit panjang, bunganya berbentuk bulir; buahnya berupa 

biji-bijian, jenisnya sangat banyak. 
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sabit 

Alat untuk memotong rumput, padi, dsb, berupa pisau bergagang, 

bentuknya melengkung; arit. 

 

sabun 

Bahan yang dapat berbuih, digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, 

piring, dan sebagainya, biasanya berupa campuran alkali, garam, dan 

natrium. 

 

sabut 

Kulit yang berserat pada buah kelapa, pinang, dan sebagainya. 

 

sadah 

Kapur sirih. 

 

sadap 

1. Mengambil air (getah) dari pohon dengan menoreh kulit atau 

memangkas mayang atau akar. 

2. Mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan orang 

lain) dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. 

 

sagu 

1. Pohon yang hati batangnya dapat dibuat tepung (kebanyakan jenis 

Metroxylon).  

2. Tepung (dari pati hati batang enau, rumbia, dan sebagainya). 

 

sahabat 

Kawan; teman; handai. 

 

S 
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saluran 

Sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air atau barang cair (seperti 

pembuluh, selokan, terusan, dan sebagainya). 

 

samir 

Daun pisang yang digunting berbentuk bulat dengan aneka ukuran, biasa 

digunakan sebagai alas nasi untuk selamatan. 

 

sampah 

Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan 

sebagainya; kotoran seperti daun, kertas. 

 

sampah alam 

Sampah yang dihasilkan di kehidupan liar yang terdaur ulang alami, 

misalnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. 

 

sampah anorganik 

Sampah yang terdiri atas unsur yang tidak dapat diproses secara alami. 

 

sampah cair 

Bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan 

dibuang ke tempat pembuangan sampah. 

 

sampah organik 

Sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-

daun kering, dsb. 

 

sampah padat 

Segala buangan selain kotoran manusia, urine, dan sampah cair. 

 

sanitasi 

Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di 

bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. 
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sarana 

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

atau tujuan; alat; media. 

 

sarang 

Tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang unggas, seperti 

burung, untuk bertelur dan memiara anaknya. 

 

sarapan 

Makanan pagi hari; makanan pada pagi hari. 

 

sawah 

Tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. 

 

sawah tadah hujan 

Sawah yang mendapat air dari air hujan; sawah tadahan. 

 

sawi 

Sayuran, berdaun melebar, pinggir daun bercuping bergelombang, 

berwarna hijau pucat, dengan tulang dan tangkai melebar; sesawi 

(Brassica juncea). 

 

sawi hijau 

Caisim; caisin; sawi bakso. 

 

sawi putih 

Pakcoi; petsai. 

 

sawo 

Pohon, tinggi mencapai 20 m, bercabang rendah, kayunya berat awet, 

teras kayunya berwarna merah kecokelat-cokelatan, sangat bagus dibuat 

perabot rumah yang bernilai tinggi, patung, dan tongkat, buahnya 

berwarna cokelat, berbentuk bulat telur, dan manis rasanya (Manilkara 

kauki). 
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segar 

1. Merasa nyaman (tentang udara).  

2. Nyaman dan sehat (tentang kesehatan badan).  

3. Masih baru; tidak layu (tentang sayuran dan sebagainya, dipakai juga 

dalam arti kiasan). 

 

sehat 

Baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit); waras. 

 

sekam 

Kulit padi (sesudah padi ditumbuk). 

 

sekolah 

Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 

menerima dan memberi pelajaran. 

 

sekolah adiwiyata 

Sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. 

 

sekop 

Alat penggali (pencedok dsb) tanah, pasir, dsb yang bertangkai panjang 

dari kayu. 

 

selada 

Sayuran berwarna hijau yang biasa dimakan sebagai lalap atau 

digunakan dalam hidangan selada (Lactuca sativa). 

 

selada air 

Tanaman yang tumbuhnya menjalar, pucuk dan daunnya yang muda 

dibuat sayur, lalap, dan sebagainya (Nasturtium officinale) 

 

selokan 

Bendar (di sawah dan sebagainya); serokan; parit. 
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semak 

Tumbuhan seperti perdu, tetapi lebih kecil dan rendah, hanya cabang 

utamanya yang berkayu. 

 

semipermanen 

Dibuat untuk jangka panjang, tetapi tidak permanen (tentang bangunan 

dan sebagainya). 

 

semut 

1. Serangga kecil yang berjalan merayap, hidup secara bergerombol, 

termasuk suku Formicidae, terdiri atas bermacam jenis. 

2. Sesuatu yang tidak berarti. 

 

senam 

Gerak badan dengan gerakan tertentu, seperti menggeliat, 

menggerakkan, dan meregangkan anggota badan; gimnastik. 

 

sendok 

Alat yang digunakan sebagai pengganti tangan dalam mengambil 

sesuatu (seperti nasi), bentuknya bulat, cekung, dan bertangkai (ada 

bermacam-macam, misalnya centong, sudip). 

 

seragam 

1. Sama ragamnya; sejenis; sama. 

2. Pakaian yang sama potongan dan warnanya (corak, bentuk, susunan). 

 

serai 

Tanaman tahunan, membentuk rumpun yang padat, batangnya kaku dan 

pendek, bentuk daunnya seperti pita yang meruncing ke ujung, 

menghasilkan minyak serai, bonggol batang yang muda digunakan 

sebagai penyedap berbagai masakan (Andropogon nardus). 

 

serambi 

Beranda atau selasar yang agak panjang. 
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serangga 

Binatang kecil yang kakinya beruas-ruas, bernapas dengan pembuluh 

napas, tubuh dan kepalanya berkulit keras (seperti belalang, semut, 

lebah); insek. 

 

serbuk sari 

Mikrospora atau satu gametofit jantan tumbuhan berbiji yang terdapat 

dalam kepala sari; serbuk yang terdapat pada bunga yang mengandung 

sel jantan (sebagai alat pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan). 

 

setek 

1.  Sepotong batang yang akan ditanam.  

2.  Cara menanam pohon (jarak, singkong, dan sebagainya) dengan jalan 

memotong batang yang akan ditanam. 

 

simbiosis 

Keadaan hidup bersama secara erat antara dua organisme yang berbeda. 

 

singkong 

Ubi kayu (Manihot utilissima). 

 

sintesis 

1. Paduan (campuran) berbagai pengertian atau hal sehingga 

merupakan kesatuan yang selaras. 

2. Reaksi kimia antara dua atau lebih zat membentuk satu zat baru. 

 

sirkulasi 

1. Peredaran. 

2. Jumlah terbitan; oplah. 

 

sistem 

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas.  

2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. 
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sistem budi daya 

Sistem pemanfaatan media tanam atau lahan dalam proses produksi 

tanaman. 

 

sistem budi daya surjan 

Salah satu sistem pertanaman campuran yang dicirikan oleh perbedaan 

tinggi permukaan bidang tanam. 

 

siswa 

Murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah); pelajar. 

 

situs 

1. Daerah temuan benda-benda purbakala. 

2. Tempat yang tersedia untuk lambang suatu inskripsi. 

siwalan 

Pohon lontar, buahnya berkulit keras, berwarna hijau tua, daging 

buahnya lunak kenyal, berwarna putih bening, air buahnya manis dan 

dapat dibuat tuak (Borassus flabellifer). 

 

skala 

1. Garis atau titik tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama 

jarak antaranya, dipakai untuk mengukur, seperti pada termometer, 

gelas pengukur barang cair. 

2. Lajur yang dipakai untuk menentukan tingkatan atau banyaknya 

sesuatu (seperti pada peraturan gaji dan pada daftar bunga uang). 

3. Perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

skedul 

Daftar perincian waktu yang direncanakan; jadwal. 

 

sketsa 

1. Lukisan cepat (hanya garis-garis besarnya). 
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2. Gambar rancangan; rengrengan; denah; bagan. 

3. Pelukisan dengan kata-kata mengenai suatu hal secara garis besar; 

tulisan singkat; ikhtisar ringkas. 

 

skor 

1. Jumlah angka kemenangan; kedudukan atau hasil pertandingan. 

2. Angka perolehan dalam tes (ujian, ulangan); biji. 

soga 

Pohon yang kulitnya dipakai sebagai bahan pemerah pada kain batik dan 

sebagainya (Peltophorum pterocarpum). 

 

sosial 

1. Berkenaan dengan masyarakat. 

2. Suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, 

menderma, dan sebagainya). 

 

sosiokultural 

Berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. 

 

spesies 

Satuan dasar klasifikasi biologi; jenis. 

 

spidol 

Alat tulis yang ujungnya lunak, dipakai untuk menulis di kertas, papan, 

dan sebagainya. 

 

standar 

Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. 

 

steril 

1. Bersih dari kuman atau mikroorganisme lain. 

2. Tidak subur; mandul; tidak dapat berkembang biak. 
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sterilisasi 

Perlakuan untuk menjadikan suatu bahan atau benda bebas dari 

mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyinaran, atau dengan zat 

kimia untuk mematikan mikroorganisme hidup maupun sporanya. 

 

stimulan 

Sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat 

bekerja (belajar dan sebagainya). 

 

suhu 

Ukuran kuantitatif terhadap temperatur; panas dan dingin, diukur 

dengan termometer. 

 

sumber daya 

Bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi 

keperluan hidupnya. 

 

sumur 

Sumber air buatan, dengan cara menggali tanah; perigi. 

 

sungai 

Aliran air yang besar (biasanya buatan alam); kali. 

 

surut 

Berkurang (tentang permukaan air sesudah pasang naik); turun. 

 

sutra 

Benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. 
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tabulampot 

Tanaman buah dalam pot yang berarti tumbuhan yang dibudidayakan di 

dalam pot yang tujuannya untuk hiasan atau diproduksi buahnya; 

Teknologi budidaya tanaman dengan memanfaatkan ruangan yang 

terbatas untuk menumbuhkan tanaman yang produktif di dalam pot. 

 

takir 

Wadah atau tempat makanan dari daun pisang dan sebagainya yang 

disemat dengan lidi pada kedua sisinya; limas. 

 

talas 

Tumbuhan berumbi, daun muda dan tangkai mudanya dapat disayur, 

umbinya menjadi makanan pokok di Irian; keladi (Colocasia esculenta). 

 

taman 

Kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya (tempat 

bersenang-senang). 

 

taman jamu 

Taman dengan tumbuhan herbal yang dapat digunakan sebagai jamu. 

 

taman kota 

Taman yang sengaja dibangun di tengah-tengah kota sebagai ruang 

hijau. 

 

taman laut 

Taman (daerah) di dalam laut yang penuh dengan kerang, rumah 

binatang, koral berwarna-warni, dan beraneka ragam ikan; wilayah 

T 
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lautan yang memiliki ciri khas berupa keindahan alam, bermanfaat bagi 

kepentingan pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 

 

taman vertikal 

Taman yang diatur secara vertikal, disusun di dinding atau digantung; 

taman dinding; taman tegak. 

 

tanah 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.  

2. Bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, 

cadas, dan sebagainya). 

 

tanah air 

Negeri tempat kelahiran. 

 

tanah liat 

Tanah hasil pelapukan kerak bumi yang sebagian besar terdiri atas 

batuan granit dan batuan beku; lempung. 

 

tanah merah 

Tanah lempung yang berwarna merah, terdapat di daerah tropis, 

biasanya mempunyai profil yang sangat dalam dengan kandungan silika 

rendah. 

 

toga 

Tanaman obat keluarga. 

 

tangkai 

gagang pada buah (daun, bunga). 

 

taoge 

Kecambah dari kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai. 
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tari 

Gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya 

diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya). 

 

tas 

Kemasan atau wadah berbentuk persegi dan sebagainya, biasanya 

bertali, dipakai untuk menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu. 

 

tawar 

Tidak ada rasanya, kurang asin, kurang sedap (tentang makanan); 

hambar. 

 

tawas 

Garam rangkap sulfat dan aluminium sulfat, dipakai untuk 

menjernihkan air atau campuran bahan celup. 

 

tebang pilih 

1. Sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 

dan kegiatan pemudaan hutan.  

2. Diskriminasi; pilih kasih; pilih-pilih. 

 

tebing 

1. Tepi sungai (jurang) yang tinggi dan terjal (hampir tegak).  

2. Lereng gunung (bukit) seperti dinding terjal.  

3. Tepi tanah darat yang tinggi dan terjal sebagai pemisah dari rawa, 

sawah, yang ada di samping bawahnya. 

 

teh 

Pohon kecil, tumbuh di alam bebas, daunnya berbentuk jorong atau 

bulat telur, pucuknya dilayukan dan dikeringkan untuk dibuat minuman 

(Camellia sinensis). 
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teknologi 

1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan 

terapan. 

2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

 

tekstur 

Ukuran dan susunan (jaringan) bagian suatu benda; jalinan atau 

penyatuan bagian-bagian sesuatu sehingga membentuk suatu benda 

(seperti susunan serat dalam kain, susunan sel-sel dalam tubuh). 

 

telapak tangan 

Bidang tangan sebelah bawah; tapak tangan. 

 

teleskop 

Teropong besar untuk melihat barang yang jauh (bintang). 

 

telinga 

Organ tubuh untuk mendengar; alat pendengaran yang terletak di kanan 

kiri kepala (manusia atau binatang); kuping. 

 

telur 

Benda kecil-kecil bercangkang, (biasanya kelompok) mengandung 

bakal anak, dihasilkan oleh binatang.  

 

tembok 

Dinding dari bata, batako, adonan semen. 

 

tempat sampah 

Sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan 

sebagainya); wadah; bekas. 

tempat tinggal 

Rumah (bidang dan sebagainya) tempat orang diam (tinggal). 
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tenda 

Kemah. 

 

terik 

Amat; sangat (tentang panas matahari). 

 

termometer 

Alat ukur suhu. 

 

ternak 

Binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk 

dibiakkan dengan tujuan produksi. 

 

teropong 

Alat untuk melihat barang yang jauh-jauh; keker. 

 

terumbu karang 

Ekosistem bawah laut yang dibangun oleh zat yang dihasilkan oleh 

sekelompok biota laut hingga membentuk struktur semacam batu kapur, 

menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. 

 

tipe 

Model; contoh; corak. 

 

tipis 

Sedikit antara permukaan yang satu dengan yang lain (tentang barang-

barang yang pipih). 

 

tiram 

Lokan yang kulitnya agak datar, dagingnya (isinya) lezat dimakan 

termasuk marga Ostreidae. 

 

tisu 

Selampai. 
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tofu 

Tahu Jepang, biasanya berbentuk lonjong dan bertekstur lembut. 

 

toga 

Tanaman Obat Keluarga. 

 

toko 

Kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang 

(makanan kecil dan sebagainya). 

 

toksin 

Zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang 

menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total 

hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. 

 

tong sampah 

Tempat untuk menampung sampah secara sementara yang terbuat dari 

logam atau plastik berupa tong berukuran besar. 

 

tradisional 

Menurut tradisi (adat). 

 

tropis 

Mengenai daerah tropik (sekitar khatulistiwa). 

 

tubuh 

Keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian 

ujung kaki sampai ujung rambut. 

 

tulang 

Rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau binatang. 
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tumbuh 

Sedang berkembang (menjadi besar, sempurna, dan sebagainya). 

 

tumbuhan 

1. Sesuatu yang tumbuh.  

2. Makhluk hidup yang berinti sel mengandung klorofil. 

 

tumpang sari 

Bercocok tanam dengan menanam dua jenis tanaman atau lebih secara 

serentak dengan membentuk barisan-barisan lurus untuk tanaman yang 

ditanam secara berseling pada satu bidang tanah. 

 

tunas 

1. Tumbuhan muda yang baru timbul (dari tunggul, ketiak daun, buku 

batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya).  

2. Bakal cabang (ranting) yang baru mulai tumbuh. 
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udara 

Campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti 

oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang 

kita hirup apabila kita bernapas; hawa. 

 

ulat 

Salah satu tahap bentuk dalam daur kehidupan kupu-kupu, berupa 

binatang kecil melata, gilik memanjang, dan umumnya berkaki enam, 

adakalanya berbulu-bulu, memakan daun, buah, atau bangkai, jika sudah 

waktunya berubah bentuk menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu 

(termasuk juga anak serangga, bernga, lundi, dan sebagainya). 

 

ultraviolet 

Daerah spektrum elektromagnet yang terbentuk sekitar panjang 

gelombang 10–380 mm. 

 

umbi-umbian 

Berbagai jenis umbi (bangsa keladi dan sebagainya). 

 

unggas 

Hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu, yang mencakupi 

segala jenis burung, dapat dipiara dan diternakkan sebagai penghasil 

pangan (daging dan telur). 

 

unik 

Tersendiri dalam bentuk atau jenisnya; lain daripada yang lain; tidak ada 

persamaan dengan yang lain; khusus. 

 

 

U 
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upakarti 

Penghargaan pemerintah yang diberikan kepada perajin dan pengusaha 

kecil atas karya jasa pengabdian dan kepeloporannya dalam industri 

kecil dan kerajinan (ukir, anyaman, tenun, sulam, dan sebagainya). 

 

urea 

Pupuk buatan; pupuk yang termasuk golongan pupuk nitrogen 

digunakan dalam pertanian. 

 

utara 

Mata angin yang arahnya berlawanan dengan selatan; mata angin yang 

arahnya sebelah kiri jika kita menghadap ke timur (matahari terbit). 
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variasi 

1. Perubahan rupa (bentuk) yang turun-temurun pada binatang yang 

disebabkan oleh perubahan lingkungan.  

2. Bentuk (rupa) yang lain; yang berbeda bentuk (rupa). 

 

vegan 

Orang yang tidak makan daging, ikan, produk susu, atau telur. 

 

vegetarian 

Orang yang (karena alasan keagamaan atau kesehatan) tidak makan 

daging, tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan 

 

vegetatif 

Salah satu stadium pertumbuhan dari tumbuhan yang tidak melibatkan 

perkembangbiakan kawin. 

 

ventilasi 

1. Pertukaran udara; perputaran udara secara bebas di dalam ruangan.  

2. (lubang) tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. 

 

vertikultur 

Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah 

yang disusun secara vertikal, biasanya diterapkan pada lahan yang 

sempit. 

 

vitamin 

Zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. 

  

V 
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wajah 

Bagian depan dari kepala; roman muka; muka. 

 

waluh 

Labu merah (Cucurbita moschata). 

 

wanatani 

Suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan 

pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman 

komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. 

 

warga 

Anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya). 

 

warna 

Kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-

benda yang dikenainya; corak rupa, seperti biru dan hijau. 

 

warung 

Tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya; kedai; 

lepau. 

 

wedang  

Minuman dari bahan gula dan kopi (teh, jahe, dan sebagainya) yang 

biasanya diseduh dengan air panas, biasanya dapat menghangatkan 

tubuh. 

 

wedang jahe 

Wedang yang terbuat dari jahe yang direbus dan dicampur gula merah. 

W 
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wereng 

Serangga sebesar butir beras sebagai hama tanaman padi, daya sebarnya 

kuat dan sangat ganas, sulit diberantas karena bertengger di pangkal 

daun padi (Nila parvata lugens). 

 

wilayah 

Daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); 

lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). 

 

wisata 

Bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-

senang, dan sebagainya); bertamasya; piknik. 

 

wortel 

Tanaman sayuran berakar pasak berdaging, berwarna kuning jingga, 

kaya akan zat gula, vitamin, dan garam mineral (Daucus carota). 
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xerofit 

Tanaman yang dapat hidup atau tumbuh di alam yang kering (gurun 

pasir dan sebagainya), misalnya kaktus. 

 

xilem 

Jaringan pembuluh kayu, khususnya tumbuhan tinggi, yang merupakan 

sel penyokong dan pengalir-alir ikatan vaskular. 

 

xilophone 

Alat musik yang dipalu, terdiri atas keping-keping kayu seperti 

gamelan. 
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yacht 

Kapal kecil untuk pesiar atau perlombaan.  

 

yard 

Ukuran panjang (3 kaki atau 0,914 m). 

 

yoghurt 

Susu yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri tertentu, rasanya agak 

asam, bentuknya seperti krim. 

 

yuppies 

Generasi muda lulusan universitas yang berhasil berwiraswasta yang 

umurnya masih di bawah 35 tahun. 
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zaitun 

1. Tumbuhan perdu, pohonnya berwarna hijau, tumbuh di daerah Laut 

Tengah, Kalifornia, dipakai sebagai bahan penghasil minyak zaitun 

(Olea europaea).   

2. Buah zaitun.  

3. Minyak zaitun. 

 

zamrud 
Batu permata yang berwarna hijau seperti lumut, sebagai mineral 

terdapat terutama di lapisan-lapisan kapur. 

 

zat  

Bahan yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) 

suatu benda; unsur. 

 

zebra cross 

Tempat penyeberangan di jalan yang ditandai dengan garis hitam putih 

di jalan; penyeberangan pejalan. 

 

zigot 

Tingkat pertumbuhan parasit yang terjadi karena perpaduan gamet 

betina dengan gamet jantan. 

 

zig-zag 
Rangkaian belokan atau sudut yang pendek dan tajam. 

 

zero waste 

Filsafat yang mendorong perancangan daur ulang sumber daya alam 

dari sistem linier menuju siklus tertutup sehingga semua produk 

digunakan kembali. 

 

 

Z 
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Singkatan dan Akronim

AC 

Air Conditioning; Air 

Conditioner 

 

ACC 

Accord 

 

AD 

Anggaran Dasar 

 

adm. 

administrasi 

 

a.n. 

atas nama 

 

balita 

(anak) bawah lima tahun 

 

BPOM  

Badan Pengawas Obat dan 

Makanan 

 

IPAS 

Instalasi Pengolahan Air 

Sederhana 

 

C 

Celsius 

 

 

dkk. 

dan kawan-kawan 

 

dll. 

dan lain-lain 

 

dsb. 

dan sebagainya 

 

dst. 

dan seterusnya 

 

DUK 

Daftar Usulan Kegiatan 

 

et al. 

et alia 

 

etc. 

et cetera 

 

F 

Fahrenheit 

 

gudep 

gugus depan 

 

hlm. 

halaman 
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IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam 

 

IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

ISBN 

International Standart Book 

Number 

 

ISSN 

International Standart Serial 

Number 

 

juknis 

petunjuk teknis 

 

kwh 

kilowatthour 

 

lamp. 

lampiran 

 

LH 

Lingkungan Hidup 

 

Mendikbud 

Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 

M.Pd. 

Magister Pendidikan 

 

 

M.Hum. 

Magister Humaniora 

 

migas 

Minyak dan gas bumi 

 

MSG 

Monosodium Glutamat 

 

narkoba 

narkotik, psikotropika, dan obat 

terlarang 

 

ok 

okay 

 

orkes 

olahraga dan kesehatan 

 

OSIS 

Organisasi Siswa Intra Sekolah 

 

PAM 

Perusahaan Air Minum 

 

PAS 

Penilaian Akhir Semester 

 

PAT 

Penilaian Akhir Tahun 

 

PLH 

Pendidikan Lingkungan Hidup 
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posyandu 

pos pelayanan terpadu 

(kesehatan) 

 

PR 

Pekerjaan Rumah 

 

Prof. 

Profesor 

 

prokes 

protokol kesehatan 

 

PTS 

Penilaian Tengah Semester 

 

rakor 

rapat koordinasi 

 

S.Ag. 

Sarjana Agama 

 

SMA 

Sekolah Menengah Atas 

 

SMP 

Sekolah Menengah Pertama 

 

S.Pd. 

Sarjana Pendidikan 

S.Psi. 

Sarjana Psikologi 

 

swt. 

subhanahu wa taala 

 

S-1 (S-2, S-3) 

strata 1 (strata 2, strata 3) 

 

tabulampot 

Tanaman buah dalam pot 

 

TOGA 

Tanaman Obat Keluarga 

UNNES 

Universitas Negeri Semarang 

 

UT 

Universitas Terbuka 

Walhi 

Wahana lingkungan hidup 

Indonesia 

 

WC 

Water Closet 
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