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KATA PENGANTAR 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 
 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 
tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 
(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 
UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 
10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 
dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. 
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan 
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online. 
 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan yang bertanggungjawab dalam mengembangkan 
perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. 
Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk 
program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata 
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP 
memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 
kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 
 
 

Jakarta,    Februari 2016 
 
Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
 
 
 
Sumarna Surapranata, Ph.D. 
NIP 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Modul ini disusun sebagai bahan belajar bagi guru dalam mengembangkan 

pembelajaran yang bersifat kontekstual yang sesuai dengan kondisi saat ini dan 

kebutuhan di masa depan. Perkembangan global mengarah pada profesionalisme 

kerja yang telah memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Modul Kimia 

Lingkungan merupakan Modul Guru Pembelajar bagi Guru Kimia SMK kelompok 

Teknologi Rekayasa Kelompok Kompetensi F sebagai salah satu sarana 

pengembangan kompetensi profesional guru kimia. 

 
Perhatian masyarakat terhadap lingkungan semakin hari semakin meningkat, dan 

permasalahan lingkungan juga semakin kompleks sesuai dengan kemajuan 

teknologi, sehingga modul yang membahas kimia lingkungan sangat diperlukan. 

Dalam Modul Kimia Lingkungan ini dibahas tentang ilmu lingkungan serta 

pengertian dan fenomena kimia lingkungan, polusi udara, polusi air, pengelolaan 

sampah, kimia hijau, serta K3. Pembahasan ditekankan pada hubungan senyawa 

kimia dengan pencemaran, terutama sumber pencemar, reaksi kimia, pengaruh 

terhadap lingkungan dan kesehatan, serta upaya meminimalisirnya.  

 
Kimia selalu terkait dengan lingkungan kita, kimia dapat membuat manusia lebih 

sejahtera, tetapi jika kita kurang bijaksana dalam memanfaatkannya maka akan 

menjadi masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah, karena kita juga harus bertanggung jawab untuk 

mencegah dan mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Sebagai seorang 

guru, Anda harus memahami masalah tersebut, sehingga dapat berperan serta 

untuk turut mencegah atau menanggulangi masalah pencemaran lingkungan kita 

serta menjadi contoh bagi peserta didik. 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat: 

1. Mendeskripsikan tentang makna dari ilmu lingkungan dan kimia 

lingkungan. 

2. Menganalisis terjadinya polusi udara dari sudut pandang kimia 

3. Menganalisis terjadinya polusi air dari sudut pandang kimia 

4. Menganalisis pengelolaan sampah sesuai dengan hirarkinya dari sudut 

pandang kimia 

5. Menjelaskan tentang kimia hijau dan melakukan praktek sesuai dengan 

kaidah K3 

 

C. Peta Kompetensi 

PETA MODUL KIMIA SMK-TEKNOLOGI REKAYASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul guru pembelajar kimia teknologi rekayasa kelompok kompetensi F disusun 

berdasarkan Standar Kompetensi Guru pada:  

20.2   Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala 

alam. 

20.8  Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah. 
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20.10 Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah. 

20.11 Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium dan 

lapangan. 

20.12 Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian 

20.13 Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar 

 

D. Ruang Lingkup 

Modul Kimia Lingkungan ini akan membahas tentang ilmu lingkungan serta 

pengertian dan fenomena kimia lingkungan serta zat kimia berbahaya di 

lingkungan, polusi udara, polusi air, pengelolaan sampah, kimia hijau, serta K3. 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 

1. Pelajari daftar isi serta peta kedudukan modul dengan cermat dan teliti karena 

dalam peta modul akan tampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari 

ini diantara modul kimia yang lain. 

2. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan pembelajaran. Bila ada materi yang kurang jelas, 

Anda dapat menggunakan referensi utama yang tertera dalam daftar 

pustaka/referensi. 

3. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan/tugas/kasus) sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan masing-masing, untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar. 

4. Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru 
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dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

5. Catatlah semua kesulitan yang Anda temukan dalam mempelajari modul ini 

untuk ditanyakan kepada instruktur pada saat tatap muka. Anda dapat 

mencari tambahan referensi lain yang relevan terkait materi dalam modul ini 

untuk memperdalam dan mendapatkan pengetahuan tambahan. 

6. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu. 

f. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

g. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 

kegiatan belajar sebelumnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: ILMU LINGKUNGAN 

DAN KIMIA LINGKUNGAN 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1 ini, Anda diharapkan dapat: 

1. Mendeskripsikan tentang makna dari ilmu lingkungan 

2. Menjelaskan tentang fenomena kimia di lingkungan 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian ilmu lingkungan  

2. Menganalisis proses biogeokimia di alam (daur materi) 

3. Mendeskripsikan fenomena kimia di lingkungan  

4. Mengidentifikasi penggunaan zat kimia berbahaya di sekitar lingkungan 

5. Berkreasi dalam memanfaatkan bahan alam sekitar sebagai media 

pembelajaran kimia SMK bidang Teknologi dan Rekayasa. 

C. Uraian Materi 

1. Ilmu Lingkungan  

1.1. Apakah Ilmu Lingkungan? 

Modul ini adalah tentang kimia lingkungan. Untuk memahami topik tersebut 

penting bagi Anda untuk memiliki pemahaman ilmu lingkungan secara 

keseluruhan. Ilmu lingkungan dalam arti luas adalah ilmu kompleks yang 

merupakan interaksi yang terjadi antara teretrial, atmosfer, air, kehidupan dan 

antropologi. Hal ini mencakup semua disiplin ilmu, seperti kimia, biologi, 

ekologi, sosiologi dan pemerintahan yang menggambarkan seluruh interaksi 

tersebut. Ilmu Lingkungan merupakan perpaduan konsep dan berbagai ilmu 

tersebut yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang 

menyangkut hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Dalam modul ini, penekanan ilmu lingkungan sebagai studi 

tentang atmosfer, udara, air, tanah, dan dampak pencemaran yang 

disebabkan oleh teknologi. 
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Ilmu lingkungan semakin berkembang, dan merupakan penjabaran atau 

terapan dari Ekologi (Yunani, oikos = rumah; logy = ilmu, berasal dari kata 

logikos = masuk akal) yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk 

hidup dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan fisik. Hal tersebut 

diungkapkan oleh ahli zoology Jerman, Ernst Haeckel (1866). Ekologi 

mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan 

kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan 

dengan makhluk tak hidup di dalam hidupnya atau lingkungannya. Ilmu 

lingkungan adalah ekologi yang menerapkan berbagai azas dan konsepnya 

kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut hubungan makhluk hidup 

dan lingkungannya. 

 

Secara sederhana lingkungan dibagi menjadi atmosfer, hidrosfer, geosfer dan 

biosfer. Makhluk hidup disebut dengan biotik dan aspek lingkungan yang 

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah abiotik.  Interaksi antara 

makhluk hidup dan berbagai lingkungan abiotik merupakan siklus materi yang 

melibatkan aspek biologi, kimia, dan proses geologi serta fenomenanya. 

Siklus tersebut dikenal sebagai siklus biogeokimia 

 

1.2. Daur Materi/Biogeokimia 

Siklus atau daur unsur-unsur kimia tersebut berputar melewati tubuh makhluk 

hidup, tanah dan atau udara dalam bentuk persenyawaan-persenyawaan 

kimia. Jadi, daur materi atau mineral ini berlangsung di dalam ekosistem, 

mengalir melalui komponen: biotik → abiotik → reaksi kimia → dan 

seterusnya. Oleh karena itu, siklus materi tersebut disebut sebagai daur 

biogeokimia. 

 

Daur biogeokimia terjadi sejak munculnya makhluk hidup pertama kali di bumi. 

Daur biogeokimia mendukung proses berlangsungnya kehidupan. Makhluk 

hidup dapat memperoleh zat-zat dari lingkungannya, melakukan pertukaran 

zat, serta membuang zat-zat yang tidak berguna ke lingkungannya. Jika daur 
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ini terhenti, proses kehidupan juga berhenti. Jadi, kelancaran daur 

biogeokimia penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. 

 
Daur biogeokimia dibahas dalam modul ini meliputi daur nitrogen, daur karbon 

dan oksigen, daur belerang (sulfur), dan daur fosforus.  

1) Daur Nitrogen 

Nitrogen diperlukan oleh setiap organisme. Nitrogen merupakan salah satu 

unsur pembentuk asam amino, merupakan persenyawaan pembentuk 

molekul protein. Protein merupakan senyawa yang berguna sebagai 

penyusun tubuh, misalnya pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai penggiat 

reaksi-reaksi metabolisme tubuh, misalnya enzim pencernaan untuk 

mencerna makanan. 

 

Gambar 1.1 Daur Nitrogen 
(Sumber: http://www.edubio.info/2015/05/daur-biogeokimia.html) 

 

Daur nitrogen dapat dijelaskan seperti pada gambar 1.1, nitrogen diperlukan 

tidak dalam bentuk unsur, melainkan dalam bentuk persenyawaan. Petir 

menyebabkan nitrogen di atmosfer bersenyawa dengan oksigen membentuk 

nitrat (NO3
-). Tumbuhan menyerap nitrat dari tanah untuk dijadikan protein. 

Ketika tumbuhan dimakan konsumer, nitrogen berpindah ke tubuh hewan. 

Urin, bangkai hewan, dan tumbuhan mati diuraikan oleh pengurai menjadi 

ammonium dan ammonia. Bakteri nitrit Nitrosomonas mengubah ammonium 

menjadi nitrit. Selanjutnya, bakteri nitrat, nitrobacter, mengubah nitrit menjadi 

nitrat. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh 

http://www.edubio.info/2015/05/daur-biogeokimia.html
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aktivitas enzim nitrogenase yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Proses 

nitrifikasi berlangsung melalui dua tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi 

adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrit (NO2) oleh bakteri nitritasi 

seperti nitrosomonas, sedangkan nitratasi adalah proses pengubahan nitrit 

menjadi nitrat (NO3) oleh bakteri nitratasi seperti nitrobacter. Peristiwa 

pengubahan ammonium menjadi nitrit dan nitrat disebut sebagai nitrifikasi. 

Nitrat diserap lagi oleh tumbuhan. Ada pula bakteri yang mampu mengubah 

nitrat atau nitrit menjadi nitrogen bebas di udara. Prosesnya disebut sebagai 

denitrifikasi. 

 
Pada umumnya, makhluk hidup tidak mampu memanfaatkan nitrogen secara 

langsung dari udara, akan tetapi ada pula yang dapat memanfaatkannya 

secara langsung. Contohnya, bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan 

kacang-kacangan (kelompok Leguminosae) membentuk bintil akar dan 

mampu mengikat nitrogen dari udara. Bakteri tersebut sangat menguntungkan 

petani, karena dapat menyediakan nitrogen bagi tumbuhan inangnya dan juga 

dapat menyuburkan tanah. Tanah yang kekurangan bakteri Rhizobium dapat 

ditaburi dengan lagin, yaitu biakan bakteri pengikat nitrogen yang saat ini 

sudah banyak diperjualbelikan. 

2) Daur Karbon dan Oksigen 

Daur karbon ini diawali oleh penyerapan CO2 oleh tumbuhan, dan dijadikan 

persenyawaan organik, yaitu glukosa, melalui proses fotosintesis. 

Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum, kemudian amilum diubah 

menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses 

pernafasan tumbuhan, dihasilkan lagi CO2 dan oksigen. Dengan demikian, 

daur karbon terpendek terjadi pada tumbuhan-lingkungan-tumbuhan. 

Demikian pula daur oksigen. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan 

tumbuhan. Kemudian, tubuh hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan 

menjadi karbon dioksida, air, dan mineral oleh pengurai. Karbon dioksida yang 

terbentuk dilepaskan ke udara. Demikian seterusnya daur karbon itu 

berlangsung. 

 
Daur karbon ini merupakan daur karbon terpanjang yang berlangsung melalui: 

tumbuhan → hewan → pengurai →  karbon dioksida di udara   tumbuhan. 
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Dalam ekosistem normal, terjadi keseimbangan antara daur karbon dan 

oksigen. Oksigen diserap hewan dan tumbuhan untuk oksidasi dan hasilnya, 

yaitu karbon dioksida dilepaskan ke udara. Karbon dioksida ini digunakan oleh 

tumbuhan untuk fotosintesis. Proses daur karbon dan oksigen disajikan oleh 

Gambar 1.2. 

 

Gambar 1. 2 Daur Karbon dan Oksigen 

(Sumber: https://miyomarinaheritage.files.wordpress.com/2010/10/carboncycle.gif) 

3) Daur Air 

Air sangat penting bagi makhluk hidup karena air berfungsi sebagai pelarut 

kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, dan 

bahan baku untuk fotosintesis. Di alam terjadi daur air yang dapat diuraikan 

sebagaimana gambar berikut. 

 

Gambar 1.3 Daur Air 
(Sumber: http://www.edubio.info/2015/05/daur-biogeokimia.html) 

 

Air laut, danau, dan sungai yang terkena cahaya matahari akan menguap. 

Tumbuhan dan hewan juga mengeluarkan uap air. Uap air akan membubung 

ke atmosfer dan berkumpul membentuk awan. Akibat tiupan angin, awan 

bergerak menuju ke permukaan daratan. Pengaruh suhu yang rendah 

https://miyomarinaheritage.files.wordpress.com/2010/10/carboncycle.gif
http://www.edubio.info/2015/05/daur-biogeokimia.html
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mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Air 

hujan yang turun di permukaan bumi sebagian meresap ke dalam tanah, 

sebagian dimanfaatkan tumbuhan dan hewan, sebagian yang lain mengalir di 

permukaan tanah menjadi sungai-sungai, dan sebagian lagi menguap menjadi 

uap air yang turun kembali bersama air hujan. 

4) Daur Belerang (Sulfur) 

Sulfur merupakan unsur penyusun protein. Tumbuhan mendapatkan belerang 

dari dalam tanah dalam bentuk sulfat (SO4
2-). Di dalam tubuh tumbuhan, 

belerang digunakan sebagai bahan penyusun protein. Hewan dan manusia 

mendapatkan belerang dengan jalan memakan tumbuhan. Jika tumbuhan dan 

hewan mati, jasad renik menguraikannya menjadi gas H2S, atau menjadi SO2 

dan SO4
2-. 

 

Gambar 1.4 Daur Belerang 
(Sumber: http://clinicalgate.com/microorganisms-in-the-environment-and-

environmental-safety/) 

 

Secara alami, belerang terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral 

tanah. Beberapa gunung berapi, misalnya Gunung Ijen di Jawa Timur, 

mengeluarkan belerang yang kemudian ditambang menjadi batangan 

belerang. Selain itu, belerang di udara juga berasal dari sisa pembakaran 

minya bumi dan batubara, dalam bentuk SO2. Gas SO2 banyak dihasilkan oleh 

asap kendaraan dan pabrik. Jika bereaksi dengan uap air hujan, gas tersebut 

berubah menjadi sulfat, yang jatuh di tanah, sungai, atau lautan. Selanjutnya, 

sulfat dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan air terutama oleh alga. 
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5) Daur Fosforus 

Fosforus (P) merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua 

makhluk hidup memerlukan fosforus untuk digunakan sebagai pembentuk 

DNA, RNA, protein, energi (ATP), dan senyawa organik lainnya. Daur fosforus 

terjadi melalui proses berikut. 

 

Gambar 1. 5 Daur Fosforus 
(Sumber: http://www.slideshare.net/harmaen/siklus-biogeokimia) 

 

Di dalam tanah, terkandung fosfat organik yang dapat diserap tumbuhan. 

Tumbuhan dan hewan yang mati, feses, dan urinnya terurai menghasilkan 

fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat organik diubah menjadi fosfat anorganik 

yang dapat diserap tumbuhan. Demikianlah daur fosforus. 

Di dalam air, juga terjadi daur: yakni tumbuhan → hewan air → bakteri       

fosfat anorganik. Bagian tumbuhan yang jatuh ke dasar danau yang dalam 

atau lautan dalam membentuk endapan (batuan fosforus) yang tidak dapat 

dimanfaatkan kembali. Inilah salah satu alasan semakin berkurangnya 

ekosistem air dalam yang tidak mempunyai arus air semakin menyusut 

perkembangannya. 

2. Fenomena dan Pemanfaatan Bahan Kimia di Lingkungan 

2.1. Fenomena Kimia di Lingkungan 

Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia 

yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam
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sumber, reaksi, transpor, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, 

dan air; serta efek aktivitas manusia terhadapnya. Kimia lingkungan adalah 

ilmu antar disiplin yang memasukkan ilmu kimia atmosfer,akuatik, dan tanah, 

dan juga sangat bergantung dengan kimia analitik, ilmu lingkungan, dan 

bidang-bidang ilmu lainnya. Kimia lingkungan juga dapat diartikan sebagai 

salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang lingkungan hidup 

berkaitan dengan reaksi kimia. 

 
Kimia lingkungan pertama kali mempelajari bagaimana cara 

kerja lingkungan yang tak terkontaminasi, zat kimia apa dan berapa 

konsentrasi yang ada secara alami, dan apa efeknya. Tanpa hal ini, 

mustahil untuk  mempelajari secara akurat efek manusia terhadap 

lingkungan dengan pelepasan zat kimia. Klasifikasi unsur geologis dan 

lingkungan serta elemen yang paling melimpah ditunjukkan pada Gambar 

1.6.  

 

Gambar 1. 6 Distribusi unsur dalam litosfer, hidrosfer, atmosfer dan biosfer. 
(sumber: Introduction of Environmental Chemistry) 

 

Unsur-unsur pada gambar 1.6 dalam bentuk senyawa, ion atau molekul. 

Komponen utama dari setiap materi ditunjukkan dalam kotak, konstituen 

utama lainnya ditampilkan di luar kotak. Unsur oksigen (O), dan hidrogen 

(H), terdapat dalam jumlah berlimpah di sebagian permukaan bumi, seperti 

udara, air, bahan organik dan mineral silikat. Dalam litosfer, silikon (Si) dan 

aluminium (Al) adalah jumlah yang paling berlimpah berbentuk mineral 

https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_atmosfer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimia_akuatik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_analitik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
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silikat feldspar dan kuarsa. Dalam hidrosfer terdapat ion terlarut yang 

mendominasi dalam air laut, khususnya klorida (Cl-) dan sodium (Na+), 

sedangkan gas atmosfer utama adalah nitrogen (N2), oksigen (O2), argon 

(Ar) dan karbon dioksida (CO2), dan uap air. Bahan organik dari biosfer 

terutama karbon dan hidrogen terikat dalam berbagai bentuk senyawa 

dengan oksigen dan unsur-unsur hara nitrogen (N) dan fosfor (P). 

Berdasarkan informasi dalam gambar 1.6 perilaku dari unsur-unsur di alam 

dapat dipelajari untuk memahami kimia lingkungan. Seringkali elemen yang 

terdapat di lingkungan dalam bentuk padat dan cair berperan terkait 

dengan proses kimia. Kimia lingkungan mencakup topik yang beragam dan 

banyak sekali contoh fenomena kimia di lingkungan yang dapat diberikan.  

 
Berikut adalah beberapa contoh kegiatan di sekitar kita yang merupakan 

fenomena kimia di lingkungan yang dapat disajikan pada modul ini. 

1) Peristiwa korosi pada logam 

Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan 

lingkungan yang korosif. Korosi merupakan suatu proses elektrokimia 

dimana atom-atom akan bereaksi dengan zat asam dan membentuk ion-

ion positif (kation). Hal ini akan menyebabkan timbulnya aliran-aliran 

elektron dari suatu tempat ke tempat yang lain pada permukaan metal. 

Korosi merupakan hal yang sangat merugikan. Pembahasan lebih lengkap 

tentang korosi disajikan pada Modul Guru Pembelajar Kimia SMK 

Kelompok Kompetensi E. 

 

 

 

2) Limbah padat dari kegiatan pelapisan logam 

 Limbah berupa lumpur dari industri pelapisan logam disebut dengan 

electroplating sludge mengandung senyawa-senyawa asam dan logam-

logam tertentu bergantung pada sifat kegiatan pelapisan logam yang 

menghasilkan limbah tersebut. Logam-logam, seperti kadmium, krom, 

tembaga, timbal, arsen, barium, raksa, selenium, nikel, seng dan timah 

serta beberapa senyawa non logam seperti senyawa-senyawa sianida, 
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fluorida, amoniak dan fenol disebut sebagai pencemar spesifik dari 

kegiatan pelapisan logam. Limbah tersebut merupakan jenis limbah yang 

tergolong sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

  

3) Penggunaan pengikat hidrolis pada bangunan 

 

Gambar 1. 7 Penggunaan 

Semen pada Bangunan 

Semen merupakan salah satu bahan pengikat 

hidrolis yang jika dicampur dengan air mampu 

mengikat bahan-bahan padat seperti pasir dan 

batu menjadi suatu kesatuan kompak, 

penggunaan semen sebagai bahan pengikat 

seperti pada gambar 1.7. Setelah semen 

dicampur dengan air, komponen-komponen 

yang terkandung didalam semen mengalami 

hidrasi menghasilkan beberapa hasil reaksi 

kimia. 

Bahan baku dan bahan bakar yang digunakan pada proses produksi 

semen dapak menyebabkan dampak terhadap lingkungan, suatu contoh 

debu yang dihasilkan pada saat pengadaan bahan baku dan selama 

proses pembakaran serta pengemasan dapat menyebabkan pencemaran 

udara.  

 

4) Proses pengelasan  

Kegiatan praktek pada sekolah kejuruan diantaranya yaitu proses 

pengelasan. Proses-proses seperti pengelasan dengan flux-cored arc 

welding (FCAW) dan shielded metal arc welding (SMAW) akan 

menimbulkan asap yang mengandung partikel-partikel yang terdiri dari 

berbagai macam tipe-tipe oksida. Gas-gas berbahaya ini akan dapat 

mengakibatkan penyakit Metal Fume Fever bagi pekerja. Metal Fume 

Fever terjadi akibat terhisapnya uap atau asap (Fume) dari Zn, Mg, atau 

oksidanya. Pembahasan tentang polusi udara akan dibahas lebih lanjut 

pada kegiatan pembelajaran 2 pada modul ini. 
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5) Baterai basah 

Baterai bekas yang berasal dari bengkel 

otomotif perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Air zuur dari baterai bekas yang mengandung 

timah, dan kotoran lain harus dikeluarkan dan 

ditampung. Penyimpanan komponen-

komponen tersebut perlu mendapat perhatian, 

mengingat air zuur bersifat keras dan timahnya 

beracun. Bahkan rumah baterai juga merupakan produk yang 

menggunakan bahan kimia. Rumah baterai terbuat dari polipropilena hanya 

untuk sekali pakai, setelah baterai rusak kotak tersebut tidak dapat 

digunakan kembali. Bahan plastik keras ini dijual ke pabrik plastik untuk 

didaur ulang. 

6) Bahan bakar fosil 

Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral, adalah sumber daya alam 

yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, petroleum, dan gas alam. 

Pembakaran senyawa hidrokarbon merupakan reaksi kimia. Pembakaran 

sempurna senyawa hidrokarbon (bahan bakar fosil) membentuk karbon 

dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tak sempurna membentuk 

karbon monoksida dan uap air. Pembakaran tak sempurna juga akan 

menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida (CO), 

partikel karbon (jelaga), dan sisa bahan bakar (hidroksida) yang bersifat 

racun. Oleh karena itu, pembakaran tak sempurna akan mencemari udara 

dan menyebabkan masalah kesehatan manusia. 

7) Proses pengomposan bahan organik 

Kompos adalah proses dekomposisi 

bahan organik (berasal dari 

tumbuhan dan hewan) oleh 

mikroorganisme. Pada proses 

pengomposan seperti pada gambar 

1.8, mikroorganisme menggunakan 

karbon pada sampah daun dan kayu 

Gambar 1. 8 Baterai 
Basah 

Gambar 1. 9 Proses 
Pengomposan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
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sebagai sumber energi. Nitrogen menjadi bahan pembentukan protein 

bagi tubuh mikrobia. 

Kejadian dan kegiatan di sekitar lingkungan kita sangat tidak terlepas 

dari kimia lingkungan. Tentu saja masih banyak contoh-contoh lain 

terkait dengan fenomena kimia di lingkungan yang tidak dapat disajikan 

dalam modul ini.  

2.2. Zat Kimia Berbahaya dalam Lingkungan 

Semakin meningkatnya pertumbuhan sektor industri, sektor pertanian dan 

sektor transportasi di negara kita menjadikan bahan kimia berbahaya dan 

beracun sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Bahan kimia 

berbahaya dan beracun digunakan dengan adanya sedikit pemahaman 

mengenai dampak yang dapat ditimbulkan terhadap manusia. Bahan kimia 

berbahaya dan beracun dapat membahayakan atau menimbulkan masalah 

terdapat kesehatan manusia dan lingkungan tergantung pada banyak hal. 

Suatu contoh bahwa bahan kimia berbahaya dan beracun dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia tergantung pada jenis dan 

jumlah bahan kimia yang terpapar, berapa lama waktu paparan bahkan 

kondisi umum manusia (seperti usia, berat badan tinggi badan bahkan jenis 

kelamin).  

 

 

 

Berikut ini adalah beberapa zat kimia berbahaya disekitar lingkungan kita: 

1) Bahan kimia berbahaya pada bidang industri 

Penggunaan logam berat pada industri seperti pengeboran minyak, 

pengolahan minyak, pertambangan, peleburan logam, penyamakan kulit, 

dapat menghasilkan limbah yang mengandung logam-logam berat dan 

memiliki dampak pada lingkungan. Beberapa logam berat yang berbahaya 

dan sering mencemari lingkungan terutama adalah merkuri (Hg), 

timbal/timah hitam (Pb), arsenik (As), tembaga (Cu), kadmium (Cd), 

kromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam berat mudah kehilangan elektron untuk 

membentuk kation dan bisa terdapat dalam bentuk unsur, di dalam larutan 

sebagai ion atau kompleks dan sebagai endapan berkelarutan rendah. 
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Logam-logam berat biasanya beracun dan banyak diantaranya yang dapat 

terakumulasi secara biologis melalui rantai makanan dan mengakibatkan 

pengaruh yang merusak bagi makhluk hidup  

2) Bahan kimia berbahaya pada bidang pertanian 

Salah satu contoh penggunaan bahan kimia berbahaya di bidang pertanian 

adalah senyawa organik persisten yang terkandung pada pestisida. Tanpa 

disadari, bahan-bahan itu kemungkinan berada disekitar kita. Sifatnya tidak 

mudah terurai (persisten) melalui proses kimia, fisika dan biologi, dan 

cenderung berakumulasi pada jaringan lemak manusia, hewan dan 

tumbuhan hingga bertahun-tahun. Selain itu, bahan-bahan ini mudah 

menyebar sehingga udara, air bersih tanah, pangan dan minuman bahkan 

tubuh manusia terkontaminasi. Pestisida merupakan bahan kimia yang 

sangat toksik, yang secara khusus dimaksudkan untuk membasmi 

serangga (insecticide), tumbuh-tumbuhan (herbicide), jamur dan lumut 

(fungicide) tikus (rodentcide), kutu (acariside), bakteri (baktericide), burung 

(avicide), cacing gelang (nematicide) dan bahkan anjing hutan atau apapun 

yang dianggap sebagai hama. 

  

Zat kimia berbahaya yang terkandung dalam pestisida, seperti 

Organochlorine merupakan chlorinated hydrokarbon, termasuk 

diantaranya polychlorinated biphenyl (PCBs) dan dioksin. Dioksin 

merupakan racun terhadap susunan syaraf (neurotoxins).  Lindane, aldrin, 

dan heptachlor bersifat resisten dan terbioakumulasi pada jaringan-

jaringan organisme hidup. Methocychlor, chlorbenzilate dan dicofol sedikit 

kurang resisten di lingkungan. Toxaphene meskipun relatif menetap pada 

tanah, udara dan air relatif mudah dimetabolisme dan diekskresikan serta 

hanya sedikit tersimpan di dalam jaringan. 

3) Bahan kimia berbahaya di dunia otomotif 

Salah satu penggunaan bahan kimia berbahaya di dunia otomotif adalah 

pelumas yang berfungsi untuk melumasi dan mengurangi gesekan, 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi keausan mesin, sebagai pendingin 

mesin dari panas yang timbul akibat gesekan dan pada mesin otomotif juga 
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berfungsi sebagai detergen untuk melarutkan kotoran hasil pembakaran, 

sehingga turut membantu perawatan mesin. Pelumas yang beredar di 

pasar merupakan campuran pelumas dasar/Lube Base Oil (LOB) dan aditif. 

LOB merupakan zat alami yang ditambang dari dalam bumi. Aditif 

merupakan senyawa kimia yang ditambahkan pada LOB, agar pelumas 

sesuai dengan kebutuhan mesin. Jenis dan spesifikasi aditif yang 

membedakan pelumas menurut jenisnya. Diantara aditif tersebut terdapat 

deterjen, dispersan, anti oksidasi, anti aus dan aditif peningkat indeks 

kekentalan (viscosity index). Pelumas termasuk bahan kimia berbahaya 

bagi manusia terutama jika terhirup, terkena kulit, terkena mata ataupun 

tertelan. Bahaya yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah gangguan 

paru-paru, kerusakan dan iritasi kulit. 

4) Bahan kimia berbahaya di Listrik dan Elektronika 

Penggunaan bahan kimia berbahaya pada dunia listrik dan elektonika 

diantaranya yaitu penggunaan logam berat pada komponen listrik seperti 

merkuri (Hg), kadmium (Cd), Arsen (As), Kromium (Cr), Timbal (Pb) yang 

menimbulkan efek negatif terhadap makhluk hidup dan lingkungan 

khususnya pada saat barang elektronik sudah tidak terpakai dan menjadi 

sampah tanpa penanganan yang sesuai dengan ketetuan dan kaidah yang 

benar. 

 
Kegiatan praktik pada listrik dan elektronika salah satunya adalah 

penggabungan beberapa logam secara difusi yang salah satunya 

mempunyai titik cair yang relatif berbeda yang disebut dengan soldering 

(proses penyolderan). Proses menyolder yang diaplikasikan pada 

peralatan elektronik untuk menempelkan komponen elektronika pada 

papan circuit (Printed Circuit Board/PCB), menggunakan timah akan 

menimbulkan asap timah yang merupakan salah satu bahan kimia yang 

berbahaya jika masuk ke dalan saluran pernapasan melalui inhalasi. 

Sehingga pada saat melakukan kegiatan praktik penyolderan, harus 

memperhatikan penggunaan peralatan K3 yang tepat. 

5) Bahan kimia berbahaya di kerja kayu 
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Bahan kimia berbahaya yang sering digunakan pada area kerja kayu 

adalah pelarut organik seperti benzena, toluena, formaldehyda dan xylena 

yang dapat ditemukan pada lem, cat, pernis, pelitur, dan berbagai jenis 

bahan lainnya. Pelarut organik pada umumnya bersifat berbahaya, 

diantaranya mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan hampir 

semuanya bersifat toksik. Beberapa efek yang dapat ditimbulkan terkait 

pemaparan terhadap bahan pelarut meliputi kerusakan kulit, hati, darah, 

sistem syaraf pusat, dan kadang-kadang paru dan ginjal. Dengan sifat 

pelarut yang mudah menguap pada suhu kamar, pemaparan bahan pelarut 

berlangsung melalui saluran pernafasan.  

 
Sangat penting bagi kita untuk mengetahui dampak negatif dari 

penggunaan bahan pelarut, perlu perhatian terhadap komposisi, nama 

ilmiah, toksisitas dan derajat bahaya dari bahan pelarut yang digunakan 

pada suatu bahan. Produk dengan label yang jelas memungkinkan kita 

membuat pilihan. Produk berbahan dasar air (water based product) 

dianjurkan untuk menjadi pilihan kita. Akan tetapi jika tidak tersedia, maka 

perlu dipelajari nama-nama bahan pelarut yang digunakan dalam berbagai 

formulasi produk dan mencoba untuk memilih produk dengan toksisitas 

yang paling kecil terhadap manusia dan lingkungan. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah memahami uraian materi pada kegiatan pembelajaran 1, silakan Anda 

lakukan beberpa kegiatan berikut: 

1. Cermatilah kegiatan praktik di sekolah Anda. Identifikasilah seluruh kegiatan 

tersebut yang merupakan fenomena kimia di lingkungan. Selanjutnya 

identifikasi masing-masing penggunaan bahan kimia berbahaya serta dampak 

yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia berbahaya 

pada kegiatan praktik tersebut. Hal apa yang dapat Anda lakukan untuk 

mengurangi efek negatif dari penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut? 

2. Buatlah rancangan kegiatan praktik yang memanfaatkan bahan alami ramah 

lingkungan. 
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E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

 Kerjakan soal-soal berikut. 

 Jawablah dengan singkat dan jelas. 

1) Secara luas apa definisi Ilmu lingkungan? 

2) Kaitannya dengan lingkungan hidup, apakah yang dimaksud dengan kimia 

lingkungan? 

3) Asam amino merupakan persenyawaan pembentuk molekul protein yang 

berguna sebagai penyusun tubuh, misalnya otot dan sebagai penggiat 

reaksi-reaksi metabolisme tubuh, misalnya enzim pencernaan untuk 

mencerna makanan. Asam amino dapat selalu tersedia sebagai wujud 

berlangsungnya daur biogeokimia dari unsur…. 

4) Dalam siklus air atau daur hidrologi terdapat yang dikenal dengan 

evapotranspirasi. Jelaskan pengertian dari proses tersebut!  

5) Pada daur nitrogen, jelaskan masing-masing proses berikut: 

a. Nitrifikasi 

b. Nitratasi 

c. Nitritasi 

6) Tulislah secara singkat urutan daur oksigen secara sederhana. 

7) Sebutkan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam pestisida! 

8) Senyawa organik yang bersifat persisten merupakan kandungan zat kimia 

berbahaya dalam pestisida. Jelaskan secara singkat alasan senyawa 

tersebut berbahaya terhadap makhluk hidup dan lingkungan! 

9) Berikan contoh fenomena kimia di lingkungan yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia! 

10) Berikan contoh fenomena kimia di lingkungan yang berdampak buruk 

terhadap manusia dan lingkungan!  

F. Rangkuman 

1. Ilmu lingkungan merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu. 

Ilmu lingkungan mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari 

hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya.  
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2. Daur biogeokimia terjadi sejak munculnya makhluk hidup pertama kali 

di bumi. Daur biogeokimia mendukung proses berlangsungnya 

kehidupan. Daur biogeokimia meliputi daur nitrogen, daur karbon dan 

oksigen, daur belerang (sulfur), dan daur fosforus. 

3. Fenomena yang terjadi di lingkungan seringkali melibatkan kimia 

lingkungan dan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi 

tidak sedikit yang dapat menimbulkan dampak negatif pada makhluk 

hidup dan lingkungan.   

4. Bahan kimia saat ini banyak digunakan untuk kesejahteraan hidup 

manusia, akan tetapi jika penggunaan bahan kimia dilakukan secara 

kurang bijaksana dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya 

khususnya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Zat kimia berbahaya di 

sekitar kita diantaranya adalah penggunaan logam berat pada industri 

dan alat-alat elektronik, penggunaan pestisida, penggunaan pelumas 

dan penggunaan pelarut organik pada pekerjaan kayu. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban latihan anda dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika 

penguasaan Anda kurang dari 80% yang ditunjukkan dengan skor kurang dari 80 

maka Anda diharuskan mengulang dalam mempelajari materi pokok ini. Jika 

penguasaan Anda ≥ 80%, Anda dapat melanjutkan ke materi pokok berikutnya. 

 
Ketentuan Penskoran: 

1. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. 

2. Masing-masing jawaban benar bernilai 1 

Perhitungan skor: %100% x
jumlahsoal

banbenarjumlahjawa
Penguasaan   

 

Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 
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H. Kunci Jawaban 

Latihan kegiatan pembelajaran 1 

1. Ilmu lingkungan dalam arti luas adalah ilmu kompleks yang merupakan 

interaksi yang terjadi antara teretrial, atmosfer, air, kehidupan dan antropologi.  

2. Kimia lingkungan adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari 

tentang lingkungan hidup berkaitan dengan reaksi kimia. salah satu cabang 

ilmu kimia yang mempelajari tentang lingkungan hidup berkaitan dengan reaksi 

kimia. 

3. Nitrogen 

4. Evapotrasnpirasi merupakan penguapan khusus yakni proses penguapan air 

melalui tumbuhan.  

5. a. Proses nitrifikasi: Peristiwa pengubahan ammonium menjadi nitrit dan nitrat  

b. Nitritasi adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrit (NO2) oleh 

bakteri nitritasi seperti Nitrosomonas.  

c. Nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat (NO3) oleh bakteri 

nitratasi seperti Nitrobacter. 

6. Fotosintesis – oksigen – respirasi – karbondioksida 

7. Organochlorine, Organophospat (OPs), Carbamates, Senyawa sintetik botani 

dan derivatnya, methylbromide, naphthalen, dan EDB, captan, captacol dan 

folfet, ethylenebisdithiocarbamates (EBDCS), derivat benzene 

8. Merupakan senyawa sukar terdegradasi di alam dan terakumulasi di lemak 

9. Dekomposisi bahan organik pada pengomposan, fermentasi singkong menjadi 

bioetanol, proses fotosintesis 

10. Terjadinya photochemical smog di atmosfer, proses oksidasi logam pada 

mesin di industri, terjadinya pelarutan logam berat pada badan air. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: POLUSI UDARA 

  

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 2 ini, Anda diharapkan dapat: 

1. Mendeskripsikan aktivitas manusia dan alam sebagai penyebab utama 

polusi udara 

2. Menuliskan persamaan reaksi kimia pada polusi udara 

3. Menjelaskan cara pengendalian polusi udara 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menganalisis terjadinya pencemaran udara dari sudut pandang ilmu 

kimia. 

2. Menjelaskan sumber-sumber pencemar udara 

3. Mendeskripsikan jenis polutan udara  

4. Menjelaskan efek bahaya terjadinya polusi udara 

5. Mendeskripsikan proses terjadinya hujan asam dengan menuliskan 

reaksi yang terjadi  

6. Menjelaskan dampak terjadinya hujan asam terhadap lingkungan 

7. Mendeskripsikan proses terjadinya pemanasan global 

8. Menjelaskan dampak terjadinya pemanasan global 

9. Mendeskripsikan arti pentingnya lapisan ozon terhadap kehidupan 

manusia 

10. Mendekripsikan  proses terjadinya penipisan lapisan ozon 

11. Menjelaskan dampak terjadinya penipisan lapisan ozon 

12. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pengendalian pencemaran udara 
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C. Uraian Materi 

1. Polusi Udara di Lingkungan 

1.1. Udara Bersih dan Terpolusi 

Udara Bersih 

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer 

membuat suhu bumi sesuai untuk kehidupan manusia.Setiap kali menghirup 

udara, manusia diingatkan bahwa tidak dapat hidup tanpa udara. Udara 

bersih adalah kebutuhan penting bagi kehidupan. Berikut adalah komposisi 

udara bersih di atmosfer. 

Tabel 2.1 Komposisi udara bersih. 

 

Udara yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia mengandung 

sejumlah kecil partikulat, gas-gas organik (misalnya (NH4), dan gas-gas 

anorganik (misalnya N2O, NO2, SO2, O3 dan H2SO4) yang biasanya dianggap 

sebagai polutan, seperti tertera dalam tabel 2.1. Polutan ini selalu dapat 

ditemukan di udara, karena berasal dari proses alam. Belerang dioksida, 

misalnya terbentuk dari oksidasi hidrogen sulfida secara alami. Kilatan 

halilintar menyebabkan nitrogen dan oksigen bereaksi membentuk oksida 

nitrogen. Aktivitas biologi pada senyawa nitrogen dalam tanah menghasilkan 



 

25 
 

oksida nitrogen juga. Gunung berapi secara alami menyemburkan partikulat, 

hidrogen sulfida, dan belerang dioksida. Gas-gas ini tidak terakumulasi di 

udara, tetapi akan hilang secara alami. Proses alami ini menyebabkan udara 

relatif aman bagi kesehatan. 

 

Udara Terpolusi 

Dalam beberapa dekade terakhir, semua orang berbicara tentang polusi. 

Kita semua menghadapi risiko besar karena polusi. Udara yang kita hirup, 

air yang kita minum, dan tempat di mana kita hidup dan bekerja 

dimungkinkan penuh dengan zat beracun. Polusi dapat didefinisikan sebagai 

masuknya zat-zat asing yang tidak diinginkan secara berlebihan kedalam 

lingkungan dan menyebabkan kerusakan besar bagi manusia, tanaman dan 

kehidupan binatang. Lingkungan termasuk udara, air dan tanah. Zat asing 

yang tidak diinginkan disebut dengan polutan atau zat pencemar. 

 
Polusi udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat berbahaya yang 

tidak diinginkan kedalam atmosfer udara. Polusi udara diartikan dengan 

turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam 

penggunaannya yang akhimya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana 

mestinya sesuai dengan fungsinya. Polutan udara dalam bentuk gas 

maupun partikulat pada umumnya merupakan hasil dari berbagai aktivitas 

perkotaan dan industri. Bahan-bahan tersebut akan menjadi polutan jika 

konsentrasinya relatif tinggi sehingga proses penghilangannya tidak secepat 

pembentukannya.        

 

1.2. Polutan Udara, Sumber, serta Dampaknya  

Polusi udara yang dipelajari pada umumnya adalah polusi udara yang terjadi 

pada lapisan troposfer dan stratosfer. Zat pencemar udara adalah zat yang 

berupa gas, debu atau partikel halus yang dihasilkan oleh kegiatan manusia 

atau proses alam yang dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan 

terhadap kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Berdasarkan sumbernya, zat pencemar udara dapat dibedakan menjadi 

sumber alamiah dan sumber buatan.  
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1) Sumber alamiah, yaitu zat pencemar udara yang berasal dari proses 

atau fenomena alam. Misalnya gas-gas dan debu dari letusan gunung 

berapi, penyemburan gas berbahaya dari kawah, asap dari kebakaran 

hutan dll. 

2) Sumber buatan, yaitu zat pencemar udara yang berasal dari aktivitas 

manusia. Misalnya udara kotor dari cerobong pabrik, asap pembakaran 

sampah, asap dan gas dari kendaraan bermotor dll. 

Pencemaran udara di suatu daerah akan ditentukan secara langsung oleh 

intensitas sumber emisi pencemarnya dan pola penyebaran (disprese, difusi 

dan pengenceran) di dalam lingkungan atmosfernya. Konsentrasi pencemar 

udara berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hubungan 

skala ruang dan waktu menjadi variabel penentu besaran konsentrasi 

pencemar teramati. Selain itu pencemaran udara juga ditentukan oleh jenis 

unsur pencemar yang diemisikan oleh sumber-sumbernya.  

 
Berdasarkan sifat kimiawi unsur, zat pencemar dapat dibedakan karena 

proses terbentuknya di atmosfer yaitu zat pencemar primer dan zat 

pencemar sekunder. 

1) Zat pencemar primer, yaitu zat pencemar yang akan tetap berada dalam 

bentuk kimiawi asli setelah zat tersebut diemisikan dari sumbernya, 

yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. 

Senyawa semacam ini memiliki stabilitas yang tinggi dan memiliki waktu 

paruh yang tinggi di atmosfer. Seperti CO, CO2, debu, SO2, CFC, Cl2 dll.  

2) Zat pencemar sekunder, yaitu zat pencemar udara yang akan berubah 

bentuk kimiawi, berbeda dengan bentuk asal saat diemisikan. Senyawa 

ini merupakan senyawa atmosfer yang reaktif yang akan 

bertransformasi secara fisika dan kimia menjadi unsur atau senyawa lain 

yang lebih berbahaya. Contohnya adalah terbentuknya ozon (O3) dari 

hidrokarbon dan NO2 dibawah pengaruh sinar matahari, terjadinya hujan 

asam, PAN (Peroxyacylnitrates) dll. 

  
Berikut ini adalah polutan/zat pencemar utama paling utama disertai dengan 

sumber dan dampak berbahaya yang dapat ditimbulkan: 
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1) Polutan udara dalam bentuk gas: sulfur oksida, nitrogen dan karbon 

oksida, hidrogen sulfida, hidrokarbon dan oksidan lain. 

2) Polutan udara berupa partikulat: debu, kabut, fume (uap), asap, smog 

(asap dan kabut) 

 

1) Polutan udara  

a. Oksida Sulfur (SOx):  

Pencemaran oleh oksida sulfur terutama disebabkan oleh dua 

komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida 

(SO2) dan Sulfur trioksida (SO3), dan keduanya disebut sulfur oksida 

(SOx). Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan 

tidak mudah terbakar di udara, sedangkan sulfur trioksida merupakan 

komponen yang tidak reaktif.  

 
Peristiwa oksidasi berjalan lambat pada sulfur dioksida tanpa adanya 

katalis. Namun adanya partikulat di udara tercemar dapat menjadi 

katalis reaksi oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. 

2 SO2 (g) + O2 (g) →  2 SO3 (g)  

Reaksi ini juga dapat terjadi karena adanya ozon dan hidrogen 

peroksida. 

SO2  (g) + O3 (g)    →  SO3 (g) + O2 (g) 

SO2 (g) + H2O2 (l)  → H2SO4 (aq) 

Setelah berada di atmosfer sebagai SO2 akan diubah menjadi SO3 

(kemudian menjadi H2SO4) oleh proses-proses fotolitik dan katalitik. 

Jumlah SO2 yang teroksidasi menjadi SO3 dipengaruhi oleh beberapa 

faktor termasuk jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan 

distribusi spektrum sinar matahari, jumlah bahan katalik, bahan sorptif 

dan alkalin yang tersedia. Pada malam hari atau kondisi lembab atau 

selama hujan SO2 di udara diaborpsi oleh droplet air alkalin dan 

bereaksi pada kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam 

droplet. 

 
Sulfur dioksida diperoleh dari sumber alamiah seperti gunung berapi, 

pembusukan bahan organik oleh mikroba dan reduksi sulfat secara 
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biologis. Proses pembusukan akan menghasilkan H2S yang akan 

cepat berubah menjadi SO2 dengan reaksi sebagai berikut: 

H2S (g)  +  
3

2
 O2  (g) →  SO2  (g) +  H2O (l) 

Dan sumber SO2 buatan yaitu berasal dari pembakaran bahan bakar 

fosil, gas dan batu bara yang mengandung sulfur tinggi serta dari 

industri peleburan baja dimana sulfur merupakan kontaminan yang 

tidak dikehendaki dalam logam, sehingga SO2 secara rutin diproduksi 

sebagai produk samping dalam industri logam. Selain itu juga dari 

industri minyak bumi, pembangkit tenaga panas, Instalasi pabrik asam 

sulfat. 

 
SO2 merupakan gas yang tidak berwarna bersifat iritan kuat bagi kulit 

dan selaput lendir pada konsentrasi 6-12 ppm. Jika kadar SO2 rendah 

tapi pemaparan terjadi berulangkali, maka iritasi selaput lendir yang 

berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya hyperplasia dan 

metaplasia sel-sel epitel. Metaplasia ini dicurigai dapat berubah 

menjadi kanker. SO2 juga berdampak negatif bagi tanaman, hewan 

serta gedung atau benda lainnya. Pengaruh SO2 pada hewan sama 

dengan pengaruh SO2 pada manusia. Pengaruh SO2 pada tanaman 

tampak terutama pada daun yang menjadi putih atau terjadi nekrosis, 

daun yang hijau menjadi kuning atau ada bercak putih. Sedangkan 

pada gedung atau benda-benda lainnya SO2 dapat membentuk H2SO4 

yang sangat korosif, sehingga dapat terjadi kerusakan pada bangunan 

gedung tersebut. 

 

b. Oksida Nitrogen (NOx) 

Oksida nitrogen yang sering didapat di atmosfer adalah NO, NO2 

maupun N2O. Nitrogen dan oksigen adalah unsur utama udara. Gas-

gas tersebut tidak saling bereaksi pada suhu normal. Pada dataran 

tinggi dengan adanya sambaran petir, gas tersebut akan bereaksi 

membentuk oksida nitrogen. NO2 teroksidasi menjadi ion nitrat (NO3
-) 

yang larut ke dalam tanah dan berfungsi sebagai pupuk.  Sumber NO2 

diantaranya adalah berasal dari pembakaran bahan bakar, industri 

bahan peledak, industri pembuatan asam. Saat pembakaran bahan 
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bakar fosil pada mesin otomotif (pada suhu yang sangat tinggi), 

nitrogen dan oksigen akan bereaksi menghasilkan nitrogen oksida dan 

nitrogen dioksida ditunjukkan pada reaksi berikut ini: 

N2 (g) + O2 (g)  1483 K   2NO (g)  

Selanjutnya NO akan langsung bereaksi dengan O2 menghasilkan NO2 

2NO (g) + O2 (g) → 2NO2 (g) 

Laju pembentukan NO2 lebih cepat ketika nitrat oksida bereaksi 

dengan ozon di stratosfer. 

NO (g) + O3 (g)  →  NO2 (g) + O2 (g) 

Nitrogen monoksida (NO) merupakan gas yang tidak berwarna dan 

tidak berbau sebaliknya nitrogen dioksida (NO2) berwarna coklat 

kemerahan dan berbau tajam. Kabut merah di sekitar jalan raya dan 

lokasi yang sangat padat dan menyebabkan iritasi disebabkan karena 

NO2. NO2 pada tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan pada daun pada tumbuhan dan 

menghambat terjadinya proses fotosintesis. NO2 dapat menyebabkan 

iritasi pada paru-paru dan penyebab penyakit pernafasan akut pada 

anak-anak. Dan beracun pada sistem jaringan tubuh. NO2 juga 

berbahaya pada barang yang berbahan tekstil dan logam. NO2 ikut 

berperan pada pembentukan asap. 

 

c. Oksida Karbon (COx)  

Karbon monoksida (CO) 

Karbon monoksida merupakan polutan udara yang sangat berbahaya. 

CO  merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau, sangat beracun 

bagi makhluk hidup karena dapat menghambat transportasi oksigen ke 

dalam jaringan tubuh. CO dihasilkan antara lain dari Industri otomotif, 

kilang minyak, asap rokok, dan lain-lain. CO dihasilkan dari reaksi 

pembakaran tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung 

karbon, batu bara, kayu bakar, bensin dan lain-lain atau oleh 

pembakaran dibawah tekanan dan temperatur tinggi seperti yang 

terjadi di dalam mesin (internal combustion engine). CO dilepaskan 

dari asap knalpot kendaraan bermotor. 
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Efek terhadap kesehatan yaitu dapat mengurangi kemampuan darah 

dalam mengangkut oksigen sehingga darah kekurangan oksigen 

dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan pingsan bahkan 

kematian. Hal ini terjadi karena CO dapat menggeser O2 yang terikat 

pada Hemoglobin (Hb) dan mengikat Hb menjadi carboxyhaemoglobin 

(COHb), seperti pada reaksi:   

O2Hb (aq)  +  CO (g) → COHb (aq) + O2 (g) 

Carboxyhaemoglobin (COHb) ± 300 kali lebih stabil daripada senyawa 

kompleks oksigen-hemoglobin.  

 

Dalam darah, ketika konsentrasi  carboxyhaemoglobin mencapai 

sekitar 3 - 4%, jumlah oksigen darah adalah sangat berkurang. 

Kekurangan oksigen ini, menyebabkan sakit kepala, penglihatan 

kabur, gugup, gangguan kardiovaskular dan kelumpuhan. Hal ini 

merupakan alasan mengapa orang disarankan untuk tidak merokok. 

Wanita hamil yang memiliki kebiasaan merokok tingkat CO dalam 

darah akan semakin meningkat dapat menyebabkan kelahiran 

prematur, keguguran dan bayi cacat.  

 
Karbon dioksida (CO2) 

Karbon dioksida (CO2) dilepaskan ke atmosfer pada saat respirasi, 

pembakaran bahan bakar fosil, dan pada saat dekomposisi kapur 

selama kegiatan produksi semen. CO2 dihasilkan selama letusan 

gunung berapi. Gas karbon dioksida terbatas pada troposfer saja. 

Dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil, sejumlah besar 

karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Kelebihan dari CO2 di udara 

dihilangkan oleh tanaman hijau dan jumlah CO2 secara seimbang akan 

dipertahankan dalam atmosfer. Seperti Anda ketahui, deforestasi dan 

pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan produksi CO2  dan 

mengganggu keseimbangan di atmosfer. Jumlah CO2  di udara akan 

semakin meningkat dan akan menjadi salah satu penyebab utama 

terjadinya pemanasan global. 

 

d. Hidrogen Sulfida (H2S) 
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Hidrogen sulfida (H2S) didapat secara alamiah pada gunung-gunung 

berapi dan dekomposisi zat organik. Emisi hidrogen sulfida didapat 

pada industri minyak bumi, kilang minyak, kertas, kulit, dan terutama 

pada industri yang memproduksi gas sebagai bahan bakar.  

 
Hidrogen sulfida adalah gas yang berbau telur busuk. Gas ini bersifat 

sangat iritan bagi paru-paru dan tergolong dalam asphyxiant karena 

mempunyai efek utama yaitu melumpuhkan pusat pernapasan, 

sehingga kematian karena terhentinya pernapasan. Hidrogen sulfida 

juga bersifat korosif terhadap metal dan menghitamkan berbagai 

material. Karena H2S lebih berat daripada udara, maka H2S sering 

terkumpul di udara pada lapisan bagian bawah dan sering H2S didapat 

pada sumur-sumur, saluran air buangan dan biasanya ditemukan 

bersama-sama dengan gas beracun lainnya seperti metan dan karbon 

monoksida.  

 
Gejala yang timbul berupa kehilangan kemampuan membau, batuk, 

sesak nafas, iritasi selaput lendir mata, muntah dan pusing-pusing. 

Dalam konsentrasi rendah H2S tidak menyebabkan permasalahan, 

terutama apabila ada kesempatan untuk menghindarinya.  

 

e. Hidrokarbon (HC) 

Hidrokarbon terdiri dari hidrogen dan karbon, yang merupakan bahan 

pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. 

HC yang berupa gas akan tercampur dengan gas-gas hasil buangan 

lainnya. Sedangkan bila berupa cair maka HC akan membentuk 

semacam kabut minyak, bila berbentuk padatan akan membentuk 

asap yang pekat dan akhirnya menggumpal menjadi debu. 

 
Sebagai bahan pencemar udara, Hidrokarbon dapat berasal dari 

proses industri yang diemisikan ke udara dan kemudian merupakan 

sumber fotokimia dari ozon. Kegiatan industri yang berpotensi 

menimbulkan cemaran dalam bentuk HC adalah industri plastik, resin, 

pigmen, zat warna, pestisida, dan pemrosesan karet. Sumber HC 

dapat pula berasal dari sarana transportasi. Adanya hidrokarbon di 
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udara terutama metana, dapat berasal dari sumber-sumber alami 

terutama proses biologi aktivitas geothermal seperti explorasi dan 

pemanfaatan gas alam dan minyak bumi dan sebagainya. Jumlah 

yang cukup besar juga berasal dari proses dekomposisi bahan organik 

pada permukaan tanah. Demikian juga pembuangan sampah, 

kebakaran hutan dan kegiatan manusia lainnya mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam memproduksi gas hidrakarbon di atmosfer. 

Hidrokarbon di udara dapat bereaksi dengan bahan-bahan lain dan 

akan membentuk ikatan baru yang disebut Polycyclic Aromatic 

Hidrocarbon (PAH) yang banyak dijumpai di daerah industri dan padat 

lalu lintas. Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan 

luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. HC menyebabkan 

kerusakan pada tumbuhan, yaitu kerusakan pada jaringan tumbuhan 

dan rusaknya daun, bunga dan ranting. 

 

f. Oksidan Fotokimia 

Sejumlah pencemar yang terbentuk selama proses reaksi photokimia 

disebut dengan oksidan. Oksidan didefinisikan sebagai substansi 

atmosfer yang memiliki potensi mengoksidasi lebih besar dari O2. Para 

ahli berpendapat bahwa COx, NOx, SOx dan HC yang diemisikan ke 

atmosfer melalui proses pembakaran dapat bereaksi secara kimiawi 

menghasilkan senyawa kontaminan lain yang sifatnya berbeda. Sinar 

matahari yang menyebabkan terjadinya proses oksidasi disebut 

sebagai photo oksidasi. NO di atmosfer tercemar dengan cepat diubah 

menjadi NO2. Demikian pula oksidasi SO2 menjadi SO3. Olefins dan 

alkylbenzene dioksidasi menjadi aldehyde dan keton. Pembentukan 

O3 dan peroxyacyl nitrates (PAN), kemudian ditemukan pula 

peroxybezoyl nitrate, H2O2 dan alkyl hidroperoxides. 

Sebagian besar masalah pencemaran udara yang berhubungan 

dengan oksida nitrogen timbul jika radiasi ultraviolet dari sinat matahari 

menyebabkan reaksi dengan HC membentuk senyawa kompleks yang 

merupakan polutan baru yang disebut dengan photochemical oxidants. 

Oksidan tersebut bersama dengan senyawa-senyawa lain membentuk 

photochemical smog. Campuran tersebut termasuk ozon dan sejumlah 
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senyawa menyerupai gas air mata yang dikenal dengan sebutan 

Peroxyacylnitrates (PAN). Keberadaan senyawa tersebut dalam 

jumlah yang kecil di udara dapat menyebabkan mata pedih dan dapat 

merusak tanaman. 

 

g. Partikulat 

Partikulat adalah zat padat atau cair yang halus dan tersuspensi di 

udara, misalnya embun, debu, asap, fumes dan fog. Debu adalah zat 

padat berukuran 0,1-25 mikron, sedangkan fumes adalah zat padat 

hasil kondensasi gas, yang biasanya terjadi setelah proses penguapan 

logam cair. Dengan demikian fumes berukuran sangat kecil, yakni 

kurang dari 1 mikron. Asap adalah karbon yang berdiameter kurang 

dari 0,1 mikron, akibat pembakaran hidro karbon yang kurang 

sempurna, demikian pula jelaga. Jadi partikulat ini dapat terdiri atas zat 

organik dan anorganik. 

 
Pengaruh partikulat debu bentuk padat maupun cair yang berada di 

udara sangat tergantung kepada ukurannya. Ukuran partikulat debu 

bentuk padat maupun cair yang berada diudara sangat tergantung 

kepada ukurannya. Ukuran partikulat debu yang membahayakan 

kesehatan umumnya berkisar antara 0,1 mikron sampai dengan 10 

mikron. Pada umumnya ukuran partikulat debu sekitar 5 mikron 

merupakan partikulat udara yang dapat langsung masuk kedalam 

paru-paru dan mengendap di alveoli. Keadaan ini bukan berarti bahwa 

ukuran partikulat yang lebih besar dari 5 mikron tidak berbahaya, 

karena partikulat yang lebih besar dapat mengganggu saluran 

pernafasan bagian atas dan menyebabkan iritasi. Keadaan ini akan 

lebih bertambah parah apabila terjadi reaksi sinergistik dengan gas 

SO2 yang terdapat di udara juga. 
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2. Hujan Asam 

2.1. Terjadinya Hujan Asam 

Nilai pH dalam air hujan relatif stabil karena adanya kesetimbangan antara 

CO2 dalam air dan udara. Air hujan mempunyai pH sekitar 5,6. Asam sulfat, 

asam klorida, asam nitrat, dan hidrolisis garam sulfat dan nitrat dalam air 

dapat menyebabkan turunnya pH air hujan. Hujan asam yaitu dimana air 

hujan bersifat sangat asam yang disebabkan karena adanya sulfur oksida 

dan nitrogen oksida terlarut. 

Berikut adalah reaksi yang terjadi pada fenomena hujan asam:  

SO2  (g) + H2O (l) → H2SO3 (aq) 

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g) 

SO3 (g) +H2O (l) → H2SO4 (aq) 

2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq) 

Penyebab utama terjadinya hujan asam adalah karena udara terpolusi yang 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar 

fosil tidak secara langsung menghasilkan asam di atmosfer, tetapi akan 

melepaskan sejumlah besar prekursor asam, terutama oksida belerang 

(SOx) dan oksida nitrogen (NOx). 

 

Gambar 2. 1 Proses terjadinya hujan asam, dan efek hujan asam terhadap 
lingkungan 

(http://centauri.utm.utoronto.ca/~w3chm140/PBL/PBL6/main.html) 

2.2. Dampak Berbahaya dari Hujan Asam 

Dampak berbahaya yang dapat ditimbulkan dari terjadinya hujan asam 

adalah sebagai berikut: 

http://centauri.utm.utoronto.ca/~w3chm140/PBL/PBL6/main.html
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1. Hujan asam membuat tanah lebih asam sehingga dapat mengurangi 

kesuburan tanah. 

2. Berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan lain-lain. 

3. Berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan dan mengurangi populasi 

spesies air. 

4. Berakibat buruk dengan menyebabkan kerusakan bangunan, kendaraan, 

bahan material dan lain-lain, hujan asam mempercepat terjadinya korosi 

pada logam dan lapuknya berbagai bahan bangunan. 

5. Berpengaruh terhadap sistem kehidupan manusia dan organ seperti kulit, 

paru-paru, dan rambut. 

6. Merusak monumen bersejarah, bangunan dan lain-lain, suatu contoh 

bangunan yang terkenal 'Taj Mahal' mendapatkan dampak yang cukup 

parah.  

Pada Gambar 2.2 ditunjukkan dampak yang diakibatkan oleh hujan asam, 

khususnya pada bangunan. 

 

Gambar 2. 2 Dampak hujan asam terhadap monumen bersejarah 
(http://humanimpacthobbs.weebly.com/acid-rain.html) 

 

Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan terjadinya hujan asam, untuk 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan, diantaranya: 

1. Menggunakan bahan bakar dengan sedikit kandungan sulfur. 

2. Menetralisir asam oksida yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik 

dengan alkali sebelum dilepaskan ke atmosfer. 

3. Merawat mesin kendaraan bermotor dan menggunakan converter 

katalitik untuk mengurangi emisi hnitrogen oksida. 
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4. Pada danau ataupun tanah yang terdampak karena hujan asam, dapat 

ditambahkan kalsium hidroksida untuk menetralkan asam. 

 

Perlu Anda Pikirkan! 

Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pembentukan hujan asam? 

Kita dapat meminimasi emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida di 

atmosfer dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang 

menggunakan bahan bakar fosil, memininasi penggunakan bahan bakar 

fosil yang mengandung sulfur pada pembangkit tenaga listrik dan industri. 

Kita dapat menggunakan gas alam sebagai bahan bakar yang lebih baik 

daripada batubara atau menggunakan batubara dengan kandungan sulfur 

rendah. Catalityc Converter harus digunakan pada kendaraan untuk 

mengurangi dampak dari asap kendaraan bermotor. Komponen utama 

konverter adalah keramik berpori (berbentuk mirip dengan sarang lebah) 

yang dilapisi logam mulia seperti rhodium (Rh), platinum (Pt) dan palladium 

(Pd). Catalityc Converter digunakan dalam aliran gas pembuangan mesin 

kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi pencemar dengan cara 

mengkonversi gas karbon monoksida (CO), Nitrogen oksida (NOx) dan 

hidrokarbon (HC) yang merupakan gas buang dari reaksi pembakaran 

bahan bakar tidak sempurna. Catalityc Converter dirancang untuk 

mengoksidasi hidrokarbon dan CO menjadi CO2 dan H2O dan mereduksi 

nitrogen oksida menjadi N2 dan O2. Sehingga meminimasi terbentuknya 

nitrogen oksida yang merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan 

asam. Banyak orang yang tidak tahu apa dan bagaimana dampak berbahaya 

yang dapat ditimbulkan oleh hujan asam. Kita bisa membuat mereka sadar 

dengan menyampaikan informasi terkait dengan hujan asam dan 

menyelamatkan lingkungan. 

 

3. Pemanasan Global 

3.1. Fenomena Pemanasan Global 

Peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan karena efek gas rumah kaca 

disebut sebagai global warming (Pemanasan Global). Pemanasan global 
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pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari 

tahun ke tahun karena meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga panas 

matahari terperangkap dalam atmosfer bumi karena efek rumah kaca.  Gas-

gas Rumah Kaca atau Greenhouse Gases diantaranya adalah uap air (H2O)   

dan karbon dioksida (CO2), terdapat gas rumah kaca lain di atmosfer, dan 

yang terpenting berkaitan dengan pencemaran dan pemanasan global adalah 

metana (CH4), ozon (O3), dinitrogen oksida (N2O), dan chlorofluorocarbon 

(CFC). 

Pengaruh masing-masing gas rumah kaca terhadap terjadinya efek rumah 

kaca bergantung pada besarnya kadar gas rumah kaca di atmosfer, waktu 

tinggal di atmosfer dan kemampuan penyerapan energi. Peningkatan kadar 

gas rumah kaca akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat 

menyebabkan terjadinya pemanasan global. Waktu tinggal gas rumah kaca di 

atmosfer juga mempengaruhi efektivitasnya dalam menaikkan suhu. Makin 

panjang waktu tinggal gas di atmosfer, makin efektif pula pengaruhnya 

terhadap kenaikan suhu 

   

3.2. Dampak Pemanasan Global 

Berikut ini merupakan dampak pemanasan global, antara lain: 

1. Terjadinya peningkatan penguapan air permukaan yang sangat banyak 

karena peningkatan suhu permukaan bumi sehingga menyebabkan  

perubahan iklim yang sangat drastis. 

2. Permukaan laut semakin meningkat karena mencairnya gletser. Daerah 

dengan tanah dataran rendah akan tenggelam di bawah air laut. 

3. Produksi makanan terutama pada daerah yang terkena dampak. 

4. Penyebaran beberapa penyakit seperti demam malaria, kolera dan lain-

lain. 

5. Terjadinya perubahan iklim yang amat drastis. Makhluk hidup seperti 

halnya manusia dan hewan sebagian besar hidupnya dipengaruhi oleh 

perubahan iklim. 

6. Sering terjadinya bencana alam yang dahsyat seperti Siklon, Hurricane, 

Typoons dan Tsunami. 
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Coba Anda Pikirkan! 

Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pemanasan global? 

Jika pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan menambah jumlah 

gas rumah kaca di atmosfer, kita harus menemukan cara yang bijaksana dan 

efisien. Salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah 

meminimalisasi penggunaan kendaraan bermotor dan menggunakan sepeda, 

transportasi umum tergantung situasi. Kita dapat melakukan penanaman 

pohon, menghindari pembakaran daun, kayu dan lain-lain. Merokok ditempat 

umum atau ditempat kerja merupakan hal yang tidak baik karena tidak hanya 

berbahaya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain di sekitar. Masih banyak 

orang lain yang tidak memahami efek rumah kaca dan pemanasan global 

serta dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Kita dapat memberikan 

informasi yang kita ketahui kepada mereka. 

 

4. Penipisan Lapisan Ozon 

Ozon adalah gas yang terdiri dari tiga atom oksigen, mempunyai rumus kimia 

O3. Di atmosfer keberadaan ozon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ozon 

yang terdapat di lapisan troposfer dan ozon yang terdapat di lapisan stratosfer. 

4.1. Ozon di Atmosfer 

1) Ozon di Troposfer 

Ozon yang berada di troposfer merupakan gas pencemar udara yang 

terbentuk secara tidak langsung. Ozon terbentuk oleh adanya suatu 

reaksi kimia yang memerlukan sinar matahari dan melibatkan beberapa 

gas pencemar udara lain, misalnya NOx, CO, VOC (Volatile Organic 

Compounds), CH4 dan lain-lain. Sumber NOx, CO, VOC adalah 

pembakaran bahan bakar fosil dai kegiatan industri, lalu lintas (bensin, 

solar dan lain-lain) dan pemakaian bahan-bahan seperti tinner, terpentin, 

alkohol, eter dll. Sumber utama CH4 adalah kegiatan pertanian. 

Pembentukan ozon memerlukan sinar matahari, maka ozon hanya 

terbentuk pada siang hari dan mencapai konsentrasi tertinggi pada sore 

hari. 
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Di lapisan troposfer ozon berbahaya bagi manusia bila terdapat dalam 

konsentrasi yang sangat tinggi, sebab dapat mengakibatkan gangguan 

pernafasan dan berbahaya bagi tumbuh-tumbuhan, karena dapat 

mengganggu proses fotosintesis. Selain itu ozon juga dapat membunuh 

mikroorganisme. Untuk mencegah terbentuknya konsentrasi ozon tinggi, 

pelepasan gas buang yang mengandung NOx, CO, VOC harus dikurangi. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan bahan 

bakar fosil dan bahan-bahan seperti tinner, terpentin dan lain-lain. 

Tabel 2. 2 Ambang Batas Konsentrasi Ozon di Tempat Kerja 

Konsentrasi 
(µg/m3) 

Lama Tinggal Akibat yang ditimbulkan 

120 15-30 menit Mata pedih, tenggorokan 
kering 

240 30 menit – 2 jam Mata merah dan kepala 
pusing, pada anak-anak 
pernapasan sangat 
terganggu 

300 1 jam Pada remaja pernapasan 
dan penglihatan terganggu 

400 3 jam Tidak dapat melihat dengan 
jelas 

>500 1 jam Batuk-batuk dan rasa 
sangat sakit di dada 

2) Ozon di Stratosfer 

Di stratosfer terdapat “lapisan ozon”. Lapisan ozon tersebut  merupakan 

lapisan yang berguna untuk melindungi kehidupan di Bumi dengan 

menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya dari Matahari. Oleh karena itu 

lapisan ozon di stratosfer sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, 

berbeda dengan keberadaan ozon di troposfer. 

Di lapisan ozon terjadi proses pembentukan dan perusakan molekul-

molekul ozon. Dua proses tersebut terjadi secara alami, terus menerus 

dan seimbang. Dengan demikian konsentrasi ozon tetap konstan. 

Pembentukan ozon melibatkan empat reaksi yang dikenal sebagai reaksi 

Chapman. Reaksi-reaksi ini bisa terjadi dengan bantuan sinar ultraviolet 

(uv) dari matahari. 

(1) O2 (g) + uv → O (g) + O (g) 

(2) O (g) + O2 (g) → O3 (g) 

(3) O3 (g) + uv → O2 (g) + O (g) 
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(4) O (g) + O3 (g) → O2 (g) + O2 (g) 

Reaksi (2) merupakan reaksi yang menghasilkan O3 (ozon), yang 

kemudian terurai lagi dalam reaksi (3) dan (4). Tetapi sesudah reaksi (3) 

terjadi, O dan O2 yang terbentuk dari reaksi langsung bergabung kembali 

(reaksi (2) terjadi lagi) sehingga tidak ada O3 yang hilang (ada 

kesetimbangan yang menunjukkan kecepatan reaksi pembentukan ozon 

sama dengan kecepatan reaksi penguraian ozon). Dimana pada reaksi 

(4) berjalan sangat lambat. 

Pembentukan dan perusakan molekul-molekul ozon tersebut menyerap 

sinar UV-C dan UV-B sehingga tidak sampai ke bumi. Dengan cara 

begitu. Lapisan ozon melindungi makhluk hidup dari pancaran sinar 

ultraviolet. Semakin banyak molekul ozon (konsentrasi ozon tinggi) 

semakin banyak sinar UV-C dan UV-B yang diserap oleh lapisan ozon. 

Kalau gas pencemar udara dari bumi mencapai lapisan ozon, proses 

pembentukan dan perusakan ozon terganggu, sehingga konsentrasi ozon 

menurun. Itu berarti daya serap lapisan ozon terhadap sinar ultraviolet 

berkurang, sehingga sebagian sinar ultraviolet dapat mencapai bumi. 

 

4.2. Perusakan Lapisan Ozon  

Di stratosfer terdapat bermacam-macam reaksi kimia yang membentuk dan 

merusak molekul ozon dengan bantuan sinar ultraviolet dari sinar matahari. 

Energi tinggi dari sinar ultraviolet tersebut digunakan untuk memisahkan 

persenyawaan antara atom-atom oksigen. Secara alami proses perusakan 

ozon ini diimbangi dengan proses pembentukkan ozon, sehingga konsentrasi 

ozon relatif konstan. 

 
Selain reaksi tersebut, terdapat juga proses perusakan ozon di stratosfer yang 

disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas sebenarnya merupakan zat 

yang berada dalam bentuk yang tidak stabil, sehingga sangat reaktif (sangat 

mudah bereaksi) dengan zat-zat lain yang berada di sekelilingnya dalam 

usaha mencapai bentuk paling stabil (membentuk molekul baru). Radikal 

bebas ini ada yang berhasil mencapai ketinggian tempat terdapatnya lapisan 

ozon, sehingga begitu terdapat ozon langsung bereaksi, sehingga molekul O3 
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pecah dan bergabung dengan radikal bebas itu membentuk molekul lain yang 

lebih stabil (tidak mudah terurai lagi).  

 
Radikal bebas yang dikenal sangat kuat adalah golongan halogen, yaitu ion 

fluorida (F), klorida (Cl), dan bromida (Br), Oksida hidrogen (HOx), nitrogen 

(NOx), klorin (ClOx), dan bromin (BrOx) juga termasuk radikal bebas yang 

mampu menguraikan ozon. Radikal bebas ini sebelumnya sudah berikatan 

dengan unsur-unsur lain dalam bentuk senyawa yang sangat stabil. Salah 

satu contoh senyawa ini adalah yang dikenal sebagai ChloroFluoroCarbon 

(CFC). CFC yang sangat stabil ini menjadi tidak stabil lagi begitu mencapai 

lapisan stratosfer, karena terkena sinar matahari yang jauh lebih panas pada 

ketinggian tersebut, sehingga mampu melepas atom klornya yang langsung 

bereaksi dengan O3: 

X + O3 (g) → XO + O2 (g) 

XO + O (g)  → X + O2 (g) 

Total: O (g) + O3 (g) → 2 O2 (g) 

X merupakan radikal bebas yang dapat memecah ozon menjadi O2 dan XO 

yang juga merupakan radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya 

reaksi selanjutnya dengan atom oksigen, sehingga menghasilkan X kembali 

yang nantinya akan melanjutkan reaksi penguraian ozon. Proses ini berputar 

terus (reaksi berantai) sehingga 1 atom Cl mampu bereaksi dengan 100.000 

molekul ozon. 

 
Hilang sudah kesetimbangan reaksi Chapman, karena adanya radikal bebas 

ini. Hal ini menyebabkan jumlah O3 di stratosfer makin lama makin berkurang, 

sehingga lapisannya semakin menipis. Oleh karena lapisan ini makin tipis, 

sinar ultraviolet matahari (UV-B), sehingga lebih bebas menerobos ke 

permukaan bumi dan merusak semua yang disentuhnya.  

4.3. Zat Kimia yang Merusak Lapisan Ozon 

Lubang ozon merupakan pengurangan yang terjadi pada lapisan teratas ozon 

di atas Antartika akibat senyawa kimia produksi manusia yang melepaskan 

gas klorin dan brom di stratosfer. 
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Beberapa zat kimia dapat bereaksi dengan ozon di stratosfer, sehingga 

proses perusakan ozon berlangsung lebih cepat dibandingkan proses 

pembentukannya kembali. Zat-zat itu disebut dengan Ozone Depleting 

Substances (ODS). Zat perusak lapisan ozon (ODS) terutama adalah : 

 CFC: Cholorofluorocarbon adalah sekumpulan zat kimia yang terdiri atas 

tiga jenis unsur yaitu klor (Cl). Fluor (F) dan Karbon (C). CFC merupakan 

bahan hasil proses industri dan mempunyai sifat-sifat: tidak beracun, 

tidak dapat dibakar dan sangat stabil karena tidak mudah berekasi 

 Halon: Susunan kimia halon terdiri atas unsure-unsur klor, fluor dan 

karbon ditambah dengan unsur brom (Br). Halon mempunyai potensi 

merusak lapisan ozon lebih besar dibandingkan dengan CFC. Selain itu 

halon mempunyai sifat-sifat : tidak dapat dibakar, beracun dan sangat 

stabile karena tidak mudah bereaksi.  ODP halon CF3Br 10 berarti: halon 

ini merusak ozon sepuluh kali lebih efektif daripada CFC yang ODPnya 

1. 

 Dinitrogen Oksida (N2O): terjadi dalam proses perombakan oleh 

mikroorganisme di tanah. 

 Methylbromida dan lain-lain. 

4.4. Dampak Penipisan Lapisan Ozon dan Cara Meminimalisirnya 

Dampak penipisan lapisan ozon: 

1) Mempengaruhi kehidupan manusia dan menyebabkan penyakit kulit dan 

mata cacat.  

2) Mempengaruhi kehidupan di darat dan di laut (baik manusia, hewan, 

tumbuhan serta mikroorganisme).  

3) Mengurangi populasi spesies air. 

4) Mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan sayuran. 

5) Mempengaruhi Eco-sistem yang sangat buruk. 

Langkah-langkah untuk meminimasi terjadinya perusakan lapisan ozon. 

Langkah nyata yang diambil oleh pemerintah 

 Melarang produksi dan impor peralatan yang mengandung ODS 

(misalnya aerosol untuk industri kosmetik yang mengandung CFC 

sebagai gas pendorong dan lain-lain) 
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 Mendemonstrasikan/uji coba teknologi baru (misalnya: CFC-11, 

recycling) 

 Mengadakan diseminasi pengetahuan dan seminar-seminar untuk 

kalangan industri 

Usaha Yang Dilakukan Pihak Industri 

Dalam rangka penghapusan ODS pada industri, upaya yang dapat dilakukan 

antara lain : 

 Melatih personil agar mampu dan terampil dalam menggunakan 

teknologi baru yang ramah lingkungan 

 Merangsang penggunaan dan mengembangkan sistem yang sesuai 

dengan teknologi non ODS (misalnya gas pendorong alternatif untuk 

aerosol, seperti oksigen atau sistem pompa dan lain-lain) 

 Melakukan tindakan antisipasi dengan memperhatikan usia pakai, 

penggunaan bahan alternatif 

Usaha yang Dapat Dilakukan oleh Masing-Masing Individu 

Saat ini semakin banyak produk-produk yang menggunakan ODS, baik yang 

tekandung dalam barang tersebut maupun dalam proses produksinya. Usaha 

yang dapat dilakukan agar penggunaan ODS berkurang dan ikut 

berpartisipasi aktif dalam penanggulangan rusaknya lapisan ozon adalah: 

 Tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan  mebel baik di 

kantor maupun di rumah yang menggunakan busa, gunakan bahan 

organik seperti kapas, sabut kelapa, bulu angsa dan lain-lain.  

 Menggunakan kemasan yang tidak terbuat dari steyrofoam, gunakan 

kertas atau bahan organik seperti daun dan lain-lain. 

 Memperbaiki AC, lemari es yang rusak secepat mungkin sehingga zat 

pendingin tidak teremisi ke udara. 

 Menanam pohon di sekitar tempat tinggal/kantor, selain untuk 

menyejukkan ruangan sehingga tidak memerlukan AC, juga akan 

menambah oksigen. 

 Memilih bengkel yang dapat mendaur ulang zat pendingin, jika alat 

pendingin rusak. 
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5. Pengendalian Polusi Udara 

5.1. Overview Pengendalian Polusi Udara 

Polusi udara menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap 

kesehatan dan kesejahteraan manusia serta ekosistem. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengendalian polusi udara yang akan membawa dampak positif 

bagi lingkungan karena hal tersebut akan menyebabkan kesehatan 

masyarakat yang lebih baik, kenyamanan hidup lingkungan sekitar yang lebih 

tinggi, resiko yang lebih rendah, kerusakan materi yang rendah, dan yang 

paling penting ialah kerusakan lingkungan yang rendah.  

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengendalian pencemaran ialah 

karakteristik dari pencemar dan hal tersebut bergantung pada jenis dan 

konsentrasi senyawa yang dibebaskan ke lingkungan, kondisi geografik 

sumber pencemar, dan kondisi meteorologis lingkungan. Konsep 

pengendalian pencemaran partikulat dan gas dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu pengendalian pada sumber pencemar dan pengenceran limbah 

gas. Pengendalian pada sumber pencemar merupakan metode yang lebih 

efektif karena hal tersebut dapat mengurangi keseluruhan limbah gas yang 

akan diproses dan yang pada akhirnya dibuang ke lingkungan. 

5.2. Pencegahan dan Pengendalian Polusi Udara 

"Mencegah lebih baik daripada mengobati". Demikian pula lebih baik untuk 

mengontrol udara polutan pada sumbernya sendiri. Berikut ini adalah langkah-

langkah umum yang harus diambil untuk meminimasi terjadinya polusi udara. 

1) Gas buang dari mobil dan kendaraan harus diminimalkan dengan 

menggunakan katalis. 

2) Chimneys dapat digunakan untuk mengurangi konsentrasi polutan 

dilantai dasar. 

3) Asap dapat dihilangkan dengan electrostatic precipitator cottrell. 

4) Partikel debu dapat dihilangkan dengan menggunakan filter bag dan debu 

pemisah.  

5) Tanaman mengambil karbon dioksida selama fotosintesis dan pelepasan 

oksigen lingkungan. Oleh karena itu lebih banyak pohon harus ditanam. 

6) Bahan bakar non-polluting dapat digunakan untuk produksi energi. 

http://limbah.org/limbah.html
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Terjadinya polusi udara, tentu harus segera ditanggulangi dengan melakukan 

pencegahan sedini mungkin agar tidak berakibat buruk terhadap lingkungan 

dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam melakukan 

pencegahan secara tepat tergantung pada sifat dan sumber polutan udara. 

Pada dasarnya caranya dibedakan menjadi mengurangi polutan dengan alat-

alat, mengubah polutan, dengan cara melarutkan polutan dan mendispersikan 

polutan. 

 
Sistem Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan dengan cara: 

1) Pengendalian partikulat/debu 

2) Pengendalian gas 

 
Pencegahan polusi udara berbentuk partikulat dapat dilakukan melalui enam 

cara, antara lain: 

1) “Membersihkan” (Scrubbing), mempergunakan cairan untuk memisahkan 

polutan. Alat scrubbing ada berbagai jenis, yaitu berbentuk plat, masif, 

fibrous, dan spray. 

2) Menggunakan filter, untuk menangkap polutan partikel pada permukaan 

filter. Filter yang dipergunakan berukuran sekecil mungkin. Filter bersifat 

semi permeable yang dapat dibersihkan, kadang-kadang dikombinasikan 

dengan pembersihan gas dan filter polutan partikel. 

3) Mempergunakan presipitasi elektrostatik. Cara ini berbeda dengan cara 

mekanis lainnya, sebab langsung ke butir-butir partikel. Polutan dialirkan di 

antara pelat yang diberi aliran listrik sehingga presipitator yang akan 

mempresipitasikan polutan partikel dan ditampung di dalam kolektor. Pada 

bagian lain akan keluar udara yang telah dibersihkan. 

4) Mempergunakan kolektor mekanis. Dengan menggunakan tenaga 

gravitasi dan tenaga kinetis atau kombinasi keduanya untuk 

mengendapkan partikel. Sebagai kolektor dipergunakan gaya sentripetal 

yang memakai siklon. 

5) Program langit biru, yaitu Program untuk mengurangi pencemaran udara, 

baik pencemaran udara yang bergerak maupun stasioner. Dalam hal ini, 

ada tiga tindakan yang dilakukan terhadap pencemaran udara akibat 

transportasi (kendaraan bermotor), yaitu:  
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a. Mengganti bahan bakar kendaraan. Bahan bakar disel dan premium 

pembakarannya kurang sempurna sehingga terjadi polutan yang 

berbahaya. Dalam program lagit biru, hal ini dikaitkan dengan 

penggantian bahan bakar ke arah bahan bakar gas yang memberikan 

hasil pembakaran lebih baik.  

b. Mengubah mesin kendaraan. Mesin dengan bahan bakar disel diganti 

dengan mesin bahan bakar gas.  

c. Memasang alat-alat pembersihan polutan pada kendaraan bermotor. 

6) Menggalakkan penanaman pohon. Mempertahankan paru-paru kota 

dengan memperluas pertamanan dan penanaman berbagai jenis pohon 

sebagai penangkal pencemaran. Sebab tumbuhan akan menyerap hasil 

pencemaran udara (CO2) dan melepaskan oksigen sehingga mengisap 

polutan dan mengurangi polutan dengan kehadiran oksigen. 

7) Bentuk pencegahan yang lain adalah membiasakan diri untuk 

mengkonsumsi makanan mengandung serat tinggi. Serat makanan dapat 

menetralkan zat pencemar udara dan mengurangi penyerapan logam berat 

melalui sistem pencernaan kita.  

8) Terpenting pemerintah hendaknya komitmen terhadap mengganti bensin 

mengandung timbal dengan bensin tanpa timbal. 

 

Sedangkan lima dasar dalam mencegah atau memperbaiki polusi udara 

berbentuk gas, antara lain: 

1) Absorbsi, melakukan solven yang baik untuk memisahkan polutan gas 

dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Biasanya absorbennya air, tetapi 

kadang-kadang dapat juga tidak menggunakan air (dry absorben). 

2) Adsorbsi, mempergunakan kekuatan tarik-menarik antara molekul polutan 

dan zat adsorben. Dalam proses adsorbsi dipergunakan bahan padat yang 

dapat menyerap polutan. Berbagai tipe adsorben antara lain Karbon Aktif 

dan Silikat. 

3) Kondensasi, dengan kondensasi dimaksudkan agar polutan gas diarahkan 

mencapai titik kondensasi, terutama dikerjakan pada polutan gas yang 

bertitik kondensasi tinggi dan penguapan yang rendah (Hidrokarbon dan 

gas organik lain). 



 

47 
 

4) Pembakaran, mempergunakan proses oksidasi panas untuk 

menghancurkan gas Hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan. Hasil 

pembakaran berupa Karbon Dioksida dan air. Adapun proses 

pemisahannya secara fisik dikerjakan bersama-sama dengan proses 

pembakaran secara kimia. 

5) Reaksi kimia. Banyak dipergunakan pada emisi golongan nitrogen dan 

belerang. Membersihkan gas golongan nitrogen, caranya dengan 

diinjeksikan Amoniak yang akan bereaksi kimia dengan NOx dan 

membentuk endapan. Untuk menjernihkan golongan belerang 

dipergunakan tembaga oksida atau kapur dicampur arang. 

  

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah memahami uraian materi pada kegiatan pembelajaran 2, lakukan 

beberapa aktivitas berikut ini: 

 
1. Apakah hujan asam menjadi masalah di daerah Anda? Anda dan teman-

teman dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan kegiatan 

berikut. 

Bahan dan alat yang dibutuhkan: 

1. Peta daerah tempat tinggal Anda. 

2. Botol bermulut lebar beserta tutupnya. 

3. Tabung reaksi. 

4. Karet penyumbat. 

5. Kertas lakmus dan skala pembandingnya. 

6. Label. 

 

Cara kerja: 

1. Carilah lokasi-lokasi pabrik, pembangkit tenaga listrik, dan jalan-jalan 

yang padat lalulintasnya dalam peta Anda. 

2. Pilihlah beberapa tempat untuk pengambilan sampel. Pastikan pada 

tempat tersebut air hujan dapat langsung masuk ke dalam botol 

sampel. 
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3. Sebanyak mungkin tempatkan botol sampel pada tempat-tempat yang 

diduga akan segera turun hujan dan ambillah segera setelah hujan 

berhenti. Hal ini dimaksudkan agar sampel tidak terkotori oleh polutan. 

4. Tentukan pH sampel air hujan dengan cara menempatkan beberapa 

tetes sampel ke dalam tabung reaksi yang berisi indikator kertas pH 

universal. Tutup dan kocok tabung reaksi selama beberapa menit. 

Bandingkan warna kertas pH dengan tabel warna pH.  

5. Tabulasikanlah data Anda (Tabel Data pH sampel air hujan). Buatlah 

pola dan identifikasi tempat-tempat dengan air hujan ber-pH rendah. 

Data ini akan menjadi lebih berarti bila dikumpulkan sepanjang musim 

hujan selama beberapa tahun. 

Tabel Data pH sampel air hujan 

Lokasi sampel pH 

Tanggal Tanggal ……. 

A    

B    

C    

….    

 
Selanjutnya: 

Bandingkan pH air hujan yang Anda amati dengan pH air telaga, kolam, atau 

air sungai di daerah Anda. 

Amati populasi dan jenis tanaman yang dapat hidup pada kondisi keasaman 

yang berbeda serta kondisi bangunan di sekitar lokasi tersebut. Apa yang 

dapat Anda ambil kesimpulan? 

 

2. Diskusikan tentang jenis dan sumber polutan yang ada di Kota tempat 

Anda tinggal. Buatlah peta sumber polutan tersebut, tandailah polutan 

utama yang terbentuk dan efeknya pada Anda dan lingkungan. Pelajarilah 

alur polutan dari sumber sampai pada tubuh Anda atau sampai hilangnya 

dari udara. Interviulah beberapa ahli kesehatan dan tentang polusi udara 

lingkungan di daerah Anda. Masalah polusi udara apakah yang yang paling 

buruk yang terjadi pada masyarakat di Kota Anda? Apa yang dapat Anda 

lakukan untuk mengurangi efek negatif polusi tersebut? 
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E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

 Kerjakan soal-soal berikut. 

 Jawablah dengan singkat dan jelas. 

1. Polutan udara berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi.... 

2. Berdasarkan sifat kimiawi unsur, zat pencemar dapat dibedakan karena 

proses terbentuknya di atmosfer yaitu zat pencemar primer dan zat 

pencemar sekunder. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zat pencemar 

sekunder dan berikan contohnya! 

3. Sebutkan polutan/pencemar udara yang termasuk polutan utama di udara! 

4. Jelaskan dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh polutan karbon 

monoksida terhadap manusia!  

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hujan asam! 

6. Tuliskan reaksi kimia yang terjadi pada hujan asam! 

7. Gas-gas Rumah Kaca atau Greenhouse Gases adalah gas-gas yang 

menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan menyebabkan terjadinya 

pemanasan global adalah.... 

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Global Warming Potential (GWP)! 

9. Jelaskan dampak dari penipisan lapisan ozon! 

10. Bentuk tindakan umum yang dapat diambil untuk meminimasi terjadinya 

polusi udara yaitu.... 

  

F. Rangkuman 

1. Sumber pencemar udara dapat dibedakan menjadi sumber alamiah dan 

sumber buatan. 

2. Zat pencemar dapat dibedakan karena proses terbentuknya di atmosfer yaitu 

zat pencemar primer dan zat pencemar sekunder.  

Polutan/zat pencemar utama paling utama disertai dengan sumber dan 

dampak berbahaya yang dapat ditimbulkan: 

a. Polutan udara dalam bentuk gas: sulfur oksida, nitrogen dan karbon 

oksida, hidrogen sulfida, hidrokarbon dan oksidan lain. 
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b. Polutan udara berupa partikulat: debu, kabut, fume (uap), asap, smog 

(asap dan kabut) 

3. Dampak yang diakibatkan karena zat pencemar udara diantaranya: 

a. SO2 dapat menyebabkan: iritasi selaput lendir yang berulang-ulang dapat 

menyebabkan terjadinya hyperplasia dan metaplasia sel-sel epitel. 

Metaplasia ini dicurigai dapat berubah menjadi kanker. SO2 juga 

berdampak negatif bagi tanaman, hewan serta gedung atau benda 

lainnya. 

b. NO2 dapat menyebabkan iritasi. NO2 pada tingkat konsentrasi yang 

sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada daun pada tumbuhan 

dan menghambat terjadinya proses fotosintesis. NO2 dapat menyebabkan 

iritasi pada paru-paru dan penyebab penyakit pernafasan akut pada anak-

anak. Dan beracun pada sistem jaringan tubuh. NO2 juga berbahaya pada 

barang yang berbahan tekstil dan logam. NO2 ikut berperan pada 

pembentukan asap. 

c. CO dapat menyebabkan dapat mengurangi kemampuan darah dalam 

mengangkut oksigen sehingga darah kekurangan oksigen dalam jumlah 

besar yang dapat menyebabkan pingsan bahkan kematian. Hal ini terjadi 

karena CO dapat menggeser O2 yang terikat pada Hemoglobin (Hb) dan 

mengikat Hb menjadi carboxyhaemoglobin (COHb). 

d. CO2  menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global. 

e. H2S merupakan gas ini bersifat sangat iritan bagi paru-paru dan tergolong 

dalam asphyxiant karena mempunyai efek utama yaitu melumpuhkan 

pusat pernapasan, sehingga kematian karena terhentinya pernapasan. 

Hidrogen sulfida juga bersifat korosif terhadap metal dan menghitamkan 

berbagai material. 

f. Hidrokarbon di udara dapat bereaksi dengan bahan-bahan lain 

membentuk ikatan Polycyclic Aromatic Hidrocarbon (PAH). Bila PAH ini 

masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka dan merangsang 

terbentuknya sel-sel kanker. HC menyebabkan kerusakan pada 

tumbuhan, yaitu kerusakan pada jaringan tumbuhan dan rusaknya daun, 

bunga dan ranting. 

4. Hujan asam yaitu dimana air hujan bersifat sangat asam yang disebabkan 

karena adanya sulfur oksida dan nitrogen oksida terlarut. Gas-gas seperti SO2 
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dan NO yang berasal dari industri, larut dan terbentuk asam. Reaksi yang 

terjadi pada fenomena hujan asam:  

SO2 (g) + H2O (l) → H2SO3 (aq) 

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g) 

SO3 (g) +H2O (l) → H2SO4 (aq) 

    2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq) 

5. Dampak berbahaya yang dapat ditimbulkan dari terjadinya hujan asam adalah 

sebagai berikut: 

a. Hujan asam membuat tanah lebih asam sehingga dapat mengurangi 

kesuburan tanah. 

b. Berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan lain-lain. 

c. Berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan dan mengurangi populasi 

spesies air. 

d. Berakibat buruk dengan menyebabkan kerusakan bangunan, kendaraan, 

bahan material dan lain-lain, hujan asam mempercepat terjadinya korosi 

pada logam dan lapuknya berbagai bahan bangunan. 

e. Berpengaruh terhadap sistem kehidupan manusia dan organ seperti kulit, 

paru-paru dan rambut. 

f. Merusak monumen bersejarah, bangunan dan lain-lain, suatu contoh 

bangunan yang terkenal 'Taj Mahal' mendapatkan dampak yang cukup 

parah.  

6. Peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan karena efek gas rumah kaca 

disebut sebagai global warming (Pemanasan Global). Pemanasan global 

pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global karena 

meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO2), metana 

(CH4), dinitrogen oksida (N2O) dan CFC sehingga panas matahari 

terperangkap dalam atmosfer bumi karena efek rumah kaca.  

7. Dampak pemanasan global, antara lain: 

a. Terjadinya peningkatan penguapan air permukaan yang sangat banyak 

karena peningkatan suhu permukaan bumi sehingga menyebabkan  

perubahan iklim yang sangat drastis. 

b. Permukaan laut semakin meningkat karena mencairnya gletser. Daerah 

dengan tanah dataran rendah akan tenggelam di bawah air laut. 

c. Produksi makanan terutama pada daerah yang terkena dampak. 
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d. Penyebaran beberapa penyakit seperti demam malaria, kolera dan lain-

lain. 

e. Terjadinya perubahan iklim yang amat drastis. Makhluk hidup seperti 

halnya manusia dan hewan sebagian besar hidupnya dipengaruhi oleh 

perubahan iklim. 

f. Sering terjadinya bencana alam yang dahsyat seperti Siklon, Hurricane, 

Typoons dan Tsunami. 

8. Lapisan ozon di stratosfer  merupakan lapisan yang berguna untuk melindungi 

kehidupan di Bumi dengan menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya dari 

Matahari. 

9.  Lubang ozon merupakan pengurangan yang terjadi pada lapisan teratas ozon 

di atas Antartika akibat senyawa kimia produksi manusia yang melepaskan 

gas klorin dan brom di stratosfer. Beberapa zat kimia dapat bereaksi dengan 

ozon di stratosfer, sehingga proses perusakan ozon berlangsung lebih cepat 

dibandingkan proses pembentukannya kembali. Zat-zat itu disebut dengan 

Ozone Depleting Substances (ODS). 

10. Dampak dari penipisan lapisan ozon 

a. Mempengaruhi kehidupan manusia dan menyebabkan penyakit kulit dan 

mata cacat.  

b. Mempengaruhi kehidupan di darat dan di laut (baik manusia, hewan, 

tumbuhan serta mikroorganisme).  

c. Mengurangi populasi spesies air. 

d. Mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan sayuran. 

e. Mempengaruhi Eco-sistem yang sangat buruk. 

11. Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan dengan cara: 

a. Pengendalian partikulat/debu 

b. Pengendalian gas 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban latihan anda dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika 

penguasaan Anda kurang dari 80% yang ditunjukkan dengan skor kurang dari 80 

maka Anda diharuskan mengulang dalam mempelajari materi pokok ini. Jika 

penguasaan Anda ≥ 80%, Anda dapat melanjutkan ke materi pokok berikutnya. 
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Ketentuan Penskoran: 

1. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. 

2. Masing-masing jawaban benar bernilai 1 

 

Perhitungan skor: %100% x
jumlahsoal

banbenarjumlahjawa
Penguasaan   

 

Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

H. Kunci Jawaban 

Latihan kegiatan pembelajaran 2 

1. Berdasarkan sumbernya, zat pencemar udara dapat dibedakan menjadi 

sumber alamiah misalnya gas-gas dan debu dari letusan gunung berapi, 

penyemburan gas berbahaya dari kawah, asap dari kebakaran hutan dan 

lain-lain dan sumber buatan misalnya udara kotor dari cerobong pabrik, 

asap pembakaran sampah, asap dan gas dari kendaraan bermotor dan lain-

lain.  

2. Zat pencemar sekunder, yaitu zat pencemar udara yang akan berubah 

bentuk kimiawi, berbeda dengan bentuk asal saat diemisikan. Senyawa ini 

merupakan senyawa atmosfer yang reaktif yang akan bertransformasi 

secara fisika dan kimia menjadi unsur atau senyawa lain yang lebih 

berbahaya. Contohnya adalah terbentuknya ozon (O3) dari hidrokarbon dan 

NO2 dibawah pengaruh sinar matahari, terjadinya hujan asam, PAN 

(Peroxyacylnitrates) dan lain-lain. 

3. Polutan/zat pencemar utama paling utama: 

a. Polutan udara dalam bentuk gas: sulfur oksida, nitrogen dan karbon 

oksida, hidrogen sulfida, hidrokarbon dan oksidan lain. 

b. Polutan udara berupa partikulat: debu, kabut, fume (uap), asap, smog 

(asap dan kabut) 
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4. Efek terhadap kesehatan, yaitu dapat mengurangi kemampuan darah 

dalam mengangkut oksigen sehingga darah kekurangan oksigen dalam 

jumlah besar yang dapat menyebabkan pingsan bahkan kematian. Hal ini 

terjadi karena CO dapat menggeser O2 yang terikat pada Hemoglobin (Hb) 

dan mengikat Hb menjadi carboxyhaemoglobin (COHb), seperti pada 

reaksi:   O2Hb (aq) +  CO (g) → COHb (aq) + O2 (g) 

5. Hujan asam yaitu dimana air hujan bersifat sangat asam yang disebabkan 

karena adanya sulfur oksida dan nitrogen oksida terlarut. Gas-gas seperti 

SO2 dan NO yang berasal dari industri, larut dan terbentuk asam. 

6. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada fenomena hujan asam:  

SO2  (g) + H2O (l) → H2SO3 (aq) 

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g) 

SO3 (g) +H2O (l) → H2SO4 (aq) 

 2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq) 

7. Gas-gas rumah kaca atau greenhouse gases adalah gas-gas yang 

menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan menyebabkan terjadinya 

pemanasan global diantaranya adalah uap air (H2O)  dan karbon dioksida 

(CO2), terdapat gas rumah kaca lain di atmosfer, dan yang terpenting 

berkaitan dengan pencemaran dan pemanasan global adalah metana 

(CH4), ozon (O3), dinitrogen oksida (N2O), dan chlorofluorocarbon (CFC). 

8. Kemampuan gas-gas rumah kaca dalam penyerapan panas (sinar 

inframerah) seiring dengan lamanya waktu tinggal di atmosfer dikenal 

sebagai GWP, Greenhouse Warming Potential. GWP adalah suatu nilai 

relatif dimana karbon dioksida diberi nilai 1 sebagai standar. 

9. Dampak dari penipisan lapisan ozon 

 Mempengaruhi kehidupan manusia dan menyebabkan penyakit kulit 

dan mata cacat.  

 Mempengaruhi kehidupan di darat dan di laut (baik manusia, hewan, 

tumbuhan serta mikroorganisme).  

 Mengurangi populasi spesies air. 

 Mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan sayuran. 

 Mempengaruhi Eco-sistem yang sangat buruk. 

10. Langkah-langkah umum yang harus diambil untuk meminimasi terjadinya 

polusi udara antara lain gas buang dari mobil dan kendaraan harus 
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diminimalkan dengan menggunakan katalis, chimneys dapat digunakan 

untuk mengurangi konsentrasi polutan dilantai dasar, asap dapat 

dihilangkan dengan electrostatic precipitator Cottrell, partikel debu dapat 

dihilangkan dengan menggunakan filter bag dan debu pemisah, 

penanaman pohon, bahan bakar non-polluting dapat digunakan untuk 

produksi energi. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: POLUSI AIR 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 3 ini, Anda diharapkan dapat; 

1. Mendeskripsikan aktivitas manusia sebagai penyebab utama polusi air 

2. Menjelaskan jenis polutan air serta masalah yang dapat ditimbulkan 

3. Menjelaskan tentang mutu air 

4. Menjelaskan cara menangulangi polusi air 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menganalisis terjadinya pencemaran air dari sudut pandang ilmu 

kimia. 

2. Mengidentifikasi sumber utama polutan air  

3. Mengklasifikasi jenis polutan air 

4. Menjelaskan efek polutan terhadap organisme air, manusia dan 

lingkungan 

5. Menjelaskan paramater fisik air 

6. Menjelaskan parameter kimia air 

7. Menjelaskan parameter biologi air 

8. Menjelaskan mutu air 

9. Menjelaskan cara yang dapat dilakukan untuk meminimasi terjadinya 

polusi air 

 

C. Uraian Materi 

1. Air   

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan. 

Sebagian besar permukaan bumi merupakan perairan. Gambar 3.1 

menunjukkan distribusi air di bumi secara global. 
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(sumber:  http://www.unep.org/geo/geo4/report/04_water.pdf) 

 

Pada Gambar 3.1, berdasarkan data WWAP (World Water Assesment 

Programme, 2006) komposisi air di bumi terdiri dari 97,5% air laut dan 2,5% 

air tawar. Komposisi air tawar terdiri atas es kutub 68,7%, salju dan es lainnya 

0,8%, air tanah 30,1% dan air permukaan dan air di atmosfer sebesar 0,4%. 

Komposisi air permukaan terdiri atas air danau sebesar 67,4%, air dalam 

tanah lembab 12,2%, air di atmosfer 9,5%, air dalam tanah yang basah 8,5%, 

air sungai 1,6% dan air dalam tumbuhan dan hewan sebesar 0,8%. Air 

permukaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia adalah 

sebesar 35,2 milyar km3.  

 
Air merupakan salah satu sumber kehidupan makhluk hidup di bumi yang 

sangat penting, karena tanpa air kehidupan tidak dapat berlangsung, 

sehingga sangat penting untuk menjaga kelestarian air supaya tidak tercemar. 

Kualitas perairan dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran air. 

Salah satu masalah yang timbul akibat meningkatnya kegiatan manusia 

adalah tercemarnya air pada sumber-sumber air karena menerima beban 

pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Kualitas air dapat berubah 

karena kapasitas air untuk membersihkan dirinya telah terlampaui.  

Gambar 3. 1 Distribusi Air di Bumi 

http://www.unep.org/geo/geo4/report/04_water.pdf
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1.1. Sumber-Sumber Polusi Air  

Pendayagunaan air seperti contohnya pemanfaatan air untuk pembangkit 

listrik, untuk industri, irigasi, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat 

meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi pencemaran air yang 

terjadi sebagai akibat dari kegiatan manusia tersebut juga dapat 

menurunkan kesejahteraan manusia 

Berikut ini sumber-sumber terjadinya polusi air: 

1) Limbah Rumah Tangga 

Limbah rumah tangga dapat berupa padatan (kertas, plastik dll.) maupun 

cairan (air cucian, minyak goreng bekas, dll). Limbah rumah tangga ada 

juga yang memiliki daya racun tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, 

air aki. Limbah tersebut tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3).  

        

Tinja, air cucian, limbah kamar mandi dapat mengandung bibit-bibit 

penyakit atau pencemar biologis (seperti bakteri, jamur, virus, dan 

sebagainya) yang akan mengikuti aliran air. 

 

 

2) Limbah Lalu Lintas 

Limbah lalu lintas berupa tumpahan oli, minyak tanah, tumpahan minyak 

dari kapal tangker. Tumpahan minyak akibat kecelakaan mobil-mobil 

tangki minyak dapat mengotori air tanah. Selain terjadi di darat, 

pencemaran lalu lintas juga sering terjadi di lautan. Semuanya sangat 

berbahaya bagi kehidupan. 

Gambar 3.2 Limbah dari Kegiatan Rumah Tangga 
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Gambar 3. 3 Limbah dari Kegiatan Lalu Lintas 
 (Sumber: http://kkpnews.kkp.go.id/wp-

content/uploads/2015/10/foto_rapat_oilspill_bintan_09jan2015_alyarmouk.jpg) 
 

3) Limbah Pertanian 

Limbah pertanian berupa sisa, tumpahan ataupun penyemprotan yang 

berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida. Begitu juga pemupukan 

yang berlebihan. 

 

4) Limbah Industri / Pertambangan 

Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan organik 

maupun anorganik. Secara umum zat-zat tersebut digolongkan menjadi 

garam anorganik, seperti magnesium sulfat dan magnesium klorida yang 

berasal dari kegiatan pertambangan, pabrik pupuk, pabrik kertas, dan 

lain-lain, asam anorganik, seperti asam sulfat yang berasal dari industri 

pengolah bijih logam dan bahan bakar fosil yang mengandung kotoran 

berupa ikatan belerang, senyawa organik, seperti pelarut dan zat warna 

yang berasal dari industri penyamakan kulit dan industri cat dan logam 

berat, seperti kadmium, air raksa (merkuri) dan krom yang berasal dari 

industri pertambangan, cat, zat warna, baterai, penyepuhan logam, dan 

lain-lain.  

 

5) Kegiatan Penebangan Hutan 

Penebangan hutan secara besar-besaran dan berkelanjutan akan 

menyebabkan hutan gundul  dan mengakibatkan erosi pada musim hujan, 

sehingga terjadi pengikisan humus dan pengikisan tanah. Pengikisan 

humus ini selain menyebabkan lahan kritis juga akan menyebabkan 

http://kkpnews.kkp.go.id/wp-content/uploads/2015/10/foto_rapat_oilspill_bintan_09jan2015_alyarmouk.jpg
http://kkpnews.kkp.go.id/wp-content/uploads/2015/10/foto_rapat_oilspill_bintan_09jan2015_alyarmouk.jpg
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pencemaran air. Air hujan yang jatuh akan langsung mengalir di 

permukaan dengan membawa tanah dalam alirannya. Akibatnya kualitas 

air permukaan menurun (menjadi keruh) karena terlalu banyak partikel-

partikel tanah di dalamnya. 

 

6) Limbah Rumah Sakit 

Limbah rumah sakit adalah limbah yang mencakup semua buangan yang 

berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium. 

Kepmenkes Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2004 disebutkan 

bahwa limbah cair rumah sakit artinya semua air buangan termasuk tinja 

yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung 

mikrooganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi 

kesehatan.  

Limbah cair rumah sakit dapat terkategori limbah infeksius yaitu limbah 

yang terkontaminasi organisme patogen (bakteri, virus, parasit, atau 

jamur) yang tidak secara rutin ada lingkungan dan organisme tersebut 

dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada 

manusia rentan.  Limbah kimia rumah sakit adalah limbah yang 

mengandung zat kimia yang berbentuk padat, cair, maupun gas yang 

berasal dari aktivitas diagnostik dan eksperimen serta dari pemeliharaan 

kebersihan rumah sakit dengan menggunakan desinfektan. 

 

1.2. Jenis Polutan Air dan Masalah yang Ditimbulkan  

Dari sumber-sumber polusi yang sudah disebutkan sebelumnya, jenis 

polutan dapat dibedakan sebagai berikut: 

 

1) Polutan organik  

Zat organik adalah semua bahan yang terbuat dari karbon, seperti 

tanaman dan hewan. Limbah yang termasuk dalam kategori ini antara lain 

limbah berupa sisa makanan, kotoran manusia dan binatang, serta 

tanaman yang telah mati. Sumber utama limbah organik adalah kegiatan 

rumah tangga, pertanian pemotongan hewan, industri makanan, pulp dan 

kertas, penyamakan kulit, zat warna, gula dan pabrik alkohol. 
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Masalah yang dapat ditimbulkan 

Penguraian zat organik adalah proses alamiah. Jika kuantitas zat-zat 

organik di badan air melebihi kapasitas penguraian, akan terjadi polusi 

sehingga kualitas air menurun secara kumulatif. Pada saat yang sama 

tingkat kejernihan air secara berangsur-angsur akan menurun dan 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan berubah warna menjadi hijau, 

coklat, atau coklat kemerahan. Zat-zat organik yang tidak dapat larut akan 

terakumulasi di badan air sebagai endapan sehingga akan terjadi 

sedimentasi pada badan air. Badan air yang dicemari oleh zat organik 

maka selama proses penguraiannya mikroorganisme dapat 

menghabiskan oksigen terlarut dalam air tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan kematian ikan-ikan dalam air. Disamping itu kehabisan 

oksigen dapat mengubah keadaan menjadi anaerobik, sehingga dapat 

menimbulkan bau busuk. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup ikan dan organisme perairan karena lingkungan perairan semakin 

tercemar. Air yang berbau dan berubah warna juga berbahaya jika 

dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai air minum. 

 

2) Polutan penyebab penyakit 

Mikroorganisme berada sangat melimpah pada air alam. Satu galon air 

sungai bisa mengandung lebih dari satu juta bakteri dan lebih dari sepuluh 

ribu alga. Polusi air yang mengandung mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri patogen dan lain sebagainya 

sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sumber limbah penyebab 

penyakit diantaranya yaitu peruraian kotoran manusia dan hewan, limbah 

rumah tangga dan limbah industri seperti industri makanan dan 

penyamakan kulit dan limbah rumah sakit. 

 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Air yang mengandung virus dan bakteri pathogen dapat membahayakan 

kesehatan manusia. Jika masuk ke dalam sistem pencernaan manusia 

dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan air 

(Waterborne Deseases) seperti tifus (Salmonella typhosa), paratifus, 
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kolera (Vibrio choleras), disentri dan juga dapat menyebabkan polio dan 

hepatitis.  

 

3) Nutrisi 

Nutrisi adalah elemen penting bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan 

berkembang. Limbah yang mengandung unsur-unsur yang merupakan 

nutrisi, seperti nitrogen, phospor dan kalium juga merupakan salah satu 

jenis polutan air yang perlu diperhatikan kelimpahannya di badan air. 

Limbah yang mengandung unsur tersebut biasanya terdapat pada pupuk, 

deterjen, dan limbah dari industri tertentu. 

 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Nitrogen merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman dan 

hewan yang berada cukup melimpah di alam. Penggunaan nitrogen untuk 

pertumbuhan menghasilkan bentuk senyawa kompleks nitrogen seperti 

amoniak, gas nitrogen dan bentuk senyawa anorganik nitrogen yang yang 

lain. Limbah pertanian merupakan sumber nutrisi, seperti fosfat dan nitrat 

yang juga dapat menyebabkan eutrofikasi. Salah satu bentuk nitrogen 

anorganik yang berbahaya jika terdapat pada air minum yaitu nitrit (NO2-

). Jika bayi minum air dengan kandungan nitrit yang tinggi (lebih dari 

10mg/L) akan terkena penyakit methemoglobinemia atau penyakit ”blue 

baby” syndrome. Pada saat nitrit masuk ke dalam aliran darah akan 

mengoksidasi Fe(II) dalam hemoglobin menjadi Fe(III), menghasilkan 

metemoglobin [HbFe(III)]. Ion Fe(III) dalam metemoglobin dalam darah 

tidak mempunyai kemampuan mengikat oksigen. Hal ini akan mengurangi 

jumlah oksigen dalam sel darah merah. Karena kekurangan oksigen, 

maka akan menyebabkan bayi membiru dan bisa menyebabkan 

kematian. Dampak yang ditimbulkan oleh nitrat pada orang dewasa tidak 

seperti pada bayi, karena sistem pernafasan sudah bekerja dengan baik. 

Limbah yang mengandung nutrisi seperti nitrogen dan phospor akan 

menyebabkan pertumbuhan alga yang sangat cepat pada badan air dan 

menyebabkan terjadinya eutrofikasi.  
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4) Polutan kimia beracun 

Zat kimia beracun sangat berbahaya karena dapat menyebabkan 

kematian organisme perairan dan merugikan kualitas air. Contoh limbah 

yang yang mengandung bahan kimia beracun adalah limbah yang 

mengandung senyawa klorin, amoniak, produk dari minyak bumi seperti 

bensin, diesel, oli dan minyak tanah serta senyawa persisten organik yang 

sangat beracun. 

Limbah yang mengandung zat kimia yang beracun berasal dari limbah 

rumah sakit, industri kertas dan pulp, pertanian dan lain-lain.  

 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Salah satu senyawa beracun diperairan adalah senyawa klorin. Klorin 

yang digunakan untuk membunuh organisme berbahaya dapat 

membunuh ikan dan organisme perairan yang lain. Klorin yang digunakan 

pada industri kertas pada proses bleaching untuk pemutihan kertas, akan 

bereaksi dengan molekul organik dan membentuk senyawa organik 

klorin. Senyawa organik klorin paling berbahaya yaitu dioksin. Senyawa 

dioksin dapat menyebabkan kanker pada konsentrasi rendah.  

Limbah yang mengandung amoniak pada konsentrasi yang sangat tinggi 

sangat berbahaya khususnya pada suhu diatas rata-rata dan pH yang 

tinggi. Air pada kondisi demikian dapat menyebabkan amoniak berubah 

bentuk menjadi sangat beracun, yaitu amoniak anionik.  

 

5) Polutan logam berat 

Logam-logam berat ada di perairan secara alami dan atau akibat kegiatan 

manusia seperti limbah rumah tangga, industri dan lain-lain. Polutan air 

yang mengandung logam berat contohnya timbal (Pb) terkandung pada 

limbah cair dari industri pertambangan dan logam, pembakaran bahan 

bakar fosil serta batu bara, kadmium (Cd) dari baterai Ni-Cd, industri 

pupuk, elektroplating dan pengelasan, seng (Zn) yang berasal dari 

pengilangan minyak, eletroplating, galvanisasi dan plumbing, tembaga 

(Cu) yang berasal dari industri elektroplating, pembuatan perhiasan, 

industri perunggu dan plumbing, kromium (Cr) dan nikel (Ni) yang berasal 

dari industri elektroplating dan logam berat yang lain. 
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Masalah yang dapat ditimbulkan 

Bahan kimia beracun menyebabkan efek negatif pada manusia karena 

pengaruhnya pada reaksi katalisis enzim dan sifatnya yang karsinogenik. 

Suatu contoh pencemaran air oleh merkuri di teluk Minamata, Jepang 

telah mearacuni penduduk di daerah sekitar teluk Minamata. Logam 

merkuri/ air raksa (Hg) ini terakumulasi di dalam produk perikanan atau 

tanaman dan jika dikonsumsi oleh manusia akan terakumulasi dalam 

tubuh. Akumulasi logam Hg dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan 

kerusakan permanen terhadap sistem saraf dan sakit pada seluruh tubuh. 

Dari hasil penelitian, kasus penyakit di Minamata disebabkan karena 

pencemaran air oleh limbah yang mengandung mercuri khlorida (HgCl) 

yang dibuang oleh pabrik disekitar teluk Minamata.  

 

6) Senyawa radiokatif 

Senyawa atau bahan radioaktif yang sering ditemukan dalam air adalah 

U, Ra, Sr, serta beberapa bahan radioaktif lainnya. Bahan-bahan ini 

dalam air dapat berasal dari penambangan dan pengolahan biji logam 

radiokatif, limbah dari lembaga penelitian atau industri obat-obatan, 

limbah dari pengujian atom, dan limpahan dari reaktor nuklir. 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Bahan radioaktif dapat mematikan atau dapat menyebabkan efek 

mutagenik pada konnsentrasi yang relatif sangat rendah. Biasanya efek 

yang disebabkan oleh bahan radiokatif tidak nampak dengan segera. 

Efek ini baru nampak setelah jangka waktu yang lama. 

 

7) Senyawa anorganik 

Beberapa bahan kimia yang termasuk dalam polutan air adalah asam-

asam mineral, garam-garam, dan logam-logam. Asam-asam mineral 

banyal berasal dari air yang mengalir melalui daerah pertambangan dan 

intrusi air laut.  

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Efek negatif dari senyawa anorganik antara lain produktifnya tanah 

pertanian, kekeruhan pada air, dan kematian organisme air. 
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8) Panas 

Panas dalam sistem air dapat berasal dari limbah industri yang 

menggunakan air sebagai pendingin industri yang menggunakan air 

dalam proses-prosesnya. Panas dalam air dapat berasal dari reaktor 

nuklir, pembangkit tenaga listrik, penyulingan minyak, pengolahan bijih 

besi, dan sebagainya. 

 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Panas berakibat buruk pada organisme air terutama pada organisme 

yang tidak dapat bertahan hidup dalam air panas. Sebagai contoh, pada 

suhu yang relatif tinggi hemoglobin ikan menunjukkan afinitas terhadap 

oksigen yang rendah. Selain itu panas juga dapat menurunkan kelarutan 

oksigen dalam air dan juga menurunkan kerapatan dan viskositas air, 

sehingga berakibat kelarutan beberapa padatan dalam air. 

 

9) Sedimen 

Sedimen dapat berupa tanah, pasir, dan mineral. Sedimen dalam air 

dapat merupakan akibat adanya industri pertambangan terbuka, 

penggundulan hutan, dan pembangunan perumahan.  

 

Masalah yang dapat ditimbulkan 

Sedimen dapat menyebabkan kekeruhan air, menurunnya kemampuan 

air meneruskan sinar, dan kematian pada telur dan ikan kecil. Sedimen 

yang berasal dari erosi tanah pertanian kadang-kadang mengandung 

pupuk dan insektisida, sehingga konsentrasi kedua zat tersebut dalam air 

dapat meningkat. 

 

1.3. Dampak Polusi Air 

Pencemaran air secara umum dapat memberikan dampak secara 

langsung maupun tidak langsung. Dampak tidak langsung dapat 

disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang dapat menurunkan kadar 

oksigen terlarut dalam air, bahan-bahan kimia tidak beracun yang tidak 

dapat atau sulit diuraikan dan dapat menyebabkan dampak khusus 
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seperti dampak pada keindahan, meningkatnya kekeruhan dan 

temperatur. Dampak langsung terhadap kesehatan manusia terjadi 

karena fungsi air sebagai media penyebaran pathogen atau sebagai 

sarang serangga penyebar penyakit. Dampak langsung terhadap 

manusia ini dapat disebabkan oleh zat-zat persisten dan zat radioaktif, 

dan organisme hidup maupun tak hidup penyebab penyakit.  

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh jenis pencemar tertentu antara lain: 

a. Pencemaran secara fisik, misalnya oleh limbah panas dari buangan 

pabrik yang dapat menyebabkan peningkatan temperatur perairan. 

Temperatur air yang terlalu tinggi, mengakibatkan matinya ikan dan 

hewan air lain, baik karena suhu air menjadi tidak sesuai untuk 

hidup maupun karena rendahnya kadar oksigen terlarut.  

b. Pencemaran secara kimia, misalnya oleh logam berat air raksa 

(merkuri). Air raksa yang masuk ke perairan dan dikonsumsi, dapat 

mengganggu kesehatan manusia, karena dapat menghambat kerja 

enzim dan menyebabkan kerusakan sel. 

c. Pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri-bakteri patogen. 

Bakteri patogen di air bisanya penyebab infeksi saluran pencernaan 

seperti Vibro cholerae penyebab kolera; Shigella dysenteriae 

penyebab disenteri basiler; Salmonella typhosa penyebab tifus; dan 

Salmonella paratyphi penyebab paratifus, virus polio, dan hepatitis. 

d. Beberapa penyakit yang terjadi jika minum air yang tercemar : 

Penyakit menular, ginjal, kulit, hati, prostat, batu empedu. Kanker, 

gangguan sistem syaraf, infeksi lambung, artritis, sakit kelapa, 

vertigo, tekanan darah tinggi dll. 

  

2. Parameter Kualitas Air 

Untuk mengetahui kondisi dari kualitas perairan, dapat dilakukan dengan 

melakukan pengukuran terhadap beberapa parameter kualitas air yang telah 

dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah. Pemantauan terhadap 

parameter kualitas air sangat diperlukan untuk mengetahui bahwa kualitas 

perairan yang ada telah memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia.  
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Kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-

parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kualitas perairan yang dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat pencemaran air mencakup tiga karakteristik, yaitu: 

1) Sifat-sifat fisik air, seperti suhu, daya hantar listrik, kekeruhan, 

konsentrasi padatan terlarut dan tersuspensi. 

2) Sifat-sifat kimia air, seperti nilai pH, oksigen terlarut, BOD, COD, 

minyak dan lemak, logam berat dan bahan pencemar lainnya. 

3) Sifat-sifat biologis air, seperti adanya bakteri Escherichia coli yang 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pencemaran air. 

2.1. Parameter Fisik 

Parameter fisik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menentukan kualitas air, baik itu air bersih maupun air limbah. Ada 

beberapa parameter fisik yang menentukan kualitas air, diantaranya 

yaitu: 

1) Suhu/Temperatur 

Dalam penentuan kualitas air, pengukuran suhu merupakan hal yang 

mutlak dilakukan. Pengukuran suhu air biasanya dilakukan langsung 

di lapangan. Suhu air yang normal berkisar ± 3 0C dari suhu udara. 

Peningkatan suhu air bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, 

air (sungai) yang dekat dengan gunung berapi ataupun akibat adanya 

pembuangan limbah cair yang panas ke badan air. Disamping itu 

adanya limbah bahan organik, yang lebih lanjut mengalami proses 

degradasi baik secara biologis maupun kimia, seringkali meningkatkan 

suhu air.  

Suhu sangat berkaitan erat dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam 

air dan konsumsi oksigen dalam air. Semakin tinggi suhu air maka 

semakin rendah daya larut, sehingga konsumsi oksigen oleh biota air 

juga menjadi terganggu. Suhu air juga mempengaruhi viskositas air.  

 

2) Daya Hantar Listrik/Konduktivitas  

Daya Hantar Listrik merupakan salah satu parameter yang digunakan 

untuk mengetahui kadar elektrolit terlarut di dalam air, biasanya garam. 
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Oleh karena itu DHL dapat diartikan sebagai taraf kegaraman air. 

Kuantitas substansi terlarut di dalam air dapat ditentukan dengan 

penentuan spesifik konduktan dari larutan. Konduktan 

menggambarkan kemampuan substansi untuk memindahkan arus 

listrik dan besarnya berbanding terbalik dengan resistensi. Air murni 

secara kimia mempunyai konduktan sangat rendah tetapi dengan 

kehadiran ion disosiasi dalam larutan menjadikannya berkonduktan.  

 

3) Total Padatan Tersuspensi/Total Suspended Solid (TSS) 

Total padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter 

>1 μm) yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 

0,45 μm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad 

renik terutama yang disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi yang 

terbawa ke dalam badan air. Masuknya padatan tersuspensi ke dalam 

perairan dapat menimbulkan kekeruhan air. Hal ini menyebabkan 

menurunnya laju fotosintesis fitoplankton, sehingga produktivitas 

primer perairan menurun, yang pada gilirannya menyebabkan 

terganggunya keseluruhan rantai makanan. 

 

 

4) Kekeruhan  

Kekeruhan di dalam air disebabkan oleh adanya zat tersuspensi atau 

partikel-partikel kecil dan koloid yang berukuran 10 nm sampai 10 µm. 

Partikel-partikel kecil dan koloid tersebut tidak lain adalah kwarts, 

tanah liat, sisa tanaman, ganggang dan sebagainya. Kekeruhan 

merupakan sifat optis dari suatu larutan yaitu hamburan dan absorbsi 

cahaya yang melaluinya.Tidak dapat dihubungkan secara langsung 

antara kekeruhan dan kadar semua jenis zat tersuspensi, karena 

tergantung juga oleh bentuk dan ukuran. Air yang keruh sulit 

didesinfeksi, karena mikroba terlindung oleh zat tersuspensi. Hal ini 

tentu berbahaya bagi kesehatan, jika mikroba itu pathogen. 
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5) Bau dan Rasa 

Air alami yang sekali belum tercemar dikatakan tidak berbau dan tidak 

berasa. Air yang berbau sudah pasti menimbulkan rasa yang tidak 

menyenangkan. Adanya bau dan rasa pada air, menunjukkan 

terdapatnya organisme penghasil bau dan juga adanya bahan-bahan 

pencemar yang dapat mengganggu kesehatan. Rasa logam/amis, 

rasa pahit, asin dan sebagainya. Efeknya tergantung pada penyebab 

timbulnya rasa tersebut. 

 

6) Warna 

Air alami yang belum mengalami pencemaran, berwarna bening, atau 

sering dikatakan tak berwarna. Timbulnya warna disebabkan oleh 

kehadiran bahan-bahan tersuspensi yang berwarna, ekstrak senyawa-

senyawa organik ataupun tumbuh-tumbuhan dan karena terdapatnya 

mikro organisme seperti plankton, disamping itu juga akibat adanya 

ion-ion metal alami seperti besi dan mangan.  

 

Gambar 3.4 Limbah Cair 
(Sumber: www.ecofriend.com) 

 

Komponen penyebab warna, khususnya yang berasal dari limbah 

industri kemungkinan dapat membahayakan bagi manusia mau bagi 

biota air. Disamping itu warna air juga memberi indikasi terdapatnya 

senyawa-senyawa organik, yang melalui proses klorinasi dapat 

meningkatkan pertumbuhan mikro organisme air. 

 

http://www.ecofriend.com/
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2.2. Parameter Kimia 

Parameter kimia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menentukan kualitas air, baik itu air bersih maupun air limbah. 

Pengukuran parameter kimia ini dilakukan terutama untuk mendeteksi 

apakah dalam air terdapat zat-zat kimia khususnya yang berbahaya dan 

beracun dengan kadar melebihi baku mutu yang ditetapkan atau tidak, 

sehingga air masih dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. 

Beberapa parameter kimia yang menentukan kualitas air, antara lain: 

1) Derajat Keasaman/pH 

pH menunjukkan kadar asam atau basa dalam  suatu larutan melalui 

konsentrasi ion hidrogen (H+). Secara matematis dinyatakan sebagai:  

pH =  -  log [H+] 

 H+ selalu ada dalam keseimbangan yang dinamis dengan air (H2O) yang 

membentuk suasana untuk semua reaksi kimiawi yang berkaitan dengan 

masalah pencemaran air, dimana sumber ion hidrogen tidak pernah 

habis. H+ tidak hanya merupakan unsur molekul H2O saja, tetapi juga 

merupakan unsur banyak senyawa lain.  

Dalam air murni, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- atau [H+] 

= [OH-] = 10-7. Keadaan ini dianggap sebagai keadaan “netral” karena 

tidak terpengaruh dari zat lain. pH yang ideal bagi kehidupan biota air 

adalah antara 6,8 sampai 8,5. pH yang sangat rendah, menyebabkan 

kelarutan logam-logam  dalam air makin besar, yang bersifat toksik bagi 

organisme air, sebaliknya pH yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi 

amoniak dalam air yang juga bersifat toksik bagi organisme air.  

 

2) Oksigen terlarut/Dissolved Oxigent (DO) 

DO (Dissolved Oxigent) adalah kandungan oksigen yang ada atau terlarut 

dalam air. Adanya oksigen terlarut dalam air adalah sangat penting untuk 

kelangsungan kehidupan ikan dan organisme air lainnya, yaitu untuk 

proses respirasi. Kemampuan air untuk membersihkan pencemaran 

secara alamiah banyak tergantung pada cukup tidaknya kadar oksigen 

terlarut. Sumber utama oksigen terlarut dalam air adalah difusi dari udara 

dan hasil fotosintesis organisme yang mempunyai klorofil yang hidup di 
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perairan. Kecepatan difusi oksigen dari udara ke dalam air berlangsung 

sangat lambat, oleh sebab itu fitoplankton merupakan sumber utama 

dalam penyediaan oksigen terlarut dalam perairan.  

Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi banyak faktor antara lain adalah 

suhu, tekanan atmosfer, kandungan mineral, kadar garam, pergerakan air 

dipermukaan perairan yang terbuka, tekanan oksigen dan prosentase 

oksigen di sekelilingnya. Berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam air 

dapat disebabkan antara lain oleh naiknya temperatur dan salinitas, 

proses respirasi organisme perairan dan proses dekomposisi bahan 

organik oleh mikroorganisme.  

 

3) Biological Oxygen Demand (BOD) 

Biological Oxygen Demand (BOD) atau disebut juga Kebutuhan Oksigen 

Biokimiawi adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara 

global proses-proses mikrobiologis yang sebenarnya terjadi di dalam air. 

Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bakteri/mikroorganisme aerobik untuk menguraikan hampir semua zat 

organik yang terlarut dan sebagian zat yang tersuspensi di dalam air.  

Pengukuran BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran 

akibat air buangan penduduk ataupun industri dan untuk mendesain 

sistem pengolahan biologis bagi air yang tercemar tersebut. Penguraian 

zat organik adalah proses alamiah, jika suatu badan air dicemari oleh zat 

organik maka selama proses penguraiannya mikroorganisme dapat 

menghabiskan oksigen terlarut dalam air tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan kematian ikan-ikan dalam air. Disamping itu kehabisan 

oksigen dapat mengubah keadaan menjadi anaerobik sehingga dapat 

menimbulkan bau busuk.  

Pengukuran BOD didasarkan atas reaksi oksidasi zat organik oleh 

oksigen dalam air dan proses tersebut berlangsung disebabkan adanya 

bakteri aerobik.  Sebagai hasil oksidasi terbentuk karbon dioksida, air dan 

amoniak.  

 

 



 

73 
 

Reaksi: 

CnHaObNc  + (n + 
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4
) O2             nCO2 + ( 

𝑎

2
 – 
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2
) H2O + c NH3 

       Zat organik                 bakteri 

 

Atas dasar reaksi tersebut akan memerlukan waktu selama 2 hari dimana 

50% reaksi akan tercapai, dalam waktu 5 hari bahan organik dapat 

diuraikan 75% dan agar tercapai 100% bahan organik terurai, diperlukan 

waktu 20 hari. Reaksi biologis pada tes BOD dilakukan pada temperatur 

inkubasi 20 0C dan dilakukan selama 5 hari, sehingga mempunyai istilah 

BOD5
20. Demikian, jumlah zak organik yang terkandung didalam air diukur 

melalui jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengoksidasi zat 

organis tersebut. 

 

4) Chemical Oxygen Demand/COD 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah kebutuhan oksigen 

dalam air untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur 

pencemar yang ada. Chemical Oxygen Demand (COD) atau Kebutuhan 

Oksigen Kimiawi (KOK) adalah jumlah Oksigen (mg O2) yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi total zat-zat organik yang terdapat dalam 1 liter 

sampel air, dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber 

oksigen (oxigent agent). 

Nilai COD mencakup kebutuhan oksigen untuk reaksi biokimiawi, karena 

senyawa organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dapat pula 

mengalami oksidasi lewat reaksi kimiawi. Jadi nilai COD memiliki numerik 

yang lebih besar daripada nilai BOD. COD merupakan salah satu 

parameter kunci untuk pendeteksian tingkat pencemaran air. Semakin 

tinggi COD semakin buruk kualitas air. 

Tes COD dilakukan untuk mengukur kandungan zat organik di dalam air 

limbah maupun air bersih. Oksigen ekivalen dari zat organik, yang dapat 

dipergunakan untuk oksidasi diukur dengan menggunakan agen 

pengoksidasi (kalium dikromat) dalam suasana asam. Tes harus 

dilakukan dalam temperatur yang bertingkat dan katalis (perak sulfat) 

dibutuhkan untuk mencapai tingkat oksidasi bakteri secara cepat. 
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Senyawa anorganik mungkin muncul dan mengganggu tes COD 

sehingga perlu dihilangkan. Persamaan reaksi yang terjadi: 

OH    CO    Cr   H   OCr    ) OHC (Organik Zat  22

3katalis-2

72cba   

 

 

5) Logam berat 

Dalam perairan, logam berat dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dan 

tidak terlarut. Logam berat terlarut adalah logam yang membentuk 

komplek dengan senyawa organik dan anorganik, sedangkan logam berat 

yang tidak terlarut merupakan partikel-partikel yang berbentuk koloid dan 

senyawa kelompok metal yang teradsorbsi pada partikel-partikel yang 

tersuspensi. 

Pencemaran yang terjadi berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yang 

sulit didegradasi dan dapat terakumulasi dalam tubuh organisme maupun 

pada sedimen kemudian terakumulasi dalam tubuh biota laut yang ada 

dalam perairan (termasuk kerang yang dapat bersifat sebagai 

bioindikator) baik melalui insang maupun melalui rantai makanan dan 

akhirnya sampai pada manusia. Fenomena ini dikenal sebagai 

bioakumulasi atau biomagnifikasi.  

Logam-logam berat yang berbahaya yang sering mencemari lingkungan 

antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), 

kromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam berat tersebut diketahui dapat 

terakumulasi di dalam tubuh suatu mikroorganisme, dan tetap tinggal 

dalam jangka waktu lama sebagai racun. 

 

6) Senyawa Kimia Anorganik lain 

Parameter kimia lainnya yang dapat menentukan kualitas air, yang 

tergolong senyawa kimia anorganik lain diantaranya nitrit (NO2), nitrat 

(NO3), Phospat (PO4), Klorida (Cl) dimana toksisitas klorida sangat 

bergantung pada jenis senyawanya. Misalnya NaCl sangat tidak beracun, 

tetapi karbonil klorida sangat beracun.  
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7) Senyawa Kimia Organik 

Senyawa kimia organik yang menjadi parameter kualitas air antara lain : 

Aldrin dan dieldrin, Benzene, Benzo (a) pyrene, Chlordane, Chloroform, 

2,4 dichlorophenoxyl acetic acid, DDT, Heptachlor dan Heptachlor 

epoxide, Methoxychlor, dan lain sebagainya. Senyawa organik yang 

terkandung dalam pestisida ini bersifat sangat persisten. Residu pestisida 

dapat masuk kedalam badan air mempunyai potensi untuk menimbulkan 

keracunan terhadap manusia dan organisme bukan sasaran lainnya. 

Tergantung dari besarnya residu, sifat fisika kimia, sifat bioakumulatif dan 

toksisitasnya, maka keracunan yang ditimbulkan dapat bersifat akut atau 

kronis.  

 

8) Minyak dan Lemak 

Minyak adalah minyak bumi dan produk yang dihasilkan, sedangkan yang 

dimaksud dengan lemak adalah zat minyak yang melekat pada daging 

dan merupakan bahan organik yang biodegradable. Bahan organik lemak 

dari binatang, sayuran dan minyak tanah tidak bisa dengan cepat 

diuraikan oleh bakteri dan dapat menyebabkan polusi di badan air. Kedua 

jenis zat tersebut tidak dapat larut dalam air dan mengapung di 

permukaan air. Ketika sejumlah besar minyak dan lemak dibuang ke 

badan air penerima, maka akan terjadi peningkatan BOD dan menjadi 

benda mengapung ke permukaan dan mengeras, mengganggu secara 

estetis. Mereka juga dapat menjebak sampah, tanaman, dan bahan-

bahan lain, menimbulkan bau busuk yang menyebabkan, menarik lalat 

dan nyamuk dan vektor penyakit lain. Dalam beberapa kasus, terlalu 

banyak minyak dan lemak menyebabkan kondisi septik di kolam dan 

danau karena terhambatkan masuknya oksigen dari atmosfer.  

 

2.3. Parameter Biologi 

Rumus kimia air pada umumnya adalah H2O. Tetapi pada kenyataannya di 

alam, rumus tersebut menjadi H2O + X, dimana X berbentuk karakteristik 

biologik (bersifat hidup) ataupun non biologik (bersifat mati). Untuk 

membuktikannya adalah dengan jalan melakukan pemeriksaan terhadap air 
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secara mikroskopis di laboratorium (menggunakan mikroskop). Berdasarkan 

uji tersebut diketahui bahwa di dalam air, baik yang kita anggap jernih, sampai 

terhadap air yang keadaannya sudah kotor atau tercemar, di dalamnya akan 

terkandung sejumlah kehidupan, Kehidupan dalam air yang tidak "'kasat" 

mata dikenal dengan sebutan : "Mikroba air" (jasad renik, mikrobia, 

mikroorganisme). Mikroba berasal dari kata : mikros = kecil/sangat kecil. bios 

= hidup/kehidupan. Sedangkan ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, 

kehidupan, dan penyebaran jasad hidup mikroba disebut: Mikrobiologi. 

Parameter penentu kualitas air yang berupa parameter biologi meliputi ada 

atau tidaknya mikroorganisme, misalnya, bakteri coli, virus, bentos, dan 

plankton. Parameter biologis berhubungan dengan kehadiran mikroba 

patogen dan menghasilkan toksin. Kehadiran bakteri colli di dalam badan air 

merupakan parameter untuk penentuan kualitas air. Kehadiran kelompok 

bakteri colli menandakan bahwa air tercemar oleh materi fecal, yaitu materi 

yang berada bersamaan dengan tinja. 

Kelompok bakteri koli dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: 

 Colli Fecal: bakteri yang betul-betul berasal dari tinja manusia (E. colli) 

 Colli Non Fecal: bakteri yang bukan berasal dari tinja manusia (Aerobacter 

& Klebsiella) 

 

2.4. Kriteria Mutu Air 

Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur dan atau diuji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil 

usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Mutu Air Limbah adalah keadaan 

air Iimbah yang dinyatakan dengan volume dan kadar pencemaran. Beban 

pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air 

atau air limbah (PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia, No 5 tahun 

2014). 

 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar 

dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air 

limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha 
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dan /atau kegiatan. Baku mutu air ini ditetapkan pemerintah berdasarkan 

peraturan undang-und ang dengan mencatumkan pembatasan konsentrasi 

dari berbagai parameter kualitas air. Baku mutu air berlaku untuk lingkungan 

perairan suatu badan air, sedangkan baku mutu air limbah berlaku untuk 

limbah cair yang akan masuk ke perairan. 

 

Berdasarkan PP no 82 tahun 2001 pasal 8 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi dan kriteria mutu air 

ditetapkan menjadi 4 kelas yaitu: 

Kelas 1: air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau 

peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama  

Kelas 2: air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 

budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pertanian. 

Kelas 3: air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan 

dan pertanian. 

Kelas 4: air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/pertanian 

 

Baku mutu air limbah ditetapkan dalam PERMEN Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, No 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.  

Berikut beberapa contoh parameter yang ditentukan dalam baku mutu air 

limbah. 

1) Industri pelapisan logam adalah industri yang bergerak dalam bidang 

pelapisan suatu benda logam atau plastik dengan logam lain untuk 

menghasilkan ketahanan terhadap korosi atau peningkatan sifat fisik 

atau mekanik permukaan spesifik seperti konduktivitas elektrik, 

ketahanan terhadap keausan atau panas, pelumasan atau sifat lainnya. 

Berikut adalah baku mutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan industri 

pelapisan logam dan galvanis. 
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Tabel 3. 1 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pelapisan 
Logam dan Galvanis (sumber: PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia, No 

5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah) 

 

 

2) Usaha dan/atau kegiatan domestik meliputi kawasan pemukiman, 

kawasan perkantoran, kawasan perniagaan dan apartemen, rumah makan 

dengan luas bangunan lebih dari 1000 m2 serta asrama yang berpenghuni 

100 orang atau lebih. Berikut adalah baku mutu bagi usaha dan/atau 

kegiatan domestik. 

 

Tabel 3. 2 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik (sumber: 
PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia, No 5 tahun 2014 tentang Baku 

Mutu Air Limbah) 

 

Kadar maskimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar 

dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air. 

 

3. Penanggulangan Polusi Air 

Secara alami, ekosistem air dapat melakukan ”rehabilitasi” apabila terjadi 

pencemaran terhadap badan air yang disebut dengan purikasi alami. 
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Kemampuan ini ada batasnya. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk 

mencegah dan menanggulangi pencemaran air.  

3.1. Penanggulangan secara preventif 

Mengatasi pencemaran air dapat dilakukan melalui usaha preventif yaitu 

dari perubahan perilaku masyarakat, seperti : 

1) Tidak  membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut 

dan lain-lain. 

2) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci truk, 

mobil dan sepeda motor. 

3) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan 

ternak dan sebagai tempat kakus. 

4) Tidak minum air sungai, danau atau sumur tanpa dimasak dahulu. 

 

3.2. Pengolahan Limbah Cair 

Cara penanggulangan pencemaran air yang lain adalah penerapan dan 

taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 

pengunaan teknologi tepat guna pengelolaan limbah cair merupakan 

salah satu cara untuk mengatasi masalah limbah cair. 

Kontaminan air limbah dapat dihilangkan dengan berbagai cara 

pengolahan yang dapat dibedakan jenis pengolahannya yaitu secara fisik, 

kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisik merupakan pengolahan yang 

menggunakan pendekatan secara fisik untuk mengolah limbah cair. Yang 

tergolong pengolahan secara fisik antara lain screening, mixing, flokulasi, 

sedimentasi, flotasi, filtrasi dan transfer gas. Pengolahan secara kimiawi 

melibatkan penambahan zat kimia untuk mengurangi dan menghilangkan 

kandungan zat didalam air limbah yang merugikan. Presipitasi, adsorbsi 

dan desinfeksi merupakan contoh pengolahan limbah cair secara kimiawi. 

Sedangkan pengolahan secara biologi menggunakan bantuan 

mikroorganisme dalam menghilangkan zat-zat organik yang dapat 

dibiodegradasi dan nutrien didalam air limbah. Aplikasi dari ketiga jenis 

pengolahan tersebut disesuaikan dengan parameter yang akan 

dihilangkan. 
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Secara garis besar pengolahan air limbah dibagi menjadi enam (6) tahap, 

yaitu: 

1) Pengolahan pendahuluan (pre treatment) 

Pada tahap ini dapat berupa kegiatan pengambilan benda terapung 

(seperti minyak, lemak) maupun benda mengendap (seperti pasir 

dan koral). Pada tahap ini beberapa proses yang dilakukan, yaitu 

penyaringan, penghancuran dan kanal grit/pembuangan. 

2) Pengolahan pertama (primary treatment) 

Dalam pengolahan primer, sejumlah besar padatan tersuspensi dan 

bahan organik dihilangkan dari limbah cair. Penghilangan ini 

biasanya dibarengi dengan operasional fisik seperti sedimentasi. 

Efluen dari primary treatment umumnya masih mengandung bahan 

organik dalam jumlah besar dan memiliki BOD relatif tinggi. Instalasi 

pengolahan limbah yang hanya menggunakan sistem pengolahan 

primer akan tergusur di masa mendatang. Pengolahan ini hanya 

akan digunakan dalam kasus-kasus tertentu sebagai satu-satunya 

metode. Fungsi prinsip pengolahan primer akan tetap ada hanya 

sebagai langkah pendahuluan terhadap unit pengolahan sekunder 

(secondary treatment). 

3) Pengolahan kedua (secondary treatment) 

Pengolahan sekunder pada prinsipnya ditujukan pada penghilangan 

bahan organik yang dapat terurai serta padatan tersuspensi. 

Pengolahan sekunder konvensional didefinisikan sebagai kombinasi 

proses-proses yang biasanya digunakan untuk menghilangkan 

unsur–unsur tersebut dan termasuk pengolahan biologis dengan 

cara: lumpur aktif, fixed-film reactors, atau sistem lagoon dan 

sedimentasi. Di berbagai instalasi pengolahan limbah cair mengalir 

dari penjernih primer ke dalam unit lain dimana limbah tersebut akan 

mengalami pengolahan sekunder atau biologis. Hal ini berarti 

mengekspos limbah cair pada organisme hidup (seperti bakteri) yang 

akan memakan bahan organik terlalu yang tertinggal di dalam limbah. 

Proses yang digunakan sebagian besar adalah pengolahan biologis 

aerob, yang berarti organisme memerlukan oksigen terlarut untuk 

hidup, makan, dan reproduksi. Pengolahan sekunder diantaranya 
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adalah saringan penetesan/Trickling filter, Kontraktor Biologis 

Putar/Rotating Biological Contactors (RBC), Lumpur aktif, Penjernih 

sekunder, Kolam penstabil imbah, Kolam Anaerob, Kolam Fakultatif, 

Kolam pematangan, Kolam aerasi, Parit oksidasi. 

4) Pengolahan ketiga (tertiary treatment) 

Pengolahan ini adalah kelanjutan dari pengolahan–pengolahan 

terdahulu. Oleh karena itu pengolahan jenis ini baru dipergunakan 

apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat 

zat tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum. 

Pengolahan ketiga ini merupakan pengolahan secara khusus sesuai 

dengan kandungan zat yang terbanyak dalam air limbah, biasanya 

dilaksanakan pada pabrik yang menghasilkan air limbah yang khusus 

pula. Terdapat beberapa jenis pengolahan yang sering dipergunakan 

antara lain: Saringan pasir, Saringan multi media, Precoal filter, 

Mikrostaining, Vacum filter, Penyerapan/adsorbtion, Pengurangan 

besi dan mangan, Perubahan CN, Osmosis bolak balik. 

5) Pembunuhan bakteri (desinfection) 

Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh 

mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah. Mekanisme 

pembunuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dari zat pembunuhnya 

dan mikroorganisme itu sendiri. Banyak zat pembunuh kimia 

termasuk klorin dan komponennya mematikan bakteri dengan cara 

merusak atau menginaktifkan enzim utama, sehingga terjadi 

kerusakan dinding sel. Mekanisme lain dari desinfeksi adalah dengan 

merusak langsung dinding sel seperti yang dilakukan apabila 

menggunakan bahan radiasi ataupun panas. Penggunaan panas dan 

bahan radiasi meskipun sangat baik hasil yang dicapai, tetapi kurang 

cocok untuk diterapkan secara masal mengingat biaya 

pelaksanaannya sangat mahal serta cukup sulit dalam 

penanganannya.  

 

6) Pembuangan lanjutan (ultimate disposal) 

Dari setiap tahap pengolahan air limbah, maka hasilnya adalah 

berupa lumpur yang perlu diadakan pengolahan secara khusus agar 
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lumpur tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan 

kehidupan. Pengolahan lumpur yang masih sedikit mengandung 

bahan nitrogen dan mempermudah proses pengangkutan, maka 

diperlukan beberapa tahap pengolahan, antara lain: Proses 

pemekatan, penstabilan, pengaturan, pengurangan air, pengeringan 

dan pembuangan (penebaran di atas tanah, pembuatan kolam, 

penimbunan atau penumpukan, pengisian tanah). 

 

4. Pengolahan Limbah Cair pada Kegiatan Praktik di Sekolah  

Salah satu jenis limbah cair yang dihasilkan dalam kegiatan pembelajaran 

praktik jurusan elektronika di sekolah adalah limbah dari pelarutan PCB 

(Printed Circuit Board) atau PRT (Papan Rangkaian Tercetak). Limbah 

tersebut merupakan larutan yang bersifat sangat asam yang 

mengandung ion tembaga dalam kadar yang cukup tinggi. Limbah cair 

yang bersifat sangat asam dan mengandung logam berat dapat 

menyebabkan pencemaran terhadap kesehatan manusia dan lingkungan 

sehingga harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sebelum dibuang 

ke lingkungan. 

 

Proses pengolahan limbah yang dilakukan pada prinsipnya adalah 

memisahkan logam dari limbah dan menetralisir air limbah tersebut. 

Logam yang dikeluarkan dari limbah cair selanjutnya dikumpulkan 

sementara, kemudian dikirim ke perusahaan atau industri yang 

membutuhkannya sebagai bahan baku. Hasil reaksi kimia yang terjadi 

selama pelarutan PCB dengan FeCl3 adalah ion-ion Fe dan Cu. 

Berdasarkan karakteristik limbah tersebut maka prinsip yang akan 

dilakukan dalam pengolahan limbah pelarutan dengan bahan pelarut 

FeCl3 adalah mengendapkan ion-ion Fe dan Cu sebagai hidroksidanya 

dengan proses penambahan larutan NaOH ke dalam limbah tersebut. 

Sedangkan pada proses pelarutan PCB dengan menggunakan bahan 

pelarut NaSO4 atau dengan HNO3 atau dengan HCl + H2O2 akan 

terbentuk ion-ion logam yang sama yaitu ion Cu+ dan Cu2+. Berdasarkan 

hal tersebut, maka prinsip pengolahannya adalah mengendapkan ion-ion 
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Cu+ dan Cu2+ sebagai hidroksidanya dengan menambahkan larutan 

NaOH ke dalam limbah tersebut sampai limbah. 

  

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah memahami uraian materi pada kegiatan pembelajaran 3, pada aktivitas 

pembelajaran ini, Anda mempelajari pebandingan kualitas air sebelum dan 

sesudah terpolusi, atau menentukan tingkat kualitas air. 

Langkah pendahuluan: 

 Pilihlah lokasi pengamatan yang berarus lemah dan berkedalaman sekitar 

setinggi lutut.  

 Siapkan peta lingkungan. 

 Buatlah daftar peralatan dan bahan yang diperlukan, dan siapkan sebelum 

perjalanan ke lokasi dimulai. Jika peralatan dan bahan kurang mencukupi, 

lakukan satu kegiatan berkelompok. 

Anda dapat melakukan kegiatan pada alur sungai yang ada di dekat sekolah atau 

tempat tinggal. 

1. Pelajari peta lokasi alur sungai. Tentukan beberapa tempat, seperti tempat 

dekat pasar, perumahan penduduk, pabrik, perkantoran, rumah sakit, rumah 

potong hewan, peternakan, pertambangan dan stasiun pengisian bahan 

bakar minyak. 

2. Pelajari peta alur sungai dan catatlah tempat-tempat yang akan diamati. 

Untuk mempermudah kerja Anda, buatlah peta seperti gambar berikut. 

 

3. Jika Anda bekerja secara berkelompok, silahkan setiap kelompok bekerja 

pada minimal 3 lokasi. 
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4. Pergilah ke lokasi dan identifikasikan lokasi Anda terhadap sumber air 

(misal: jarak dari air sungai), dan jenis sampah yang dibuang oleh penduduk. 

Sumber Polutan 
Sampah yang 

dibuang 
Klasifikasi Polutan 

Perumahan penduduk   

Daerah komersial 

1. Pertokoan 

2. Perhotelan 

3. Rumah sakit 

4. Rumah pemotongan hewan 

5. Lain-lain 

  

Daerah pertanian dan peternakan 

1. Peternakan sapi 

2. Peternakan ayam 

3. Persawahan 

4. Perkebunan 

5. Lain-lain 

  

Daerah industri 

1. Industri cat 

2. Penyulingan minyak 

3. Pengolahan makanan 

4. Industri Tekstil 

5. Lain-lain 

  

Pada setiap lokasi, lakukan pengerjaan berikut: 

1. Pelajari sifat fisik air (dengan mengamati warna, suhu, kejernihan, bau dan 

kecepatan arus air). Dan tentukan pH-nya. 

2. Diskusikan hasil yang Anda peroleh dengan hasil dari kelompok yang lain. 

3. Diskusikan pula beberapa pertanyaan berikut ini: 

a. Untuk keperluan apa masyarakat di lokasi menggunakan air? 

b. Darimana mereka mendapatkan air untuk keerluan sehari-hari? 

c. Apakah masyarakat ataupun kegiatan di sekitar lokasi membuang 

sampah atau limbah cair ke sungai? 

d. Apakah yang menjadi sumber utama polusi air di sekitar lokasi tersebut? 
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e. Apa kaitan perumahan penduduk atau kegiatan dan/atau usaha dengan 

polusi air sungai? 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

 Kerjakan soal-soal berikut. 

 Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas. 

1. Sebutkan sumber-sumber terjadinya polusi air dan berikan masing-masing 

contohnya! 

2. Jelaskan jenis polutan air yang dapat menyebabkan eutrofikasi! 

3. Jelaskan masalah yang dapat ditimbulkan dari polutan air yang 

mengandung logam berat! 

4. Kualitas perairan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

pencemaran air mencakup tiga karakteristik. Sebut dan jelaskan dengan 

singkat! 

5. Apakah yang terjadi dengan DO jika nilai BOD badan air tinggi? 

6. Apakah yang dimaksud dengan COD? 

7. Jelaskan dampak langsung Nitrit terhadap kesehatan manusia! 

8. Klasifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas, jelaskan 

masing-masing! 

9. Sebutkan tahapan pengolahan air limbah secara berurutan! 

10. Jelaskan tujuan dari proses pengolahan sekunder pada pengolahan limbah 

cair! 

 

F. Rangkuman 

1. Sumber utama terjadinya polusi air antara lain: 

a. Limbah rumah tangga: air cucian, minyak goreng bekas. 

b. Limbah lalu lintas: tumpahan oli, minyak tanah, tumpahan minyak dari 

kapal tangker. 

c. Limbah pertanian: pestisida, herbisida, pemakaian pupuk sintetis 

berlebihan. 
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d. Limbah industri: garam organik (Magnesium sulfat, magnesium klorida), 

Asam anorganik (Asam sulfat), Senyawa organik (Pelarut organik dan 

zat pewarna), Logam berat (Kadmium, Air raksa, Krom dan lain-lain) 

e. Kegiatan penebangan hutan: pengikisan humus. 

f. Limbah rumah sakit: tinja, bahan kimia beracun dan radiokatif. 

2. Jenis polutan air dibedakan sebagai berikut: 

a. Polutan organik berupa sisa makanan, kotoran manusia dan binatang, 

serta tanaman yang telah mati. 

b. Polutan penyebab penyakit merupakan polusi air yang mengandung 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, 

bakteri pathogen dan lain sebagainya sangat berbahaya bagi kehidupan 

manusia 

c. Nutrisi yang mengandung unsur-unsur penting bagi makhluk hidup 

untuk tumbuh dan berkembang seperti Nitrogen, Phospor dan Kalium 

d. Polutan kimia beracun mengandung bahan kimia beracun conohnya 

limbah yang mengandung senyawa klorin, amoniak, produk dari minyak 

bumi seperti bensin, diesel, oli dan minyak tanah serta senyawa 

persisten organik yang sangat beracun. 

e. Polutan logam berat contohnya timbal (Pb), Kadmium (Cd), Seng (Zn), 

Tembaga (Cu), Kromium (Cr), Nikel (Ni) dll. 

f. Senyawa radiokatif yang sering ditemukan dalam air adalah U, Ra, Sr, 

serta beberapa bahan radioaktif lainnya. 

g. Senyawa anorganik seperti asam-asam mineral, garam-garam, dan 

logam-logam  

h. Panas dalam air dapat berasal dari reaktor nuklir, pembangkit tenaga 

listrik, penyulingan minyak, pengolahan bijih besi, dan sebagainya. 

i. Sedimen berupa tanah, pasir, dan mineral. 

 

3. Efek yang dapat ditimbulkan oleh jenis pencemar tertentu antara lain: 

 Pencemaran secara fisik, misalnya oleh limbah panas dari buangan 

pabrik yang dapat menyebabkan peningkatan temperatur perairan. 

Temperatur air yang terlalu tinggi, mengakibatkan matinya ikan dan 

hewan air lain, baik karena suhu air menjadi tidak sesuai untuk hidup 

maupun karena rendahnya kadar oksigen terlarut.  
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 Pencemaran secara kimia, misalnya oleh logam berat air raksa 

(merkuri). Air raksa yang masuk ke perairan dan dikonsumsi, dapat 

mengganggu kesehatan manusia  karena dapat menghambat kerja 

enzim dan menyebabkan kerusakan sel. 

 Pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri-bakteri patogen. 

Bakteri patogen di air bisanya penyebab infeksi saluran pencernaan 

seperti Vibro cholerae penyebab kolera; Shigella dysenteriae penyebab 

disenteri basiler; Salmonella typhosa penyebab tifus; dan Salmonella 

paratyphi penyebab paratifus, virus polio dan hepatitis. 

 Beberapa penyakit yang terjadi jika minum air yang tercemar : Penyakit 

menular, ginjal, kulit, hati, prostat, batu empedu. Kanker, gangguan sistem 

syaraf, infeksi lambung, artritis, sakit kelapa, vertigo, tekanan darah tinggi 

dll. 

4. Parameter fisik air seperti suhu, daya hantar listrik, kekeruhan, konsentrasi 

padatan terlarut dan tersuspensi. 

5. Parameter kimia air seperti nilai pH, oksigen terlarut, BOD, COD, minyak dan 

lemak, logam berat dan bahan pencemar lainnya. 

6. Parameter biologi air seperti bakteri Escherichia coli yang merupakan salah 

satu indikator yang menunjukkan pencemaran air. 

7. Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur dan atau diuji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

8. Minimasi terhadap terjadinya polusi air dapat dilakukan dengan melakukan 

tindakan preventif dan melakukan pengolahan terhadap limbah cair yang 

dihasilkan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban latihan anda dengan kunci jawaban yang tersedia. 

Jika penguasaan Anda kurang dari 80% yang ditunjukkan dengan skor kurang 

dari 80 maka Anda diharuskan mengulang dalam mempelajari materi pokok 

ini. Jika penguasaan Anda ≥ 80%, Anda dapat melanjutkan ke materi pokok 

berikutnya. 

Ketentuan Penskoran: 
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i. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. 

ii. Masing-masing jawaban benar bernilai 1 

 

Perhitungan skor: %100% x
jumlahsoal

banbenarjumlahjawa
Penguasaan   

 

Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru 

dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

H. Kunci Jawaban 

Latihan kegiatan pembelajaran 3 

1. Sumber-sumber terjadinya polusi air: 

a. Limbah rumah tangga: air cucian, minyak goreng bekas. 

b. Limbah lalu lintas: tumpahan oli, minyak tanah, tumpahan minyak dari 

kapal tangker. 

c. Limbah pertanian: pestisida, herbisida, pemakaian pupuk sintetis 

berlebihan. 

d. Limbah industri: garam organik (Magnesium sulfat, magnesium 

klorida), Asam anorganik (Asam sulfat), Senyawa organik (Pelarut 

organik dan zat pewarna), Logam berat (Kadmium, Air raksa, Krom 

dll) 

e. Kegiatan penebangan hutan: pengikisan humus. 

f. Limbah rumah sakit: tinja, bahan kimia beracun dan radiokatif. 

2. Jenis polutan air yang dapat menyebabkan eutrofikasi adalah jenis polutan 

nutrisi seperti nitrogen, phospor dan kalium yang biasanya terdapat pada 

pupuk, deterjen, dan limbah dari industri tertentu. 

3. Logam berat merupakan bahan kimia beracun menyebabkan efek negatif 

pada manusia karena pengaruhnya pada reaksi katalisis enzym dan 

sifatnya yang karsinogenik. Suatu contoh pencemaran air oleh merkuri di 

teluk Minamata, Jepang telah meracuni penduduk di daerah sekitar teluk 

Minamata. Logam merkuri/ air raksa (Hg) ini terakumulasi di dalam produk 
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perikanan atau tanaman dan jika dikonsumsi oleh manusia akan 

terakumulasi dalam tubuh. Akumulasi logam Hg dapat meracuni tubuh dan 

mengakibatkan kerusakan permanen terhadap sistem saraf dan sakit pada 

seluruh tubuh. 

4. Kualitas perairan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

pencemaran air mencakup tiga karakteristik yaitu: 

a. Sifat-sifat fisik air, seperti suhu, daya hantar listrik, kekeruhan, 

konsentrasi padatan terlarut dan tersuspensi. 

b. Sifat-sifat kimia air, seperti nilai pH, oksigen terlarut, BOD, COD, 

minyak dan lemak, logam berat dan bahan pencemar lainnya. 

c. Sifat-sifat biologis air, seperti adanya bakteri Escherichia coli yang 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pencemaran air 

5. Jika BOD semakin tinggi, maka DO akan semakin rendah/berkurang.  

BOD yang tinggi mengindikasikan tingginya jumlah bahan organik dalam 

air. Jika bahan organik masuk ke dalam badan air dalam berlangsung 

dalam waktu yang lama, oksigen terlarut cenderung terus menurun sampai 

kondisi air memungkinkan bagi bakteri anaerob tumbuh dan berkembang 

menggantikan bakteri aerob. Bakteri anaerob melanjutkan proses 

peruraian bahan organik, tetapi dengan menghasilkan produk reaksi yang 

berlainan; yaitu gas-gas yang berbau busuk, berbahaya bagi kesehatan 

dan berupa gas yang mudah menyala. Gas-gas tersebut adalah gas 

hidrogen sulfida (H2S) yang berbau seperti telur busuk, metana (CH4) atau 

gas rawa yang mudah menyala, fosfin (PH3) yang berbau amis, dan 

amoniak (NH3). Kondisi demikian merupakan kondisi yang sangat toksik 

yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisme perairan. 

Selain itu ikan tidak memanfaatkan organisme anaerobik sebagai sumber 

makanan, sehingga beberapa jenis ikan dapat mengalami kematian. 

6. Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah kebutuhan oksigen dalam 

air untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur pencemar 

yang ada. Chemical Oxygen Demand (COD) atau Kebutuhan Oksigen 

Kimiawi (KOK) adalah jumlah Oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi total zat-zat organik yang terdapat dalam 1 liter sampel air, 

dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen (oxigent 

agent). 
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7. Nitrit terutama bereaksi dengan hemoglobin membentuk Methemoglobin 

(MetHb). Dalam jumlah melebihi normal MetHb menimbulkan 

Methemoglobinaemia. Pada bayi Methemoglobinaemia sering dijumpai 

karena pembentukan enzim untuk menguraikan MetHb menjadi Hb belum 

sempurna. Sebagai akibat Methemoglobinaemia, bayi kekurangan 

oksigen, maka mukanya tampak membiru, dan karenanya penyakit ini 

sering disebut sebagai penyakit ‘blue babies’. 

8. Berdasarkan PP no 82 tahun 2001 pasal 8 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi dan kriteria mutu air 

ditetapkan menjadi 4 kelas yaitu: 

 Kelas 1: air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau 

peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama  

 Kelas 2: air yang dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi 

air, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pertanian. 

 Kelas 3: air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, 

peternakan dan pertanian. 

 Kelas 4: air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/ 

pertanian 

9. Secara garis besar pengolahan air limbah dibagi menjadi enam (6) tahap, 

yaitu: 

 Pengolahan pendahuluan (pre treatment) 

 Pengolahan pertama (primary treatment) 

 Pengolahan kedua (secondary treatment) 

 Pengolahan ketiga (tertiary treatment) 

 Pembunuhan bakteri (desinfection) 

 Pembuangan lanjutan (ultimate disposal) 

10. Pengolahan sekunder pada prinsipnya ditujukan pada penghilangan bahan 

organik yang dapat terurai serta padatan tersuspensi. Pengolahan 

sekunder konvensional didefinisikan sebagai kombinasi proses-proses 

yang biasanya digunakan untuk menghilangkan unsur-unsur tersebut dan 

termasuk pengolahan biologis dengan cara: lumpur aktif, fixed-film 

reactors, atau sistem lagoon dan sedimentasi. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: PENGELOLAAN 

SAMPAH 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 4 ini, Anda diharapkan dapat; 

1. Mendeskripsikan permasalahan sampah terhadap lingkungan 

2. Menjelaskan tentang hierarki pengelolaan sampah 

3. Menjelaskan metode pembuangan sampah 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menganalisis terjadinya sampah dan proses pengelolaannya dari sudut 

pandang ilmu kimia. 

2. Mengklasifikasi jenis sampah 

3. Menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah 

4. Menjelaskan hierarki pengelolaan sampah 

5. Membedakan metode open dumping, semi sanitary landfill dan sanitary 

landfill 

6. Berkreatif dalam memanfaatkan bahan alam sekitar sebagai media 

pembelajaran kimia SMK bidang Teknologi dan Rekayasa. 

7. Berinovasi dalam pembelajaran kimia dengan pemanfaatan bahan 

kimia ramah lingkungan. 

 

C. Uraian Materi 

1. Overview Sampah 

Sampah adalah materi yang berbentuk padat yang tidak dikehendaki lagi 

pemakaiannya oleh konsumen. Oleh karena tidak terpakai lagi, sampah 

kemudian dibuang. Pada jaman dahulu, alam masih bisa mengatasi sampah 
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yang dibuang sehingga tidak timbul masalah lingkungan. Namun pada jaman 

sekarang alam tidak dapat lagi menangani sampahnya secara alami karena 

jumlahnya yang melebihi daya dukung lingkungan, jenisnya bermacam-macam, 

dan karakternya yang semakin beragam. Dengan demikian sampah sebagai 

barang yang tak terpakai dan terbuang, jika tidak dikelola secara benar, 

berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. 

 

1.1. Sumber Sampah 

Penggolongan sampah menurut sumbernya bermanfaat untuk 

memperkirakan kandungan apa yang dominan berada di dalamnya.  

1) Permukiman (residential) 

2) Komersial, seperti pertokoan, pasar, rumah sakit 

3) Institusional, yaitu gedung perkantoran dan sekolah. 

4) Sisa bangunan dan kontruksi gedung. 

5) Sampah dari industri.  

6) Sampah pertanian atau perkebunan. 

7) Pelayanan kota, yang terbesar adalah penyapuan tanah dan jalan 

(street and yard sweeping) 

1.2. Jenis Sampah 

Menurut bahan penyusunnya, sampah terdiri atas dua jenis : 

1) Sampah Organik 

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan 

hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, 

perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam 

proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan 

bahan organik. Termasuk sampah organik diantaranya sampah dari 

dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, daun dan lain-lain. 

 

2) Sampah Anorganik 

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti 

mineral dan minyak bumi atau proses industri. Beberapa dari bahan ini 

tidak terdapat di alam, seperti plastik dan alumunium. Sebagian zat 
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anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang 

sebagian yang lain hanya diuraikan secara lambat. Sampah jenis ini 

pada tingkat rumah tangga berupa botol kaca, botol plastik, tas plastik, 

kaleng, dan lain-lain. 

 

1.3. Klasifikasi Sampah 

1) Klasifikasi Umum 

Secara umum sampah dibagi menjadi : 

a. Sampah Basah (garbage)  

Sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik (seperti 

dedaunan) dan yang mempunyai sifat cepat membusuk jika 

dibiarkan dalam keadaan basah serta dalam temperatur optimum, 

yaitu antara 20 °C/30 °C sampai 65 °C. Contoh: sisa makanan, 

sayuran, buah-buahan, dedaunan dan lain-lain. 

 

Gambar 4. 1 Sampah Basah 

 

b. Sampah Kering (rubbish) 

Sampah yang susunannya terdiri atas bahan organik dan atau 

anorganik yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruhnya 

tidak mudah membusuk. 

Sampah kering ini terdiri dari: 

 Sampah kering yang mudah terbakar (combustible rubbish), 

seperti: kertas, kayu, kulit, karet. 

 Sampah kering yang tidak dapat terbakar (noncombustible 

rubbish), terdiri atas: sampah logam (metalic rubbish) dan 

sampah bukan logam (non metalic rubbish), seperti: kaca, 
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gelas, keramik, bahan-bahan bekas bangunan: bata, genting, 

sisa adukan. 

c. Sampah Lembut (ashes) 

Sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik dan atau 

anorganik, yang merupakan partikel kecil sehingga mempunyai sifat 

mudah beterbangan (debu) yang dapat mengganggu pernapasan. 

Sampah lembut (ashes) dapat berasal dari penggergajian kayu, dari 

pabrik asbes, pabrik pipa, pabrik semen, kapur dan lain-lain, juga 

dari proses pembakaran misalnya abu kayu, abu rokok dan lain-lain. 

 

2) Klasifikasi Khusus 

Klasifikasi khusus diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Sampah Berbahaya 

Dibagi menjadi 4 golongan, yaitu: 

 Sampah Patogen: sampah dari rumah sakit dan poliklinik 

 Sampah Beracun: sampah dari bahan yang mengandung bahan 

kimia, seperti pestisida, insektisida, logam berat dan lain 

sebagainya. 

 Sampah Ledakan: petasan, mesiu dari sampah perang, dan 

sebagainya 

 Sampah Radioaktif: sampah nuklir 

b. Sampah Balokan  

Mobil rusak, lemari es rusak, pohon tumbang, balok kayu dan lain 

sebagainya 

c. Sampah Jalanan 

Sampah pembersihan jalan  

d. Sampah Binatang Mati (Dead Animal) 

Bangkai kucing, ayam, anjing, tikus dan lain sebagainya 

e. Sampah Khusus 

Sampah dari benda-benda berharga atau sampah dokumentasi, misal: 

rahasia patent dari pabrik, surat rahasia negara dan lain sebagainya 

f. Sampah Kandang Pemotongan Hewan 

Najis hewan, sisa makanannya, kulit, sisa-sisa daging, tulang, isi perut 

dan lain sebagainya 
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g. Sampah Lumpur 

Merupakan sampah setengah padat, yaitu lumpur selokan, lumpur dari 

bangunan pengolahan air buangan, septitank dan lain sebagainya. 

 

1.4. Dampak Sampah terhadap Kesehatan dan Lingkungan 

Sampah yang berserakan dan tidak terkelola dengan baik dapat 

menyebabkan media bersarangnya binatang penyebar penyakit seperti 

tikus (menyebarkan penyakit pes), lalat dan kecoak (penyakit diare, typhus 

dan disentri), nyamuk (demam berdarah, malaria), cacing dan jasad renik 

(cacingan, alergi dan penyakit kulit). Selain itu sampah yang mengandung 

air lindi/leachet (cairan hasil proses pembusukan sampah) dapat 

menyebabkan pencemaran sumber air, sumur tercemar tidak dapat 

digunakan untuk mandi, mencuci atau bahan baku air minum. Selain itu 

sampah dapat menyebabkan pencemaran udara bau busuk, kebakaran 

sampah karena tumpukan sampah menghasilkan gas metana, bila terjadi 

kebakaran biasanya sulit dikendalikan. 

Membakar sampah menimbulkan asap yang mencemari lingkungan dan 

mengganggu kesehatan seperti: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 

dan iritasi pada mata. PVC yang dibakar dapat mengeluarkan dioksin yang 

sangat berbahaya bagi kesehatan. Apabila terpapar terus menerus dapat 

menyebabkan kanker. Sedangkan beberapa kemasan spray, dapat 

meledak jika terbakar dengan suhu panas yang tinggi.  

 

2. Hirarki Pengelolaan Sampah 

Teknologi yang diterapkan sekarang tidak menghilangkan sampah secara 

keseluruhan. Oleh karena itu sampah harus dikelola dengan cara yang berlanjut.  

Kebijakan untuk menjadikan sampah bermanfaat, mendefinisikan strategi untuk 

mewujudkan praktik pengelolaan sampah yang berlanjut. Hal tersebut disebut juga 

sebagai hirarki pengelolaan sampah, yakni: 
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2.1. Mengurangi (Reduce) 

Prioritas pertama dalam pengelolaan ini adalah mengurangi (Reduce).  

Pengurangan sampah dapat didefinisikan sebagai pencegahan sampah 

dari sumbernya. Sebagai alternatif, pengurangan sampah didefinisikan pula 

sebagai keseluruhan strategi pengelolaan sampah yang diorientasikan 

untuk mengurangi sampah yang dihasilkan pada tiap tahap di umur/waktu 

pemakaian produk. Prioritas perhatian diberikan untuk meminimalkan 

komponen B3 dari sampah, karena B3 tersebut harus dihilangkan secara 

total dari aliran sampah. Pengurangan sampah merupakan aspek yang 

paling utama, dimana siapa saja dapat berpartisipasi. Sekolah dapat 

mengurangi sampah dengan berbagai cara, misalnya menggunakan 

barang-barang yang dapat tahan lama, menggunakan kertas pada kedua 

sisi, dan lain sebagainya. 

2.2. Memakai Ulang (Reuse) 

Setelah mengurangi adalah menggunakan kembali (Reuse). Artinya adalah 

menggunakan kembali barang tersebut sehingga tidak atau belum masuk 

dalam aliran sampah. Memakai ulang adalah menggunakan lagi suatu 

barang untuk maksud penggunaan lainnya setelah fungsi awalnya telah 

selesai. Cara tersebut memberikan prospek adanya nilai tambah dan 

pemanfaatan lebih lanjut sebelum pembuangan akhir. Menggunakan 

kembali juga merupakan perolehan secara lingkungan. Terdapat dua tipe 

menggunakan kembali, pertama adalah menggunakan kembali secara 

konvensional, dengan cara produk didesain untuk digunakan beberapa kali 

sebelum dibuang, contohnya adalah botol. Kedua, menggunakan kembali 

setelah produk tersebut telah selesai digunakan untuk tujuan awalnya, 

contohnya adalah tas plastik digunakan sebagai kantong sampah pelapis di 

tempat sampah. 

2.3. Mengambil Kembali (Recovery) 

Tingkat ke tiga dari hirarki ini adalah kategori ‘mengambil kembali’ 

(Recovery), yang melingkup daur ulang (Recycle), pengkomposan 

(Composting), dan pengambilan energi (Generating Energy) dari sampah. 

Pilihan terhadap cara tersebut di atas, harus didasarkan pada 
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pertimbangan pilihan terbaik bagi daya dukung lingkungan untuk aliran 

sampah. ‘Mengambil kembali’ sampah adalah istilah umum untuk 

menyatakan proses pengubahan sampah menjadi bentuk atau energi yang 

bisa digunakan lagi. Hal ini mencakup: daur ulang, pengkomposan dan 

pengambilan energi dari sampah. 

1) Daur Ulang (Recycle) 

Daur ulang mencakup pemrosesan sampah untuk menghasilkan 

bahan mentah atau produk yang dapat digunakan. Bahan yang 

didaur ulang pada prinsipnya digunakan beberapa kali. Hal ini 

berbeda dengan bahan yang dibakar, untuk mendapatkan 

energinya, atau dikomposkan. Keunggulan potensial dari daur 

ulang antara lain: 

a. Memasok bahan mentah yang bernilai bagi industri 

b. Memperpanjang umur dan memaksimalkan nilai yang dapat 

diambil dari bahan mentah, 

c. Penghematan energi, mendaur ulang bahan yang telah 

terpakai biasanya menggunakan energi lebih sedikit daripada 

mengambil dan memproses bahan mentah, 

d. Dampak pembuangan sampah dikurangi, walaupun lokasi 

lahan urug modern sangat canggih, leachet yang mengandung 

bahan kimia sintetik, logam berat dan bakteria masuk dalam 

lapisan tanah dan air, dan hal ini menjadi isu lingkungan yang 

penting. 

Sampah-sampah yang dapat didaur ulang, antara lain sampah 

plastik, sampah logam, sampah kertas, dan sampah kaca.  

  

2) Pengkomposan (Composting) 

Proses pengomposan merupakan suatu proses biologi secara 

alami dalam melakukan dekomposisi  bahan organik yang 

mengandung karbon, mineral meliputi nitrogen dan nutrisi lainnya, 

serta air dengan dikendalikan oleh mikroorganisme dengan 

dukungan  ketersediaan oksigen. Pada proses tersebut terjadilah 

peningkatan temperatur, sehingga menghasilkan CO2, penguapan 

dan energi panas. Pada akhir proses tersebut menghasilkan bahan 
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organik dengan kandungan karbon, energi kimia, nitrogen, protein, 

humus, mineral, air, dan adanya mikroorganisme (Gambar 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pengkomposan ini mempunyai beberapa keuntungan, 

antara lain: 

 Merupakan jenis pupuk yang ekologis dan tidak merusak 

lingkungan.  

 Bahan yang dipakai tersedia, tidak perlu membeli.  

 Masyarakat dapat membuatnya sendiri, tidak memerlukan 

peralatan dan instalasi yang mahal 

 Unsur hara dalam pupuk kompos bertahan lama jika dibanding 

dengan pupuk buatan. 

 

3) Menghasilkan Energi (Generating Energy) 

a) Biogas 

Biogas adalah gas-gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar 

yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik secara 

anaerobik. Bahan bakunya dapat diambil dari kotoran hewan atau 

bahan sisa-sisa tanaman atau campuran dari keduanya. Secara 

garis besar, biogas dapat dibuat dengan cara mencampur sampah 

organik dengan air kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang 

kedap udara. Selanjutnya dibiarkan selama lebih kurang 2 (dua) 

minggu. 

 

Gambar 4.2 Proses Pengomposan 
(Leslie Cooperband, 2002) 
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Sampah yang dibuat biogas ini mempunyai kelebihan, antara lain: 

 Mengurangi jumlah sampah.  

 Menghemat energi, dan merupakan sumber energi yang tidak 

merusak lingkungan.  

 Nyala api bahan bakar biogas ini terang/bersih, tidak berasap 

seperti arang kayu atau kayu bakar, sehingga dapur serta 

makanan akan tetap bersih.  

 Residu dari biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk ladang.  

 

b) Pembakaran (Incinerator) 

Sampah padat dibakar di dalam insinerator. Teknologi ini biasa 

digunakan untuk menangani sampah kota maupun limbah B3. Hasil 

pembakaran adalah gas dan residu pembakaran. Gas yang 

dihasilkan dari pembakaran dapat dimanfaatkan energinya untuk 

pembangkit tenaga listrik. Sedangkan residu pembakaran dibuang 

ke Tempat Pembuangan Akhir. Penurunan volume sampah padat 

hasil pembakaran dapat mencapai 70%. Cara ini relatif lebih mahal 

dibanding dengan sanitary landfill, yaitu sekitar tiga kali. 

 

2.4. Pembuangan (Disposal) 

Membuang sampah (Disposal) menjadi dasar dari hirarki pengelolaan 

sampah ini, atau juga sebagai pilihan pengelolaan sampah yang paling 

tidak dikehendaki. Saat membuang sampah, harus dilakukan dengan 

standar yang terbaik, agar terjadi keberlanjutan secara lingkungan. 

Membuang sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah 

disediakan oleh pemerintah yang memenuhi persyaratan, seperti memiliki 

saluran drainase untuk menyalurkan leachet ke bak pengolahan 

limbah/bak penyaring sebelum dibuang ke saluran umum dan adanya 

cerobong untuk menyalurkan gas metana yang timbul dari timbunan 

sampah. 
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3. Metode Pembuangan Akhir Sampah Di Lahan Urug 

Berdasarkan tipe lahan urug, ada 3 sistem pembuangan akhir sampah, yaitu : 

a. Sistem Open Dumping 

Sistem Open Dumping merupakan sistem yang tertua yang dikenal manusia 

dalam pembuangan sampah. Sampah hanya dibuang/ditimbun di suatu 

tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah. Dengan sistem ini, TPA 

menjadi sumber pencemar dengan jangkauan lokal dan global. Di tingkat lokal 

TPA merupakan sumber lindi yang mencemari badan air dan air tanah serta 

menghasilkan sumber asap dan bau. Di tingkat global TPA menghasilkan gas 

yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. 

 

 

 

 

 

 

 

Kebaikan Sistem Open Dumping diantaranya yaitu biaya penanganannya 

relatif murah, dapat menampung berbagai jenis sampah, memanfaatkan lahan 

yang tidak digunakan, dalam waktu lama dapat menyuburkan lahan tersebut. 

Kelemahan Sistem Open Dumping mudahnya berkembang hama tikus, 

insekta, mikroorganisme, pencemaran air karena lindi yang dihasilkan, 

penurunan nilai estetika lingkungan, karena sampah dibiarkan begitu saja. 

 

b. Sistem Controlled Landfill 

Prinsip pembuangan akhir dengan sistem ini yaitu penutupan sampah dengan 

lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbulan sampah yang 

dipadatkan atau setelah mencapai tahap (periode) tertentu. Proses perataan 

dan pemadatan sampah tetap dilakukan untuk memudahkan pembongkaran 

sampah serta penggunaan TPA semaksimal mungkin. Sistem ini sebenarnya 

tidak termasuk sistem sanitary landfill, tetapi merupakan perbaikan dari sistem 

open dumping. Untuk menghindari perkembangan vektor penyakit seperti lalat 

Sampah 
Muka tanah 

Gambar 4. 3 Metode Pembuangan Akhir Sampah Sistem Open Dumping 
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sebaiknya dilakukan penyemprotan dengan pestisida dan sedapat mungkin 

lokasinya jauh dari pemukiman. 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan akhir sampah sistem 

controlled landfill adalah : 

1) Penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir. 

a. Pembuatan petak Tempat Pembuangan Akhir. 

b. Pekerjaan penggalian dan pengurugan tanah. 

2) Pemusnahan Sampah 

a. Pembuangan sampah yang diturunkan dari truk sampah ke lahan 

yang telah disediakan. 

b. Penyebaran sampah dengan tenaga manusia atau alat lainnya. 

c. Pemadatan sampah dengan alat-alat berat. 

d. Pekerjaan pelapisan akhir sampah dengan tanah penutup. 

 

Kebaikan Sistem Controlled Landfill : 

1. Mudah dilaksanakan karena menggunakan metode yang sederhana 

2. Lahan yang tersedia tidak memerlukan konstruksi. 

3. Murah dalam operasi dan pemeliharaan, karena sistem dan peralatan yang 

digunakan tidak terlalu kompleks. 

4. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi estetika kota, karena sampah 

tidak tersebar sembarangan. 

5. Tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan, karena 

gangguan bau sampah dan penyebaran vektor penyakit dapat dihindari 

dengan adanya tanah penutup. 

 
 

Muka 

Lapisan Tanah Penutup Sampah 

Gambar 4. 4 Metode Pembuangan Akhir Sampah Sistem Controlled Landfill  
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Kelemahan Sistem Controlled Landfill: 

1. Memerlukan luas lahan yang cukup besar untuk lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir. 

2. Memerlukan anggaran biaya khusus untuk pembayaran tenaga 

operasional serta operasi dan pemeliharaan peralatan. 

3. Kurang memperhatikan segi perlindungan kualitas lingkungan karena air 

luruhan hasil dekomposisi sampah (leachet) tidak mengalami pengolahan 

karena belum adanya penanganan khusus untuk lindi dan gas hasil 

dekomposisi sampah. 

c. Sistem Sanitary Landfill 

Pada sistem ini sampah ditutup dengan lapisan tanah pada setiap akhir hari 

operasi, sehingga setelah operasi berakhir tidak akan terlihat adanya 

timbunan sampah  

 

 

1) Kebaikan Sanitary Landfill: 

a. Sistem ini sangat fleksibel dalam penanganan saat terjadi fluktuasi 

dalam jumlah timbulan sampah. 

b. Mampu menerima segala jenis sampah sehingga mengurangi pekerjaan 

pemisahan awal sampah. 

c. Memberikan dampak positif bagi estetika kota, yang mungkin timbul 

akibat adanya sampah dapat dieliminasi. 

d. Adanya penanganan khusus untuk lindi dan gas hasil dekomposisi 

sampah agar tidak mencemari lingkungan. 

Muka 

Lapisan Tanah Penutup 
Tanah Penutup akhir 

Tanah Penutup 

Pipa Penangkap Lindi 
Muka 

Gambar 4.5 Metode Pembuangan Akhir Sampah Sistem Sanitary landfill 



 

103 
 

e. Luas lahan yang dibutuhkan untuk sistem sanitary landfill lebih kecil 

dari pada sistem open dumping karena pengurangan volume akibat 

pemadatan 

   

2) Kekurangan Sistem Sanitary Landfill: 

a. Metode yang diterapkan cukup komplek, sehingga memerlukan 

peralatan dan konstruksi khusus. 

b. Biaya pembangunan awal cukup mahal. 

  

Sanitary landfill dapat ditingkatkan lagi menjadi: 

1. Improved Sanitary Landfill 

Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem sanitary landfill, dimana 

seluruh leachate yang dihasilkan akan dikumpulkan dan ditampung pada 

instalasi pengolahan lindi agar dapat dibuang dengan aman. Sebelum lokasi 

TPA digunakan, seluruh permukaannya dibuat kedap air dengan memberi 

lapisan tanah liat setebal ± 60 cm atau ditutup dengan lembaran karet atau 

plastik khusus. Pada bagian dasar dipasang sistem perpipaan untuk 

menampung dan menyalurkan lindi ke bangunan pengolahan air kotor atau 

lindi.  

 

2. Semi Aerobic Sanitary Landfill 

Sistem ini merupakan pengembangan dari teknik Improved Sanitary Landfill, 

dimana dilakukan usaha untuk mempercepat proses dekomposisi 

(penguraian) sampah dengan menambahkan oksigen (udara) ke dalam 

timbunan sampah. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah memahami uraian materi pada kegiatan pembelajaran 4, silakan Anda 

melakukan aktivitas pembelajaran berikut ini: 

I. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembuangan akhir di kota Anda 

silakan Anda melakukan kegiatan berikut ini: 

1. Datanglah ke lokasi pembuangan akhir terdekat di kota Anda 

2. Carilah data-data berikut ini: 
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3. Selanjutnya silakan Anda mengidentifikasi sistem pembuangan 

akhir di TPA tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Bagaimana lokasi lahan TPA? (Cek estimasi jarak dengan 

pemukiman, area catchment untuk air minum dan 

sebagainya)?  

b. Bagaimana kondisi dari tempat pembuangan? (Cek desain 

TPA, kondisi teknis TPA dan sebagainya) 

c. Bagaimana infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah pada 

TPA tersebut? (Cek jenis pengolahan yang dilakukan, seperti 

pengomposan, insinerasi, pemanfaatan gas metan, 

pengolahan air lindi, penanganan sampah B3 dan sebagainya) 

d. Apakah terdapat data kualitas dari air tanah di sekitar lahan 

TPA yang dapat memberikan indikasi terjadinya polusi air yang 

disebabkan dari aktivitas pembuangan sampah? 

e. Apakah peraturan tentang pembuangan sampah sudah 

tersedia? 

4. Berdasarkan data-data tersebut, kesimpulan apa yang dapat Anda 

ambil terkait dengan sistem pembuangan akhir di TPA kota Anda 

tinggal?  

II. Susunlah sebuah artikel ilmiah mengenai sampah dan pengelolaannya 

dari sudut pandang kimia. 

 

 

Nama TPA : 

Lokasi : 

Luas : 

Jenis TPA : 

Estimasi jumlah sampah yang 

masuk perbulan 

: 

Macam-macam infrastruktur dan 

fasilitas pengolahan 

: 
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E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

 Kerjakan soal-soal berikut. 

 Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas. 

1. Bagaimana limbah dapat terbentuk? 

2. Menurut bahan penyusunnya sampah dibedakan menjadi 2 jenis, jelaskan 

masing-masing! 

3. Sampah kering terdiri dari 2 macam, jelaskan! 

4. Jelaskan dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan! 

5. Jelaskan akibat dari pembakaran sampah! 

6. Jelaskan hirarki pengelolaan sampah yang mendefinisikan strategi untuk 

mewujudkan pengelolaan sampah yang berlanjut! 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengomosan! 

8. Daur ulang sampah memiliki beberapa keunggulan, jelaskan! 

9. Sebutkan 3 sistem pembuangan akhir sampah, berdasarkan tipe lahan 

urug! 

10. Jelaskan kebaikan metode pembuangan Sanitary landfill! 

 

F. Rangkuman 

1. Sumber sampah dapat dipergunakan untuk memperkirakan kandungan 

yang dominan berada didalamnya seperti pemukiman (residential), 

komersial (pertokoan, pasar, rumah sakit), Institusional (gedung 

perkantoran, sekolah), sisa bangunan dan kostruksi gedung, sampah dari 

industri, sampah pertanian atau perkebunan, pelayanan kota (penyapuan 

jalan). 

2. Jenis sampah menurut bahan penyusunnya dibedakan menjadi sampah 

organik (sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kuliit buah, daun dan 

lain-lain) dan sampah anorganik (kaca, botol plastik, kaleng dan lain-lain). 

3. Sampah yang dikelola dengan baik akan menyebabkan media 

bersarangnya binatang penyebar penyakit seperti tikus (menyebarkan 

penyakit pes), lalat dan kecoak (penyakit diare, typhus dan disentri), 

nyamuk (demam berdarah, malaria), cacing dan jasad renik (cacingan, 
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alergi dan penyakit kulit). Selain itu sampah yang mengandung air 

lindi/leachet (cairan hasil proses pembusukan sampah) dapat 

menyebabkan pencemaran sumber air, sumur tercemar tidak dapat 

digunakan untuk mandi, mencuci atau bahan baku air minum. Selain itu 

sampah dapat menyebabkan pencemaran udara bau busuk, kebakaran 

samsistem open dumpah karena tumpukan sampah menghasilkan gas 

methane, bila terjadi kebakaran biasanya sulit dikendalikan. 

4. Hirarki pengelolaan sampah yaitu: 

 Prioritas pertama adalah mengurangi (Reduce) produksi sampah 

terutama B3 yang harus dihilangkan secara total dari aliran sampah. 

 Setelah mengurangi adalah menggunakan kembali (Reuse).  

 Tingkat ke tiga dari hirarki ini adalah kategori ‘mengambil kembali’ 

(Recovery), yang melingkup daur ulang (Recycle), pengkomposan 

(Composting), dan pengambilan energi (Generating Energy) dari 

sampah. 

 Membuang sampah (Disposal) menjadi dasar dari hirarki 

pengelolaan sampah ini, harus dilakukan dengan standar yang 

terbaik, agar terjadi keberlanjutan secara lingkungan. 

5. Metode pembuangan sampah akhir dibedakan menjadi: 

a. Sistem open dumping: dimana sampah hanya dibuang/ditimbun di 

suatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah 

b. Sistem controlled landfill: penutupan sampah dengan lapisan tanah 

dilakukan setelah TPA penuh dengan timbulan sampah yang 

dipadatkan atau setelah mencapai tahap (periode) tertentu 

c. Sistem sanitary landfill: sampah ditutup dengan lapisan tanah pada 

setiap akhir hari operasi, sehingga setelah operasi berakhir tidak akan 

terlihat adanya timbunan sampah. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban latihan anda dengan kunci jawaban yang tersedia. 

Jika penguasaan Anda kurang dari 80% yang ditunjukkan dengan skor kurang 

dari 80 maka Anda diharuskan mengulang dalam mempelajari materi pokok 
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ini. Jika penguasaan Anda ≥ 80%, Anda dapat melanjutkan ke materi pokok 

berikutnya. 

Ketentuan Penskoran: 

1. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. 

2. Masing-masing jawaban benar bernilai 1 

 

Perhitungan skor: %100% x
jumlahsoal

banbenarjumlahjawa
Penguasaan   

Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru 

dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

 

H. Kunci Jawaban 

Latihan kegiatan pembelajaran 4 

1. Limbah terbentuk dapat berasal Limbah yang berasal dari bahan baku yang 

tidak mengalami perubahan komposisi baik secara kimia dan biologis, 

seperti pemotongan, penggergajian, pengecatan, dan sebagainya atau 

limbah sebagai akibat hasil samping dari sebuah proses kimia, fisika dan 

biologis dan lain sebagainya. 

2. Menurut bahan penyusunnya, sampah terdiri atas dua jenis sampah 

organik dan  sampah anorganik. 

3. Sampah kering terdiri dari 2: 

a. Sampah kering yang mudah terbakar (combustible rubbish), seperti: 

kertas, kayu, kulit, karet. 

b. Sampah kering yang tidak dapat terbakar (noncombustible rubbish), 

terdiri atas: sampah logam (metalic rubbish) dan sampah bukan logam 

(non metalic rubbish), seperti: kaca, gelas, keramik, bahan-bahan bekas 

bangunan: bata, genting, sisa adukan. 

4. Sampah yang dikelola dengan baik akan menyebabkan media 

bersarangnya binatang penyebar penyakit seperti tikus (menyebarkan 

penyakit pes), lalat dan kecoak (penyakit diare, typhus dan disentri), 
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nyamuk (demam berdarah, malaria), cacing dan jasad renik (cacingan, 

alergi dan penyakit kulit). Selain itu sampah yang mengandung air 

lindi/leachet (cairan hasil proses pembusukan sampah) dapat 

menyebabkan pencemaran sumber air, sumur tercemar tidak dapat 

digunakan untuk mandi, mencuci atau bahan baku air minum. Selain itu 

sampah dapat menyebabkan pencemaran udara bau busuk, kebakaran 

sampah karena tumpukan sampah menghasilkan gas metana, bila 

terjadi kebakaran biasanya sulit dikendalikan. 

5. Dampak pembakaran sampah: 

Salah satu akibat pembakaran sampah yang mengandung PVC yang 

dibakar dapat mengeluarkan dioksin yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan. Apabila terpapar terus menerus dapat menyebabkan kanker 

6. Hirarki pengelolaan sampah yaitu: 

 Prioritas pertama adalah mengurangi (Reduce) produksi sampah 

terutama B3 yang harus dihilangkan secara total dari aliran sampah. 

 Setelah mengurangi adalah menggunakan kembali (Reuse).  

 Tingkat ke tiga dari hirarki ini adalah kategori ‘mengambil kembali’ 

(Recovery), yang melingkup daur ulang (Recycle), pengkomposan 

(Composting), dan pengambilan energi (Generating Energy) dari 

sampah.  

 Membuang sampah (Disposal) menjadi dasar dari hirarki 

pengelolaan sampah ini, harus dilakukan dengan standar yang 

terbaik, agar terjadi keberlanjutan secara lingkungan. 

7. Proses pengomposan merupakan suatu proses biologi secara 

alami dalam melakukan dekomposisi  bahan organik yang 

mengandung karbon, mineral meliputi nitrogen dan nutrisi lainnya, 

serta air dengan dikendalikan oleh mikroorganisme dengan 

dukungan  ketersediaan oksigen. 

8. Keunggulan potensial dari daur ulang antara lain: 

 Memasok bahan mentah yang bernilai bagi industri 

 Memperpanjang umur dan memaksimalkan nilai yang dapat 

diambil dari bahan mentah, 
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 Penghematan energi, mendaur ulang bahan yang telah 

terpakai biasanya menggunakan energi lebih sedikit daripada 

mengambil dan memproses bahan mentah, 

 Dampak pembuangan sampah dikurangi – walaupun lokasi 

lahan urug modern sangat canggih, leachet yang mengandung 

bahan kimia sintetik, logam berat dan bakteria masuk dalam 

lapisan tanah dan air. Dan itu menjadi isu lingkungan yang 

penting 

9. Sistem pembuangan akhir sampah berdasarkan tipe lahan urug 

yaitu: 

a. Sistem Open dumping 

b. Sistem Controlled landfill 

c. Sistem Sanitary landfill 

10. Kebaikan Sanitary Landfill: 

 Sistem ini sangat fleksibel dalam penanganan saat terjadi 

fluktuasi dalam jumlah timbulan sampah. 

 Mampu menerima segala jenis sampah sehingga mengurangi 

pekerjaan pemisahan awal sampah. 

 Memberikan dampak positif bagi estetika kota, yang mungkin 

timbul akibat adanya sampah dapat dieliminasi. 

 Adanya penanganan khusus untuk leachet dan gas hasil 

dekomposisi sampah agar tidak mencemari lingkungan. 

 Luas lahan yang dibutuhkan untuk sistem sanitary landfill lebih 

kecil dari pada sistem open dumping karena pengurangan 

volume akibat pemadatan 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: GREEN 

CHEMISTRY DAN K3 DI LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 5 ini, Anda diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan tentang green chemistry  

2. Melaksanakan prosedur keselamatan kerja di laboratorium 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan tentang prinsip dasar green chemistry. 

2. Memberikan contoh aplikasi green chemistry. 

3. Berinovasi dalam pembelajaran kimia dengan pemanfaatan bahan kimia 

ramah lingkungan (green chemistry). 

4. Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium kimia dan lingkungan. 

5. Menjelaskan cara-cara penanganan bahan kimia di laboratorium sesuai 

prosedur. 

6. Menjelaskan cara-cara penanganan tumpahan bahan kimia berbahaya . 

7. Melaksanakan penanganan limbah kimia sesuai prosedur. 

8. Menggunakan peralatan K3 di laboratorium yang tepat. 

9. Merancang percobaan kimia untuk keperluan pembelajaran kimia. 

10. Melaksanakan percobaan kimia dengan cara yang benar. 

 

C. Uraian Materi 

1. Overview Green Chemistry   

Industri kimia menghasilkan sejumlah produk yang memberikan kontribusi 

berharga dalam kehidupan manusia sehari-hari. Produk yang dihasilkan dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan. Selama pembuatan produk 
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tersebut, industri kimia melepaskan sejumlah besar limbah yang berbahaya 

terhadap lingkungan. Selain itu penggunaan pupuk kimia dan pestisida 

merupakan perkembangan metode untuk meningkatkan hasil pertanian, akan 

tetapi penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah, polusi air dan udara. Solusi dari 

masalah-masalah tersebut adalah tidak serta merta menghentikan 

pengembangan proses yang sudah berjalan, tetapi bagaimana menemukan 

metode lain yang dapat mengurangi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. 

Salah satu konsep yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya polusi 

adalah “Green Chemistry”.  

 
Green chemistry adalah suatu falsafah atau konsep yang mendorong desain dari 

sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun mengeliminir 

penggunaan dan produksi zat-zat (substansi) toksik dan atau berbahaya 

(Wardencki, W., Et al, J., 2005). Konsep ini cenderung mengarah ke aplikasi 

pada sektor industri. Green chemistry berfokus untuk pencarian metode proses 

kimia yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dan mencegah polusi serta 

sumber polusinya. Produk sampingan yang dihasilkan selama proses dan tidak 

bermanfaat akan semakin meningkatkan terjadinya polusi terhadap lingkungan. 

Selain prosesnya yang tidak ramah lingkungan biayanya juga tidak efisien. 

Limbah yang dihasilkan dan biaya pembuangan akan menambah biaya 

operasional. Pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mengurangi pengunaan 

bahan kimia berbahaya. Paradigma kimia hijau membuat para ilmuwan untuk 

mengembangkan inovasi dalam proses kimia untuk memperbaharui proses kimia 

yang konvensional menjadi lebih ramah lingkungan maupun manusia tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip optimasi proses produksi. Aktivitas green chemistry 

diformulasikan sebagai usaha pemakaian bahan dasar (terutama yang dapat 

diperbaharui) secara efisien, penghilangan limbah dan penghindaran pemakaian 

reagen dan pelarut yang bersifat toksik dan atau berbahaya dalam industri dan 

aplikasi produk kimia. 

 
Green chemistry berbeda dengan environmental chemistry (kimia lingkungan). 

Green chemistry lebih berfokus pada usaha untuk meminimalisir dihasilkannya 

zat-zat berbahaya dan memaksimalkan efisiensi dari penggunaan zat-zat 
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(substansi) kimia. Sedangkan, environmental chemistry (kimia lingkungan) lebih 

menekankan pada fenomena lingkungan yang telah tercemar oleh substansi-

substansi kimia.  

1.1. Prinsip dasar green chemistry 

Prinsip dasar dari green chemistry didesain pada produk dan proses produksi 

yang ramah lingkungan. Konsep green chemistry menurut Anastas and 

Warner terdiri dari 12 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari petunjuk-

petunjuk untuk profesional kimiawan dalam menerapkan penggunaan 

senyawa kimia baru, penerapan sintesis baru dan proses teknologi yang baru. 

Prinsip yang pertama menjelaskan tentang ide dasar green chemistry – 

melindungi lingkungan dari polusi. Prinsip-prinsip yang lain fokus pada 

beberapa isu seperti ekonomi atom, toksisitas, pelarut, dan media lain yang 

menggunakan energi, aplikasi bahan baku dari sumber terbarukan, dan 

proses degradasi produk kimia yang lebih sederhana, zat tidak beracun yang 

ramah lingkungan. 

Berikut adalah 12 prinsip green chemistry (Wardencki, W., Et al, J., 2005): 

1) Mencegah Terbentuknya Limbah 

Lebih baik mencegah terbentuknya limbah daripada mengolah limbah yang 

sudah dihasilkan. Mencegah terbentuknya limbah dapat dilakukan dengan 

cara merancang sintesis kimia yang mencegah terbentuknya limbah atau 

polutan. 

2) Ekonomi Atom 

Metode sintesis harus didesain untuk memaksimalkan penggabungan 

seluruh bahan baku dalam proses untuk menghasilkan suatu produk. 

Ekonomi atom adalah sebuat konsep yang dikembangkan oleh Barry Trost 

dari Stanford University yang mengevaluasi efisiensi transformasi kimia. 

Mirip dengan perhitungan hasil, ekonomi atom merupakan rasio dari total 

massa atom dalam produk yang diinginkan dengan massa total atom pada 

reaktan. Memilih transformasi yang menggabungkan sebagian besar 

bahan awal ke dalam produk lebih efisien dan meminimalkan limbah. 

Memaksimalkan ekonomi atom dapat dilakukan dengan jalan merancang 

proses, sehingga hasil akhir mengandung perbandingan maksimum 

terhadap asupan awal proses yang tidak menghasilkan limbah. 



 

114 
 

Perancangan proses kimia dapat mengubah semaksimal mungkin bahan 

baku menjadi produk target yang diinginkan dibandingkan senyawa 

sampingan. Jadi reaksi kimia tersebut harus memiliki nilai konversi, 

selektivitas dan hasil yang semaksimal mungkin.  

3) Sintesis kimia yang kurang menimbulkan efek berbahaya 

Diusahakan agar metode sintesis dirancang menggunakan dan 

menghasilkan senyawa yang memiliki sedikit atau tanpa efek beracun 

(tidak bersifat toksik) terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 

4) Desain produk kimia yang aman 

Produk kimia harus dirancang sesuai dengan fungsinya dengan 

meminimalisasi toksisitas (sifat racun). Kimiawan diharapkan dapat 

merancang bahan kimia dan produk turunannya yang aman dan 

menghasilkan produk kimia yang efektif dan rendah efek racunnya 

sehingga aman bagi manusia dan lingkungan. 

5) Penggunaan pelarut yang aman dan kondisi reaksi yang lebih aman. 

Penggunaan zat kimia tambahan (seperti pelarut, agen pemisah, dan lain-

lain) harus digunakan seminimal mungkin dan merupakan zat kimia yang 

tidak berbahaya. Dalam hal pelarut diperlukan dalam proses produksi, 

hendaknya perlu diperhatikan penggunaan pelarut yang cukup aman. 

Sama halnya dengan penggunaan agen pemisah, harus dipertimbangkan 

agen pemisah dalam suatu reaksi kimia tanpa mengurangi kualitas dari 

produk yang dihasilkan. Jika memungkinkan agen pemisah tidak 

digunakan, agar limbah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. 

6) Meningkatkan efisiensi energi 

Kebutuhan energi selama proses kimia berlangsung seharusnya dapat 

diminimasi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan serta dampak ekonomi dan tanpa mempengaruhi kualitas 

produk yang diinginkan. Jika memungkinkan metode sintesis dapat 

dilakukan pada kondisi mendekati atau sama dengan kondisi alamiah, yaitu 

pada suhu ruang dan tekanan atmosfer.   

7) Penggunaan Bahan Baku Terbarukan 

Penggunaan bahan baku dalam proses kimia sebaiknya menggunakan 

bahan yang terbarukan daripada bahan yang tidak dapat diperbaharui 

meskipun prakteknya secara teknis lebih ekonomis. Bahan kimia yang 
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terbarukan misalnya adalah produk agrikultur, aquakultur, dan biomassa 

yang menghasilkan limbah yang lebih ramah lingkungan daripada 

menggunakan bahan-bahan petrokimia sebagai bahan baku proses kimia. 

8) Mengurangi derivatisasi terhadap senyawa kimia 

Derivatisasi yang tidak diperlukan (penggunaan blocking group, 

perlindungan/deproteksi, modifikasi secara fisik/kimia sementara) harus 

diminimalisasi atau jika mungkin dihindari, karena langkah-langkah 

tersebut membutuhkan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. 

Tahapan pembentukan senyawa antara atau derivat ketika melakukan 

reaksi dapat dihindari, karena agen derivat tersebut menambah hasil 

samping atau hanya terbuang percuma sebagai limbah.  

9) Katalis 

Reagen katalitik (digunakan seselektif mungkin) memiliki keunggulan untuk 

reagen stoikiometri. Reaksi yang memanfaatkan katalis memiliki 

keunggulan, karena dapat mempercepat dan meningkatkan produktifitas 

serta proses daur reaksi. Pemakaian katalis dalam reaksi kimia lebih 

diutamakan, karena dapat memperpendek rute reaksi, sehingga limbah 

yang dihasilkan juga menurun. Dengan menggunakan katalis, maka 

penggunaan bahan dan reagen kimia dapat diminimalkan dan konsep lebih 

baik mencegah daripada mengobati dapat dilaksanakan. 

10) Merancang produk kimia yang dapat terdegradasi 

Produk kimia seharusnya dirancang agar hasil akhirnya sesuai dengan 

fungsinya dan dapat didegradasi dengan mudah menjadi produk yang tidak 

berbahaya dan menjadi persisten di lingkungan. 

11) Analisis pada waktu bersamaan dengan proses produksi untuk mencegah 

terjadinya polusi. 

Metodologi analitis perlu dikembangkan lebih lanjut secara real-time, pada 

saat pengawasan dan pengendalian selama proses sintesis terhadap 

terbentuknya zat yang berbahaya. Dalam proses produksi, harus ada 

tahapan pengawasan dan pengendalian bersamaan selama proses 

sintesis, dengan tujuan untuk mengurangi pembentukan produk samping 

yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung. 
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12) Minimalisasi potensi terjadinya kecelakaan. 

Zat dan senyawa kimia yang digunakan pada proses kimia harus dipilih 

untuk meminimasi potensi terjadinya kecelakaan kimia, meliputi pelepasan 

zat racun ke lingkungan, ledakan dan kebakaran. 

 

1.2. Aplikasi green chemistry 

Dalam beberapa proses kimia di industri tidak hanya menghasilkan limbah, 

tetapi penggunaan reagen untuk proses produksi dapat menyebabkan 

terjadinya polusi terhadap lingkungan. Sesuai dengan prinsip green chemistry, 

bahaya yang dapat ditimbulkan dapat diminimalisir dengan penggunaan bahan 

baku yang aman dan ramah lingkungan untuk proses industri. Berikut 

beberapa contoh praktik penerapan prinsip green chemistry : 

a. Penggunaan bahan bakar biodiesel 

Penggunaan bahan bakar dari bahan baku terbarukan merupakan 

salah satu penerapan prinsip green chemistry daripada penggunaan 

bahan bakar fosil. Sebagai contoh, banyak kendaraan di seluruh dunia 

menggunakan bahan bakar minyak diesel dan produksi biodiesel 

merupakan hal yang sangat menjanjikan. Biodiesel diproduksi dari 

budidaya tanaman, misalnya kacang kedelai. Biodiesel disintesis dari 

lemak yang terkandung dalam tanaman dengan melepaskan molekul 

gliserin, yang merupakan bahan utama pembuatan sabun.  

 

Gambar 5. 1 Reaksi Pembuatan Biodiesel 

 

Biodiesel juga dapat diproduksi dari minyak bekas, misalnya sisa 

minyak dari restoran. Dengan menggunakan proses teknologi yang 
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dapat mengolah limbah menjadi bahan bakar yang berguna. 

Keuntungan menggunakan biodiesel yaitu merupakan bahan bakar 

dari sumber daya yang terbarukan, berbeda dengan minyak diesel 

turunan dari minyak bumi, proses pembakarannya tidak menghasilkan 

senyawa sulfur dan tidak meningkatkan jumlah karbondioksida di 

atmosfer. Hal ini dikarenakan CO2 yang terbentuk pada pembakaran 

bahan bakar biodiesel diserap oleh tanaman. 

 
b. Penggunaan fluida karbondioksida superkritis sebagai pelarut. 

Penggunaan pelarut organik dalam proses sintesis merupakan 

ancaman yang yang besar terhadap lingkungan. Hal ini karena pelarut 

organik mudah menguap dan lepas ke lingkungan terutama senyawa 

organik volatil (Volatil Organic Compounds/VOC). Emisi senyawa VOC 

perlu mendapat perhatian karena pada beberapa sintesis jumlahnya 

lebih besar daripada penggunaan reagen. Hal yang dapat dilakukan 

sesuai dengan prinsip green chemistry adalah tidak menggunakan 

pelarut organik atau mengganti penggunaan senyawa VOC dengan 

media teknologi yang murah dan tidak berbahaya bagi manusia dan 

lingkungan. Penggunaan fluida superkritis  (SCFs) dalam proses kimia 

dapat menjadi salah satu alternatif dan semakin banyak digunakan. 

Istilah “fluida superkritis” yaitu merupakan fluida yang memiliki batas 

fasa diatas suhu dan tekanan kritisnya sehingga memiliki sifat mirip zat 

cair dan gas, yang mampu menembus materi padat lebih cepat 

dibanding pelarut cair dengan kemampuan penetrasi baik layaknya 

gas namun tetap memiliki kemampuan sebagai pelarut. Fluida memiliki 

sifat solvasi seperti zat cair dan sifat mobilitas partikel seperti gas.   

Salah satu fluida yang paling banyak dimanfaatkan pada kondisi 

superkritisnya adalah CO2. CO2 superkritis dapat digunakan sebagai 

pelarut karena tidak bersifat toksik, ramah lingkungan dan murah.  CO2 

tidak mudah terbakar, sehingga aman digunakan. Penggunaan CO2 

superkritis dapat menghemat energi karena temperatur dan tekanan 

kritisnya yang rendah (31,1°C dan 73,3 atm). CO2 superkritis dapat 

melarutkan senyawa nonpolar dan beberapa senyawa polar (misalnya 

methanol, aseton), seperti pelarut fluorokarbon. Penemuan surfaktan 
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baru dengan aktivitas permukaan yang sangat tinggi pada scCO2 

dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil dan logam serta dry cleaning 

pada pakaian. Aplikasi scCO2 yang lain yaitu ekstraksi kafein, ekstraksi 

dan fraksionasi minyak dan lemak makanan, hingga pemisahan 

tokoferol dan antioksidan lainnya.  

 
c. Pengembangan teknik pemurnian nanopartikel menggunakan 

membran dengan pori-pori berukuran nano.  

Pemurnian partikel nano tersebut dapat berlangsung lebih cepat dan 

tidak memerlukan pelarut organik dengan menggunakan membran 

dengan pori-pori berukuran nano. Sebelumnya, untuk memurnikan 

partikel nano ini dibutuhkan sekitar 15 liter pelarut organik per gram 

partikel. Dapat dibayangkan adanya ketidakefektif dan keefisienan dari 

teknik pemurnian dengan menggunakan pelarut organik tersebut 

dibandingkan menggunakan teknik pemurnian dengan menggunakan 

membran nano. Penggunaan nanopartikel ini dapat mendukung 

gerakan kimia hijau karena dengan ukuran yang nano tersebut, kita 

dapat menghemat bahan kimia dalam suatu reaksi kimia.  

 
d. Penggunaan hidrokarbon sebagai refigeran dalam sistem refrigerasi. 

Pemakaian refigeran dalam sistem Air Conditioning (AC) seperti 

refigeran kelompok halokarbon/sintetik (CFC: R-12 dan 

Hidroklorofluorokarbon (HCFC): R-22 dan Hidrofluorokarbon (HFC): R-

134-a mempunyai efek negatif terhadap lingkungan yaitu dapat 

menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan dapat 

menyebabkam pemanasan global. Oleh karena itu diperlukan 

refigeran ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti refigeran 

sintetik yaitu refigeran hidrokarbon yang memiliki kinerja yang sama 

dengan R-12 (CFC), R-22 (HCFC) dan R-134a (HFC). Hidrokarbon 

memiliki beberapa kelebihan seperti ramah lingkungan, yang 

ditunjukkan dengan nilai Ozon Depleting Potential (ODP) nol, dan 

GWP yang dapat diabaikan, properti termofisika dan karakteristik 

perpindahan kalor yang baik, kerapatan fasa uap yang rendah, dan 

kelarutan yang baik dengan pelumas mineral. Hidrokarbon yang sering 
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dipakai sebagai refrigeran adalah propana (R-290), isobutana (R-

600a), n-butana (R-600). Campuran yang sering digunakan 

diantaranya  R-290/600a, R-290/600 dan R-290/R-600/R-600a. 

 
e. Reaksi katalisis hidrogenasi, oksidasi dan karbonilasi 

Limbah yang dihasilkan pada industri senyawa organik terutama 

mengandung garam-garam anorganik. Hal ini merupakan konsekuensi 

langsung dari pemakaian reagen anorganik secara stoikiometrik dalam 

sintesis organik. Secara khusus, industri fine chemical dan farmasi 

yang sangat berkembang dan masih menggunakan cara perhitungan 

stoikiometri kuno. Contoh: reduksi stoikiometri dengan logam (Na, Mg, 

Zn, Fe) dan reagen logam hidrida (LiAlH4, NaBH4), oksidasi dengan 

reagen permanganat, mangan oksida dan kromium(VI) dan berbagai 

macam reaksi misalnya sulfonasi, nitrasi, halogenasi, diazolisasi dan 

alkilasi Friedel-Craft, termasuk juga jumlah stoikiometrik dari asam 

mineral (H2SO4, HF, H3PO4) dan asam Lewis (AlCl3, ZnCl2, BF3). Cara 

alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan 

metodologi stoikiometrik kuno adalah dengan menggunakan katalis. 

Tantangan utama dalam industri fine chemical adalah proses yang 

dikembangkan yang didasarkan pada H2, O2, H2O2, CO, CO2 dan NH3 

sebagai sumber langsung dari H, O, C dan N. Tantangan utama dalam 

industri fine chemical adalah proses yang dikembangkan yang 

didasarkan pada H2, O2, H2O2, CO, CO2 dan NH3 sebagai sumber 

langsung dari H, O, C dan N. Reaksi katalisis hidrogenasi, oksidasi dan 

karbonilasi merupakan contoh penerapan efisiensi atom yang baik dan 

pembentukan garam yang rendah. 

 

Keterampilan generasi ahli kimia masa depan untuk mengimplementasikan 

kimia ramah lingkungan berpusat pada materi pendidikan di sekolah yang 

berhubungan dengan green chemistry. Pendidikan dipandang sebagai ajang 

untuk dapat mengenalkan dan mempopulerkan kimia ramah lingkungan 

kepada peserta didik. Kegiatan praktikum di sekolah dapat melatih siswa 

menjadi pemikir ilmiah dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap 

konsep ilmiah dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konsep 
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ilmiah utama. Program kimia ramah lingkungan harus diperkenalkan kepada 

peserta didik mengarah pada keberlanjutan dengan merancang dan 

menggunakan metode yang menggunakan bahan baku alami kemudian akan 

diproses secara ekonomis, efisiensi sumber energi, penghapusan bahan 

limbah gas, cair, dan limbah padat yang berbahaya. Tujuan utamanya adalah 

menjadikan green chemistry sebagai dasar untuk mencegah dan mengurangi 

produksi limbah dalam kegiatan praktikum kimia di sekolah.  

Cara untuk mencegah timbulnya dampak negatif tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan green chemistry dalam praktikum kimia di laboratorium 

sekolah. 

1. Pengenalan potensi risiko dan bekerja sesuai dengan kaidah kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

Praktikum kimia identik dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang 

sifatnya berbahaya. Praktikum kimia identik dengan penggunaan bahan-

bahan kimia yang sifatnya berbahaya seperti Pb(NO3)4, H2SO4, HCl, 

KSCN, NaOH, HNO3, NH3, K2Cr2O7, CuCN, AgNO3 dan beberapa bahan 

kimia lainnya. 

Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ini akan berdampak pada 

kesehatan praktikan dan lingkungan. Penggunaan bahan kimia dalam 

praktikum kimia dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan yang berbahaya selain itu juga memberikan efek buruk bagi 

kesehatan.  

Praktikan yang menangani bahan kimia di laboratorium harus mengetahui 

segala potensi risiko yang dapat terjadi dan mengambil langkah-langkah 

keselamatan kerja dengan tepat sebelum bekerja dengan menggunakan 

bahan-bahan kimia berbahaya. Langkah-langkah keselamatan kerja yang 

dapat dilakukan meliputi penanganan bahan kimia, peralatan pelindung diri 

yang selalu dipakai seperti sarung tangan, masker, dan kaca mata 

pelindung, serta pertimbangan terhadap kesehatan lingkungan. 

 
2. Penggunaan bahan kimia ramah lingkungan sebagai bahan pengganti 

bahan berbahaya dalam praktikum kimia di sekolah  

Bahan kimia ramah lingkungan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang 

tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dan lingkungan sehingga 
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aman untuk digunakan, selain itu kelebihan dari penggunaan bahan kimia 

ramah lingkungan adalah bahan tersebut mudah diperoleh dalam 

kehidupan sehari-hari dengan harga yang relatif lebih murah. 

 
Salah satu contoh bahan ramah lingkungan yang digunakan dalam 

praktikum kimia ramah lingkungan adalah soda kue dan asam cuka. Soda 

kue atau baking soda memiliki rumus kimia NaHCO3. Senyawa ini 

merupakan kristal berwarna putih yang terdapat dalam bentuk serbuk. 

Soda kue sering digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan roti. 

Asam cuka atau asam asetat yang memiliki rumus kimia CH3COOH 

merupakan bahan yang sangat sering digunakan dalam masakan, karena 

dapat memberikan rasa masam pada makanan dan dapat juga digunakan 

sebagai pengawet makanan. Salah satu topik praktikum yang 

menggunakan bahan tersebut adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju 

reaksi. Pada praktikum tersebut penggunaan soda kue dan asam cuka 

sebagai pengganti bahan kimia berbahaya dapat memberikan hasil sesuai 

dengan tujuan praktikum yang ingin dicapai. 

 

3. Praktikum menggunakan teknik micro scale 

Praktikum kimia yang tidak dapat diganti dengan menggunakan bahan 

kimia ramah lingkungan dapat ditanggulangi dengan menggunakan teknik 

micro scale, artinya pelaksanaan praktikum dilakukan dengan skala micro 

dengan menggunakan sedikit bahan-bahan kimia yang berbahaya atau 

dengan konsentrasi yang kecil sehingga dapat mengurangi limbah yang 

dihasilkan. Jika, pelaksanaan praktikum kimia terpaksa harus 

menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, maka perlu mengikuti 

prosedur kerja yang telah ada atau yang direkomendasikan. 

 

 

 

Perlu Anda Pikirkan! 

Mengajar harus selaras dengan praktik. 

Bagaimana mendidik ahli kimia generasi masa depan yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan kimia yang ramah lingkungan terletak pada 
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bahan pendidikan yang berkaitan dengan green chemistry. Pendidikan sangat 

penting untuk mempopulerkan green chemistry. Saat ini pada tingkat 

akademisi dan pendidikan yang ramah lingkungan dibutuhkan oleh 

masyarakat luas. Ahli kimia muda saat ini sudah lebih banyak menggunakan 

metode sintesis senyawa organik yang baru tidka lagi konvensional dengan 

teknik kimia analistis yang dapat menentukan bagaimana meminimalisir 

terjadinya polusi lingkungan. Oleh karena itu merupakan tugas Anda sebagai 

pendidik untuk memberikan pemahaman dan mengajak peserta didik untuk 

bertindak sesuai prinsip green chemistry. 

 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium Kimia  

Pelaksanan pembelajaran di laboratorium sangat berorientasi pada capaian 

kompetensi, ketrampilan dan kemampuan profesional dalam bekerja. 

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) seyogyanya sudah sejak awal ditanamkan kepada peserta didik agar 

pada saat bekerja di laboratorium sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan K3 

di laboratorium.  

Dalam bekerja di laboratorium kimia harus memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja 

dan penyakit yang ditimbulkan pada saat bekerja di laboratorium . 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menuju keselamatan kerja di 

laboratorium adalah penguasaan keterampilan mengelola peralatan dan 

bahan, pengelolaan limbah, penanganan kecelakaan dan pertolongan pertama 

pada kecelakaan. 

Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang 

berakibat pada kerugian. Dan resiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu 

kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Resiko 

kecelakaan dalam bekerja akan terjadi dalam pekerjaan apa saja. Termasuk 

salah satunya adalah bekerja di laboratorium, khususnya laboratorium kimia. 

Baik itu kecelakaan yang berupa pecahnya alat gelas, tumpahan zat kimia 

yang dapat memungkinkan kecelakaan yang fatal kebakaran atau keracunan 

bahan kimia, sehingga kita sangat perlu mempelajari perlengkapan 

laboratorium, tata letak laboratorium, kecelakaan yang mungkin terjadi di 
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laboratorium, penggunaan peralatan kerja di laboratorium, dan pembuangan 

limbah laboratorium. 

 

2.1. Bahaya dan Risiko di Laboratorium Kimia 

Sebagai langkah pertama dalam penilaian risiko, pada saat bekerja di 

laboratorium harus memeriksa rencana untuk eksperimen yang akan dilakukan 

dan mengidentifikasi bahan kimia dengan bahaya tidak dikenal. Banyak 

sumber daya dapat membantu dalam menilai bahaya dan risiko bahan kimia 

di dalam laboratorium. Sumber daya yang paling dikenal dan digunakan secara 

universal meliputi: 

 Rencana kesehatan bahan kimia 

 Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet/MSDS) 

 Ringkasan Keselamatan Bahan Kimia Laboratorium (Laboratory 

Chemical Safety Summary/LCSS) 

 Kartu Keselamatan Bahan Kimia Internasional (International Chemical 

Safety Cards/ICSC) 

 Label, dan 

 Sistem Harmonisasi Global untuk Komunikasi Bahaya (Globally 

Harmonized System/GHS) 

 
Mengevaluasi risiko racun bahan kimia laboratorium 

Toksikologi adalah studi efek balik bahan kimia terhadap sistem hidup. Pada 

saat bekerja di laboratorium kimia, kita harus memahami prinsip dasar tertentu 

dan toksikologi serta belajar mengenali kelas bahan kimia beracun dan korosif 

utama. 

1. Hubungan dosis-respon 

Prinsip dasar toksikologi adalah bahwa tidak ada zat yang sepenuhnya 

aman dan bahwa semua bahan kimia menimbulkan efek racun jika jumlah 

unsur yang cukup tinggi berhubungan dengan sistem hidup. Satu faktor 

terpenting yang menentukan apakah suatu zat berbahaya atau aman 

adalah hubungan antara konsentrasi bahan kimia dan efek racun yang 

dihasilkannya. Untuk semua bahan kimia, ada kisaran konsentrasi yang 

menyebabkan efek bertingkat antara tidak ada efek sama sekali dan 
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kematian. Dalam toksikologi, kisaran ini disebut hubungan dosis-respons 

untuk bahan kimia. Dosis adalah jumlah bahan kimia yang diserap 

(melalui penghirupan, pencernaan, atau penyerapan melalui kulit) dan 

responnya adalah efek yang dihasilkan bahan kimia. Hubungan ini unik 

untuk masing-masing bahan kimia, meski untuk jenis bahan kimia yang 

serupa, hubungan dosis-respons meski untuk bahan kimia jenis tertentu 

sering kali serupa. Untuk sebagian besar bahan kimia umum, dosis 

ambang telah ditentukan di bawah bahan kimia yang tidak dianggap 

berbahaya oleh banyak orang. 

Satu cara untuk mengevaluasi toksisitas akut bahan kimia, atau 

toksisitasnya setelah satu kali paparan, adalah dengan memeriksa dosis 

letal (LD) atau nilai konsentrasi letal (LC) bahan tersebut. 

 LD50 adalah jumlah bahan kimia yang saat dicerna, disuntikkan, atau 

dioleskan ke kulit hewan uji dalam kondisi laboratorium yang 

terkendali membunuh setengah (50%) dari jumlah hewan. LD50 

biasanya dinyatakan dalam miligram atau gram per kilogram berat 

badan. 

 LC50 adalah konsentrasi bahan kimia di udara yang akan membunuh 

50% hewan uji yang terpapar. LC50 diberikan dalam bagian per juta, 

miligram per liter, atau miligram per meter kubik. LC50 lebih sering 

digunakan untuk bahan kimia yang mudah menguap atau bahan 

kimia dengan tekanan uap cukup sehingga penghirupan menjadi rute 

penting masuknya bahan kimia ke tubuh. 

 Nilai LC100 dan LD100 juga berguna, yang didefinisikan sebagai 

konsentrasi atau dosis terendah yang menyebabkan kematian hewan 

uji. Secara umum, semakin tinggi LD50 atau LC50, semakin rendah 

toksisitas bahan kimia. 

 

2. Durasi dan Frekuensi Pemaparan 

Efek racun bahan kimia terjadi setelah pemaparan tunggal (akut), 

intermittent (berulang), atau berulang dalam waktu yang lama (kronis). 

Zat beracun akut menyebabkan kerusakan sebagai akibat pemaparan 

tunggal berdurasi pendek. Hidrogen sianida, hidrogen sulfida, dan 

nitrogen dioksida adalah contoh racun akut. Sebaliknya, zat beracun 
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kronis menyebabkan kerusakan setelah pemaparan berulang atau 

berdurasi lama atau menyebabkan kerusakan yang hanya menjadi bukti 

setelah masa laten yang panjang. Racun kronis mencakup seluruh 

karsinogen, racun reproduktif, dan logam berat tertentu serta 

senyawanya. Banyak racun kronis yang sangat berbahaya, karena masa 

laten yang panjang. Efek kumulatif pemaparan rendah terhadap zat 

semacam itu mungkin tidak tampak selama bertahun-tahun. Banyak 

bahan kimia yang berbahaya, baik secara akut maupun kronis tergantung 

tingkat dan durasi pemaparan. 

 

3. Jalur Pemaparan 

Pemaparan terhadap bahan kimia di laboratorium terjadi melalui 

penghirupan, kontak dengan kulit atau mata, pencernaan, dan injeksi. 

Pertimbangkan masing-masing jalur berbeda berikut ini saat 

mengevaluasi bahaya racun bahan kimia. Risiko kesehatan timbul dari 

pajanan berbagai bahan kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat 

beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada 

sistem tubuh dan organ lainnya.  

 

Gambar 5. 2 Wujud bahan kimia 

Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, 

asap atau kabut dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui tiga cara utama 

antara lain: 

 Inhalasi (menghirup): Dengan bernapas melalui mulut atau hidung, zat 

beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Seorang dewasa saat 

istirahat menghirup sekitar lima liter udara per menit yang 

mengandung debu, asap, gas atau uap. Beberapa zat, seperti 
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fiber/serat, dapat langsung melukai paru-paru. Lainnya diserap ke 

dalam aliran darah dan mengalir ke bagian lain dari tubuh. 

 Pencernaan (menelan): Bahan kimia dapat memasuki tubuh jika 

makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang 

terkontaminasi atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Zat di 

udara juga dapat tertelan saat dihirup, karena bercampur dengan 

lendir dari mulut, hidung atau tenggorokan. Zat beracun mengikuti rute 

yang sama sebagai makanan bergerak melalui usus menuju perut. 

 Penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif: Beberapa diantaranya 

adalah zat melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya 

melalui tangan dan wajah. Kadang-kadang, zat-zat juga masuk melalui 

luka dan lecet atau suntikan (misalnya kecelakaan medis). 

 

Apa yang perlu diketahui untuk mencegah atau mengurangi bahaya? 

 kemampuan bahan kimia untuk menghasilkan dampak kesehatan negatif 

(sifat beracun). Semua bahan kimia harus dianggap sebagai sumber 

potensi bahaya sampai dampak bahan kimia tersebut sepenuhnya 

diketahui;  

 wujud bahan kimia selama proses kerja. Hal ini dapat membantu untuk 

menentukan bagaimana mereka bisa kontak atau masuk ke dalam tubuh 

dan bagaimana paparan dapat dikendalikan; 

 bagaimana mengenali, menilai dan mengendalikan risiko kimia misalnya 

dengan memasang peralatan pembuangan (exhaust) pada sumber 

polutan, menggunakan rotasi pekerjaan untuk mempersingkat pajanan 

pekerja terhadap bahaya;  

 jenis alat pelindung diri (APD) yang diperlukan untuk melindungi pekerja, 

seperti respirator dan sarung tangan;  

 bagaimana mengikuti sistem komunikasi bahaya bahan kimia yang 

sesuai melalui lembar data keselamatan (LDK) dan label dan bagaimana 

menginterpretasikan LDK dan label tersebut. 
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2.2. Mengenal Tanda Bahaya Bahan Kimia 

Penggunaan bahan kimia baik dalam kegiatan praktikum di laboratorium 

harus mengetahui sifat-sifat bahan kimia dari tanda-tanda yang terdapat 

dalam label bahan kimia tersebut sehingga kita dapat melakukan tindakan-

tindakan preventif sehingga meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi 

selama kita bekerja di laboratorium.  

  

Salah satu cara mengenal bahan kimia adalah dengan mempelajari Lembar 

Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau Material Safety Data Sheet (MSDS). 

MSDS adalah dokumen tentang suatu bahan kimia yang berisi tentang 

kumpulan data keselamatan dan petunjuk penggunaan bahan kimia 

berbahaya. 

Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 187/Men/1999, MSDS 

berisi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Identitas produk (nomor produk, nama produk, rumus molekul, nama 

dagang, sinonim) 

2. Nama perusahaan yang memproduksi 

3. Komposisi bahan 

4. Identitas bahaya (kondisi darurat, efek kesehatan, pernafasan, kontak 

kulit,kontak mata, penyakit kronis) 

5. Tindakan P3K (pernafasan, tertelan, kontak kulit, kontak mata, catatan 

untuk dokter) 

6. Tindakan penanggulangan kebakaran/potensi terbakar (api, ledakan, 

media pemadam kebakaran, informasi khusus) 

7. Tindakan terhadap kecelakaan, tumpahan atau kebocoran (tumpahan 

sedikit, tumpahan banyak) 

8. Penyimpanan dan penanganan bahan 

9. Pengendalian pemaparan dan alat pelindung diri (sistem ventilasi, 

perlindungan kulit, perlindungan pernafasan, perlindungan mata, 

10. Sifat fisika (titik lebur, titik didih, tekanan uap, berat jenis, kelarutan 

dalam air, bau, penampakan fisik, titik api/bakar, gravitasi spesifik, ) dan 

sifat kimia 
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11. Reaktivitas dan stabilitas (kestabilan, komposisi produk yang 

membahayakan,polimerisasi yang berbahaya, incompatibility, kondisi 

yang harus dihindari) 

12. Informasi toksikologi (data toksikologi, sifat karsinogen) 

13. Pembuangan limbah 

14. Informasi transportasi (domestik/darat, pesawat, pengepakan) 

15. Peraturan perundanga-undangan 

16. Informasi tambahan (toksisitas terhadap lingkungan) 

17. Pertimbangan penjualan 

18. Informasi lain yang diperlukan 

19. Informasi lainnya (Label peringatan bahaya, label pencegahan, label 

pertolongan pertama, penggunaan produk, informasi revisi 

 
Tanda bahaya harus kita ketahui sehingga ketika kita bekerja dengan bahan 

kimia akan dapat dengam mudah mengenali tanda bahaya yang terdapat 

dalam zat atau bahan kimia tersebut dan kita dapat menangani bahan kimia 

tersebut dengan benar. Simbol bahaya digunakan untuk pelabelan bahan-

bahan berbahaya menurut peraturan tentang bahan berbahaya (ordinance on 

hazardous substances). Berikut adalah tanda bahaya yang dapat kita 

identifikasi dan melekat pada suatu bahan kimia: 

 
Simbol Bahaya (Eropa): 

Inflammable substances (bahan mudah terbakar) 

Bahan mudah terbakar terdiri dari sub-kelompok bahan peledak, bahan 

pengoksidasi, bahan amat sangat mudah terbakar (extremely flammable 

substances), dan bahan sangat mudah terbakar (highly flammable 

substances). 
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1. Explosive (mudah meledak) 

 

Huruf kode: E 

Bahan yang bersifat mudah meledak 

dengan pukulan/benturan, gesekan, 

pemanasan, api dan sumber nyala yang 

lain bahkan tanpa adanya oksigen 

atmosferik.  

Sebagai contoh bahan mudah meledak adalah 2,4,6-trinitro 

toluena (TNT) 

 

2. Oxidizing (pengoksidasi) 

 

Huruf kode: O 

Bahan yang bersifat oksidator bisa berupa 

suatu padatan, cairan atau gas biasanya 

tidak mudah terbakar. Terapi jika kontak 

dengan bahan mudah terbakar atau 

sangat mudah terbakar dapat 

meningkatkan resiko kebakaran secara 

signifikan.  

Sebagai contoh bahan oksidator adalah amonium nitrat, asam perklorat, 

kalium klorat, kalium permanganat dan asam nitrat pekat. 

 

3. Extremly Flamable  (sangat mudah terbakar) 

 

Huruf kode: F+ 

Bahan sangat mudah terbakar merupakan 

cairan yang memiliki titik nyala sangat 

rendah (dibawah 0 ̊C) dan titik didih rendah 

(35 ̊C). Bahan sagat mudah terbakar 

berupa gas dengan udara dapat 

membentuk suatu campuran bersifat 

mudah meledak di bawah kondisi normal.  

Sebagai contoh bahan sangat mudah terbakar adalah dietil eter (cairan) 

dan propana (gas). 
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4. Highly Flamable  (mudah terbakar) 

 

Huruf kode: F 

Bahan mudah terbakar adalah bahan 

yang dapat terbakar dengan sendiri dan 

terbakar dibawah kondisi atmosferik biasa 

atau memiliki titik nyala yang rendah 

(dibawah 21 ̊C). Beberapa bahan mudah 

terbakar menghasilkan gas yang amat 

mudah terbakar. 

Sebagai contoh bahan sangat mudah terbakar misalnya aseton dan 

logam natrium, minyak terpentin. 

 

Bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan 

Istilah bahan berbahaya untuk kesehatan termasuk sub-grup bahan bersifat 

sangat beracun (very toxic substances), bahan beracun (toxic substances) dan 

bahan berbahaya (harmful substances) 

 

5. Very Toxic  (sangat beracun) 

  

Huruf kode: T+ 

Bahan sangat beracun dapat 

menyebabkan kerusakan kesehatan 

akut atau kronis dan bahkan kematian 

pada konsentrasi sangat rendah jika 

masuk ke tubuh melalui inhalasi, 

melalui mulut (ingestion). 

Suatu bahan dikategorikan sangat beracun jika memenuhi kriteria berikut: 

LC50 oral (tikus)                                             ≤ 25 mg/kg berat badan 

LC50 dermal (tikus atau kelinci)                     ≤ 50 mg/kg berat badan 

LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu  ≤ 0,25 mg/L 

LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap           ≤ 0,50 mg/L 

Sebagai contoh bahan sangat beracun misalnya kalium sianida, hydrogen 

sulfida, nitobenzene dan atripin. 
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6. Toxic  (beracun) 

 

Huruf kode: T 

Bahan beracun dapat menyebabkan 

kerusakan kesehatan akut atau 

kronis dan bahkan kematian pada 

konsentrasi rendah jika masuk ke 

tubuh melalui inhalasi, melalui mulut 

(ingestion). 

Suatu bahan dikategorikan beracun jika memenuhi kriteria berikut: 

LC50 oral (tikus)                                          25 – 200 mg/kg berat badan 

LC50 dermal (tikus atau kelinci)                  50 – 400 mg/kg berat badan 

LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu 0,25 – 1 mg/L 

LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap          0,50 – 2 mg/L 

Bahan dan formulasi yang memiliki sifat : 

Karsinogenik, mutagenik, toksik untuk reproduksi atau sifat-sifat merusak 

secara kronis yang lain ditandai dengan simbol bahaya ‘toxic substances’ 

dan kode huruf T. 

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya solven-solven, seperti 

metanol (toksik) dan benzene (toksik, karsinogenik). 

 

7. Harmful  (berbahaya) 

 

Huruf kode: Xn 

Bahan berbahaya memiliki resiko merusak 

kesehatan jika masuk melalui tubuh melalui 

inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak 

dengan kulit.  

Suatu bahan dikategorikan beracun jika memenuhi kriteria berikut: 

LC50 oral (tikus)                                           200 – 2000 mg/kg berat badan 

LC50 dermal (tikus atau kelinci)                   400 – 2000 mg/kg berat badan 

LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu 1 – 5 mg/L 

LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap          2 – 20 mg/L 

Contoh bahan berbahaya misalnya solven 1,2-etane-1,2-diol atau etilen 

glikol dan diklorometan. 
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Bahan-bahan yang merusak jaringan (tissue destroying substances) 

Bahan korosif (corrosive substances) dan bahan iritan (irritant substances) 

termasuk didalam golongan bahan yang merusak jaringan. 

 

8. Corrosive (korosif) 

 

Huruf kode: C 

Bahan korosif merusak jaringan hidup, merusak 

kesehatan dan kulit hewan uji, seperti asam 

(pH<2) dan basa (pH>11,5). Bahan ini bersifat 

menghancurkan dan dikenal sebagai bahan 

tajam (caustic). 

Contoh bahan bersifat korosif misalnya amonia, bromina, kalsium oksida, 

klorin, kloramina, asam hidroklorat, asam hidroflorat, hidrogen peroksida, 

metal hidroksida, asam nitrat, nitrogen dioksida, fenol, fosfor dan fosfor 

pentoksida. 

 

 

9. Irritant (menyebabkan iritasi) 

 

Huruf kode: Xi 

Bahan iritan adalah bahan kimia non korosif yang 

memiliki efek peradangan (pembengkakan dan 

kemerahan), dapat menyebabkan inflamasi jika 

kontak dengan kulit atau selaput lendir. Bahan ini 

dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan, mata, 

dan kulit. 

Contoh bahan bersifat iritan misalnya isopropilamina, kalsium klorida dan 

asam dan basa encer. Chlorin tablet, Citric acid, Potassium disulfite, Silver 

sulfate, Sodium carbonate anhydrous juga merupakan bahan yang 

bersifat iritan. 
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Bahan Berbahaya bagi Lingkungan (Dangerous for Environment) 

10. Dangerous for Environment (Bahaya bagi Lingkungan) 

  

Huruf kode: N 

Bahan berrbahaya terhadaap lingkungan 

dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam 

sela waktu tertentu pada satu kompartemen 

lingkungan atau lebih (air, tanah, udara, 

tanaman, mikroorganisme) dan 

menyebabkan ganguan ekologi. 

Contoh bahan berbahaya terhadap lingkungan misalnya tributil timah 

klorida, tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan 

petroleum. 

 

 

 

Simbol NFPA (USA): 

Di Amerika Serikat NFPA (The National Fire Protection Association) 

mengembangkan label bentuk diamon dengan empat warna yang masing-

masing bernomor indikasi antara 0-4 (0 jika tidak ada bahaya, 4 menunjukkan 

beberapa bahaya), indikasi bahaya bahan kimia terhadap kesehatan, 

flammabilitas, dan reaktivitas. Label dibutuhkan dipasang pada seluruh bahan 

kimia yang ada di laboratorium. 

 

Warna merah adalah kemudahan menyala/flammebility. Biru untuk risiko pada 

kesehatan. Kuning untuk reaktivitasnya (kecenderungan meledak). Bagian 

berwarna putih terkait dengan bahaya khusus. 

http://www.nmsu.edu/safety/programs/chem_safety/NFPA-ratingA-C.htm
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Warna Biru – Kesehatan 

• 4 = ekstrim, merupakan bahan yang sangat toksik, artinya paparan sangat 

singkat dapat menyebabkan kematian atau sebagian besar luka permanen 

• 3 = serius, artinya paparan singkat dapat menyebabkan luka permanen atau 

temporer yang serius walaupun dilakukan pengobatan, dan/atau diketahui 

mempunyai efek karsinogen, mutagen atau teratogen pada binatang. 

• 2 = moderat, artinya paparan yang sering atau terus menerus tetapi tidak 

kronis dapat menyebabkan luka tetap atau kerusakan kecuali dilakukan 

pengobatan.  

• 1 = ringan, artinya paparan dapat menyebabkan iritasi tetapi hanya 

sebagian kecil luka tetap, dan/atau tidak berbahaya bila digunakan secara 

hati-hati dan bertanggung jawab. 

• 0 = minimal, artinya tidak terdapat bahaya toksisitas.  

 

Warna merah – kemudahan terbakar 

• 4 = ekstrim, dengan cepat atau sepenuhnya menguap pada tekanan & 

temperatur normal, atau segera terdispersi ke udara dan segera terbakar 

• 3 = serius, artinya bahan berupa cairan & padatan yang dapat terbakar pada 

hampir semua kondisi temperatur ambien 

• 2 = moderat, artinya bahan tidak mudah terbakar yang mempunyai karakter 

dapat terbakar bila terpapar panas terlebih dahulu atau terpapar pada 

temperatur yang tinggi.  
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• 1 = ringan, artinya baru dapat terbakar bila ada pemanasan  

• 0 = minimal, artinya bahan yang tidak terbakar 

 

Warna Kuning -  Reaktivitas 

• 4 = ekstrim, artinya segera dapat meledak atau dekomposisi/reaksi 

eksplosif pada temperatur & tekanan normal, bahan yang dapat 

menghasilkan reaksi eksotermis dengan sendirinya 

• 3 = serius, artinya dapat meledak atau reaksi eksplosif, tetapi butuh sumber 

inisiasi yang kuat atau harus dipanasi pada kondisi terbatas sebelum 

inisiasi, atau reaksi eksplosif dengan air 

• 2 = moderat, artinya secara normal tidak stabil dan segera terdekomposisi 

secara hebat tetapi tidak meledak. Selain itu dapat bereaksi hebat dengan 

air atau membentuk campuran dengan air yang dapat meledak 

• 1 = ringan, artinya secara normal stabil, tetapi dapat menjadi tidak stabil 

pada kenaikan temperatur & tekanan atau bereaksi dengan air 

membebaskan sejumlah energi, tetapi tidak hebat/keras 

• 0 = minimal, artnya secara normal stabil, walau terpapar pada kondisi 

kebakaran, dan tidak reaktif dengan air 

 

Warna putih – bahaya khusus 

Bagian ini menunjukkan bahaya khusus. Hanya ada dua tipe bahaya khusus 

yang digunakan oleh NFPA 

• OX= Menunjukkan pengoksidasi, bahan kimia yang dapat dengan cepat 

meningkatkan kecepatan pengapian/pembakaran 

• W = Umumnya reaktif terhadap air. Hal ini mengindikasikan satu potensi 

bahwa bahaya penggunaan air dalam memadamkan kebakaran yang 

mengandung bahan tersebut.     

 

Contoh Simbol Propana 

 

 

 

 

 

0  1 

4 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:NFPA_704.svg


 

136 
 

 

Dalam pelabelan terdapat juga petunjuk tentang resiko khusus (Frase-R) dan 

Petunjuk tentang informasi kemanan bahan (Frase-S) 

Petunjuk tentang resiko khusus (Frase-R) 

Frase-R memberikan petunjuk tentang resiko khusus yang mungkin timbul 

dari penanganan bahan-bahan berbahaya. Huruf “R” merupakan kependekan 

dari resiko (Risk). Menurut “Ordinance on Hazardous Substances”, Frase-R 

harus diseleksi karena klasifikasi suatu bahan dan digunaan untuk pelabelan. 

Seleksi Frase-R mengikuti kriteria yang sama dengan petunjuk tentang simbol 

bahaya dan diskripsi bahaya.  

Petunjuk tentang informasi kemanan bahan (Frase-S) 

Frase-S memberikan petunjuk tentang informasi keamanan bahan-berbahaya 

sehingga pengguna dapat menghindari resiko selama penanganan bahan dan 

formulasi berbahaya, dan dapat memperkirakan pelepasan bahan-bahan 

tesebut, untuk mengendalikan konsekuensi kecelakaan, dan 

merekomendasikan pertolongan pertama. 

Huruf “S” adalah singkatan dari “Safety” (keamanan). Menurut “Ordinance on 

Hazardous Substances”, Frase-S harus diseleksi karena klasifikasi suatu 

bahan dan digunakan untuk pelabelan. Seleksi Frase-R mengikuti kriteria 

yang sama dengan petunjuk tentang simbol bahaya dan diskripsi bahaya.  

 

2.3. Penanganan Bahan Kimia 

Pengelolaan bahan kimia di laboratorium berarti bagaimana cara mengambil, 

menggunakan, menyimpan bahan kimia. Penanganan bahan harus 

memperhatikan sifat-sifat bahan kimia tersebut. Dalam menjaga keselamatan 

kerja di laboratorium tentunya diperlukan pengetahuan tentang sifat fisika 

maupun kimia suatu bahan. Sifat fisika bahan meliputi warna, wujud, bentuk 

kristal, kelarutan, titik didih, titik lebur, titik beku, densitas, dan lain-lain. Sifat 

kimia bahan berhubungan dengan karakter bahan tersebut dalam reaksi kimia 

meliputi sifat asam, basa, oksidator, reduktor, elektrolit, non elektrolit (kuat, 

sedang, maupun lemah) dan lain-lain. Oleh karena itu sebelum 

mempergunakan bahan kimia hendaknya kita pelajari dahulu karakter bahan 

tersebut.  



 

137 
 

 

1) Penyimpanan Bahan Kimia 

Ikuti panduan umum ini saat menyimpan bahan kimia dan peralatan bahan 

kimia: 

1. Sediakan tempat penyimpanan khusus untuk masing-masing bahan 

kimia dan kembalikan bahan kimia ke tempat itu setelah digunakan. 

2. Simpan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. 

3. Amankan rak dan unit penyimpanan lainnya. Pastikan rak memiliki bibir 

pembatas di bagian depan agar wadah tidak jatuh. Idealnya, tempatkan 

wadah cairan pada baki logam atau plastik yang bisa menampung 

cairan jika wadah rusak. Tindakan pencegahan ini utamanya penting di 

kawasan yang rawan gempa bumi atau kondisi cuaca ekstrem lainnya.  

4. Hindari menyimpan bahan kimia di atas bangku, kecuali bahan kimia 

yang sedang digunakan. Hindari juga menyimpan bahan dan peralatan 

di atas lemari. Jika terdapat sprinkler, jaga jarak bebas minimal 18 inci 

dari kepala sprinkler. 

5. Jangan menyimpan bahan pada rak yang tingginya lebih dari 5 kaki 

(~1,5 m). 

6. Hindari menyimpan bahan berat di bagian atas. 

7. Jaga agar pintu keluar, koridor, area di bawah meja atau bangku, serta 

area peralatan keadaan darurat tidak dijadikan tempat penyimpanan 

peralatan dan bahan. 

8. Labeli semua wadah bahan kimia dengan tepat. Letakkan nama 

pengguna dan tanggal penerimaan pada semua bahan yang dibeli untuk 

membantu kontrol inventaris. 

9. Hindari menyimpan bahan kimia pada tudung asap kimia, kecuali bahan 

kimia yang sedang digunakan. 

10. Simpan racun asiri (mudah menguap) atau bahan kimia pewangi pada 

lemari berventilasi. Jika bahan kimia tidak memerlukan lemari berventilasi, 

simpan di dalam lemari yang bisa ditutup atau rak yang memiliki bibir 

pembatas di bagian depan. 

11. Simpan cairan yang mudah terbakar di lemari penyimpanan cairan yang 

mudah terbakar yang disetujui. 
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12. Jangan memaparkan bahan kimia yang disimpan ke panas atau sinar 

matahari langsung. 

13. Simpan bahan kimia dalam kelompok-kelompok bahan yang sesuai 

secara terpisah yang disortir berdasarkan abjad. 

14. Ikuti semua tindakan pencegahan terkait penyimpanan bahan kimia yang 

tidak sesuai.  

15. Berikan tanggung jawab untuk fasilitas penyimpanan dan tanggung jawab 

lainnya di atas kepada satu penanggung jawab utama dan satu orang 

cadangan. Kaji tanggung jawab ini minimal setiap tahun.  

 

Wadah dan Peralatan 

Ikuti panduan khusus di bawah ini tentang wadah dan peralatan yang 

digunakan untuk menyimpan bahan kimia. 

1. Gunakan perangkat pengaman sekunder, seperti wadah pengaman 

(overpack), untuk menampung bahan jika wadah utama pecah atau bocor.  

2. Gunakan baki penyimpanan yang tahan korosi sebagai perangkat 

pengaman sekunder untuk tumpahan, kebocoran, tetesan, atau cucuran. 

Wadah polipropilena sesuai untuk sebagian besar tujuan penyimpanan.  

3. Sediakan lemari berventilasi di bawah tudung asap kimia untuk menyimpan 

bahan berbahaya. 

4. Segel wadah untuk meminimalkan terlepasnya uap yang korosif, mudah 

terbakar, atau beracun. 

  

Penyimpanan Cairan yang Mudah Terbakar dan Gampang Menyala 

Ikuti panduan ini untuk menyimpan cairan yang mudah terbakar dan gampang 

menyala: 

1. Jika tempatnya memungkinkan, simpan cairan yang gampang menyala 

dalam lemari penyimpanan bahan yang mudah terbakar. 

2. Simpan cairan gampang menyala di dalam wadah aslinya (atau wadah 

lain yang disetujui) atau dalam kaleng keselamatan. Jika memungkinkan, 

simpan cairan yang mudah terbakar yang berjumlah lebih dari 1 L dalam 

kaleng keselamatan. 
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3. Simpan 55 galon (~208 L) drum cairan yang mudah terbakar dan 

gampang menyala dalam ruang penyimpanan khusus untuk cairan yang 

mudah terbakar. 

4. Jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari bahan 

oksidasi kuat, seperti asam nitrat atau kromat, permanganat, klorat, 

perklorat, dan peroksida. 

5. Jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari sumber 

penyulutan. Ingat bahwa banyak uap yang mudah terbakar lebih berat 

dibandingkan udara dan dapat menuju ke sumber penyulutan.  

  

Penyimpanan Zat yang Sangat Reaktif 

Ikuti panduan umum di bawah ini saat menyimpan zat yang sangat reaktif. 

1. Pertimbangkan persyaratan penyimpanan setiap bahan kimia yang 

sangat reaktif sebelum membawanya ke dalam laboratorium. 

2. Baca MSDS atau literatur lainnya dalam mengambil keputusan tentang 

penyimpanan bahan kimia yang sangat reaktif. 

3. Bawa bahan sejumlah yang diperlukan ke dalam laboratorium untuk 

tujuan jangka pendek (hingga persediaan 6 bulan, tergantung pada 

bahannya). 

4. Pastikan memberi label, tanggal, dan mencatat dalam inventaris semua 

bahan yang sangat reaktif segera setelah bahan diterima. 

5. Jangan membuka wadah bahan yang sangat reaktif yang telah melebihi 

tanggal kedaluwarsanya.  

6. Jangan membuka peroksida organik cair atau pembentuk peroksida jika 

ada kristal atau endapan.  

7. Untuk masing-masing bahan kimia yang sangat reaktif, tentukan tanggal 

pengkajian untuk mengevaluasi kembali kebutuhan dan kondisi dan 

untuk membuang (atau mendaur ulang) bahan yang terurai dari waktu 

ke waktu.  

8. Pisahkan bahan berikut: 

- agen pengoksidasi dengan agen pereduksi dan bahan mudah 

terbakar; 

- bahan reduksi kuat dengan substrat yang mudah direduksi; 

- senyawa piroforik dengan bahan yang mudah terbakar; dan  
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- asam perklorik dengan bahan reduksi. 

9. Simpan cairan yang sangat reaktif di baki yang cukup besar untuk 

menampung isi botol. 

10. Simpan botol asam perklorik dalam baki kaca atau keramik. 

11. Jauhkan bahan yang dapat diubah menjadi peroksida dari panas 

dan cahaya. 

12. Simpan bahan yang bereaksi aktif dengan air sejauh mungkin dari 

kemungkinan kontak dengan air. 

13. Simpan bahan yang tidak stabil, karena panas dalam lemari es. 

Gunakan lemari es dengan fitur keselamatan ini: 

- semua kontrol yang menghasilkan percikan di bagian luar; 

- pintu terkunci magnetik; 

- alarm yang memperingatkan jika suhu terlalu tinggi; dan 

- suplai daya cadangan. 

14. Simpan peroksida organik cair pada suhu terendah yang mungkin 

sesuai daya larut atau titik beku. Peroksida cair sangat sensitif 

selama perubahan fase. Ikuti panduan pabrik untuk penyimpanan 

bahan yang berbahaya ini. 

15. Lakukan inspeksi dan uji bahan kimia pembentuk peroksida secara 

periodik dan beri bahan label akuisisi dan tanggal kedaluwarsa. 

Buang bahan kimia yang kedaluwarsa.  

16. Simpan bahan yang sangat sensitif atau simpan lebih banyak 

bahan eksplosif dalam kotak anti ledakan. 

17. Batasi akses ke fasilitas penyimpanan. 

 

 

 

Penyimpanan Bahan yang Sangat Beracun 

Lakukan tindakan pencegahan berikut saat menyimpan karsinogen, toksin 

reproduktif, dan bahan kimia dengan tingkat toksisitas akut tinggi. 

1. Simpan bahan kimia yang diketahui sangat beracun dalam penyimpanan 

berventilasi dalam perangkat pengaman sekunder yang resisten secara 

kimia dan anti pecah. 
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2. Jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal. 

3. Beri label area penyimpanan dengan tanda peringatan yang sesuai. 

4. Batasi akses ke area penyimpanan. 

5. Pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun. 

 

Bekerja dengan Bahan Kimia 

Bila anda bekerja dengan bahan kimia maka diperlukan perhatian dan 

kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus 

diperhatikan adalah:  

a. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia  

b. Hindari menghirup langsung uap bahan kimia  

c. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah 

khusus (cukup dengan mengkibaskan ke arah hidung)  

d. Bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi 

(pedih dan gatal) 

 

Memindahkan Bahan Kimia 

Seorang laboran pasti melakukan pekerjaan pemindahan bahan kimia pada 

setiap kerjanya. Ketika melakukan pemindahan bahan kimia maka harus 

diperhatikan hal hal sebagai berikut :  

a. Baca label bahan sekurang kurangnya dua kali untuk menghindari 

kesalahan dalam pengambilan bahan misalnya antara asam sitrat dan 

asam nitrat.  

b. Pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan  

c. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan  

d. Jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk 

menghindari kontaminasi, meskipun dalam hal ini kadang terasa boros  

  

Cara Pemanasan Larutan dalam Tabung Reaksi 

Pemanasan tabung reaksi sering dilakukan dalam suatu percobaan di 

laboratorium. Ada banyak reaksi yang harus dilakukan pemanasan untuk 

mempercepat proses reaksi. Tata cara melakukan pemanasan tabung reaksi 

adalah:  

a. Isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya.  
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b. Api pemanas terletak pada bagian bawah larutan.  

c. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata.  

d. Arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya 

tidak mengenai orang lain.  

 

Cara memanaskan dengan gelas Kimia  

Pemanasan yang dilakukan menggunakan gelas kimia (bukan tabung reaksi) 

maka harus memperhatikan aturan sebagai berikut :  

a. Gunakan kaki tiga sebagai penopang gelas kimia tersebut.  

b. Letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk 

menghindari pemanasan mendadak.  

c. Jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penagas air, isikan air 

seperempatnya saja supaya tidak terjadi tumpahan.  

 

2.4. Penanganan Tumpahan Bahan Kimia 

Perangkat pengaman tumpahan 

Pada saat bekerja di laboratorium tempat zat berbahaya digunakan harus 

mengetahui kebijakan kendali tumpahan. Untuk tumpahan non-darurat, 

perangkat pengendali tumpahan yang disesuaikan untuk potensi risiko bahan 

yang digunakan mungkin tersedia. Perangkat ini digunakan untuk 

menghalangi dan membatasi tumpahan jika dapat dilakukan tanpa resiko 

cedera atau kontaminasi. 

Simpan perangkat tumpahan di dekat jalan keluar laboratorium agar siap 

diakses. Perangkat pengendali tumpahan biasa mencakup item berikut: 

 Bantal pengendali tumpahan. Secara umum, gunakan bantal yang dijual 

bebas ini untuk menyerap pelarut, asam, dan alkali tajam, tetapi jangan 

digunakan untuk menyerap asam hidrofl orat. 

 Absorben lembam, seperti vermikulit, tanah liat, dan pasir. Kertas bukan 

bahan yang lembam dan tidak boleh digunakan untuk membersihkan 

bahan pengoksidasi seperti asam nitrat. 

 Bahan penetral untuk tumpahan asam seperti natrium karbonat dan 

natrium bikarbonat. 
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 Bahan penetral untuk tumpahan alkali seperti natrium bisulfat dan asam 

sitrat. 

 Sekop plastik besar dan peralatan lainnya seperti sapu, ember, kantung, 

dan pengki. 

 PPE, peringatan, pita barikade, dan perlindungan yang tepat agar tidak 

tergelincir atau terjatuh di lantai basah selama atau setelah pembersihan. 

 

Tumpahan dengan Zat Bertoksisitas Tinggi 

Pastikan prosedur tanggap darurat, perangkat tumpahan, dan perangkat 

tanggap darurat mencakup zat sangat beracun. Perangkat tumpahan untuk 

zat beracun harus ditandai, disimpan, dan disegel untuk menghindari 

kontaminasi dan membuatnya mudah diakses dalam keadaan darurat. Konten 

penting meliputi penyerap pengendali tumpahan, penutup permukaan yang 

tidak dapat ditembus (untuk mencegah penyebaran kontaminasi saat 

melakukan langkah tanggap darurat), tanda peringatan, pembatas darurat, 

persediaan pertolongan pertama, dan penawar racun. 

Lakukan eksperimen dengan bahan kimia sangat beracun di daerah kerja 

yang dirancang untuk mengamankan pelepasan secara tidak disengaja. 

Gunakan baki dan jenis perangkat pengaman sekunder lainnya untuk 

menampung tumpahan yang tidak disengaja. Lakukan teknik secara hati-hati 

untuk mengurangi resiko tumpahan dan pelepasan. Pasang semua informasi 

toksisitas dan tanggap darurat di luar area terdekat sehingga dapat diakses 

dalam keadaan darurat. 

 

Pembersihan Tumpahan 

Prosedur tertentu untuk membersihkan tumpahan berbeda-beda tergantung 

lokasi kecelakaan, jumlah dan bahaya bahan yang tumpah, serta pelatihan 

orang yang terlibat. Lakukan pembersihan apa pun dengan mengenakan PPE 

yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Di bawah ini panduan untuk 

membersihkan beberapa tumpahan tidak sengaja dan tidak darurat. 

 

 Bahan dengan kemudahbakaran rendah yang tidak mudah menguap atau 

yang memiliki toksisitas rendah.  
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Kategori zat berbahaya ini meliputi asam anorganik (misal., asam sulfat dan 

nitrat) dan basa kuat (misal, natrium dan kalium hidroksida). Untuk 

membersihkan, kenakan PPE yang tepat, termasuk sarung tangan, kaca mata 

percikan bahan kimia, dan pelapis sepatu bila perlu. Netralkan bahan kimia 

yang tumpah dengan bahan seperti natrium bisulfat (untuk alkali) dan natrium 

karbonat atau bikarbonat (untuk asam), lalu serap ke bahan lembam seperti 

vermikulit, kumpulkan dengan sekop, dan buang dengan tepat. 

 

 Cairan yang mudah terbakar. 

Tindakan cepat sangat penting saat pelarut yang mudah terbakar dan memiliki 

toksisitas relatif rendah tumpah. Kategori ini meliputi eter petrolium, pentana, 

dietil eter, dimetoksietana, dan tetra hidrofuran. Peringatkan pegawai lainnya 

di laborarotium, padamkan semua api, dan matikan semua peralatan yang 

menghasilkan percikan api. Dalam beberapa kasus, matikan daya ke 

laboratorium dengan pemutus arus, tetapi menjaga sistem ventilasi tetap 

berjalan. Serap pelarut yang tumpah dengan penyerap tumpahan atau bantal 

tumpahan sesegera mungkin. Jika hal ini tidak dapat dilakukan dengan cepat, 

pertimbangkan untuk mengevakuasi laboratorium. Segel penyerap dan bantal 

yang telah digunakan dalam wadah dan buang dengan benar. Gunakan alat 

tanpa percikan saat membersihkan. 

 

 Zat sangat beracun.  

Jangan mencoba membersihkan zat sangat beracun sendirian. Beri tahu 

lembaga tanggap darurat, dan hubungi petugas keselamatan dan keamanan 

kimia laboratorium (CSSO) atau manajer laboratorium untuk meminta bantuan 

dalam mengevaluasi bahaya yang terlibat. Para ahli ini akan mengetahui cara 

membersihkan bahan tersebut.  

 

2.5. Penanganan Limbah Kimia 

Setelah menyelesaikan prosedur dan reaksi kimia, maka akan ditinggalkan 

residu (sisa-sisa) slurries, (campuran encer dari bahan tidak terlarut, 

endapan, zat warna, dan lain-lain) dan larutan sisa yang harus dibuang. 

Sisa-sisa ini merupakan limbah kimia yang termasuk lmbah bahan 
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berbahaya dan beracun (B3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 101 

tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, 

definisi limbah B3 ialah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung B3 (zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, 

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

 

Limbah bahan kimia secara umum meracuni lingkungan, oleh karena itu 

perlu penanganan khusus :  

1) Limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan.  

2) Buang pada tempat yang disediakan  

3) Limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang.  

4) Limbah padat (kertas saring, korek api, endapan) dibuang ditempat 

khusus.  

5) Limbah yang tidak berbahaya (Misal: detergen) boleh langsung 

dibuang, dengan pengenceran air yang cukup banyak.  

6) Buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai.  

7) Limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada 

botol dan diberi label yg jelas.  

2.6. Alat Perlindungan Diri (APD)/Personal Protection Equipment 

(PPE) di Laboratorium 

1) Peralatan dan Pakaian Pelindung di Laboratorium 

Pakaian Pribadi: 
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Gambar 5. 3 Jas Laboratorium 

 

Pakaian pribadi harus menutupi tubuh sepenuhnya. Kenakan jas 

laboratorium yang sesuai dan tahan api dalam keadaan 

dikancingkan dan lengan tidak digulung. Selalu gunakan pakaian  

pelindung jika ada kemungkinan bahwa pakaian pribadi dapat 

terkontaminasi atau rusak karena bahan berbahaya kimia. Ikat 

rambut yang panjang dan hindari penggunaan pakaian longgar 

serta perhiasan. 

 
Perlindungan Kaki:  

 

Gambar 5. 4 Penggunaan Perlindungan Kaki 
(Sumber: www.lincolnu.edu) 

 

Kenakan sepatu yang kuat di area tempat bahan kimia berbahaya 

digunakan dan kerja mekanik dilakukan. Dalam banyak kasus, 

kenakan sepatu keselamatan. Kenakan pula celana panjang, 

bukan celana pendek untuk melindungi kaki dari percikan bahan 

kimia di laboratorium. 

 
 

http://www.lincolnu.edu/
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Perlindungan Mata dan Wajah:  

 

Gambar 5. 5 Alat Perlindungan Mata dan wajah 
(Sumber: www.nap.edu) 

 

Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping 

untuk bekerja di laboratorium dan, terutama, dengan bahan kimia 

berbahaya. Laboratorium juga harus menyediakan kaca mata 

benturan yang dilengkapi pelindung percikan (kaca mata 

pelindung percikan bahan kimia), pelindung wajah sepenuhnya 

yang juga melindungi tenggorokan, dan pelindung mata khusus 

(yaitu perlindungan terhadap sinar ultraviolet atau sinar laser). 

 

 

 

Pelindung Tangan:  

 

Gambar 5. 6 Penggunaan Sarung Tangan 
(Sumber: www.nap.edu) 

 

Sepanjang waktu, gunakan sarung tangan yang sesuai dengan 

derajat bahaya. Krim dan lotion penghalang dapat memberi 

perlindungan kulit, tetapi tidak akan menggantikan sarung tangan, 

pakaian pelindung, atau peralatan pelindung lainnya. 

 

http://www.nap.edu/
http://www.nap.edu/
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Peralatan keselamatan darurat 

Sekolah harus menyediakan peralatan keselamatan: 

 perangkat pengendali tumpahan; 

 pelindung keselamatan; 

 peralatan keselamatan kebakaran, seperti pemadam api, detektor 

panas dan asap, selang kebakaran, dan sistem pemadaman api 

otomatis; 

 respirator; 

 pancuran keselamatan; dan 

 unit pencuci mata. 

 

Laboratorium harus menyediakan peralatan darurat: 

 alat bantu pernafasan (hanya untuk digunakan oleh pegawai terlatih); 

 selimut untuk menyelimuti penderita cedera; 

 tandu (meski umumnya paling baik menunggu bantuan medis yang 

kompeten); dan 

 Peralatan pertolongan pertama untuk situasi tidak biasa yang 

memerlukan pertolongan pertama dengan segera.  

Simpan peralatan keselamatan dan darurat di tempat yang ditandai dengan 

baik dan sangat mudah terlihat di seluruh laboratorium. Buat stasiun tarik 

alarm kebakaran dan telepon dengan nomor kontak darurat yang siap 

dihubungi. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah memahami uraian materi pada kegiatan pembelajaran 5, silakan Anda 

melakukan aktivitas berikut: 

Mengingat pentingnya green chemistry sebagai pendekatan untuk 

pencegahan pencemaran akibat bahan-bahan kimia yang dapat merusak 

lingkungan, maka konsep green chemistry perlu diaplikasikan dalam 

pembelajaran kimia di sekolah, khususnya dalam kegiatan praktikum di 

laboratorium. Kegiatan praktikum di laboratorium yang berorientasi pada 

prinsip green chemistry dilakukan dalam bentuk aktivitas sehingga upaya 
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untuk mengurangi, menghilangkan, dan mengganti penggunaan bahan-bahan 

kimai beracun dan berbahaya yang digunakan dalam percobaan, sehingga 

mengurangi kadar polutan dan volume limbah. Sebagai Guru, Anda 

merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran kimia 

berwawasan lingkungan, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengaplikasikan prinsip-prinsip green chemistry.  

1. Silakan Anda identifikasi bentuk penerapan green chemistry yang sudah 

Anda lakukan pada kegiatan praktikum di laboratorium di sekolah Anda! 

Jika Anda masih belum menerapkan green chemistry dalam kegiatan 

praktikum di laboratorium. Silakan Anda rencanakan peluang yang 

dapat dilakukan untuk menerapkan green chemistry dalam kegiatan 

praktikum di laboratorium sekolah Anda! 

2. Buatlah rancangan percobaan kimia sesuai dengan prosedur yang 

benar dengan memperhatikan penanganan B3, tumpahan bahan kimia, 

pembuatan larutan dari larutan pekat dan aspek K3 lainnya. 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

 Kerjakan soal-soal berikut. 

 Jawaban dengan singkat dan jelas. 

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan green chemistry! 

2. Bedakan antara green chemistry dan kimia lingkungan! 

3. Sebutkan 12 prinsip green chemistry! 

4. Jelaskan penerapan energi hijau sebagai salah satu contoh penerapan 

prinsip green chemistry! 

5. Berikan contoh aplikasi green chemistry dalam kegiatan praktikum kimia di 

laboratorium! 

6. Bagaimana bahan kimia dapat masuk kedalam tubuh! 

7. Jelaskan sifat bahan kimia yang bersifat korosif dan berikan contohnya! 

8. Bagaimana prosedur penyimpanan bahan kimia yang sangat beracun? 

9. Jelaskan cara pemanasan larutan dalam tabung reaksi! 

10. Peralatan keselamatan apa saja yang wajib disediakan pada laboratorium! 
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F. Rangkuman 

1. Green chemistry adalah suatu falsafah atau konsep yang mendorong 

desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun 

mengeliminir penggunaan dan produksi zat-zat (substansi) toksik dan 

atau berbahaya. Konsep ini cenderung mengarah ke aplikasi pada 

sektor industri. 12 prinsip green chemistry yaitu: mencegah 

terbentuknya limbah, ekonomi atom, sintesis kimia yang kurang 

menimbulkan efek berbahaya, desain produk kimia yang aman, 

penggunaan pelarut yang aman dan kondisi reaksi yang lebih aman, 

meningkatkan efisiensi energi, penggunaan bahan baku terbarukan, 

mengurangi derivatisasi terhadap senyawa kimia, katalis, merancang 

produk kimia yang dapat terdegradasi, analisis pada waktu bersamaan 

dengan proses produksi untuk mencegah terjadinya polusi, 

minimalisasi potensi terjadinya kecelakaan. 

 

2. Aplikasi green chemistry terdapat dalam beberapa contoh berikut: 

a. Penggunaan bahan bakar biodiesel 

b. Penggunaan fluida karbondioksida superkritis sebagai pelarut 

c. Pengembangan teknik pemurnian nanopartikel menggunakan 

membran dengan pori-pori berukuran nano. 

d. Penggunaan hidrokarbon sebagai refigeran dalam sistem refigerasi 

e. Rekasi katalisis hidrogenasi, oksidasi dan karbonilasi 

f. Pengenalan potensi risiko dan bekerja sesuai dengan kaidah 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

g. Penggunaan bahan kimia ramah lingkungan sebagai bahan 

pengganti bahan berbahaya dalam praktikum kimia di sekolah. 

h. Praktikum menggunakan teknik micro scale. 

3. Penanganan bahan kimia meliputi penyimpanan bahan kimia, bekerja 

dengan bahan kimia dan penanganan tumpahan bahan kimia sesuai 

dengan prosedur. 
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4. Penanganan tumpahan bahan kimia harus memperhatikan perangkat 

pengaman tumpahan, penanganan tumpahan zat bertoksisitas tinggi, 

serta cara pembersihan tumpahan bahan kimia sesuai prosedur. 

5. Penanganan limbah kimia dapat dilakukan dengan penanganan 

khusus berikut ini: 

a. Limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan.  

b. Buang pada tempat yang disediakan  

c. Limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur 

ulang.  

d. Limbah padat (kertas saring, korek api, endapan) dibuang 

ditempat khusus.  

e. Limbah yang tidak berbahaya (misal: detergen) boleh langsung 

dibuang, dengan pengenceran air yang cukup banyak.  

f. Buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai.  

g. Limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan 

pada botol dan diberi label yg jelas.  

6. Peralatan dan pakaian pelindung di laboratorium diantaranya yaitu jas 

laboratorium, sepatu keselamatan, kacamata peindung percikan 

bahan kimia, pelindung wajah, pelindung mata, sarung tangan, masker 

hidung, dan lain sebagainya. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban latihan anda dengan kunci jawaban yang tersedia. 

Jika penguasaan Anda kurang dari 80% yang ditunjukkan dengan skor kurang 

dari 80 maka Anda diharuskan mengulang dalam mempelajari materi pokok 

ini. Jika penguasaan Anda ≥ 80%, Anda dapat melanjutkan ke materi pokok 

berikutnya. 

Ketentuan Penskoran: 

1. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. 

2. Masing-masing jawaban benar bernilai 1 

 

Perhitungan skor: %100% x
jumlahsoal

banbenarjumlahjawa
Penguasaan   
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Setelah Anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru 

dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

 

H. Kunci Jawaban 

Latihan kegiatan pembelajaran 5 

1. Green chemistry adalah suatu falsafah atau konsep yang mendorong 

desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun 

mengeliminir penggunaan dan produksi zat-zat (substansi) toksik dan atau 

berbahaya. Konsep ini cenderung mengarah ke aplikasi pada sektor 

industri. Green chemistry berfokus untuk pencarian metode proses kimia 

yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dan mencegah polusi serta 

sumber polusinya. 

2. Green chemistry lebih berfokus pada usaha untuk meminimalisir 

dihasilkannya zat-zat berbahaya dan memaksimalkan efisiensi dari 

penggunaan zat-zat (substansi) kimia. Sedangkan, environmental 

chemistry (kimia lingkungan) lebih menekankan pada fenomena 

lingkungan yang telah tercemar oleh substansi-substansi kimia.  

3. Berikut adalah 12 prinsip green chemistry: 

1. Mencegah terbentuknya limbah 

2. Ekonomi atom 

3. Sintesis kimia yang kurang menimbulkan efek berbahaya 

4. Desain produk kimia yang aman 

5. Penggunaan pelarut yang aman dan kondisi reaksi yang lebih aman 

6. Meningkatkan efisiensi energi 

7. Penggunaan bahan baku terbarukan 

8. Mengurangi derivatisasi terhadap senyawa kimia 

9. Katalis 

10. Merancang produk kimia yang dapat terdegradasi 
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11. Analisis pada waktu bersamaan dengan proses produksi untuk 

mencegah terjadinya polusi. 

12. Minimalisasi potensi terjadinya kecelakaan. 

4. Penggunaan Biodiesel merupakan salah satu penerapan prinsip green 

chemistry. Keuntungan menggunakan biodiesel yaitu merupakan bahan 

bakar dari sumber daya yang terbarukan, berbeda dengan minyak diesel 

turunan dari minyak bumi, proses pembakarannya tidak menghasilkan 

senyawa sulfur dan tidak meningkatkan jumlah karbondioksida di 

atmosfer. 

5. Berikut adalah aplikasi green chemistry dalam praktikum kimia di 

laboratorium sekolah: 

a. Pengenalan potensi risiko dan bekerja sesuai dengan kaidah 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

b. Penggunaan bahan kimia ramah lingkungan sebagai bahan 

pengganti bahan berbahaya dalam praktikum kimia di sekolah. 

c. Praktikum menggunakan teknik micro scale. 

6. Pemaparan terhadap bahan kimia di laboratorium terjadi melalui 

penghirupan, kontak dengan kulit atau mata, pencernaan, dan injeksi.  

7. Bahan korosif merusak jaringan hidup, merusak kesehatan dan kulit hewan uji 

seperti asam (pH<2) dan basa (pH>11,5). Bahan ini bersifat menghancurkan 

dan dikenal sebagai bahan tajam (caustic). Contoh bahan bersifat korosif 

misalnya amonia, bromina, kalsium oksida, klorin, kloramina, asam hidroklorat, 

asam hidroflorat, hidrogen peroksida, metal hidroksida, asam nitrat, ntrogen 

dioksida, fenol, fosfor dan fosfor pentoksida. 

8. Lakukan tindakan pencegahan berikut saat menyimpan karsinogen, toksin 

reproduktif, dan bahan kimia dengan tingkat toksisitas akut tinggi. 

a. Simpan bahan kimia yang diketahui sangat beracun dalam penyimpanan 

berventilasi dalam perangkat pengaman sekunder yang resisten secara 

kimia dan anti pecah. 

b. Jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal. 

c. Beri label area penyimpanan dengan tanda peringatan yang sesuai. 

d. Batasi akses ke area penyimpanan. 

e. Pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun. 
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9. Tata cara melakukan pemanasan tabung reaksi adalah:  

a. Isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya.  

b. Api pemanas terletak pada bag bawah larutan.  

c. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata.  

d. Arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak 

mengenai orang lain.  

10. Peralatan keselamatan yang harus disediakan pada laboratorium kimia 

adalah: 

a. perangkat pengendali tumpahan; 

b. pelindung keselamatan; 

c. peralatan keselamatan kebakaran, seperti pemadam api, detektor panas 

dan asap, selang kebakaran, dan sistem pemadaman api otomatis; 

d. respirator; 

e. pancuran keselamatan; dan 

f. unit pencuci mata 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Modul Kelompok Kompetensi F ini mengantarkan kita pada kesadaran 

pentingnya mempelajari kimia lingkungan. Bahan kimia dapat tersebar ke 

seluruh ekosistem yang ada di bumi ini mengikuti siklus biogeokimia. 

Berdasarkan siklus yang ada, kita dapat mengetahui bentuk bahan kimia yang 

tersebar di setiap ekosistem baik pada ekosistem terestrial, akuatik, maupun 

atmosfer. Bentuk atau formula bahan kimia dapat dijadikan indikator tingkat 

bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap manusia maupun lingkungan. 

Pengetahuan tentang tingkat bahaya ini bermanfaat dalam proses 

pengendalian bahaya yang mungkin terjadi. 

Melalui upaya pengendalian bahaya ini akhirnya ditemukan berbagai prosedur 

pengendalian bahaya yang diakibatkan sebaran bahan kimia di lingkungan. 

Penemuan prosedur ini secara langsung maupun tidak langsung juga telah 

mengarahkan pada penemuan pengetahuan tentang bahan-bahan substitusi 

yang lebih ramah terhadap manusia maupun lingkungan. 

Pemenuhan setiap aktivitas pembelajaran yang disarankan untuk dilakukan 

merupakan bagian tak terpisahkan yang akan semakin memantapkan 

pemahaman dalam penelaahan Modul Kelompok Kompetensi F. Oleh karena 

itu setiap aktivitas pembelajaran yang ada seharusnya diikuti secara benar 

dengan selalu memperhatikan dan mengikuti semua aspek kesehatan dan 

keselamatan kerja dan lingkungan. 

 

B. Tindak Lanjut 

Dengan memahami penyebaran bahan-bahan kimia di lingkungan beserta 

fenomena yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya dalam setiap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru akan selalu memperhatikan 

aspek kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan. Selain itu juga 

selalu mengupayakan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada 

lingkungan sekitar sebagai media pembelajarannya sebagai salah satu 

perwujudan penggunaan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. 
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Pengetahuan dan pemahaman isi Modul Kelompok Kompetensi F sangat 

bermakna apabila diterapkan dalam setiap pembelajaran kimia, khususnya 

yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan 

kerja di laboratorium dan lingkungan serta penggunaan/pemanfaatan bahan-

bahan kimia alami yang bersifat lebih ramah lingkungan menuju Green 

Chemistry. 

 

C. Evaluasi 

1. Proses pengubahan nitrit menjadi nitrat pada daur nitrogen disebut…. 

a. nitrifikasi 

b. nitratasi 

c. nitritasi 

d. denitrifikasi 

 

2. Urutan daur nitrogen yang benar adalah… 

a. nitrifikasi – fiksasi N – amonifikasi - denitrifikasi 

b. nitrifikasi – amonifikasi – denitrifikasi – fiksasi N 

c. fiksasi N – nitrifikasi – amonifikasi – denitrifikasi 

d. fiksasi N – amonifikasi – nitrifikasi – denitrifikasi 

 

3. Unsur N dan P merupakan polutan air yang dapat menyebabkan…. 

a. keracunan pada biota air 

b. eutrofikasi 

c. salinisasi 

d. magnifikasi biologi 

 

4. Berikut ini senyawa kimia berbahaya kandungan utama dalam pestisida 

adalah…. 

a. polychlorinated biphenyl (PCBs) 

b. polyvinyl alcohol (PVA) 

c. polyvinyl chloride (PVC) 

d. peroxy acetyl nitrate (PAN) 
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5. Karbamat yang terkandung pada insektisida berbahaya bagi manusia 

karena…. 

a. terakumulasi di lemak dan mudah terdegradasi di alam 

b. terakumulasi di lemak dan sukar terdegradasi di alam 

c. tidak terakumulasi di lemak dan mudah terdegradasi di alam 

d. tidak terakumulasi di lemak dan sukar terdegradasi di alam 

 

6. Berikut ini fenomena kimia di lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia adalah …. 

a. terjadinya photochemical smog di atmosfer  

b. proses oksidasi logam pada mesin di industri 

c. dekomposisi bahan organik pada pengomposan 

d. terjadinya pelarutan pada badan air 

 

7. Peningkatan kadar CO2 di udara dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan, karena CO2 dapat…. 

a. Mengganggu fungsi hemoglobin 

b. Menyebabkan hujan asam 

c. Menaikkan suhu global 

d. Membentuk asbut 

 

8. Polutan udara berupa oksida sulfur dapat menyebabkan terjadinya fenomena 

alam... 

a. hujan asam 

b. pemanasan global 

c. photochemical smog 

d. penipisan lapisan ozon 

 

9. Reaksi hidrokarbon di atmosfer yang dapat menyebabkan polusi udara yaitu 

terbentuknya senyawa-senyawa berikut ini, kecuali.... 

a. Polycyclic Aromatic Hidrocarbon (PAH) 

b. Perocy Propionyl Nitrates (PPN)  

c. Peroxy Acetyl Nitrates (PAN)  

d. Polyvinil Alcohol (PVA)  
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10. Ozone Depleting Substances (ODS) merupakan zat perusak lapisan ozon di 

stratosfer. Berikut ini yang bukan merupakan ODS adalah.... 

a. chlorofluorocarbon 

b. halon 

c. methylbromida 

d. metana 

 

11. Pertumbuhan alga yang sangat cepat pada badan air dapat menyebabkan 

eutrofikasi. Berikut yang bukan merupakan polutan penyebab terjadinya 

eutrofikasi adalah.... 

a. phospor 

b. kalium 

c. klorida 

d. nitrogen 

 

 

12. Makin tinggi nilai BOD pada suatu badan air menunjukkan bahwa.... 

a. beban pencemaran oleh zat karsinogenik sangat tinggi 

b. kadar oksigen terlarut dalam badan air sangat tinggi 

c. kadar nitrogen terlarut dalam badan air sangat tinggi 

d. beban pencemaran oleh zat organik sangat tinggi 

 

13. Methemoglobinaemia, mengakibatkan seorang bayi kekurangan oksigen 

ditandai dengan mukanya akan tampak membiru, disebabkan karena polutan 

berikut terutama bereaksi dengan hemoglobin. Polutan yang dimaksud 

adalah.... 

a. nitrit 

b. nitrat 

c. amoniak 

d. amonium 
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14. Parameter yang ditetapkan pada baku mutu air limbah bagi kegiatan domestik 

yang benar adalah.... 

a. pH, CN, TDS, Minyak dan Lemak 

b. pH, BOD, TSS, Minyak dan Lemak 

c. pH, DO, TSS, Minyak dan Lemak 

d. pH, COD, TDS, Minyak dan Lemak 

 

15. Proses penambahan aluminium sulfat untuk mempercepat terjadinya 

sedimentasi pada proses pengolahan air limbah, terjadi pada tahap.... 

a. pre treatment 

b. primary treatment 

c. secondary treatment 

d. tertiary treatment 

  

16. Senyawa karsinogen yang dapat dihasilkan pada saat pembakaran sampah 

berupa plastik yaitu.... 

a. endrin 

b. atrazine 

c. aldrin 

d. dioksin 

 

17. Senyawa yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat dihasilkan 

dari timbunan sampah adalah.... 

a. metana 

b. propana 

c. karbon dioksida 

d. karbon monoksida 

 

18. Metode pembuangan akhir sampah di lahan urug adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

a. open dumping 

b. insineration 

c. sanitary landfill 

d. controlled sanitary landfill 
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19. Pembakaran sampah yang dilakukan tanpa standar yang benar dapat 

menyebabkan terjadinya pecemaran lingkungan yang serius, yaitu timbulnya 

polutan.... 

a. NH3 yang menyebabkan kematian tumbuhan 

b. SOx dan NOx yang menyebabkan penipisan lapisan ozon 

c. PO4 yang menyebabkan terjadinya hujan asam 

d. CO2 yang menyebabkan pemanasan global 

 

20. Green Chemistry merupakan suatu falsafah atau konsep yang berfokus 

padahal berikut ini, kecuali.... 

a. usaha meminimalisir dihasilkannya zat atau produk sampingan yang 

berbahaya 

b. memaksimalkan efisiensi dari penggunaan zat-zat kimia 

c. memperbaharui proses kimia menjadi lebih ramah lingkungan 

d. menekankan pada fenomena lingkungan yang telah tercemar oleh zat 

kimia 

 

21. Penggunaan CO2 superkritis sebagai pelarut merupakan salah satu aplikasi 

Green Chemistry, yang dipilih karena alasan berikut ini, kecuali.... 

a. tidak bersifat toksik 

b. tekanan kritisnya tinggi 

c. ramah lingkungan 

d. temperaturnya rendah 

 

22. Efek racun  bahan kimia yang menyebabkan kerusakan akibat pemaparan 

tunggal berdurasi pendek disebut dengan pemaparan.... 

a. intermittent 

b. laten 

c. akut 

d. kronis 

 

 

 



 

161 
 

23. Berikut ini merupakan bahan kimia yang bersifat karsinogenik yaitu.... 

a. benzena 

b. diklorometana 

c. etilen glikol 

d. etanol 

 

24. Sifat dan cara penanggulangan bahan kimia dengan simbol seperti pada 

gambar dibawah ini yaitu …. 

 

a. bersifat reduktor, penangulangannya hindari kontak tangan 

b. bersifat mudah meledak, penanggulangannya jauhkan dari sumber api 

c. bersifat menimbulkan iritasi, penanggulangannya gunakan selalu sarung 

tangan dari karet 

d. bersifat mudah menimbulkan api bila bereaksi dengan bahan kimia lain, 

penanggulangannya jauhkan dari bahan yang mudah terbakar 

 

25. Bahan kimia memiliki karakteristik masing-masing sehingga dalam 

penyimpanan bahan kimia di laboratorium harus dilakukan sesuai prosedur. 

Berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang cara penyimpanan bahan kimia 

di laboratorium adalah.... 

a. simpan terpisah agen pengoksidasi dengan agen pereduksi dan bahan 

mudah terbakar; 

b. simpan terpisah bahan yang mudah menguap dengan substrat yang 

mudah diendapkan; 

c. simpan terpisah senyawa piroforik dengan bahan yang mudah terbakar;  

d. simpan terpisah asam perklorik dengan bahan reduksi. 
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D. Kunci Jawaban 

No Jawaban No Jawaban 

1 b 14 b 

2 d 15 b 

3 b 16 d 

4 a 17 a 

5 b 18 b 

6 c 19 d 

7 c 20 d 

8 a 21 b 

9 d 22 c 

10 d 23 a 

11 c 24 d 

12 d 25  b 

13 a 
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E. GLOSARIUM 

 

atmosfer 

lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km (terutama 

terdiri atas campuran berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan 

sejumlah kecil gas lain) 

 

BOD (Biological Oxygen Demand) 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri/mikroorganisme aerobik untuk 

menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat yang 

tersuspensi di dalam air 

 

COD (Chemical Oxygen Demand) 

jumlah kebutuhan oksigen dalam air untuk proses reaksi secara kimia guna 

menguraikan unsur pencemar yang ada 

  

DDT 

Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, salah satu yang dikenal pestisida sintetis  

 

DO (Dissolved Oxigen) 

kandungan oksigen yang terlarut dalam air 

 

GHG (Green House Gases) 

Gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah 

kaca dan menyebabkan terjadinya pemanasan global  

 

GWP  

Global Warming Potential, Potensi pemanasan global adalah ukuran relatif 

kemampuan gas-gas rumah kaca dalam penyerapan panas (sinar inframerah) 

seiring dengan lamanya waktu tinggal di atmosfer 
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hidrosfer 

bagian permukaan bumi yang tertutup air, kira-kira 70% (samudra, laut, dan 

sebagainya) 

 

karsinogen 

zat yang dapat menimbulkan kanker dalam jaringan hidup  

 

litosfer 

lapisan batuan yang menjadi kulit atau kerak bumi 

 

LD50 

jumlah bahan kimia yang saat dicerna, disuntikkan, atau dioleskan ke kulit 

hewan uji dalam kondisi laboratorium yang terkendali membunuh setengah 

(50%) dari jumlah hewan. 

 

LC50 

konsentrasi bahan kimia di udara yang akan membunuh 50% hewan uji yang 

terpapar 

 

MSDS (Material Safety Data Sheet) 

Lembar Data Keselamatan Bahan merupakan dokumen yang berisi informasi 

mengenai zat kimia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zak 

kimia dan pertolongan apabila terjadi kecelakaan serta penanganan zat yang 

berbahaya 

 

ODS 

Ozon Depleting Substances, zat perusak lapisan ozon 

 

PCB (Printed Circuit Board) 

papan rangkaian tercetak pada rangkaian alat elektronik 

 

pH 

menunjukkan kadar asam atau basa dalam  suatu larutan melalui konsentrasi 

ion hidrogen (H+) 
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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 
tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 
(UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 
UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 
10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 
dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. 
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan 
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 
perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. 
Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkantersebutadalahmoduluntuk 
program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online untuk semua mata 
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP 
memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 
kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 
Jakarta, Februari 2016 
Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
 
 
 
 
 
Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (pasal 3). Dari uraian tersebut maka pendidikan dapat dikatakan sebagai 

usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik (siswa) agar menjadi manusia 

yang dicita-citakan, yang dilakukan secara sadar dan terencana. Karena dalam 

proses pembelajaran sebagai proses pendidikan itu terjadi aktivitas mengajar 

(oleh guru) dan aktivitas belajar (oleh siswa), maka mengajar dapat dimaknai 

sebagi upaya pengembangan potensi peserta didikdalam mencapai prestasi. 

Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler 

untuk mendorong dan mengaktualisasikan potensi prestasi peserta didik. 

Seorang pendidik harus mampu membangun suasana belajar yang kondusif 

dalam kelas dan di luar kelas. Salah satu cara untuk menciptakan motivasi dalam 

diri peserta didikadalah dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.  

Walaupun kegiatan ekstrakurikuler tidak secara langsung dapat dilihat, tetapi 

secara tidak langsung ini mempengaruhi motivasi dan keaktifan peserta 

didikdalam proses pembelajaran dalam kelas, dengan peserta didikmengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler berarti sudah melatih peserta didik untuk berani dan mau 

menunjukkan bakat dan keinginan yang tersimpan dalam dirinya. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal. 

2. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. 
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C. Peta kompetensi 

 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang 
mendidik 

8 JP 

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

2JP 

PED0600000-00 Pengembangan Potensi Peserta Didik 4 JP 

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang lingkup 

Dalam mempelajari materi pelatihan ini, ada dua materi pokok yang harus 

dilaksanakan yaitu: 

1. Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi. 

a. Identifikasi Program Ekstrakurikuler. 

b. Rancangan Program Ekstrakurikuler. 

POSISI MODUL 
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2. Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik. 

a. Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler. 

b. Evaluasi Program Ekstrakurikuler. 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

1. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat 

bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

2. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin 

guru atau instruktur terlebih dahulu. 

f. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

g. Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada 

materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. PEMBELAJARAN 

UNTUK MENDORONG PESERTA DIDIK MENCAPAI 

PRESTASI 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara 

optimal. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler diidentifikasi 

untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 

2. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler dirancang 

untuk mendorong peserta didik mencapai peestasi secara optimal. 

 

C. Uraian materi 

1. Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi. 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 1 tentang Pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi terdiri dari 2 Submateri yaitu materi Identifikasi 

Program Ekstrakurikuler dan Rancangan Program Ekstrakurikuler. 

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara 

optimal. 

a. Identifikasi Program Ekstrakurikuler. 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah 

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian 

peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud no 62 tahun 2014 tentang 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Dikdas dan dikmen ada dua jenis yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan dan wajib. 
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b. Identifikasi kebutuhan, minat dan potensi peserta didik 

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler diperlukan siswa sebagai media untuk 

mengembangkan potensi diri, sehingga dapat mengarahkan ke pencapaian 

prestasi. Potensi peserta didik memang beragam dan sangat memungkinkan 

kecerdasan tersebut dapat diasah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan 

demikian pemahaman dan pengelolaan ektrakurikuler yang baik akan membentuk 

siswa yang kreatif, inovatif, dan beradab. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang 

dijelaskan oleh Mumuh Sumarna (dalam https://afidburhanuddin.wordpress.com) 

yaitu: Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi ekstrakurikuler adalah sebagai sarana penunjang bagi proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang berguna untuk mengaplikasikan 

teori dan praktik yang telah diperoleh sebagai hasil nyata proses pembelajaran. 

Sedangkan lingkup ekstrakurikuler dapat secara perorangan (indivdual) maupun 

kelompok (dalam satu kelas klasikal, dalam kelas paralel, kolompok antar kelas). 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan intra sekolah yang harusnya dikemas 

dengan kegiatan yang menarik. Ekstrakurikuler secara umum bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan 

kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan pendidikan nasional (Permendikbud no 62 tahun 2014). Apa yang perlu 

diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan , minat dan potensi peserta antara lain: 

(1) layanan bentuk kegiatan  ekstrakurikuler  ditetapkan;  (2) kesiapan sumber 

daya ; (3) minat dan motivasi peserta didik terhadap kegiatan ekstrakurikuler; (4) 

kesiapan alat penggali potensi peserta didik; (5) prestasi sekolah; (6) data prestasi 

peserta didik. 

Dalam mengidentifikasi potensi peserta didik berkaitan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang didasarkan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik ada 2 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu hal yang dominan dalam 

besarnya minat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal antara lain: (a) 

tertarik (suka atau senang), (b) perhatian merupakan frekuensi dan kuantitas 

kesadaran yang menyertai aktivitas (pemusatan tertentu kepada suatu obyek), (c) 
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aktivitas merupakan tahap setelah peserta didik tertarik dan memberikan perhatian 

pada suatu kegiatan. 

Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik/sifat  

individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki 

kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain 

yang terdapat dalam diri peserta didik. Pada dasarnya setiap peserta didik 

mempunyai potensi kognitif, fisik, psikomotor, moral, emosional, sosial, bahasa, 

dan religi (Gambar 1. Pengembangan potensi peserta didik). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pengembangan Potensi Peserta Didik 

Dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik dapat 

dilakukan melalui: (a) angket, (b) data raport, (c) observasi, (d) achievement test, 

(e) tes kemampuan intelektual, (f) wawancara, (g) tes kepribadian. Dalam 

identifikasi tersebut perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya yang ada 

di sekolah untuk kegiatan  ekstrakurikuler. 

 

c. Seleksi kebutuhan, minat dan potensi peserta didik. 

Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud 62 tahun 

2014 antara lain: 

1) Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar 

Bendera (Paskibra), dan lainnya; 

2) Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan 

keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; 

POTENSI PESERTA 

DIDIK 

Kognitif 
Religi 

Psikomotor 

Fisik 

Moral 
Emosional 

Sosial 

Bahasa 
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3) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat 

olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi 

informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya; 

4) Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis 

alquran, retreat; atau bentuk kegiatan yang lain. 

Sekolah selayaknya melakukan penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan, 

minat, bakat, motivasi dan kemampuan siswa sebagaimana dipertimbangkan 

adanya quota atas peserta untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

ditawarkan/akan diselenggarakan. Selanjutnya sekolah melakukan 

pengelompokkan siswa dengan jumlah tertentu (sesuai quota) yang dipandang 

layak mengikuti satu/beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan 

diselenggarakan. 

Sedangkan alternatif Pengembangan Program Kegiatan Ekstrakurikuler dapat 

dilakukan sebagai berikut: (1) Top-Down, artinya Sekolah menyediakan/ 

menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket-paket 

(jenis-jenis kegiatan) yang diperkirakan dibutuhkan siswa; (2) Bottom-Up: Sekolah 

mengakomodasikan keragaman potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi dan 

kemampuan seorang atau kelompok siswa untuk kemudian 

menetapkan/menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler; (3) Variasi dari 

alternatif-1 dan alternatif-2. 

Selanjutnya sekolah menetapkan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan 

diselenggarakan di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan dari hasil 

analisis. Hal tersebut disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan, misal mengacu 

Permendikbud yang berlaku, hasil analisis kebutuhan, kesiapan dan kemampuan 

sumber daya sekolah, dan sebagainya. 

 

d. Rancangan Program Ekstrakurikuler. 

Kegiatan ektrakurikuler bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai 

program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih 

luas, maka kegiatan ekstrakurikuler sifatnya lebih luwes dan tidak terlalu mengikat 

daripada kurikuler. Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler 

yang diprogramkan lebih bergantung pada bakat, minat, dan kebutuhan peserta 



9 
 

didik itu sendiri. Mengingat banyaknya keinginan peserta didik terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler maka programnya harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah 

untuk menyediakan. 

e. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Program kegiatan ekstrakurikuler harus lebih menumbuhkan pengembangan 

aspek-aspek lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan 

kemampuan sebagai makhluk sosial, disamping tentu saja, sebagai pembantu 

pencapaian tujuan kegiatan kurikuler. Sehingga yang menjadi penanggungjawab 

dapat guru kelas, guru bidang studi yang mungkin lebih bersifat team work, sesuai 

dengan keahlian para guru tersebut untuk bidang-bidang tertentu. Bahkan tak 

jarang sekolah mempekerjakan tenaga dari luar untuk melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler, di mana tenaga luar tersebut memiliki keahlian-keahlian khusus 

yang diprogramkan pada kegiatan ekstrakurikuler. 

Program kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya didasarkan pada kebijakan 

yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua/masyarakat 

dan kondisi lingkungan sekolah.  

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi 

peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Pengembangan Kegiatan 

Ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) 

identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; (2) analisis sumber daya 

yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; (3) pemenuhan kebutuhan sumber 

daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau 

lembaga lainnya; (4) penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; (5) 

penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengembangan bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif dan 

menyenangkan. Hal ini penting karena didasarkan dari ketertarikan peserta didik 

dan sarana rilek. 

Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang 

merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan 

sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya 

difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai 
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dengan kewenangan masing-masing. Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun 

pelajaran. 

Sistematika Program Kegiatan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat: (1) 

rasional dan tujuan umum, (2) deskripsi setiap Kegiatan Ekstrakurikuler, (3) 

pengelolaan, (4) pendanaan, (5) evaluasi. 

Seperti yang diungkapkan pada penjelasan terdahulu bahwa sekolah melakukan 

penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi dan 

kemampuan peserta didik. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah 

mengelompokkan peserta didik ke dalam layanan kegiatan ekstrakurikuler yang 

mana sesuai dengan kebutuhannya. 

Melalui penetapan tujuan dan jenis kegiatan serta peserta didik (sebagai sasaran) 

yang ditetapkan, perencanaan hendaknya menetapkan rencana strategi 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan struktur organisasi sekolah yang 

ada, rencana strategi pelaksanaan hendaknya menjelaskan siapa yang 

bertanggung jawab, baik terhadap keseluruhan program kegiatan ekstrakurikuler 

ataupun terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang akan dilaksanakan. 

Perencanaan strategi ini mencakup pula, perencanaan waktu, tempat, 

fasilitas/sumber/bahan, jaringan/tenaga lainnya, dan besarnya alokasi dan sumber 

biaya. 

Mengingat kegiatan ektrakurikuler yang berada dalam ruang lingkup sekolah, 

maka suatu kegiatan ektrakurikuler memerlukan Rencana Program Kerja yang 

akan di jadikan acuan para anggotanya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan. 

Berikut ini contoh sederhana tentang salah satu rencana program kerja 

ekstrakurikuler untuk cabang olah raga sepakbola. Contoh rencana ini merupakan 

bagian terkecil dari program ekstrakurikuler untuk seluruh kegiatan yang 

ditetapkan oleh sekolah. 
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Contoh rencana program kegiatan ekstrakurikuler sepak bola 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Pengertian 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis 
di kurikulum dan umumnya pihak sekolah menyediakan waktu satu hari untuk 
pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler sangat berguna untuk 
pengembangan hobi, minat dan bakat peserta didik pada hal tertentu. Di sisi lain, 
pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada peserta 
didik agar melakukan kegiatan yang lebih positif. 

Para peserta didik SMA/SMK adalah anak yang sedang dalam masa perailihan 
dari pribadi seorang anak menuju pribadi yang lebih dewasa, mereka cenderung 
menjauh dari orang tua dan lebih percaya pada teman, mempunyai energi yang 
besar sehingga mereka tampak lebih emosional. Kecenderungan lain adalah 
mereka berkelompok dengan teman yang memiliki kesukaan yang sama. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada setiap sekolah di harapkan dapat 
menjadi wadah untuk penyaluran energi peserta didik dan jenis kegiatanpun 
sangat beragam baik itu seputar olah raga, kesenian, keterampilan ataupun 
pengetahuan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami dari pengurus Ekstrakurikuler “Sepak 
Bola “ bermaksud untuk menetapkan sasaran serta langkah-langkah dalam 
mewujudkan kegiatan bidang olah raga Sepak Bola sebagai wadah penyaluran 
bakat, hobi dan keterampilan dalam bidang olah raga bela diri karate serta melatih 
mentalitas serta kedisiplinan diri. 

Tujuan dari rencana program kerja kegiatan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang olah raga sepak bola. 

 

BAB II NAMA, TARGET DAN JADWAL KEGIATAN 

 

A. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan yang telah berjalan adalah  ”Sepak Bola”. 

 

B. Target Kegiatan 

Target dari kegiatan ini adalah peserta didik  kelas X s.d. XII atau pelajar lainnya 
dan umum. 
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C. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan latihan yang telah berjalan adalah dua kali dalam satu minggu yaitu pada 
hari Selasa dan Sabtu jam 15.30 WIB berlokasi di “Stadion Kota”. 

 

BAB III RENCANA PROGRAM KERJA 

 

A. Rencana Program kerja Jangka Pendek dan Menengah 

Setelah berjalan sekian lama ekstrakurikuler sepak bola hingga saat ini masih 
tetap berjalan, ini berkat adanya kerja sama antara sekolah, guru, pengurus sepak 
bola serta pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan ekstarkurikuler sepak 
bola. 

1. Adapun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah ini meliputi: 

a. Memperkenalkan dan mempertunjukkan ekstrakurikuler sepak bola 
Kepada seluruh masyarakat sekolah. 

b. Mengajak dan merekrut peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan 
ekstrakurikuler sepak bola 

c. Menunjukkan sebagai ekstrakurikuler sepak bola yang di minati oleh 
Peserta didik 

d. Sebagai wadah penyalur minat, bakat dan hobi bagi peserta didik 

e. Melakukan latihan rutin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. 

f. Selain itu sebagai salah satu cabang olah raga prestasi di harapkan dapat 
memunculkan bibit-bibit Atlit baru dalam bidang olah raga sepak bola. 

2. Rencana Program Kerja Jangka Panjang 

Dalam program jangka panjang ini di rencanakan akan melanjutkan program-
program yang belum terlaksana pada periode sebelumnya dan yang akan di 
laksanakan pada periode saat ini, hal itu di susun dalam bentuk program sebagai 
berikut: 

Melanjutkan program yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, di 
antaranya :  

a Melaksanakan kegiatan latihan gabungan yang di laksanakan per  tiga 
bulan (triwulan) atau per 6 bulan (semester) dengan jadwal dan waktu 
yang akan di tentukan kemudian. 

b Melaksanakan kegiatan sepak bola guna memperkenalkan kegiatan 
ektrakurikuler kepada para siswa/siswi baru. 

c Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang berguna untuk 
memperkokoh tali persaudaraan dan silatuhrahmi antara anggota sepak 
bola atau dari anggota kegiatan ekstrakurikuler lain dan juga kegiatan-
kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan diri. 
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d Bekerja sama dengan ranting-ranting sepak bola  lain dalam rangka studi 
banding untuk melihat sejauh mana perkembangan para peserta didik  
selama menjalani masa latihan. 

e Mengikuti pertandingan-pertandingan, antar pelajar atau yang di 
selenggarakan oleh organisasi persepakbolaan daerah atau nasional. 

Adapun anggaran dana yang akan di ajukan untuk pelaksanaan kegiatan-
kegiatan program kerja tersebut terlampir pada halaman berikutnya. 

 

BAB IV PENUTUP 

 

Demikianlah gambaran rencana program kerja ini kami susun dengan harapan 
akan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan 
ekstrakurikuler sepak bola, sehingga perkembangan kegiatan ini akan lebih jelas 
dan terarah dalam pencapaian tujuan. Dengan di sertai bantuan oleh pihak-pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung semoga rencana 
kegiatan ini akan dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja hasil akhirnya akan 
mencapai tujuan yang telah di tentukan serta dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. 

 

A. Program Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Salah satu wadah pembinaan peserta didik di sekolah adalah kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler 

didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yang beragam peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat dan 

kemampuannya. 

Melalui program pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler akan dapat terlihat 

keunggulan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan seperti: 

1. Kegiatan Pembinaan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, seperti melaksanakan 

peribadahan seperti yang diisyariatkan, memperingati hari-hari besar dalam 

agamanya, melaksanakan perbuatan amanah sesuai dengan norma 

agamanya, membina toleransi kehidupan antar umat, mengadakan lomba 

yang bernuansa agama dan mengadakan kegiatan seni yang bernuansa 

agama. Dengan demikian akan terbinanya kualitas keimanan, kesadaran dan 

ketaqwaan terehadap Tuhan YME, kerukunan antar umat dalam usaha 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
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Gambar 2  Kegiatan Pondok Romadon 

2. Jenis-jenis kegiatan dari Pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara 

seperti melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin dan hari-hari besar 

nasional lainnya, melaksanakan bakti sosial, melaksanakan lomba karya tulis, 

menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu nasional.  Hasil yang 

diharapkan dari peserta didik  adalah agar mereka memiliki jiwa patroitisme 

yang tinggi dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat 

kebangsaan dan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap bangsa dan 

negara, semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Jenis-jenis kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara yaitu 

melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan baris berbaris, mempelajari 

dan menghayati sejarah perjungan bangsa dan melaksanakan wisata, pecinta 

alam dan kelestarian lingkungan.  Hal ini akan mendorong peserta didik  agar 

memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, terpadu dan berlanjut dalam 

menumbuh kembangkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa 

dan bernegara, dan rela berkorban. 

4. Kegiatan-kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur seperti membuktikan dan 

meningkatkan kesadaran rela berkorban dengan jalan melaksanakan 

perbuatan amal untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain, 
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meningkatkan sifat hormat peserta didik terhadap orang tua, guru, baik di 

sekolah  maupun di lingkungan masyarakat. Hasilnya yang diharapkan agar 

peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki budi 

pekerti luhur sesuai norma dan nilai yang berlaku, memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan, dan kesetiakawanan yang tinggi. 

5. Kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan berorganisasi, pendidikan politik 

dan kepemimpinan seperti memantapkan dan mengembangkan peran serta 

peserta didik  dalam OSIS sesuai dengan kedudukan masing-masing, 

membentuk kelompok belajar, melaksanakan latihan kepemimpinan, 

mengadakan forum diskusi ilmiah, mengadakan media komunikasi OSIS 

(bulletin,madding), mengorganisasikan suatu pementasan dan atau bazar. 

Hasil yang diharapkan agar peserta didik mampu berorganisasi, memimpin 

dan dipimpin, bekerjasama, menguasai tata cara berdiskusi, dan memiliki 

keterampilan mengatur dan mengorganisasikan kegiatan, rajin berkreasi 

dalam bidang ilmiah, gemar membaa dan menulis, menghargai pendapat 

orang lain, dan tidak memeksakan kehendak, serta menghargai dan 

melaksanakan keputusan bersama. 

6. Kegiatan-kegaitan pembinaan keterampilan dan kemampuan berwiraswasta 

seperti meningkatkan keterampilan dan menciptakan sesuatu yang berguna, 

meningkatkan keterampilan dibidang teknik, elektronika, dan sebagainya, 

meningkatkan usaha-usaha keterampilan tangan, meningkatkan 

penyelenggaraan perpustakaan madrasah, melaksanakan praktek kerja nyata, 

kerja lapangan. Hasil yang diharapkan agar peserta didik memiliki sikap 

kewiraswastaan, dinamis, kreatif, mandiri dan percaya diri. 

7. Kegiatan-kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi adalah 

meningkatkan kesadaran hidup sehat dilingkungan madrasah, rumah dan 

lingkungan (masyarakat), mellaksanakan usaha kesehatan madrasah, 

melaksanakan pemeliharaan keindahan, penghijauan dan kebersihan 

madrasah, menyelenggarakan kantin sekolah, meningkatkan kesehatan 

mental, melaksanakan pencegahan penggunaan narkooba, 

menyelenggarakan lomba berbagai macam loahraga, mengembangkan kreasi 

seni. Hasil yang diharapkan agar peserta didik  memiliki daya tangkal dan 

ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan serta meningkatkan daya 

kreasi yang positif. 
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8. Kegiatan-kegiatan pembinaan persepsi, apreasiasi dan kreasi seni adalah 

mengembangkan wawasan dan keterampilan peserta didik dibidang seni 

suara, tari, seni rupa dan kerajinan, drama, music dan fotografi, 

menyelenggarakan sanggar macam-macam seni, meningkatakan daya cita 

seni dan mementaskan mamamerkan hasil/karya seni. Hasil yang diharapkan 

agar peserta didik dapat mengisi waktu luang dengan berbagai kegatan, 

mempunyai wawasan dan keterampilan dibidang seni, mampu memelihara 

dan menghargai seni dan budaya nasional. 

Dalam pelaksanaan program pembinaan ekstrakurikuler dapat menghasilkan 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan 

minat mereka. 

2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik 

3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik untuk 

menunjang proses perkembangan 

4. Persiapan Karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karir peserta didik. 

 

B. Aktivitas Pembelajaran 

Pengkondisian 

1. Membaca materi pembelajaran secara individu. 

2. Pemahaman Materi Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai 

Prestasi. secara individu/kelompok. 

3. Sharing pemahaman di kelompok, untuk menyimpulkan hasil kelompok dan 

selanjutnya mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan (sharing hasil antar 

kelompok). 

Focus group discusion (FGD) tentang dan selanjutnya dipresentasikan untuk 

mendapatkan masukan-masukan dalam rangka verifikasi. 



17 
 

 

C. Latihan/Tugas 

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya 

1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang/kelompok) 

2. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar 

menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta didik 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi !  

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator! 

 

D. Rangkuman 

1. Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam 

lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa 

kepemimpinan dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang 

terkait langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum . 

2. Dalam mengidentifikasi potensi peserta didik berkaitan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang didasarkan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik ada 

2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 

3. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat 

dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, 

dan minat peserta didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang 

diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik 

atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; (5) 

menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler. 

4. Sistematika Program Kegiatan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat: 

(1) rasional dan tujuan umum, (2) deskripsi setiap Kegiatan Ekstrakurikuler, (3) 

pengelolaan, (4) pendanaan, (5) evaluasi. 

5. Sekolah dapat mengembangkan alternatif program kegiatan ekstrakurikuler, 

melalui cara: top down, bottom up, combinasi keduanya 
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6. Seleksi dapat ditempuh melalui suatu test, kuesioner, wawancara/penawaran 

tertentu sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui kelompok peserta didik 

yang karena berbagai hal tidak dapat melanjutkan studi sehingga perlu 

mendapat perhatian khusus dalam layanan program kegiatan ekstrakurikuler. 

7. Perencanaan program pembinaan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk 

rancangan yang menghasilkan dukungan kemampuan akademik, kreativitas, 

tanggungjawab sosial, suasana rilek (gembira dan menyenangkan), kesiapan 

berkarir. 

 

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan 

belajar ini? 

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan 

belajar ini? 

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan 

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini? 

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini? 

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar 

ini? 

 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. PEMBELAJARAN 
UNTUK MENGAKTUALISASIKAN POTENSI 

PESERTA DIDIK 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui  program ektrakurikuler 

dilaksanakan  untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara 

optimal 

2. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui  program ektrakurikuler dievaluasi 

untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

 

C. Uraian materi 

 

1. Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 2 tentang Pembelajaran Untuk 

Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik terdiri dari 2 Submateri yaitu materi 

Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler dan Evaluasi Program Ekstrakurikuler. 

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 
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a. Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler 

1) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dapat dilakukan 

melalui berbagai jalur. Jalur kegiatan Ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan 

diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling yang merupakan wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai aktifitas sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka baik yang terkait langsung maupun 

tidak langsung dengan materi kurikulum sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan 

dan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan di seluruh lembaga 

pendidikan. 

a) Tujuan kegiatan ektrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan: (a) Peserta didik dapat memperdalam dan 

memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai 

mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya; (b) Peserta didik mampu memanfaatkan 

pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam 

program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan; (c) 

mengembangkan potensi atau membina peserta didik secara optimal dan terpadu, 

serta memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan; (d) Mengaktualisasi potensi peserta didik 

dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat; (e) Menyiapkan 

peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, 

menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat 

mandiri (civil society). 

b) Alasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Beberapa ahli sepakat kalau ekstra kurikuler penting untuk mendukung kemajuan 

peserta didik di bidang akademis, namun kegiatan sampingan yang positif juga 

tidak kalah pentingnya untuk menyeimbangkan kehidupannya (Tantri, 

http://www.merdeka.com.). Sebab belajar terus-menerus tanpa diselingi kegiatan 

lain yang sifatnya merilekskan pikiran juga akan memberikan beban secara 

psikologis . Berikut ini beberapa alasan mengapa ekstrakurikuler bermanfaat: (a) 

menjadikan pribadi peserta didik yang aktif dan produktif, akibat pemanfaatan 
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waktu yang positif; (b) mengajarkan pada kerjasama tim sebagai cerminan 

kehidupan bersosial; (c) menyalurkan energi dan kreativitas, sehingga terdorong 

untuk mengembangkan potensinya; (d) mengurangi resiko stres, karena di 

kegiatan ekstrakurikuler berkesmpatan untuk melepaskan ketegangan selama jam 

pelajaran; (e) belajar mengelola waktu, karena kegiatan ekstrakurikuler 

pelaksanaannya di luar jam pelajaran maupun dapat di luar kelas. 

c) Format kegiatan ekstrakurikuler 

Format kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk sebagai berikut: (a) Individual, 

yang diikuti secara perorangan; (b) Kelompok, yang diikuti beberapa peserta didik; 

(c) Klasikal yang diikuti peserta didik dalam satu kelas; (d) Gabungan, yang diikuti 

peserta didik antar kelas/antar sekolah; (e) Lapangan, diikuti oleh perorangan 

maupun kelompok di luar sekolah atau kegiatan lapangan. 

d) Keterlibatan seluruh unsur  

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler antara 

lain :  

 Satuan Pendidikan, Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama mewujudkan 

keunggulan dalam ragam Kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber 

daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan. 

 Komite Sekolah, Sebagai mitra sekolah memberikan dukungan, saran, dan 

kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam Kegiatan Ekstrakurikuler. 

 Orangtua, sebagai mitra sekolah dalam memberikan kepedulian dan komitmen 

penuh terhadap keberhasilan Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan (khususnya meyakinkan putranya tentang makna kebermanfaatan 

kegiatan ekstrakurikuler di kehidupan). 

 Siswa, selaku pihak yang aktif langsung dalam mengembangkan potensi dan 

kemampuan bersosialisasi. 

Keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam suatu organisasi atau kegiatan 

yang diikutinya merupakan gambaran perkembangan sosial peserta didik tersebut 

dan paling tidak memiliki: (a) Keikutsertaan atau keterlibatan pada salah satu 

organisasi; (b) Adanya peranan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

meliputi posisi mereka dalam struktur berorganisasi dan tanggung jawab serta 
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loyalitas terhadap kegiatan; (c) Adanya tujuan yang jelas dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, baik tujuan yang bersifat kepentingan pribadi, sosial maupun 

akademis; (d) Adanya manfaat yang mereka rasakan dari kegiatan yang mereka 

ikuti, baik manfaat yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis; (e) Adanya 

dukungan dalam keikutsertaan peserta didik pada kegiatan yang mereka dikuti, 

baik itu dukungan diri sendiri, guru, maupun teman; (f) Adanya peluang untuk 

berprestasi dalam rangka memperlihatkan eksistensi diri.  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berbentuk penyelenggaraan pembinaan 

khusus di luar program kurikuler yang dibina oleh Pembina/Pelatih yang ditunjuk 

oleh Kepala Madrasah dengan pelaksanaan yang terprogram, rutin, dan 

terpantau, dibawah koordinasi Pembina ekstrakurikuler. 

Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib (kecuali bagi yang 

terkendala), dan dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang 

terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan 

pendidikan tempatnya belajar. 

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal 

tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum dan peserta didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler 

diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan 

kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan kurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana 

setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan setiap hari atau waktu 

tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub olahraga, atau 

seni mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara itu 

kegiatan lain seperti Klub Pencinta Alam, Panjat Gunung, dan kegiatan lain yang 

memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu 

tertentu (blok waktu).  

Khusus untuk kepramukaan kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau terkait 

dengan berbagai satuan pendidikan lainnya, seperti Jambore Pramuka, ditentukan 

oleh pengelola/pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak bersamaan dengan 

waktu belajar kurikuler rutin ketentuannya dapat dilihat pada Permendikbud no 63 
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tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. 

 

b. Pelaksanaan Pembinaan Potensi Peserta Didik 

Pelaksanaan pembinaan potensi peserta didik ditujukan untuk memfasilitasi 

perkembangan peserta didik (siswa) melalui penyelenggaraan program 

ekstrakurikuler. Di sekolah umumnya ada beberapa program pembinaan (Aina 

Mulyana, http://ainamulyana.blogspot.co.id ) antara lain: (1) Program Pembinaan 

Ketaqwaan; (2) Program Kepribadian dan Budi Pekerti; (3) Program 

Kepemimpinan; (4) Program Pengembangan Kreativitas, Ketrampilan dan 

Kewirausahaan; (5) Program Peningkatan Kualitas Jasmani dan Kesehatan; (6) 

Program Pengembangan Seni – Budaya; dan (7) Program Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. 

1) Pembinaan Ketaqwaan  

Pembinaan ketaqwaan merupakan pembinaan untuk meningkatkan derajat 

ketakutan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menghindari 

perbuatan peserta didik terhadap kekejian dan kemungkaran. Penanaman 

ketaqwaan ini melalui kegiatan: (a) Pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran 

agama masing-masing; (b) Peringatan hari-hari besar keagamaan; (c) 

Pelaksanakan pengabdian sosial kemanusiaan; (d) Penanaman sikap toleransi 

terhadap penganut agama lain; (e) Pelaksanaan kegiatan seni bernafaskan 

keagamaan; (f) Lomba yang bernafaskan keagamaan. 

2) Kepribadian dan budi pekerti 

Kepribadian merupakan cerminan dari kebaikan tingkah laku dan hati seseorang. 

Program pendidikan kepribadian dan budi pekerti yang berkaitan dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: (a) Penerapan tata tertib sekolah; (b) Penerapan tata karma dalam 

kehidupan sekolah; dan (c) Sikap saling menghormati di antara teman siswa, pada 

guru, orang tua dan lingkungan masyarakat. 
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3) Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang 

lain untuk bekerja sama secara sadar sehubungan dengan tugas untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Derajat kepemimpinan seseorang akan banyak ditentukan 

oleh sejauh mana penguasaan seorang pemimpin terhadap kesadaran akan 

pengenalan dirinya, arah tujuan yang ingin dicapai, siapa yang akan menjadi 

parner kerjanya, dan bagaimana mencapai tujuan. Secara umum tugas pokok dan 

fungsi seorang pemimpin ada 4 (empat) macam, yaitu: (a) Merumuskan atau 

mendefinisikan misi organisasi; (b) Mengusahakan tercapainya tujuan; (c) 

Mepertahakan keutuhan organisasi; dan (d) menyelesaikan konflik. Pertimbangan 

dan penerapan oleh para pembina kesiswaan dalam membina kepemimpinan 

siswa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Berperan aktif dalam OSIS; 

(b) Kelompok belajar, kelompok ilmiah; (c) Latihan dasar kepemimpinan; (d) Forum 

diskusi; dan (e) Kegiatam memimpin sebagai aktivitas sekolah. 

4) Pengembangan Kreativitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan 

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk selalu berupaya 

menciptakan nilai tambah, menemuka peluang, mengembangkan keterampilan, 

kreativitas, profesional, dan inovatif dalam mengambil putusan yang disertai 

keberanian mengambil risiko gagal/rugi dengan memamfaatkan sumberdaya 

ekonomi yang tersedia secara optimal. Dalam rangka memberikan bekal kepada 

para siswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan 

Pembina kesiswaan dapat memotivasi dan membina dengan mengacu pada 

gejala-gejala atau dimensi dari manusia kewirausahaan dan manusia kreatif 

melalui kegiatan sebagai berikut: (a) Keterampilan menciptakan suatu barang 

menjadi lebih berguna; (b) Keterampilan dan kreativitas di bidang elektronik; 

pertanian, peternakan, perkayuan dan otomotif; (c) Keterampilan Tangan; (d) 

Koperasi sekolah dan unit produksi; (e) Praktik kerja nyata; (f) Keterampilan baca 

tulis. 

5) Peningkatan Kualitas Jasmani dan Kesehatan 

Kesehatan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 

di dalamnya aspek internal dalam diri manusia masing-masing dan aspek 

eksternal berasal dari lingkungan hidup disekitar manusia. Kesehatan dalam 
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undang-undang tahun 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Peningkatan kualitas jasmani dan kesehatan merupakan hubungan 

unsur yang tidak dapat dipisahkan dan begian dari terminologi seperti yang 

dijelaskan. Pembinaan Kesiswaan dalam kualitas jasmani dan kesehatan sebagai 

gerakan sosial dapat menjadi fasilitator para siswa atau remaja untuk mengenal, 

menganalisis, dan menangani masalah-masalah kualitas jasmani dan kesehatan 

siswa dalam kerangka pembangunan generasi mendatang yang lebih sehat dan 

lebih berkualitaas serta terhindar dari penyalah-gunaan obat-obat terlarang. 

Pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan siswa dapat dilakukan dalam berbagai 

kegiatan seperti: (a) Penanaman kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, 

rumah, dan masyarakat; (b) Usaha kesehatan sekolah; (c) Kantin sekolah; (d) 

Kesehatan mental; (e) Usaha pencegahan penyalah gunaan narkoba; (f) Usaha 

pencegahan penularan HIV / AIDS; (g) Olahraga; (h) Palang merah remaja; (i) 

Patroli keamanan sekolah; (j) Pembiasaan 5 K; (k) Peningkatan kemampuan 

psikososial untuk mengatasi berbagai tatantangan hidup. 

6) Pengembangan Seni – Budaya 

Di beberapa sekolah wadah seni budaya ini mungkin sudah tumbuh dan 

berkembang dengan baik, bahkan mungkin telah ada yang menunjukkan reputasi 

baik nasional maupun internasional. Namun hanya sedikit sekali, dalam rangka 

meningkatkan kuantitas dan kualitas perlu digiatkan program pembinaan seni 

budaya ini secara berkesinambungan sehingga tidak termarginalkan oleh seni 

budaya dari luar atau impor. Untuk menjadikan seni budaya sendiri menjadi tuan 

rumah di rumah sendiri maka pembinaan seni budaya dapat ditingkatkan oleh 

Pembina kesiswaan melalui kegiatan-kegiatan seni budaya seperti: (a) Seni suara, 

seni rupa, seni tari, seni drama, seni suara, musik, photografi dan seni sastra; (b) 

Penyelenggara sanggar berbagai macam seni; (c) Pementasan, lomba dan 

pameran berbagai cabang seni; (d) Pengenalan seni dan budaya bangsa. 

7) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan 

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, 

terpadu yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan 
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bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai idiologi 

negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari 

luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara 

kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Upaya bela negara adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. 

Pengertian pendidikan wawasan kebangsaan dapat ditinjau secara konseptual 

dan operasional. Secara konseptual pendidikan wawasan kebangsaan mencakup: 

(a) upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh sekolah untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam peranannya 

pada saat sekarang dan masa yang akan datang; (b) Upaya pengembangan, 

peningkatan, dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang 

menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi dan 

keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga negara; dan (c) 

Keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga 

negara yang baik melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan 

dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan 

masa yang akan datang.  

Pembina Kesiswaan dalam pelaksaan kegiatan pendidkan pendahuluan bela 

negara dan wawasan kebangsaan dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: (a) Upacara bendera; (b) Bhakti sosial/kemasyarakatan; (c) 

Pertukaran pelajar; (d) Baris berbaris; (e) Peringatan hari-hari bersejarah bangsa; 

(f) Kemah kerja siswa; (g) Pencinta alam; (h) Pelestarian alam; (i) Napak tilas; (j) 

Pelestarian lingkungan; (k) Ketaatan pada aturan / tata tertib. 

 

 

 

c. Evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. 
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Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan 

peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu 

berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. 

Evaluasi/Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada penilaian/tes 

tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar/kerja peserta 

didik. Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstrakurikuler didasarkan 

atas standar minimal tingkat penguasaan kemampuan yang disyaratkan dan 

bersifat individual. 

 

1) Tujuan Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran 

dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan 

hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang 

belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan tersebut 

selanjutnya dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus 

kegiatan berikutnya, dalam rangka penyempurnaan program berikutnya. 

Evaluasi kinerja program ekstrakurikuler merupakan kegiatan lebih lanjut dari 

kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu 

dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran ukuran dan 

indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja program 

ekstrakurikuler juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu 

yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu 

proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai 

kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. 

Pengukuran kegiatan ekstra ini bertujuan memperoleh nilai capaian kinerja 

masing-masing kegitan. Nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan akan 

dijumlahkan dan diberi bobot untuk memperoleh nilai capaian akhir program 

ekstrakurikuler yang akan dievaluasi. 

2) Pelaksanaan dan Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler 

a) Pelaksanaan Kegiatan Kurikuler 
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Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan 

bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh 

guru konselor dan tenaga kependidikan disekolah/madrasah. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, 

jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan sebagaimana telah direncanakan.  

b) Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan 

keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. 

Penilaian dilakukan secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan 

sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab 

kegiatan. 

Kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian dan 

dideskripsikan dalam raport. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan 

pencapaian kompetensi peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yang 

dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor 

peserta didik. Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada Pendidikan 

Kepramukaan pada setiap semesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan 

Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Bagi peserta 

didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus 

untuk mencapainya. 

Penilaian secara inklusif mempertimbangkan pembentukan kepribadian yang 

terintegrasi, jiwa kemandirian atau kewirausahaan, sikap dan etos perilaku 

belajar/kerja dan disiplin peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 

Juga, perilaku itu mempertimbangkan kemahiran dalam pemecahan masalah dan 

berkomunikasi; mempertimbangan strandard  keadilan dan keragaman secara 

individual bagi setiap peserta didik; dan mempertimbangkan tingkat partisipasi 

aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. 

Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan 

ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan 

Soal 

indikator 4.2 
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ekstrakurikuler wajib Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta 

didik. Nilai di bawah memuaskan dalam dua semester atau satu tahun 

memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program khusus 

yang diselenggarakan bagi mereka. 

Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti program 

ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan 

dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan 

prestasi peserta didik dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya 

nilai memuaskan atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor. 

Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta 

didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu 

kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk 

pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada 

setiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah 

menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut 

memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan 

satuan pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan menjadi 

bagian dari diri peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. 

 

3) Daya Dukung Kegiatan Ekstrakurikuler 

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan 

pendidikan meliputi: 

a) Kebijakan Satuan Pendidikan 

Pengembangan dan pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu 

untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan Ekstrakurikuler 

diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan 

pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah baik langsung maupun 

tidak langsung 

b) Ketersediaan Pembina 
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Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan 

pembina. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk 

memenuhi kebutuhan pembina. 

c) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan 

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana 

satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang 

diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain 

itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan 

prasarana kesenian, serta prasarana lainnya. 

 

4) Pelaporan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Sekolah hendaknya membuat laporan, baik laporan untuk keseluruhan program 

kegiatan ekstrakurikuler dan untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler ataupun 

pertanggungjawaban keuangan yang telah dialokasikan/digunakan untuk kegiatan 

yang dimaksudkan. 

Untuk laporan kegiatan, hendaknya dibuat format yang sederhana tetapi cukup 

komprehensif dan mudah dipahami, misalnya mencakup: kata pengantar, daftar 

isi, latar belakang, pengertian dari jenis kegiatan ekstrakurikuler, tujuan, sasaran, 

hasil yang diharapkan; penyelenggaraan kegiatan yang meliputi persyaratan 

peserta, bentuk dan materi kegiatan, organisasi penyelenggaraan, jadwal dan 

mekanisme pelaksanaan, bentuk penghargaan, hasil yang diperoleh, kesulitan 

yang dijumpai dan usaha mengatasi kesulitan itu, kesimpulan keseluruhan dan 

saran-saran yang diajukan, serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 

 

2. Aktivitas Pembelajaran 

Pengkondisian 

a. Membaca materi pembelajaran secara individu. 

b. Pemahaman Materi Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta 

Didik secara individu/kelompok. 
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c. Sharing pemahaman di kelompok, untuk menyimpulkan hasil kelompok dan 

selanjutnya mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan (sharing hasil antar 

kelompok).  

Focus group discusion (FGD) tentang dan selanjutnya dipresentasikan untuk 

mendapatkan masukan-masukan dalam rangka verifikasi. 

 

3. Latihan/Tugas 

Diskusikan dalam kelompok   

a. Bagaimana merencanakan program kegiatan ekstrakurikuler dan strategi yang 

digunakan berdasarkan potensi peserta didik ? 

b. Rencanakan program evaluasi pelaksanaan program ekstrakurikuler kegiatan 

fungsi lapngan 

c. Hasilnya serahkan kepada fasilitator. 

 

4. Rangkuman 

a. Dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler perlu memperhatikan: tujuan 

kegiatan ektrakurikuler, Alasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, Format 

kegiatan ekstrakurikuler, Keterlibatan peserta didik. 

b. Beberapa program pembinaan potensi peserta didik antara lain: (1) Program 

Pembinaan Ketaqwaan; (2) Program Kepribadian dan Budi Pekerti; (3) 

Program Kepemimpinan; (4) Program Pengembangan Kreativitas, 

Ketrampilan dan Kewirausahaan; (5) Program Peningkatan Kualitas Jasmani 

dan Kesehatan; (6) Program Pengembangan Seni–Budaya; dan (7) Program 

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. 

c. Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. 

Sedangkan penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan 

tingkat keberhasilan peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka 

waktu tertentu berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. 

d. Evaluasi kinerja program ekstrakurikuler merupakan kegiatan lebih lanjut dari 

kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena 

itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran ukuran 
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dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja program 

ekstrakurikuler juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa 

lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai 

suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi 

mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. 

e. laporan kegiatan, hendaknya dibuat format yang sederhana tetapi cukup 

komprehensif dan mudah dipahami, misalnya mencakup: kata pengantar, 

daftar isi, latar belakang, pengertian dari jenis kegiatan ekstrakurikuler, tujuan, 

sasaran, hasil yang diharapkan; penyelenggaraan kegiatan yang meliputi 

persyaratan peserta, bentuk dan materi kegiatan, organisasi 

penyelenggaraan, jadwal dan mekanisme pelaksanaan, bentuk penghargaan, 

hasil yang diperoleh, kesulitan yang dijumpai dan usaha mengatasi kesulitan 

itu, kesimpulan keseluruhan dan saran-saran yang diajukan, serta lampiran-

lampiran yang diperlukan 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

a. Umpan Balik 

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan 

belajar ini? 

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan 

belajar ini? 

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan 

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini? 

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini? 

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar 

ini? 

  

 

 

b. Tindak Lanjut 
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Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam lingkungan 

sekolahyang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan 

kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun 

tidak langsung dengan materi kurikulum. Kegiatan ini menjadi salah satu unsur 

penting dalam membangun kepribadian peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam meningkatkan prestasi dalam 

belajar. Kegiatan ekstrakurikuler bukan termasuk materi pelajaran yang terpisah 

dari materi pelajaran lainnya, penyampaian materi pelajaran dapat dilaksanakan 

di sela-sela kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, mengingat kegiatan tersebut 

merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dijadikan wadah untuk peserta didik menampung minat dan bakatnya. 

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. 

Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan 

peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu 

berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk 

mendokumentasikan evauasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disusun 

laporan yang ditujukan kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala sekolah 

sebagai bahan yang memungkinkan untuk ditindak lanjuti. 

 

B. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan kompeten (dinyatakan tuntas) pada kompetensi guru mata 

pelajaran 6 Pengembangan Potensi Peserta Didik (sesuai Permendikbud no 16 

tahun 2007) dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu menjawab soal-

soal evaluasi/latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan 

nilai minimal 80. Bila ternyata belum kompeten (belum mencapai nilai minimal 80) 

maka diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 
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minimal 80, selanjutnya dapat mempelajari modul yang lain untuk menempuh 

kompetensi selanjutnya. 

 

C. Evaluasi 

 

1. Tujuan identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik berkaitan 

dengan kegiatan ekstrakuriler  adalah …. 

A. Memastikan berbagai bakat peserta didik di sekolah 

B. Mendata bakat dan minat peserta didik untuk kegiatan kurikuler 

C. Menentukan bentuk kegiatan ektrakurikuler 

D. Melaporkan ragam potensi peserta didik ke sekolah 

2. Bentuk dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah 

berdasarkan hasil identifikasi digunakan untuk …. 

A. Menetapkan kebutuhan sumber daya yang disediakan oleh sekolah 

B. Menetapkan jenis kegiatan ekstrakurikuler 

C. Memastikan sekolah melaksanakan laporan kegiatan ke pihak pihak 

terkat 

D. Menanyakan kembali tentang keinginan peserta didik terhadap 

minatnya 

3. Waktu yang tepat dalam menyusun porgram kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah adalah ....  

A. Saat sumber daya ekstrakurikuler yang ditetapkan sekolah tersedia 

B. Saat berkoordinasi menganalisis kebutuhan peserta didik secara 

intensif 

C. Saat menganalisis potensi dan minat siswa berkaitan dengan kegiatan 

kurikuler 

D. Saat  merancang kegiatan dan pendanaan untuk mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler 
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4. Tujuan program kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah 

secara terkoordinasi adalah .... 

A. Memberi ciri keunggulan bagi satuan pendidikan berkaitan dengan 

prestasi yang disandangnya 

B. Melibatkan seluruh peserta didik yang ada di sekolah  

C. Memberikan kegiatan pada setiap peserta didik untuk melaksanakan 

peraturan pemerintah 

D. Mengembangkan potensi atau membina peserta didik secara optimal 

5. Agar lebih terjamin keterlaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler, apa 

seharusnya yang dilakukan sekolah saat melakukan perancangan  

kegiatan tersebut .... 

A. Konsisten melaksanakan program ekstrakurikuler 

B. Tterbuka kepada semua pihak dalam berkoordinasi 

C. Mengacu pada program ekstrakurikuler yang telah disusun 

D. Menyesuiakan dengan ketersediaan dana 

6. Kegiatan pembinaan dalam ekstrakurikuler yang disusun secara 

terprogram dan melibatkan guru, dapat menghasilkan ....  

A. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, disiplin, jujur, suasana 

rilek, dan kesiapan berkarir. 

B. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab 

sosial, sabar, suasana rilek, dan kesiapan berkarir. 

C. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab 

sosial, pengembangan semangat, dan kesiapan berkarir. 

D. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab 

sosial, suasana rilek, dan kesiapan berkarir. 

7. Ketersediaan program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah begitu penting 

disamping kegiatan kurikuler, bahkan oleh pemerintah diprogramkan 

untuk wajib dilakukan berikut ini salah satu yang menjadi alasan ..... 

A. Meningkatkan kredibiltas sekolah 

B. Memberikan kekhasan sekolah tentang nilai keunggulan  
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C. Menghindari kenakalan remaja 

D. Mengurangi resiko stres, karena penatnya belajar 

8. Program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah  merupakan bagian dari 

Rencana Kerja Sekolah, oleh karena itu dalam menyusunnya paling tidak 

sistematika penyusunannya memuat .... 

A. Pendahuluan dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan 

ekstrakurikuler; pengelolaan; pendanaan; evaluasi 

B. Rasional dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; 

pengelolaan; pendanaan; evaluasi 

C. Pendahuluan, latar belakang, dan tujuan umum; deskripsi setiap 

kegiatan ekstrakurikuler; pengelolaan; pendanaan; evaluasi 

D. Rasional dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; 

pengelolaan; penanggungjawab, pendanaan; evaluasi. 

9. Pengembangan bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan 
mengacu pada prinsip .... 

A. Terstruktur dan sistematis 

B. Partisipasi aktif dan menyenangkan 

C. Sistematis dan terpadu 

D. Inovatif, kreatif, menyenangkan, produktif. 

10. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program ekstrakurikuler, 

selanjutnya sekolah menentukan rencana perbaikan dan tindak lanjut 

untuk siklus kegiatan berikutnya, dalam rangka penyempurnaan program 

berikut. Yang dilakukan secara periodik .... 

A. Setiap akhir tahun ajaran 

B. Setiap akhir semester 

C. Setiap akhir bulan 

D. Setiap akhir satu kegiatan  

11 Nilai kegiatan ekstrakurikuler bagian dari laporan yang dituangkan dalam 

rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian 
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kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih. 

Penilaian dilakukan secara ....  

A. Kuantitatif dan dideskripsikan 

B. Kuantitatif dan kualitatif  

C. Kualitatif dan dideskripsikan 

D. Kualitatif, kuantitatif dan dideskripsikan 

12 Untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan diperlukan suatu daya yang 

mendukung sehingga terjadi keefektifan program yang tepat dan baik. 

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

satuan pendidikan tersebut adalah .... 

A. Ketetapan komite sekolah 

B. Dorongan dan dukungan orangtua  

C. Ketersediaan Pembina 

D. Kebijakan Pemerintah Pusat. 
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D. Kunci Jawaban 

 
1. Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian yang digunakan dalam Materi Pengembangan Potensi 

Pserta Didik ini adalah : 

Satu soal jika betul mendapatkan skor : 1, sehingga total skor : 1 x 12 

= 12, maka rumus nilai akhir adalah : 

 

Nilai Akhir = Jumlah jawaban betul x 10 
 

2. Kunci jawaban 

Kunci jawaban evaluasi materi modul 6 yaitu Pengembangan Potensi 

Peserta Didik 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1. C  7. D 

2. A  8. B 

3. A  9. B 

4. D  10. A 

5. B  11. C 

6. D  12. C 

 

E. Glosarium 
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