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KATA PENGANTAR 
 
 

Perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini dibuat sebagai pegangan 
bagi guru Biologi di SMA Kelas X semester 2 dengan Standar kompetensi yaitu 
keterkaitan antara kegiatan manusia dengan  masalah perusakan/pencemaran 
lingkungan dan pelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 
Manusia sebagai bagian dari lingkungan mempunyai pengaruh terhadap faktor 
lingkungan lainnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
mengambil dan mengolah sumber daya alam. Pemamfaatan sumber daya alam 
dan hasil dari kegiatan manusia tersebut dapat menimbulkan  terjadinya 
perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan akan 
mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada 
didalamnya. Karena makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu bergantung 
antara satu dengan yang lain.  

Di dalam perangkat RPP ini ditampilkan suatu alternatif pengemasan 
proses pembelajaran yang memfasilitasi terjadinya pengalaman belajar siswa 
pada ranah kognitif, psikomotor dan afektif. Hasil belajar kognitif terdiri dari 
produk dan proses, sedangkan hasil belajar afektif terdiri dari perilaku 
berkarakter dan keterampilan sosial. Dengan demikian perangkat RPP ini 
merupakan perangkat RPP bernuansa keterampilan berfikir, perilaku berkarakter, 
dan keterampilan sosial. 

Mudah-mudahan perangkat RPP ini dapat memberi kemudahan para guru 
biologi dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat melatih keterampilan 
berfikir, keterampilan sosial, dan perilaku berkarakter siswa secara utuh. 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMA  
Kelas/Semester : X/2 
Mata pelajaran : Biologi 
Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan  energi serta peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem  
Kompetensi Dasar      : 4.2. Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan  masalah perusakan/pencemaran lingkungan dan 

pelestarian lingkungan 
 

Materi 
Pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
 
- Pencemaran 

Lingkungan 
 

- Perubahan 
Lingkungan 

 
 

 
 

 

 
o Melalui peta konsep dan 

gambar-gambar pada Slide 
Power Point  melakukan 
diskusi dan tanya jawab 
untuk menemukan 
keterkaitan kegiatan manusia 
dengan  perubahan 
lingkungan,  pencemaran 
dan dampaknya terhadap 
manusia, serta pelestarian 

o Berdasarkan LKS , 
merencanakan dan 
melakukan eksperimen 
untuk mengetahui ada 
tidaknya pencemaran/ bahan 
polutan secara berkelompok. 

Kognitif  
a. Produk 
1. Mendefinisikan pengertian yang 

berkaitan pencemaran air 
beserta dampaknya bagi 
lingkungan.  

2. Mendefinisikan pengertian yang 
berkaitan pencemaran udara 
beserta dampaknya bagi 
lingkungan.  

3. Mendefinisikan pengertian yang 
berkaitan pencemaran tanah 
beserta dampaknya bagi 
lingkungan.  

4. Menguraikan keterkaitan 
kegiatan manusia dengan 
perubahan lingkungan  

5. Menjelaskan faktor-faktor 
penyebab gangguan 
keseimbangan lingkungan  

 
 

Tes 
 

 
 

Tes 
 
 

 
Tes 

 
 
 

Tes 
 
 

Tes 
 
 

Tes 

 
 
Tes Tulis 

 
 
 

Tes Tulis 
 

 
 

Tes Tulis 
 

 
 

Tes Tulis 
 
 

Tes Tulis 
 
 

Tes Tulis 

 
 

LP-1 
 
 
 

LP-1 
 
 
 

LP-1 
 
 
 

LP-1 
 
 

LP-1 
 
 

LP-1 

 
  

6 x 45’ 
 

 
1. LKS 1: Pengaruh 

deterjen pada 
perkecambahan 
 

2. LKS 2: Pengaruh 
asap rokok terhadap 
lalat buah 

 
3. LKS 3: Pengaruh 

bahan kimiarumah 
tanggaterhadap 
perubahan 
lingkungan 

 
4. Kunci LKS 1, 2 

dan 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

5. LP 1: Produk + 
Kunci 
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Materi 
Pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
o Membuat laporan hasil 

eksperimen secara 
berkelompok. 

o Selain itu, dalam kegiatan 
belajar mengajar diupayakan 
memberikan pengalaman 
belajar kepada siswa agar 
siswa mampu 
mengembangkan karakter 
dan keterampilan sosialnya 
yang terintegrasi selama 
kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. 

6. Menyebutkan usaha-usaha yang 
dapat  ditempuh dalam rangka 
menjaga pelestarian lingkungan  

 
b. Proses 
7. Menyelidiki pengaruh 

pencemaran air terhadap 
lingkungan  

8. Menyelidiki pengaruh 
pencemaran udara terhadap 
lingkungan  

9. Menyelidiki pengaruh 
pencemaran tanah terhadap 
lingkungan  

 
c. Psikomotor 
10. Melakukan  pengukuran pH air 

dengan kertas lakmus  
 

 
Afektif: 
Karakter 

Menunjukan perilaku 
berkarakter, meliputi Teliti, 
jujur,  peduli, tanggung 
jawab, bekerja sama, terbuka 
dan menghargai pendapat 
teman 

 
 Keterampilan Sosial 

Menunjukkan kemampuan 
keterampilan sosial, meliputi: 
Bertanya, menyumbang ide 
atau pendapat, menjadi 

 
 
 
 

Pengamatan 
 

 
Pengamatan 
 
 
Pengamatan 
 

 
 
 
 

Asesmen Ki 
nerja Proses  
Asesmen Ki 
nerja Proses  

 
 
 
 
 
 

Assesmen 
Kinerja 

Psikomotor 
 
 
 
Pengamatan 
perilaku 
berkarakter 

 
 
 

 
 
Pengamatan 
Keterampi 
lan Sosial 

 
 
 
 
 

LP-2 
 

LP-2 
 
 

LP-2 
 
 
 

LP-3 
 
 
 
 
 

LP-4 
 
 
 
 
 
 
 

LP-5 

6. LP 2: Proses + 
Kunci 

 
7. LP 3: Psikomotor + 

RTK 
 

8. LP 4: Pengamatan 
Perilaku 
Berkarakter 
 

9. LP 5: Pengamatan 
Keterampilan 
Sosial 

 
10. Tabel Spesifikasi 

Lembar Penilaian 
 
11. Silabus 

 
12. Slide  
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Materi 
Pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
pendengar yang baik, 
komunikasi  

 
Sumber:  
Dimodifikasi dari Depdiknas. 2006. Petunjuk Teknis Pengembangan Silabus dan Contoh/ Model Silabus SMA/ MA. Depdiknas: Jakarta 
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RPP Biologi SMA: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan 
 
 

Sekolah   : SMA  
Kelas/Semester  : X/2 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Waktu   : 6 x 45 Menit (3x Pertemuan) 

 
Standar Kompetensi 
4.  Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan  energi serta 

peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 
 
Kompetensi Dasar 
4.2.Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan  masalah perusakan/ pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan 

Indikator 
Kognitif: 

a. Produk 
11. Mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran air beserta dampaknya 

bagi lingkungan.  
12. Mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran udara beserta 

dampaknya bagi lingkungan.  
13. Mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran tanah beserta 

dampaknya bagi lingkungan.  
14. Menguraikan keterkaitan kegiatan manusia dengan perubahan lingkungan  
15. Menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan  
16. Menyebutkan usaha-usaha yang dapat  ditempuh dalam rangka menjaga 

pelestarian lingkungan  
 

b. Proses 
17. Menyelidiki pengaruh pencemaran air terhadap lingkungan  
18. Menyelidiki pengaruh pencemaran udara terhadap lingkungan  
19. Menyelidiki pengaruh pencemaran tanah terhadap lingkungan  

  
Psikomotor 

20. Melakukan  pengukuraran volume cairan dengan gelas ukur. 
21. Membuat tabel pengamatan 

 
Afektif: 

a. Karakter 
Menunjukan perilaku berkarakter, meliputi Teliti, jujur,  peduli, tanggung jawab, 
bekerja sama, terbuka dan menghargai pendapat teman 

 
b. Keterampilan Sosial 

Menunjukkan kemampuan keterampilan sosial, meliputi: Bertanya, menyumbang ide 
atau pendapat, menjadi pendengar yang baik, komunikasi  
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A. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 
a. Produk 

1. Siswa mampu mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran air beserta 
dampaknya bagi lingkungan secara mandiri sesuai deskripsi yang ada pada kunci LP 
produk 

2. Siswa mampu mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran udara beserta 
dampaknya bagi lingkungan secara mandiri sesuai deskripsi yang ada pada kunci LP 
produk 

3. Siswa mampu mendefinisikan pengertian yang berkaitan pencemaran tanah beserta 
dampaknya bagi lingkungan secara mandiri sesuai deskripsi yang ada pada kunci LP 
produk 

4. Siswa mampu menguraikan keterkaitan kegiatan manusia dengan perubahan 
lingkungan sesuai dengan kunci LP produk 

5. Siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan 
lingkungan secara mandiri sesuai dengan kunci LP produk 

6. Siswa mampu menyebutkan usaha-usaha yang dapat  ditempuh dalam rangka 
pelestarian lingkungan sesuai dengan deskripsi yang ada pada kunci LP produk. 

 
b. Proses 

7. Diberikan alat dan bahan dan LKS 1 SMA, siswa dapat menyelidiki pengaruh 
pencemaran air terhadap lingkungan  

8. Diberikan alat dan bahan dan LKS 2 SMA, siswa dapat menyelidiki pengaruh 
pencemaran udara terhadap lingkungan  

9. Diberikan alat dan bahan dan LKS 3 SMA, siswa dapat Menyelidiki pengaruh 
pencemaran tanah terhadap lingkungan  

 
Psikomotor 

10. Siswa terampil menggunakan gelas ukur dalam menguji pengaruh deterjen terhadap 
pencemaran sesuai dengan rubrik psikomotor 

11. Siswa mampu membuat tabel pengamatan sesuai dengan rubrik psikomotor 
 

 
Afektif  
a. Karakter:  

Selama proses pembelajaran siswa terlibat dan dapat menunjukkan kemajuan dalam 
perilaku berkarakter, meliputi: Teliti dan tanggung jawab, sesuai dengan lembar 
pengamatan perilaku berkarakter. 

 
b. Keterampilan sosial: 

Selama proses pembelajaran siswa terlibat dan dapat menunjukkan kemajuan dalam 
keterampilan sosial, meliputi: menyumbang ide atau pendapat dan  menjadi pendengar 
yang baik sesuai dengan lembar pengamatan keterampilan sosial. 
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B. Materi Pembelajaran: 

1. Pencemaran Lingkungan 
 

C. Model Pembelajaran: 
1. Model: Science Environment Technology and Society (SETS) dan Pembelajaran 

Kooperatif  tipe Learning together 
2. Metode: Diskusi dan tanya jawab 

 
D. Langkah-langkah kegiatan 
 
Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 
Untuk Tujuan Pembelajaran No: 1, 4, 7, 10 dan tujuan afektif 
 
Pembukaan (+ 15 menit) 

Kegiatan 
Penilaian oleh 

Pengamat 
1 2 3 4 

Memotivasi siswa dengan menunjukkan video atau gambar-gambar 
mengenai peristiwa pencemaran air didepan kelas, misalnya: video 
tentang pembuangan sampah ke sungai atau gambar-gambar yang 
berkaitan dengan pembuangan limbah oleh perusahaan ke sungai dan 
gambar tentang pembuangan sampah yang mencemari air. Ketika 
guru menunjukkan berbagai peristiwa tersebut, guru memulai 
diskusi dengan menanyakan kepada siswa “Tahukah kalian contoh 
peristiwa apakah pada video dan gambar tersebut?”, “Apakah 
dilingkungan kalian tinggal terdapat juga peristiwa seperti yang ada 
di video atau gambar?”, dan pertanyaan mengarah sejenis lainnya. 
Diharapkan selama diskusi dan tanya jawab tersebut,siswa 
menyumbang ide atau pendapat, sementara siswa lain mnedengarkan 
pendapat temannya dan terbuka ketika mendengarkan pendapat 
teman, serta tidak mencela pendapat teman dengan kasar. Guru 
menyampaikan tujuan kognitif, psikomotor dan afektif. 

(Tahap 1 pendekatan SETS: Tahap appersepsi 
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Dengan tanya jawab dan diskusi menggunakan gambar-gambar 
pada Slide dan melihat lingkungan sekitar sekolah, mengarahkan 
siswa dalam mendefinisikan pengertian pencemaran air dan 
menemukan sumber pencemaran (keterkaitan kegiatan manusia 
dengan perubahan lingkungan). Perubahan lingkungan ada yang 
positip dan ada yang negatif. Memberikan contoh pencemaran 
misalnya perubahan lingkungan yang bersifat negatif. Untuk 
mengundang partisifasi siswa dengan mengajukan  pertanyaan 
macam-macam pencemaran. Guru menjelaskan dampak 
pencemaran air..  
(Fase 1 MPK: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa) 

    

 
Inti (+ 70 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 
Melalui tanya jawab dan diskusi mengarahkan siswa untuk 
menemukan konsep pencemaran air dan menyebutkan usaha-
usaha yang dapat diambil dari dampak pencemaran air melalui 
gambar-gambar (Slide) yang dilengkapi dengan memberikan 
contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 
menyajikan informasi berupa rumusan masalah dengan mengacu 
pada LKS 1 tentang pengaruh pengaruh pemberian detergen 
terhadap perkecambahan biji 
 
(Fase 2 MPK: Penyampaian Informasi) 

    

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif 
yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 – 5 siswa. Selanjutnya 
membagikan LKS 1 SMA kepada tiap kelompok. Ketika 
mendistribusikan LKS,  guru membimbing siswa untuk peduli 
dengan cara membantu teman yang membutuhkan dengan menunjuk 
beberapa siswa untuk membantu guru membagikan 
 LKS 1.  
(Fase 3 MPK: Pengelompokan peserta didik). 

    

Membimbing siswa untuk mengerjakan LKS 1  dengan cara 
meminta siswa untuk jujur mengatakan apa  adanya bila belum dapat 
memahami dan  mengisi LKS 1  dan meminta siswa yang pandai 
untuk peduli dengan cara  membantu teman yang membutuhkan 
bantuan. 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
 
Membimbing siswa merumuskan hipotesis yang telah diberikan di 
LKS 1 dengan cara meminta siswa jujur mengatakan apa  adanya 
bila belum dapat merumuskan hipotesis dan meminta siswa yang 
pandai untuk peduli dengan cara membantu teman yang 
membutuhkan bantuan (Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
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Membimbing siswa menetukan rumusan masalah dengan cara 
memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara 
mengidentifikasi variabel berdasarkan LKS 1. Selanjutnya,  untuk 
memantapkan pemahaman, memberikan suatu rumusan hipotesis 
lain dan menunjuk  siswa untuk menyumbang ide dan meminta 
siswa lain menjadi pendengar yang baik saat temannya 
menyampaikan idenya tentang variabel yang sudah diidentifikasi. 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan). 
 
Membimbing kelompok mempersiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam melaksanakan percobaan sesuai prosedur yang 
tertulis di LKS 1 dan membimbing siswa kelompok mementukan 
langkah-langkah kerja (prosedur kerja)  dengan mengacu pada LKS 
1 menunjukkan karakter tidak peduli, tidak teliti atau menunjukkan 
karakter tidak bertanggung jawab,tidak bekerja sama segera 
diingatkan. 
(Tahap 2 pendekatan SETS: pembentukan konsep dengan 
melakukan percobaan, Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
 
Guru perlu menekankan perlunya ketelitian dan kejujuran  dalam 
melakukan pengamatan dengan mencatat hasil pengamatan apa 
adanya di dalam tabel. Guru meminta siswa untuk bertanggung 
jawab terhadap kebersihan tempat kerja yang harus tetap dijaga 
setelah bekerja dalam kelompok. 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
Membimbing kelompok membuat rancangan   tabel pengamatan 
dengan mengacu pada LKS 1. Ditekankan perlunya kerjasama, 
terbuka dan menghargai pendapat dalam tugas analisis ini.  
 
(Tahap 3 pendekatan SETS :melakukan analisis, Fase 4 MPK: 
Pembimbingan, dan Fase 5 MPK: Menganalisis dan evaluasi 
formatif ) 
Membimbing Siswa mengisi pelatihan kognitif yang terdapat pada 
LKS 1. Siswa yang menunjukkan terbuka (toleransi)  terhadap 
perbedaan segera diberi pujian sebagai umpan balik agar karakter 
ini diikuti siswa lain. Siswa yang mencela ide teman secara tidak 
santun segera diingatkan agar tidak ditiru temannya.  
 
(Tahap 4 pendekatan SETS: Tahap pemantapan konsep, Fase 4,5 
MPK) 
 
Membimbing kelompok menarik kesimpulan dengan mengacu pada 
LKS 1. Siswa perlu diingatkan agar tetap mengutamakan toleransi 
(keterbukaan) saat ada perbedaan pendapat dalam menarik 
kesimpulan.  
 
Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang 
berkinerja baik dan amat baik dalam kegiatan belajar mengajar 
tersebut  
(Fase 6 MPK: Reward) 
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Penutup (+ 5 menit) 
 

Kegiatan 
Penilaian oleh 
Pengamat 
1 2 3 4 

Guru membimbing siswa untuk merangkum tentang apa yang sudah 
diperoleh dalam pembelajaran terkait dengan perananan manusia 
dalam pencemaran lingkungan 
  
Guru mengingatkan siswa untuk membawa kelengkapan praktikum 
selanjutnya.  
(Tahap 5 pendekatan SETS: Tahap evaluasi menggunakan tes) 
Tugas di rumah: Melanjutkan percobaan LKS 1 dirumah sesuai 
dengan lembar LKS. 

    

 
 
Keterangan bagi pengamat dalam menilai 
1: tidak dilakukan sama sekali (tidak baik) 
2: dilakukan sebagian kecil (kurang baik) 
3: dilakukan sebagian sesuai prosedur (cukup baik) 
4: dilakukan sesuai prosedur (baik) 
 
 
Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 
Untuk Tujuan Pembelajaran No: 2, 5, 8 dan tujuan afektif 
 
Pembukaan (+ 5 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 

Guru mengingatkan siswa tentang materi pencemaran air pada 
pertemuan pertama. 

 
Memotivasi siswa dengan menunjukkan beberapa contoh berbagai  
kegiatan manusia sehari-hari (slide power point) dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidupnya berkaitan dengan pencemaran udara 
di lingkungan. Guru menanyakan kepada siswa bagaimana adakah 
sumber pencemaran di sekitar rumahmu. Dari jawaban anak 
diharapkan ada salah satu sumber pencemaran. Guru menanyakan 
kepada siswa bagaimana keadaan dijalan pada waktu berangkat 
sekolah. Apakah merasakan perih dimata, siswa diharapkan respon 
terhadap masalah, kemudian guru menanyakan apa penyebabnya. 
Asap kendaraan bermotor. dan pertanyaan-pertanyaan pengarah 
sejenis lainnya. Diharapkan selama diskusi dan tanya jawab tersebut, 
siswa menyumbang ide atau pendapat, sementara siswa lain 
mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 
mendengarkan pendapat  teman, serta tidak mencela pendapat teman 
dengan kasar.   

(Tahap 1 pendekatan SETS : Tahap appersepsi) 
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Tanya jawab dan diskusi digunakan untuk mengarahkan siswa 
mengetahui definisi pencemaran udara dan dampak dari pencemaran 
udara tersebut yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang meliputi 
kognitif dan afektif . 
 (Fase 1 MPK: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa) 

 
Inti (+ 80 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 

Mereview  tugas rumah siswa (Pengayaan LKS 1 ) dengan meminta 
dua orang wakil siswa untuk mengkomunikasikan hasil terbaiknya 
untuk memperkuat konsep dampak pencemaran, sehingga siswa 
dapat memahami dampak lingkungan. Diharapkan siswa 
menyumbang ide atau pendapat, sementara siswa lain 
menghargai pendapat temannya dan terbuka ketika 
mendengarkan pendapat teman, serta tidak mencela pendapat 
teman dengan kasar.  Guru mengarahkan jalannya review  tugas 
dengan memberikan penghargaan terhadap sumbangan ide/jawaban 
siswa yang terbagus. Guru juga memberikan pujian terhadap siswa 
yang mampu mendengarkan pendapat temannya dengan baik, 
bersifat terbuka dan tidak mencela pendapat temannya.  
 
(Fase 2 MPK : Penyampaian Informasi) 

    

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif, 
setiap kelompok terdiri dari 4 – 5  siswa. Selanjutnya membagikan 
LKS 2 kepada tiap kelompok. Ketika mendistribusikan LKS,  guru 
membimbing siswa untuk peduli  dengan cara membantu teman 
yang membutuhkan dengan menunjuk beberapa siswa untuk 
membantu guru membagikan LKS 2 tentang pengaruh asap rokok 
terhadap lalat buah. 
 
(Fase 3 MPK: Pengelompokkan peserta didik). 

    

Membimbing siswa merumuskan masalah yang telah diberikan di 
LKS 2 dengan cara meminta siswa jujur mengatakan apa  adanya 
bila belum dapat merumuskan hipotesis dan meminta siswa yang 
pandai untuk peduli dengan cara membantu teman yang 
membutuhkan bantuan. Dengan hasil tersebut siswa diarahkan untuk 
dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan 
lingkungan (Fase 4 MPK: Pembimbingan)  

    

Membimbing kelompok mempersiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam melaksanakan percobaan sesuai prosedur yang 
tertulis di LKS 2 dan membimbing siswa melakukan pengisian 
terhadap tabel pengamatan. Bila ada siswayang menunjukkan 
karakter tidak peduli, tidak teliti atau menunjukkan karakter tidak 
bertanggung jawab,tidak bekerja sama segera diingatkan. 
(Tahap 2 pendekatan SETS: pembentukan konsep, Fase 4 MPK: 
Pembimbingan) 
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Guru perlu menekankan perlunya ketelitian dan kejujuran  dalam 
melakukan pengamatan dengan mencatat hasil pengamatan apa 
adanya di dalam tabel. Guru meminta siswa untuk bertanggung 
jawab terhadap kebersihan tempat kerja yang harus tetap dijaga 
setelah bekerja dalam kelompok. 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
Perwakilan kelompok diminta mengisi tabel pengamatan (pada LKS 
2) sebagai upaya untuk mengorganisasikan data di papan tulis dan 
melakukan analisis dengan mengacu pada LKS 2. Ditekankan 
perlunya kerjasama, terbuka dan mendengarkan ide teman dalam 
tugas analisis ini. 
 
(Tahap 3 pendekatan SETS: melakukan analisis, Fase 4 MPK: 
Pembimbingan dan Fase 5 MPK: Menganalisis dan Evaluasi 
formatif) 
Membimbing kelompok mengkomunikasikan pekerjaannya kepada 
kelas dengan melakukan yang terbauk dan jujur dengan mengatakan 
apa adanya untuk memberi kemudahan guru melakukan 
pembimbingan dan melakukan evaluasi formatif dan memberi 
kesempatan siswa lain untuk belajar menjadi pendengar yang baik, 
menghargai ketika terdapat perbedaan pendapat serta belajar 
bertoleransi. 
(Fase 5 MPK: Pembimbingan, dan Fase MPK: menganalisisdan 
evaluasi formatif). 
  
Membimbing kelompok menarik kesimpulan dengan mengacu pada 
LKS 2. Siswa perlu diingatkan agar tetap mengutamakan toleransi 
(keterbukaan) saat ada perbedaan pendapat dalam menarik 
kesimpulan. 
Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang 
berkinerja baik dan amat baik dalam kegiatan belajar mengajar 
tersebut. 
(Fase 6 MPK: Reward) 

    

 
Penutup (+ 5 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 
Guru membimbing siswa untuk merangkum tentang apa yang sudah 
diperoleh dalam pembelajaran terkait dengan penerapan konsep 
pencemaran lingkungan dengan menggunakan gambar yang ada di 
slide.  
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Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
Untuk Tujuan Pembelajaran No: 3, 6, 9 dan tujuan afektif 
Pembukaan (+ 5 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 

Memotivasi siswa dengan menunjukkan video atau gambar-gambar 
mengenai peristiwa pembuangan sampah yang mencemari tanah. 
Ketika guru menunjukkan berbagai peristiwa tersebut, guru mmulai 
diskusi dengan menanyakan kepada siswa “tahukah kalian contoh 
peristiwa apakah video atau gambar tersebut?”, “Mengapa peristiwa 
tersebut disebut sebagai salah satu pencemaran tanah?”, dan 
pertanyaan-prertanyaan pengarah sejenis lainnya. Diharapkan selama 
diskusi dan tanya jawab tersebut, siswa menyumbang ide atau 
pendapat, sementara siswa lain mendengarkan pendapat temannya dan 
terbuka ketika mendengarkan pendapat temannya serta tidak mencela 
pendapat teman dengan kasar. 

(Tahap 1 pendekatan SETS: Tahap appersepsi) 
 

Tanya jawab dan diskusi digunakan untuk mengarahkan siswa kepada 
tujuan pembelajaran yang meliputi produk, proses, ketrampilan sosial 
dan karakter yang akan dicapai melalui pembelajaran. 
(Fase 1 MPK: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa) 

    

 
Inti (+ 70 menit) 
 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 
Mengajak siswa melihat lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan 
diluar sekolah. Melalui tanya jawab dan diskusi mengarahkan siswa 
untuk menemukan dan memahami dampak negatif pencemaran 
pada mahkluk hidup. Konsep pencemaran diharapkan sedikit demi 
sedikit dipahami siswa. Selanjutnya mereka diarahkan untuk 
mempelajari lebih lanjut dampak-dampak yang mempengaruhi 
pencemaran tanah. Mengajak siswa berpikir tingkat tinggi untuk 
memecahkan masalah pencemaran yang mereka lihat dilingkungan 
sekitar. 
(Tahap 2 pendekatan SETS: pembentukan konsep, Fase 2 MPK: 
Penyampaian informasi) 
 
Ketika proses tanya jawab dan diskusi dalam upaya untuk menemukan 
konsep pencemaran, guru juga memberikan pengalaman belajar untuk 
membentuk afektif siswa dengan menekankan perlunya siswa bersikap 
jujur dengan mengatakan apa adanya ketika belum memahami, dan 
menghimbau siswa lain untuk peduli dan terbuka terhadap jawaban 
siswa lain. Guru mengarahkan tentang pengaruh bahan kimia rumah 
tangga terhadap perubahan lingkungan dengan mengacu pada LKS 
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3. Selain itu guru juga selalu mendorong siswa untuk 
mengkomunikasikan hasil terbaiknya ketika menyumbang ide atau 
berpendapat, sementara siswa lain harus mendengarkan pendapat 
temannya dan bersikap terbuka ketika mendengarkan pendapat 
teman, serta tidak mencela pendapat teman dengan kasar. 
 
(Fase 2 MPK: Penyampaian informasi) 
 
Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif yang 
setiap kelompoknya terdiri dari 4 – 5 siswa. Selanjutnya membagikan 
LKS 3 kepada tiap kelompok. Ketika mendistribusikan LKS,  guru 
membimbing siswa untuk peduli dengan cara membantu teman yang 
membutuhkan dengan menunjuk beberapa siswa untuk membantu guru 
membagikan LKS 2 tentang pengaruh bahan kimia rumah tangga 
terhadap perubahan lingkungan (Fase 3 MPK: Pengelompokan 
peserta didik). 

    

Membimbing siswa untuk  rumusan masalah yang telah diberikan di 
LKS 3 dengan cara meminta siswa jujur mengatakan apa adanya bila 
belum dapat merumuskan hipotesis dan meminta siswa yang pandai 
untuk peduli dengan cara membantu teman yang membutuhkan bantuan 
 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan) 

    

Membimbing siswa menyebutkan usaha-usaha yang dapat  ditempuh 
dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan dengan cara memberikan 
contoh terlebih dahulu  berdasarkan LKS 3 dengan menampilkan 
gambar. Selanjutnya,  untuk memantapkan pemahaman, memberikan 
suatu pertanyaan lain dan menunjuk  siswa untuk menyumbang ide dan 
meminta siswa lain menjadi pendengar yang baik saat temannya 
menyampaikan idenya tentang berbagai macam usaha  untuk menjaga 
kelestarian lingkungan. (Fase 4 MPK: Pembimbingan). 

    

Membimbing kelompok mempersiapkan tugas siswa yang diperlukan di 
LKS 3 dan membimbing siswa melakukan pengisian terhadap tabel 
pengamatan. Bila ada siswa yang menunjukkan karakter tidak peduli, 
tidak teliti atau menunjukkan karakter tidak bertanggung jawab,tidak 
bekerja sama segera diingatkan. 
(Tahap 3 pendekatan SETS: pembentukan konsep dengan melakukan 
percobaan, Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
 
Guru perlu menekankan perlunya ketelitian dan kejujuran  dalam 
melakukan pengamatan dengan mencatat hasil pengamatan apa adanya 
di dalam lembar siswa. Guru meminta siswa untuk bertanggung jawab 
terhadap kebersihan tempat kerja yang harus tetap dijaga setelah bekerja 
dalam kelompok. 
(Fase 4 MPK: Pembimbingan) 
 
Perwakilan kelompok diminta mengisi pertanyaan (pada LKS 3) sebagai 
upaya untuk mengorganisasikan data di papan tulis dan melakukan 
analisis dengan mengacu pada LKS 3 (jawaban dapat dicari di buku ajar 
siswa ataupun dari sumber lain seperti internet). Ditekankan perlunya 
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kerjasama, terbuka dan mendengarkan ide teman dalam tugas analisis 
ini.  
 
(Tahap 4 pendekatan SETS: melakukan analisis, Fase 4 MPK: 
Pembimbingan dan Fase 5 MPK: Menganalisis dan Evaluasi formatif) 
Membimbing kelompok mengkomunikasikan pekerjaannya kepada 
kelas dengan melakukan yang terbauk dan jujur dengan mengatakan apa 
adanya untuk memberi kemudahan guru melakukan pembimbingan dan 
melakukan evaluasi formatif dan memberi kesempatan siswa lain untuk 
belajar menjadi pendengar yang baik, menghargai ketika terdapat 
perbedaan pendapat serta belajar bertoleransi. 
(Fase 5 MPK: Pembimbingan, dan Fase MPK: menganalisisdan evaluasi 
formatif). 
  
Membimbing kelompok menarik kesimpulan dengan mengacu pada 
LKS 3. Siswa perlu diingatkan agar tetap mengutamakan toleransi 
(keterbukaan) saat ada perbedaan pendapat dalam menarik kesimpulan. 
Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang 
berkinerja baik dan amant baik dalam kegiatan belajar mengajar 
tersebut. 
(Fase 6 MPK: Reward) 

    

 
Penutup (+ 5 menit) 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 
Guru membimbing siswa untuk merangkum tentang apa yang sudah 
diperoleh dalam pembelajaran terkait dengan pencemaran tanah 
yang mereka liat di lapangan dan hasil percobaan sesuai LKS 3. 
  

    

 
 
Keterangan bagi pengamat dalam menilai 
1: tidak dilakukan sama sekali (tidak baik) 
2: dilakukan sebagian kecil (kurang baik) 
3: dilakukan sebagian sesuai prosedur (cukup baik) 
4: dilakukan sesuai prosedur (baik) 
 
Catatan: Evaluasi dilakukan pada jam tersendiri dengan menggunakan format LP1: Produk, 
LP 2: Proses, LP 3: Psikomotor, LP 4: Lembar pengamatan karakter dan LP 5: Lembar 
pengamatan keterampilan sosial. 
 
E. Sumber Pembelajaran 

 
1. Buku Siswa:  
2. LKS 1: Pengaruh Pemberian detergen terhadap perkecambahan biji 
3. LKS 2: Pengaruh asap rokok terhadap lalat buah 
4. LKS 3: Pengaruh bahan kimia rumah tangga terhadap perubahan lingkungan 
5. Kunci LKS 1,2 dan 3 
6. Tabel Spesifikasi 
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7. LP 1: Produk, LP 2: proses, LP 3: Psikomotor, LP 4: Pengamatan Perilaku Berkarakter; 
LP 5: Pengamatan Keterampilan Sosial 

8. Kunci LP 1, Kunci LP 2, Rincian Tugas Kinerja LP 3 
9. Silabus 
10. Slide 1, 2 dan 3 

 

Daftar Pustaka 
 
Biggs, A., K. Gregg, W. C. Hagins, C. Kapicka, L. Lundgren, P. Rillero, 2002. Biology, the 

Dynamics of Life. Glencoe McGraw-Hill: New York. 
 
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. 2002. Meaningful Assessment. A Manageable and 

Cooperative Process. Boston: Allyn & Bacon. 
 
Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi. Depdiknas: Jakarta 
 
Modifikasi dari (e-book) Kristinah, I, Lestari, S. Endang, 2009 Biologi Makhluk Hidup dan 

Lingkungannya untuk SMA/MA Kelas X,  Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional, Jakarta,  

 
Modifikasi dari (e-book) Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi untuk SMA/ MA. 

CV Karya Mandiri Nusantara. Jakarta 
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Tabel Spesifikasi Penilaian 
 

Indikator LP dan Butir Soal Kunci LP dan Butir 
Soal 

Produk 
 

22. Mendefinisikan pengertian 
yang berkaitan pencemaran 
air beserta dampaknya bagi 
lingkungan. (pertemuan 1) 

23. Mendefinisikan pengertian 
yang berkaitan pencemaran 
udara beserta dampaknya 
bagi lingkungan. 
(pertemuan 2) 

24. Mendefinisikan pengertian 
yang berkaitan pencemaran 
tanah beserta dampaknya 
bagi lingkungan. 
(pertemuan 3) 

25. Menguraikan keterkaitan 
kegiatan manusia dengan 
perubahan lingkungan 
(pertemuan 1) 

26. Menjelaskan faktor-faktor 
penyebab gangguan 
keseimbangan lingkungan 
(pertemuan 2) 

27. Menyebutkan usaha-usaha 
yang dapat  ditempuh 
dalam rangka menjaga 
pelestarian lingkungan 
(pertemuan 3) 

 

LP 1 Produk 
 
Butir 2, 4,10, 12,13 
 
 
 
Butir 4, 12 
 
 
 
 
Butir 7,9, 10 
 
 
 
 
Butir 6,7,9,14 
 
 
 
Butir 1,11 
 
 
 
Butir 4,9 
 

Kunci LP 1 Produk 
 
Butir 2,4,10,12,13 
 
 
 
Butir 4,12 
 
 
 
 
Butir 7,9,10 
 
 
 
 
Butir 6,7,9,14 
 
 
 
Butir 1,11, 
 
 
 
Butir 4,9 

 
Proses 

28. Menyelidiki pengaruh 
pencemaran air terhadap 
lingkungan (pertemuan 1) 

29. Menyelidiki pengaruh 
pencemaran udara terhadap 
lingkungan (pertemuan 2) 

30. Menyelidiki pengaruh 
pencemaran tanah terhadap 
lingkungan 

 
 
LP 2 Proses:  
 
 
LP 2 Proses:    
 
 
LP 2 Proses:      

 
 
Kunci LP 2 Proses:    
 
 
Kunci LP 2 Proses:    
 
 
Kunci LP 2 Proses:    

Psikomotor 
1. Melakukan  pengukuran pH air 

dengan kertas lakmus 

 
LP 3 Psikomotor:   

 
Dipercayakan kepada 
judgement penilai/ 
Guru 
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Karakter: 

Menunjukan perilaku 
berkarakter, meliputi Teliti, 
jujur,  peduli, tanggung jawab, 
bekerja sama, terbuka dan 
menghargai pendapat teman 

 

 
LP 4 Karakter:   

Perilaku berkarakter  
itu minimal 
memperoleh penilaian 
Menunjukkan 
kemajuan dan 
dipercayakan kepada 
judgement penilai/ 
Guru 

Keterampilan Sosial 
Menunjukkan kemampuan 
keterampilan sosial, meliputi: 
Bertanya, menyumbang ide atau 
pendapat, menjadi pendengar 
yang baik, komunikasi  

 

 
LP 5 Keterampilan 
Sosial  

 
Keterampilan sosial  
itu minimal 
memperoleh penilaian 
Menunjukkan 
kemajuan dan 
dipercayakan kepada 
judgement penilai/ 
Guru 

 
 

Sumber:  
Adapatasi dari Science Level Green Part II Glencoe McGraw-Hill: New York. 
(e-book) Diastuti, Renni. 2009. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. Jakarta. 
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LKS 1: Pengaruh Pemberian Detergen terhadap Perkecambahan biji 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tujuan Pembelajaran: 

1. Diberikan alat dan bahan, serta siswa dapat merancang dan melaksanakan eksperimen 
untuk mempelajari  pengaruh konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji kacang 
hijau. 

2. Secara mandiri siswa dapat melakukan kegiatan untuk membuktikan pengaruh 
konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. 
 

Materi Pokok/Materi Pembelajaran: Pencemaran Lingkungan 
 
Rumusan Masalah :   
Apakah konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah 
biji kacang hijau?  
Hipotesis 
_______________________________________________________________________ 
 
Variabel  
(a) yang dipertahankan konstan:  

_______________________________________________________________________ 

(b) yang dimanipulasi: 

________________________________________________________________________ 

(c) yang merespon: 

_______________________________________________________________________ 

 
Perencanaan Eksperimen  
 
Kamu disediakan alat dan bahan sebagai berikut: 
Alat :  gunting, cawan petri, gelas kimia, gelas ukur, spidol tahan air, penggaris 
Bahan : biji kacang hijau, air, deterjen dengan konsentrasi 0%, 1% dan 10%, kertas saring 
(atau kertas tissue atau kapas) 
 
Kamu diminta merencanakan dan melaksanakan eksperimen untuk mempelajari pengaruh 
konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah biji kacang 
hijau berdasarkan Gambar 1. Rancangan ekperimen kamu harus terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari guru sebelum kamu melakukannya. 
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Gambar 1. Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi deterjen terhadap 

kecepatan perkecambahan dan kecepatan pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. 
 
Langkah-langkah Percobaan : 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Hasil : 
Setelah kamu melakukan kegiatan, organisasikan data yang kamu peroleh dalam bentuk 
tabel. Berikut ini adalah salah satu contoh tabel untuk itu. Kamu dapat mempunyai pendapat 
lain asalkan memiliki komponen yang sama. 

 
Tabel 1. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 

 
Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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Tabel 2. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap pertumbuhan kecambah  
 

Hari 
ke 

Pertumbuhan kecambah pada konsentrasi deterjen …. 
0% 1% 10% 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 
Analisis :  

1. Berapa jumlah biji yang berkecambah setelah 5 hari? 
(a) 0% : __________________________________ 

(b) 1% : __________________________________ 

(c) 10%:__________________________________ 

2. Bagaimana perkecambahan biji dipengaruhi oleh konsentrasi deterjen?  
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3. Apa tujuan konsentrasi 0% (kontrol)?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Perbedaan apa yang tampak dalam hal pertumbuhan kecambah dalam tiga cawan petri 
dalam dua hari setelah perkecambahan?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Berdasarkan yang sudah kamu lakukan, definisikan secara operasional variabel 
manipulasi dan variabel respon. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Kesimpulan : 

1. Apakah hipotesis kamu diterima? 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Kesimpulan apa yang dapat kamu buat? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Penguatan:  
1. Bagaimana dampak pencemaran air terhadap lingkungan ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
2. Jelaskan faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pelatihan Kognitif: 
 

Tabel 3. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 
 

Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.  4 0 0 
2. 15 3 0 
3. 5 4 1 
4. 1 1 0 
5. 0 0 0 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1, simpulan apa yang dapat kita tarik?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Mengapa demikian? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Daftar Pustaka: 
Glencoe Science. Biology: The Dynamics of Life (Teacher Edition, Laboratory Manual). Mc-
Graw Hill: New York. 
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Kunci LKS 1: Pengaruh Pemberian Detergen terhadap Perkecambahan biji 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
 

Tujuan Pembelajaran: 
1. Diberikan alat dan bahan, serta siswa dapat merancang dan melaksanakan eksperimen 

untuk mempelajari  pengaruh konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji. 
2. Secara mandiri siswa dapat melakukan kegiatan untuk membuktikan pengaruh 

konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji. 
 

Materi Pokok/Materi Pembelajaran: Pencemaran Lingkungan 
 
Rumusan Masalah :   
Apakah konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah 
biji kacang hijau?  
 
Hipotesis :   
Konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah biji 
kacang hijau 
     
Variabel :  
(a) yang dipertahankan konstan:  jenis biji, jenis deterjen, lama perkecambahan 
(b) yang dimanipulasi: konsentrasi deterjen 
(c) yang merespon: perkecambahan biji dan pertumbuhan biji 
 
Perencanaan Eksperimen :  
 
Kamu disediakan alat dan bahan sebagai berikut: 
Alat :  gunting, cawan petri, gelas kimia, gelas ukur, spidol tahan air, penggaris 
Bahan : biji kacang hijau, air, deterjen dengan konsentrasi 0%, 1% dan 10%, kertas saring 
(atau kertas tissue atau kapas) 
 
Kamu diminta merencanakan dan melaksanakan eksperimen untuk mempelajari pengaruh 
konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah biji jagung 
berdasarkan Gambar 1. Rancangan ekperimenmu harus terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari guru sebelum kamu melakukannya. 
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Gambar 1. Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi deterjen terhadap 
kecepatan perkecambahan dan kecepatan pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. 

 
Langkah-langkah Percobaan: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan 
2. Menggunting kertas saring sesuai ukuran cawan petri untuk 3 cawan petri 
3. Meletakkan kertas saring pada cawan petri  
4. Jika kertas saring tidak ada bisa digunakan kertas tissue/kapas sebagai alternatif 
5. Memilih biji kacang hijau yang baik dengan cara merendamnya dalam air dan 

memilih yang tenggelam 
6. Meletakkan 25 biji kacang hijau di atas kertas saring/kertas tissue/kapas 
7. Menyiram biji kacang hijau dengan konsentrasi deterjen yang sudah ditentukan 

(0% untuk cawan A, 1% untuk cawan B, dan 10% untuk cawan C, masing-masing 
10 mL. 

8. Mempertahankan kondisi kertas saring/kertas tissue/kapas dalam kondisi lembab 
dengan menyiramkan dengan larutan deterjen dengan konsentrasi yang sudah 
ditentukan. 

9. Mengamati jumlah biji yang berkecambah selama 5 hari 
10. Mengamati pertumbuhan biji yang sudah berkecambah selama 10 hari dengan 

mengukur panjang pucuk dan akar. 
11. Mengorganisasikan data dalam bentuk tabel. 

 
 
Hasil : 
Setelah kamu  melakukan kegiatan, organisasikan data yang kamu peroleh dalam bentuk 
Tabel. Berikut ini adalah salah satu contoh tabel untuk itu. Kamu dapat mempunyai pendapat 
lain asalkan memiliki komponen yang sama. 

 
Hasil yang diperoleh siswa kemungkinan bervariasi, hanya saja trennya akan sama, yaitu 
semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen yang disiramkan, semakin rendah jumlah biji 
yang berkecambah dan semakin terhambat pertumbuhan biji.  
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Tabel 1. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 
 

Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
Tabel 1. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap pertumbuhan kecambah  

 
Hari 
ke 

Pertumbuhan kecambah pada konsentrasi deterjen …. 
0% 1% 10% 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 
Analisis :  

6. Berapa jumlah biji yang berkecambah setelah 5 hari? 
(d) 0% : Jawaban siswa bisa bervariasi tergantung hasil pengamatan 
(e) 1% : Jawaban siswa bisa bervariasi tergantung hasil pengamatan 
(f) 10%: Jawaban siswa bisa bervariasi 

 
7. Bagaimana perkecambahan biji dipengaruhi oleh konsentrasi deterjen?  

Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen yang disiramkan, semakin rendah 
jumlah biji yang berkecambah dan semakin terhambat pertumbuhan biji. 
 

8. Apa tujuan konsentrasi 0% (kontrol)?  
Sebagai pembanding pada kondisi yang tidak tercemar deterjen 
 

9. Perbedaan apa yang tampak dalam hal pertumbuhan kecambah dalam tiga cawan petri 
dalam dua hari setelah perkecambahan?  
Pada perlakuan konsentrasi larutan deterjen yang semakin tinggi, semakin 
terhambat pertumbuhan biji. 

10. Berdasarkan yang sudah kamu lakukan, definisikan secara operasional variabel 
manipulasi dan variabel respon. 
Konsentrasi deterjen: Banyaknya molekul deterjen dalam satu liter air yang 
dinyatakan dalam satuan %, yang disiramkan pada biji yang dikecambahkan. 
Konsentrasi yang digunakan adalah 0%, 1% dan 10%. 
 
Perkecambahan biji: banyaknya biji yang berkecambah setiap harinya, yang 
diamati selama 5 hari, dinyatakan dalam satuan %.  
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Kesimpulan: 
3. Apakah hipotesis kamu diterima? 

Ya 
4. Kesimpulan apa yang dapat kamu buat? 

Konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan biji. 
Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang disiramkan semakin rendah 
perkecabahan biji dan semakin terhambat pertumbuhan biji. 

Penerapan Ide:  
Petani seringkali mengairi sawahnya dengan air irigasi yang berasal dari sungai atau danau 
tanpa terlebih dahulu mengolahnya. Apa yang akan terjadi dengan hasil panennya jika air 
yang digunakan untuk mengairi sawahnya tersebut mengandung 1% deterjen? 
Perkecambahan dan pertumbuhan tanaman di sawahnya akan terhambat sehingga hasil 
panen juga akan terganggu. 
 
Jika deterjen yang digunakan bersifat “biodegradable”, apakah berarti hal tersebut tidak 
membahayakan makhluk hidup? Jelaskan. 
Deterjen tetap akan mempengaruhi (membahayakan) makhluk hidup meskipun deterjen 
tersebut dapat diuraikan, apalagi jika konsentrasinya melebihi batas ambang yang 
ditentukan.  
 
Pelatihan Kognitif: 
 

Tabel 3. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 
 

Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.  4 0 0 
2. 15 3 0 
3. 5 4 1 
4. 1 1 0 
5. 0 0 0 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1, simpulan apa yang dapat kita tarik?  
Konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan biji. Semakin 
tinggi konsentrasi deterjen yang disiramkan semakin rendah perkecabahan biji dan 
semakin terhambat pertumbuhan biji. 
 
Mengapa demikian? 
Deterjen dapat dinyatakan sebagai pencemar dalam hal ini yang keberadaannya tidak 
dikehendaki oleh makhluk hidup, oleh karena itu adanya deterjen akan mengganggu 
aktivitas metabolisme mahluk hidup, misalnya perkecambahan biji. Semakin tinggi 
konsentrasi deterjen yang ada berarti semakin tinggi keberadaan zat penghambat sehingga 
perkecambahan biji juga lebih dihambat.  
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LKS 2: Pengaruh Asap Rokok terhadap Lalat Buah 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tujuan : 
Mengetahui pengaruh asap rokok terhadap lalat buah 
 
Alat dan Bahan: 
1. Botol plastik bening yang ditekan 

2. Lilin mainan 

3. Rokok yang menggunakan filter 

4. Rokok yang tidak menggunakan filter 

5. Korek api 

6. Selang plastik 

7. Lalat buah 

 
Langkah kerja: 
1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Membuat rangkaian alat seperti gambar dibwah ini:. 

3. Memasukkan lima ekor lalat buah ke dalam masing-masing botol. 

4. Menekan sebanyak enam kali kedua botol plastik tersebut agar asap rokok dapat masuk 

ke dalam botol. 

5. Mengamati keadaan lalat buah yang ada dalam ketiga botol tersebut sebelum diberi 

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan selama 5 menit pertama dan 5 menit kedua. 

6. Mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. 

 
Tabel Hasil Pengamatan 

No Tempat Sebelum diberi 
perlakuan 

Sesudah diberi perlakuan 
5 menit pertama 5 menit kedua 

1 Botol plastik yang tidak 
menggunakan rokok    

2 
Botol plastik yang tidak 
menggunakan rokok tanpa 
fiter 

   

3 Botol plastik yang 
menggunakan rokok berfilter    
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Analisis: 
1. Apa yang terjadi pada lalat buah sebelum dan sesudah diberi perlakuan ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
2. Pada botol manakah dari percobaan di atas, lalat buah terlihat lebih cepat pingsan? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
3. Jelaskan pengaruh asap rokok tersebut terhadap lalat buah? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
4. Selain asap rokok, menurut kalian apakah ada  pengaruh bahan pencemar udara yang 

lain, jelaskan? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
5. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran 

udara? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 
Sumber : Modifikasi dari (e-book) Kristinah, I, Lestari, S. Endang, 2009 Biologi  Makhluk 

Hidup dan Lingkungannya untuk SMA/MA Kelas X,  Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,  
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Kunci LKS 1: Pengaruh Asap Rokok terhadap Lalat Buah 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tabel Hasil Pengamatan: 

No Tempat Sebelum diberi 
perlakuan 

Sesudah diberi perlakuan 
5 menit pertama 5 menit kedua 

1 Botol plastik yang tidak 
menggunakan rokok    

2 
Botol plastik yang tidak 
menggunakan rokok tanpa 
fiter 

   

3 Botol plastik yang 
menggunakan rokok berfilter    

 
Catatan: 
Hasil pengamatan dapat bervariasi, namun dengan catatan bahwa keadaan lalat buah sebelum 
diberi perlakuan akan aktif terbang, sedangkan keadaan ikan setelah diberi perlakuan lalat 
buah akan pingsan karena menghirup asap rokok. 
 
Analisis: 
1. Apa yang terjadi pada lalat buah sebelum dan sesudah diberi perlakuan? 

Keadaan lalat buah sebelum diberi perlakuan akan aktif terbang, sedangkan keadaan 
lalat buah setelah diberi perlakuan lalat buah akan pingsan karena menghirup asap 
rokok. 
 

2. Pada botol manakah dari percobaan diatas, lalat uah akan lebih cepat pingsan? 

Hasil pengamatan dapat bervariasi 
 

3. Jelaskan pengaruh asap rokok tersebut terhadap lalat buah? 

Hasil pembakaran rokok yang mengandung karbondioksida yang masuk dalam  botol 
akan mengurangi jumlah oksigen yang ada, sehingga apabila lalat buah menghirup 
lebih banyak karbondioksida maka lalat buah akan pingsan. 
 
 

4. Selain asap rokok, jelaskan pengaruh bahan pencemaran udara yang lain? 

a. Karbondioksida membentuk sebuah lapisan menyelimuti bumi dan menjebak 

panas sehingga pana itu tidak dapat lepas ke atmosfer. Panas yang terjebak itu 

dapat menyebabkan temperatur bumi yang lambat laun naik 

b. Nitrogen oksida apabila bereaksi dengan asap bensin (premium) yang tidak 

terbakar dan zat-zat hidrokarbon lain untuk membentuk ozozn rendah atau kabut 

berwarna cokelat kemerahan yang menyelimuti sebagian besar kota-kota dunia. 
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c. Sulfur oksida menyebebkan banyak polusi udara berupa jelaga atau debu. 

Partikel-partikel ini memblokir sinar matahari dan masuk ke dalam paru-paru kita 

ketika bernafas. 

d. Hidrokarbon disebut senyawa organik yang mudah menguap dan juga sebagai gas 

organik reaktif dan produk samping dari pembakaran tidak sempurna. Jenis 

hidrokarbon lain misalnya berupa cairan untuk mencuci pakaian dan zat 

penghasil lemak untuk industri 

e. Timbal pada asap kendaraan berbahan bakar premium yang mngendung mineral. 

Polutan ini menyebabkan sejumlah toksik. 

f. Ozon ini membentuk sebuah lapisan tinggi di atas permukaan bumi yang 

menahan radiasi berbahaya mencapai bumi 

 
5.  Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran 

udara? 

a. Mencanangkan program langit biru (PLB), meliputi program pemantauan 

kualitas udara yang dilakukan dengan pembangunan stasiun kualitas udara. 

b. Melakukan reboisasi dan penghijauan. 

 
 
 
 
 
 

 
LKS 3: Pengaruh bahan kimia rumah tangga terhadap perubahan 

Lingkungan 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tujuan: 

1. Mengetahui keterkaitan kegiatan manusia dengan perubahan lingkungan  
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a. INFORMASI 

Gambar 1. Kondisi Udara Perkotaan
 Gambar 2. Kondisi Pedesaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3. Kondisi tanah 

 
 

b. TUGAS SISWA 

1. Berdasarkan gambar di atas bagaimanakah perbandingan antara kondisi udara 

di perkotaan dan pedesaan? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
2. Sebutkan dan Jelaskan polutan yang dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran udara ?   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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3. Jelaskan yang kamu ketahui dengan CFC (Cloro Flour Carbon) dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap lingkungan ?    
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

4. Jelaskan yang di maksud dengan pemanasan Global (Efek Rumah Kaca) dan 

apakah yang menyebabkan kondisi tersebut?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

5. Bagaimana dampak pencemaran udara dan pencemaran tanah terhadap kesehatan 

manusia ? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6. Bagaimanakah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara dan 

pencemaran tanah? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. Jelaskan proses terbentuknya Hujan Asam dan apa yang menyebabkan terjadinya Hujan 

Asam ? 

 
 Gambar Proses terjadinya hujan asam 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Sumber : Modifikasi dari (e-book) Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi untuk 

SMA/ MA. CV Karya Mandiri Nusantara. Jakarta. 
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Kunci LKS 3: Pengaruh bahan kimia rumah tangga terhadap perubahan Lingkungan 
 

Kelompok : .......................................................................... 
Nama  : .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
Kelas               : .......................................................................... 

 
Tujuan: 
Mengetahui keterkaitan kegiatan manusia dengan perubahan lingkungan  
 

a. INFORMASI 

Gambar 1. Kondisi Udara Perkotaan
 Gambar 2. Kondisi Pedesaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3. Kondisi tanah 

 
 

c. TUGAS SISWA 

1. Berdasarkan gambar di atas bagaimanakah perbandingan antara kondisi udara 

di perkotaan dan pedesaan? 
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Pendapat masing-masing kelompok, hasil dari diskusi. 
 
2. Sebutkan dan Jelaskan polutan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran  

udara ?   
a) Karbon Monoksida (CO) 
Karbon monoksida (CO) merupakan gas pencemar udara yang beracun dan berbahaya 
bagi tubuh. Gas ini dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga 
pengikatan oksigen oleh darah menjadi terganggu. Keadaan ini dapat menimbulkan 
sakit kepala (pusing), mualmual, mata berkunang-kunang, dan lemas. Dalam kadar 
tinggi dapat menyebabkan kematian. 
b) Karbon Dioksida (CO2) 
CO2 diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, tetapi jika jumlah CO2 di 
udara terlalu banyak, CO2 tersebut akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran 
panas dari bumi sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, bumi 
menjadi sangat panas. Peristiwa ini disebut efek rumah kaca (pemanasan global). 
c) Hidrokarbon (HC) dan Nitrogen Oksida (NO) 
HC dan NO yang dipengaruhi oleh sinar matahari akan membentuk smog yang berupa 
gas yang sangat pedih jika mengenai mata dan juga sebagai penyebab penyakit kanker. 
d) Sulfur Oksigen (SO) 
SO yang bereaksi dengan uap air di udara dapat menyebabkan hujan asam. Asam 
bersama air hujan akan jatuh ke bumi sebagai hujan asam yang dapat mengakibatkan 
kerusakan atau kematian hewan dan tumbuhan serta dapat merusak bangunan, 
khususnya yang terbuat dari kayu dan besi (memicu terjadinya perkaratan). 
e) Chloroflourocarbon (CFC) 
Gas CFC merupakan gas yang sukar terurai sehingga sulit dihilangkan dari udara. Gas 
ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. 
 
 
 
f) Partikel 
Partikel merupakan polutan yang dapat bersama-sama dengan bahan atau bentuk 
pencemar lainnya. Partikel yang dapat masuk dalam saluran pernapasan adalah partikel 
yang berukuran 10 mikrometer (PM10). 

 
3. Jelaskan yang kamu ketahui dengan CFC (Cloro Flour Carbon) dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap lingkungan ?    
gas Chlorofluorocarbon (CFC) merupakan gas yang sangat berbahaya karena dapat 
merusak lapisan ozon yang berada di lapisan atas atmosfer bumi. CFCs juga dapat 
menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Kebocoran ozon sangat berbahaya bagi 
kehidupan manusia karena dari lubang ozon tersebut, sinar ultraviolet dapat masuk 
menembus ke bumi. Radiasi sinar UV ini dapat menyebabkan kerusakan materi genetik 
DNA dan kanker. Sifat sinar ultraviolet memiliki radiasi tertinggi di antara spektrum 
sinar-sinar yang lain, sehingga bisa mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, 
terjadinya mutasi genetik, menyebabkan terjadinya kanker kulit, terbakarnya retina 
mata, serta matinya ganggang dan mikroorganisme 
 

4. Jelaskan yang di maksud dengan pemanasan Global (Efek Rumah Kaca) dan 

apakah yang menyebabkan kondisi tersebut serta buatlah gambar/ sketsa terjadinya 
pemanasan Global (Efek Rumah Kaca)?  
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CO2 diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, tetapi jika jumlah CO2 di 
udara terlalu banyak, CO2 tersebut akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran 
panas dari bumi sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, bumi 
menjadi sangat panas. Peristiwa ini disebut efek rumah kaca (pemanasan global). 
Pemanasan global ini dapat mengakibatkan bahaya kekeringan yang hebat yang 
mengganggu kehidupan manusia dan mencairnya lapisan es di daerah kutub. Gas 
karbon dioksida ini berasal dari asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan 
asap kendaraan bermotor. Selain itu, efek rumah kaca juga dipicu oleh hasil 
pembakaran fosil (batu bara dan minyak bumi) yang berupa hasil buangan bentuk CO2 
dan sulfur belerang. 
 
 
 

5. Jelaskan bagaimana dampak pencemaran udara dan pencemaran tanah terhadap 

kesehatan manusia ? 

Dampak pencemaran udara : 
1) Oksida karbon (CO dan CO2) dapat mengganggu pernapasan, 
tekanan darah, saraf, dan mengikat Hb sehingga sel kekurangan O2. 
2) Oksida sulfur (SO2 dan SO3) dapat merusak selaput lendir hidung 
dan tenggorokan. 
3) Oksida nitrogen (NO dan NO2) dapat menimbulkan kanker. 
4) Hidrokarbon (CH4 dan C4H10), menyebabkan kerusakan saraf pusat. 
5) Ozon (O3) menyebabkan bronkithis dan dapat mengoksidasi lipida. 
Dampak pencemaran tanah : 
Pada saat ini hampir semua pemupukan tanah menggunakan pupuk buatan atau 
anorganik. Zat atau unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik adalah nitrogen 
(dalam bentuk nitrat atau urea), fosfor (dalam bentuk fosfat), dan kalium. Meskipun 
pupuk anorganik ini sangat menolong untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi 
pemakaian dalam jangka panjang tanpa dikombinasi dengan pupuk organik 
mengakibatkan dampak yang kurang bagus. Dampaknya antara lain hilangnya humus 
dari tanah, tanah menjadi kompak (padat) dan keras, dan kurang sesuai untuk 
tumbuhnya tanaman pertanian. Selain itu, pupuk buatan yang diperjualbelikan 
umumnya mengandung unsur hara yang tidak lengkap terutama unsur-unsur mikro 
yang sangat dibutuhkan tumbuhan dan juga pupuk organik mudah larut dan terbawa ke 
perairan, misalnya danau atau sungai yang menyebabkan terjadinya eutrofikasi. 
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6. Bagaimanakah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara dan 

pencemaran tanah? 

Cara mengatasi pencemaran udara : 
1) Perlu dibatasi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO. 
2) Menerapkan program penghijauan di kota-kota untuk mengurangi tingkat 
pencemaran. 
3) Memilih lokasi pabrik dan industri yang jauh dari keramaian dan pada tanah yang 
kurang produktif. 
4) Gas-gas buangan pabrik perlu dibersihkan dahulu sebelum dikeluarkan ke udara 
bebas. Pembersihan dapat menggunakan alat tertentu, misalnya cottrell yang berfungsi 
untuk menyerap debu. 
Cara mengatasi pencemaran tanah : 
1) Sebelum dibuang ke tanah senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih 
dahulu, misalnya dengan dibakar. 
2) Untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur 
ulang, seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. 
3) Membuang sampah pada tempatnya. 
4) Penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. 
5) Penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. 

7. Jelaskan bagaiman proses terbentuknya  hujan Asam dan apa yang menyebabkan 

terjadinya Hujan Asam ? 

 
  Gambar Proses terjadinya hujan asam  

Gas belerang dioksida yang terdapat di udara bebas dapat berupa SO dan SO2. 
Gas belerang tersebut dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi dan batu bara. Jika gas 
SO atau SO2 bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan akan menyebabkan air 
hujan menjadi asam yang disebut hujan asam. Air hujan asam dapat menyebabkan 
populasi tumbuhan dan hewan akan mati sehingga dapat mengakibatkan menurunnya 
produksi bahan pangan, barang-barang yang terbuat dari besi atau logam mudah 
berkarat, gedung-gedung atau jembatan bahkan bangunan candi akan cepat rusak. 

Hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang merupakan pengotor dalam 
bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk 
sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi 
dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga 
jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar 
keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan 
tanaman. Usaha untuk mengatasi hal ini saat ini sedang gencar dilaksanakan. 
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Alat dan Bahan: 
1. Ikan 

2. Air 

3. Akuarium 

4. Gelas ukur 500ml dan 10ml 

5. Larutan sabun detergen 

6. Larutan sabun mandi 

7. Minyak 

8. Larutan pembersih lantai 

9. Oli 

10. Air limbah rumah tangga 

11. Pensil warna 

 
Langkah kerja: 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Mengukur volume air sebanyak 1000ml dengan menggunakan gelas ukur kemudian 

memasukkannya ke dalam akuarium. 

3. Memasukkan ikan dan air ke dalam akuarium. 

4. Membagi enam perlakuan sebagai berikut : 

a. Mengukur larutan sabun detergen sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas ukur    

(kelompok 1), 
b. Mengukur larutan sabun cuci piring sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas 

ukur (kelompok 2), 

c. Mengukur minyak sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas ukur (kelompok 3), 

d. Mengukur larutan pembersih lantai sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas 

ukur (kelompok 4), 

e. Mengukur oli sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas ukur (kelompok 5), 

f. Mengukur air limbah rumah tangga sebanyak 10ml dengan menggunakan gelas 

ukur (kelompok 4) 

5.  a.  Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium tanpa perlakuan sebagai kontrol 

(tanpa perlakaun =semua kelompok) 

b.  Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan larutan sabun detergen 10 
ml (Perlakuan 1= kelompok 1) 
c. Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan larutan sabun cuci piring 10 
ml (Perlakuan 2= kelompok 2) 
d. Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan minyak 10 ml (Perlakuan 
3= kelompok 3) 
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e. Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan larutan pembersih lantai 10 
ml (Perlakuan 4= kelompok 4) 
f. Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan oli 10 ml (Perlakuan 5= 
kelompok 5) 
g. Menambahkan ikan dan air ke dalam akuarium dengan air limbah rumah tangga 10 
ml (Perlakuan 6= kelompok 6) 

6. Mengamati perubahan yang terjadi pada ikan sebelum diberi perlakuan dan sesudah 

diberi perlakuan selama 5 menit pertama, 5 menit kedua dan 5 menit ketiga, mencatat 

hasil pengamatan pada tabel pengamatan (tabel 1). 

7. Mengamati jumlah ikan yang masih aktif berenang, kurang aktif bergerak dan yang 

mati, memcatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan (tabel 2). 

8. Membuat diagram perbandingan jumlah ikan sebelum diberi perlakuan dan sesudah 

diberi perlakuan dengan menggunakan pensil warna.  

 
 

No Perlakuan Sebelum diberi Perlakuan Sesudah diberi perlakuan 
5 menit 
pertama 

5 menit 
kedua 

5 menit 
ketiga 

5 menit 
pertama 

5 menit 
kedua 

5 menit 
ketiga 

1. 1000ml air 
(tanpa perlakuan) 

      

2. 1000ml air 
(Ditambahkan 
dengan larutan 
sabun detergen 
10ml) 

      

3. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan larutan 
cuci piring 10ml 

      

4. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan minyak 
10ml 

      

5. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan larutan 
pembersih lantai 
10ml 

      

6.  10000ml 
ditambahkan 
dengan oli 10ml 

      

7. 1000ml 
ditambahkan 
dengan air 
limbah rumah 
tangga 10ml 

      



 

 42 

Tabel 2 

Kelompok 

Jumlah ikan 
Sebelum perlakuan Sesudah perlakuan 

Aktif 
bergerak 

Kurang aktif 
bergerak Mati Aktif 

bergerak 
Kurang aktif 

bergerak 
Mati 

 
1       
2       
3       
4       
5       

 
Analisis: 
1. Apa yang terjadi pada ikan sebelum dan sesudah diberi perlakuan? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

2. Berapa banyak ikan yang tergolong aktif, kurang aktif, dan mati sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan: 

a. Aktif  : sebelum perlakuan ......................... sesudah perlakuan ........................ 

b. Kurang aktif : sebelum perlakuan ......................... sesudah perlakuan ........................ 

c. Mati  : sebelum perlakuan ......................... sesudah perlakuan ........................ 

 
3. Jelaskan pengaruh bahan pencemar air tersebut terhadap ikan? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

4. Jelaskan upaya upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran 

air? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Kunci LKS 3: Pengaruh Bahan Pencemaran Air terhadap Ikan 
Kelompok : .......................................................................... 
Nama  : .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
Kelas               : .......................................................................... 

 
Tabel Hasil Pengamatan: 
Tabel 1 

No. Perlakuan 
Sebelum diberi perlakuan Sesudah diberi perlakuan 

5 menit 
pertama 

5 menit 
kedua 

5 menit 
ketiga 

5 menit 
pertama 

5 menit 
kedua 

5 menit 
ketiga 

1. 1000ml air 
(tanpa 
perlakuan) 

      

2. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan larutan 
sabun detergen 
10ml 

      

3. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan larutan 
cuci piring 10ml 

      

4. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan minyak 
10ml 

      

5. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan larutan 
pembersih 
lantai 10ml 

      

6. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan oli 10ml 

      

7. 1000ml air 
ditambahkan 
dengan air 
limbah rumah 
tangga 10ml 
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Tabel 2 

Kelompok 

Jumlah ikan 
Sebelum perlakuan Sesudah perlakuan 

Aktif 
bergerak 

Kurang 
aktif 

bergerak 
Mati 

Aktif 
bergerak 

Kurang 
aktif 

bergerak 
Mati 

1       
2       
3       
4       
5       

 
Catatan: 
Hasil pengamatan dapat bervariasi, namun dengan catatan  bahwa keadaan ikan sebelum diberi 
perlakuan ikan akan berenang dengan tenang dan  frekuensi gerakan membuka dan menutup 
insang juga akan konstan, sedangkan keadaan ikan setelah diberi perlakuan ikan akan berenang 
dengan lebih aktif dan frekuensi membuka dan menutupnya insang juga akan lebih cepat. 
 
Analisis: 
1. Apa yang terjadi pada ikan sebelum dan sesudah diberi perlakuan? 

• Keadaan ikan sebelum diberi perlakuan ikan akan berenang dengan tenang dan 

frekuensi gerakan membuka dan menutup insang juga akan konstan. 

• Keadaan ikan setelah diberi perlakuan ikan akan berenang lebih aktif den 

frekuensi membuka dan menutupnya insang juga akan lebih cepat. 

 
2. Berapa banyak ikan yang tergolong aktif, kurang aktif dan mati sebelum dan sesudah    

diberi perlakuan: 

a. Aktif   : sebelum perlakuan .......................sesudah perlakuan ........................... 

b. Kurang aktif : sebelum perlakuan .......................sesudah perlakuan ........................... 
c. Mati  : sebelum perlakuan .......................sesudah perlakuan ........................... 
 
Hasil pengamatan dapat bervariasi 
 

3. Jelaskan pengaruh bahan pencemar air tersebut terhadap ikan? 

Pada tubuh ikan akan terakumulasi zat-zat yang bersifat racun dan ikan akan 
kekurangan O2 karena sampah-sampah organik yang dibuang ke air misalnya sungai 
yang pada dasarnya adalah habitat bagi beberapa jenis ikan akan dibusukkan oleh 
bakteri yang menyebabkan O2 di air berkurang sehingga mengganggu kehidupan 
organisme air dalam hal ini ikan. 
 

4. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran 

air? 
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a. Menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya menjaga 

lingkungan, terutama menjaga kualitas air karena pada dasaranya semua 

kehidupan organisme tidak terlepas dari air. 

b. Tidak membuang sampah sembaranngan terutama di air untuk menghindari 

berkurangnya kadar O2 diperairan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan 

organisme air. 

c. Menggunakan bahan-bahan rumah tangga yang ramah lingkungan untuk 

menghindari terjadinya akumulasi zat-zat pencemar yang bersifat racun. 

d. Menggunakan instalasi pengolahan air bersih yang dioperasikan dan dipelihara 

dengan baik. Penggunaan teknologi tersebut dapat menghilangkan substansi 

racun dari air yang tercemar. 

e. Untuk meminimalkan dampak pestisida, petani dapat menggunakan Pengendalian 

Hama Terpadu (PHT) tehnik (yang dapat mencakup pengendalian hama secara 

biologis) untuk mempertahankan kontrol atas hama, mengurangi ketergantungan 

terhadap pestisida kimia, dan melindungi kualitas air 
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LEMBAR PENILAIAN 1 : PRODUK (Pertemuan 1) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 
1. Besaran pH untuk air yang layak konsumsi adalah .... 

a. 0 
b. <7 
c. 7 
d. >7 
e. 7,5 

 
2. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran biologis.... 

a. pencemaran air raksa di teluk minamata Jepang 
b. pencemaran mikroba yang menimbulkan penyakit 
c. pencemaran udara oleh gas buangan dari kendaraan bermotor 
d. pencemaran gas logam berat panas darilimbah pabrik 
e. pencemaran yang diakibatkan dari asap motor 

 
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini : 

i. Perubahan pH 
ii. Perubahan warna, bau dan rasa 
iii. Adanya endapan bahan-bahan kimia 
iv. Adanya bakteri subtilis dalam air 
v. Adanya permukaan air tenang 

Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri air tercemar adalah .... 
a. i dan iv 
b. ii dan iv 
c. iii dan iv 
d. i dan v 
e. ii dan v 

 
4. Berikut ini sumber mata air yang layak untuk di konsumsi adalah .... 

a. air sumur dan air pegunungan 
b. air hujan dn air got 
c. air sumur dan air limbah industri 
d. air limbah industri dan air got 
e. air pegunungan dan air sungai 

 
5. Berikut ini merupakan polutan bagi ekosistem air adalah .... 

a. karbon dioksida, pupuk dan tanah 
b. terumbu karang, oksigen dan daun 
c. tanah, pupuk dan insektisida 
d. insektisida, pestisida dan detergen 
e. pupuk,insektisida dan oksigen 
f.  
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6. Berikut ini merupakan limbah rumah tangga sukar terurai adalah .... 
a. besi, kaca dan plastik 
b. besi, kaca dan sampah organik 
c. detergen, sabun dan sampo 
d. plastik, kaca dan dedaunan 
e. dedaunan, kertas dan plastik 

 
7. Limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan adalah .... 

a. detergen 
b. pestisida  
c. minyak  
d. sisa makanan 
e. sabun 

 
8. Pengelolaan air harus memenuhi syarat kimia yaitu .... 

a. air bebas dari segala bakteri terutama bakteri pathogen 
b. air minum harus menggunakan zat tertentu dalam jumlah tertentu 
c. pH air harus dalam kondisi normal 
d. air bening dan tidak berasa dan suhunya berada di bawah suhu di luarnya 
e. pH air sekitar 7-8 

 
9. Pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah 

dan timbulnya banjir pada musim hujan. Hal tersebut disebabkan karena.... 
a. semakin banyak perumahan semakin sedikit air yang terserap tanah 
b. semakin banyak perumahan semakin banyak sampah yang dibuang 
c. semakin banyak perumahan semakin sedikit orang yang bercocok tanam 
d. semakin banyak perumahan semakin banyak limbah yang dihasilkan 
e. semakin banyak perumahan semakin sedikit penghijauan 

 
10. Penyebab pencemaran air secara umum dapat dikategorikan sebagai .... 

a. pencemaran dalam dan luar ruangan 
b. sumber kontaminan langsung dan tidak langsung 
c. polusi dan polutan 
d. pencemaran organik dan anorganik 
e. sumber penurunan kualitas air 

 
11. Pengaruh bahan pencemar air terhadap organisme yang hidup didalamnya adalah.... 

a. akan menyebabkan O2 di air berkurang sehingga mengganggu kehidupan organisme 
air 

b. akan menimbulkan hujan asam sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
c. akan menyebabkan efek rumah kaca sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
d. akan membuat air mengendap sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
e. akan menyebabkan penipisan lapisan ozon yang mengganggu orgnisme 

 
12. Berikut ini dampak dari pencemaran air secara luas, kecuali .... 

a. meracuni sumber air minum 
b. mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca 
c. menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem 
d. meracuni sumber makanan hewan 
e. menurunnya kadar oksigen dalam air 
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13. Manakah dari kegiatan berikut, yang merupakan kegiatan manusia yang dapat 
menimbulkan pencemaran air .... 
a. membuang sampah ataupun limbah di sungai 
b. membakar sampah yang sudah menumpuk 
c. mengurangi pemakaian bahan bakar fosil 
d. memakai bahan-bahan kimia untuk menjaga kebersihan air 
e. melakukan reboisasi dan penhijauan 

 
14. Nilai DO dapat digunakan sebagai indikator/petunjuk adanya pencemaran badan air yang 

disebut dengan parameter .... 
a. fisik 
b. kimia 
c. biologi 
d. biokimia 
e. mikrobiologi 

 
15. Sungai yang telah tercemar bahan organik dapat mengalami pembersihan sendiri yang 

disebut .... 
a. polusi 
b. suksesi 
c. eutrifikasi 
d. self purification 
e. waterborne disease 
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KUNCI LEMBAR PENILAIAN 1 : PRODUK (Pertemuan 1) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 
1. Besaran pH untuk air yang layak konsumsi adalah .... 

a. 0 
b. <7 
c. 7 
d. >7 
e. 7,5 

 
 

2. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran biologis.... 
a. pencemaran air raksa di teluk minamata Jepang 
b. pencemaran mikroba yang menimbulkan penyakit 
c. pencemaran udara oleh gas buangan dari kendaraan bermotor 
d. pencemaran gas logam berat panas darilimbah pabrik 
e. pencemaran yang diakibatkan dari asap motor 

 
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini : 

i. Perubahan pH 
ii. Perubahan warna, bau dan rasa 
iii. Adanya endapan bahan-bahan kimia 
iv. Adanya bakteri subtilis dalam air 
v. Adanya permukaan air tenang 

Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri air tercemar adalah .... 
a. i dan ii 
b. ii dan iv 
c. iii dan iv 
d. i dan v 
e. ii dan v 

 
4. Berikut ini sumber mata air yang layak untuk di konsumsi adalah .... 

a. air sumur dan air pegunungan 
b. air hujan dn air got 
c. air sumur dan air limbah industri 
d. air limbah industri dan air got 
e. air pegunungan dan air sungai 

 
5. Berikut ini merupakan polutan bagi ekosistem air adalah .... 

a. karbon dioksida, pupuk dan tanah 
b. terumbu karang, oksigen dan daun 
c. tanah, pupuk dan insektisida 
d. insektisida, pestisida dan detergen 
e. pupuk,insektisida dan oksigen 
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6. Berikut ini merupakan limbah rumah tangga sukar terurai adalah .... 
a. besi, kaca dan plastik 
b. besi, kaca dan sampah organik 
c. detergen, sabun dan sampo 
d. plastik, kaca dan dedaunan 
e. dedaunan, kertas dan plastik 

 
 

7. Limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan adalah .... 
a. detergen 
b. pestisida  
c. minyak  
d. sisa makanan 
e. sabun 

 
8. Pengelolaan air harus memenuhi syarat kimia yaitu .... 

a. air bebas dari segala bakteri terutama bakteri pathogen 
b. air minum harus menggunakan zat tertentu dalam jumlah tertentu 
c. pH air harus dalam kondisi normal 
d. air bening dan tidak berasa dan suhunya berada di bawah suhu di luarnya 
e. pH air sekitar 7-8 

 
9. Pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah 

dan timbulnya banjir pada musim hujan. Hal tersebut disebabkan karena.... 
a. semakin banyak perumahan semakin sedikit air yang terserap tanah 
b. semakin banyak perumahan semakin banyak sampah yang dibuang 
c. semakin banyak perumahan semakin sedikit orang yang bercocok tanam 
d. semakin banyak perumahan semakin banyak limbah yang dihasilkan 
e. semakin banyak perumahan semakin sedikit penghijauan 

 
10. Penyebab pencemaran air secara umum dapat dikategorikan sebagai .... 

a. pencemaran dalam dan luar ruangan 
b. sumber kontaminan langsung dan tidak langsung 
c. polusi dan polutan 
d. pencemaran organik dan anorganik 
e. sumber penurunan kualitas air 

 
11. Pengaruh bahan pencemar air terhadap organisme yang hidup didalamnya adalah.... 

a. akan menyebabkan O2 di air berkurang sehingga mengganggu kehidupan 
organisme air 

b. akan menimbulkan hujan asam sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
c. akan menyebabkan efek rumah kaca sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
d. akan membuat air mengendap sehingga mengganggu kehidupan organisme air 
e. akan menyebabkan penipisan lapisan ozon yang mengganggu orgnisme 

 
12. Berikut ini dampak dari pencemaran air secara luas, kecuali .... 

a. meracuni sumber air minum 
b. mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca 
c. menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem 
d. meracuni sumber makanan hewan 
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e. menurunnya kadar oksigen dalam air 
 

13. Manakah dari kegiatan berikut, yang merupakan kegiatan manusia yang dapat 
menimbulkan pencemaran air .... 
a. membuang sampah ataupun limbah di sungai 
b. membakar sampah yang sudah menumpuk 
c. mengurangi pemakaian bahan bakar fosil 
d. memakai bahan-bahan kimia untuk menjaga kebersihan air 
e. melakukan reboisasi dan penhijauan 

 
14. Nilai DO dapat digunakan sebagai indikator/petunjuk adanya pencemaran badan air yang 

disebut dengan parameter .... 
a. fisik 
b. kimia 
c. biologi 
d. biokimia 
e. mikrobiologi 

 
15. Sungai yang telah tercemar bahan organik dapat mengalami pembersihan sendiri yang 

disebut .... 
a. polusi 
b. suksesi 
c. eutrifikasi 
d. self purification 
e. waterborne disease 
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LEMBAR PENILAIAN 1: PRODUK (Pertemuan 2) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 
 
1. Senyawa berikut ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya pencemaran udara/polusi 

udara adalah .... 
a. CO2 
b. NO2 
c. H2S 
d. H2O 
e. SO2 

 
2. Berikut ini adalah beberapa zat/materi yang bisa kita jumpai di sekitar kita : 

i. Botol  
ii. Nikel  
iii. Kadmium (cd) 
iv. Kaleng roti 
v. Plastik belanja 
Yang menjadi indikator adanya pencemaran fisik, adalah.... 

a. i, ii dan iii 
b. i, iii dan v 
c. i, iv dan v 
d. ii, iii dan iv 
e. ii, iii dan v 

3. Kota-kota besar yang diselimuti sebagian kabut berwarna cokelat kemerahan diakibatkan 
oleh .... 
a. Karbon monoksida 
b. Karbondioksida 
c. Oksigen 
d. Nitrogen oksida 
e. Asam sulfat 

 
4. Pencemaran udara dapat mengakibatkan .... 

a. Meningkatnya kualitas lingkungan 
b. Meningkatnya harga bahan bakar minyak 
c. Menurunnya kesehatan manusia 
d. Menurunnya kualitas sumber air minum 
e. Meningkatnya perubahan iklim 

 
5. Pencemaran udara lebih berpengaruh pada anak-anak daripadaorang dewasa. Anak-anak 

yang tinggal didaerah perkotaan dengan tingkat pencemaran udara yang lebih tinggi 
mempunyai .... lebih kecil. 
a. Jantung  
b. Hidung 
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c. Hati 
d. Paru-paru 
e. Usus 

 
6. Dampak dari polusi udara terhadap kesehatan manusia dapat menyebabkan penyakit.... 

a. katarak  
b. ISPA 
c. influensa 
d. paru-paru basah 
e. jantung koroner 

 
7. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Apa yang menyebabkan 

pencemaran udara .... 
a. masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam ekosistem air 
b. masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam tanah 
c. pencemaran oleh gas-gas kendaraan bermotor 
d. rusaknya ekosistem air karena terlalu banyak ikan yang hidup 
e. masuknya polutan zat padat dan gas ke dalam tanah 

 
8. Zat pencemaran udara dapat di golongkan menjadi dua yaitu : partikel dan gas. Yang 

termasuk zat pencemar gas adalah .... 
a. asap dan carbon monoksida 
b. kabut dan asap 
c. hidrokarbon dan uap air 
d. hidrokarbon dan carbon dioksida 
e. asap dan uap air 

 
9.  Dampak dari terjadinya hujan asam, kecuali .... 

a. CO2 
b. O2 
c. H2O 
d. SO3 
e. H2SO4 

 
10. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaarn udara adalah .... 

a. mencanangkan program langit biru (PLB) 
b. menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air 
c. petani dapat menggunakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) teknik (yang dapat 

mencangkup pengendalian hama secara biologis) 
d. melakukan pembersihan insitu dan eksitu 
e. tidak membuang sampah sembarangan 

 
11. Penggunaan pestisida di lahan pertanian secara terus menerus, selain mencemari 

lingkungan juga dapat memberikan dampak negatif lain, yaitu .... 
a. meningkatnya hasil panen 
b. meluasnya distribusi serangga hama 
c. menurunnya populasi serangga 
d. meningkatnya resistensi serangga hama 
e. menurunnya keanekaragamn jenis serangga  
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12. CFC (Chloro flouro carbon) yang banyak digunakan dalam alat pendingin ruangan (AC) 
diduga menjadi penyebab timbulnya kerusakan lingkungan sebab .... 
a. Merusak lapisan ozon 
b. Meningkatnya suhu di bumi 
c. Mengakibatkan hujan asam 
d. Mengakibatkan efek rumah kaca 
e. Menyebabkan penyakit emfisema 

 
13. Dampak dari terjadinya hujan asam, kecuali .... 

a. Tanah menjadi gembur 
b. Hewan mati 
c. Terjadi korosi logam 
d. Tumbuhan mati 
e. Banyak logam berat 

 
14. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah.... 

a. Menggunakan bahan bakar fosil 
b. Menggunakan parfum semprot 
c. menggunakan lemari es yang menggunakan CFC 
d. menggunakan bahan bakar alternatif 
e. membakar sampah diperkarangan 

 
15. Berikut ini merupakan cara untuk mengurangi pencemaran udara, kecuali .... 

a. menggunakan bahan bakar alternatif 
b. menambah lahan hijau di halaman rumah 
c. menggunakan bahan bakar fosil 
d. memusnahkan sampah dengan cara didaur ulang 
e. menggunakan lemari es yang menggunakan non-CFC 

  



 

 55 

KUNCI LEMBAR PENILAIAN 1: PRODUK (Pertemuan 2) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
 
 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 
 
1. Senyawa berikut ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya pencemaran udara/polusi 

udara adalah .... 
a. CO2 
b. NO2 
c. H2S 
d. H2O 
e. SO2 

 
2. Berikut ini adalah beberapa zat/materi yang bisa kita jumpai di sekitar kita : 

i. Botol  
ii. Nikel  
iii. Kadmium (cd) 
iv. Kaleng roti 
v. Plastik belanja 
Yang menjadi indikator adanya pencemaran fisik, adalah.... 

a. i, ii dan iii 
b. i, iii dan v 
c. i, iv dan v 
d. ii, iii dan iv 
e. ii, iii dan v 

3. Kota-kota besar yang diselimuti sebagian kabut berwarna cokelat kemerahan diakibatkan 
oleh .... 
a. Karbon monoksida 
b. Karbondioksida 
c. Oksigen 
d. Nitrogen oksida 
e. Asam sulfat 

 
4. Pencemaran udara dapat mengakibatkan .... 

a. Meningkatnya kualitas lingkungan 
b. Meningkatnya harga bahan bakar minyak 
c. Menurunnya kesehatan manusia 
d. Menurunnya kualitas sumber air minum 
e. Meningkatnya perubahan iklim 

 
5. Pencemaran udara lebih berpengaruh pada anak-anak daripadaorang dewasa. Anak-anak 

yang tinggal didaerah perkotaan dengan tingkat pencemaran udara yang lebih tinggi 
mempunyai .... lebih kecil. 
a. Jantung  
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b. Hidung 
c. Hati 
d. Paru-paru 
e. Usus 

 
6. Dampak dari polusi udara terhadap kesehatan manusia dapat menyebabkan penyakit.... 

a. katarak  
b. ISPA 
c. influensa 
d. paru-paru basah 
e. jantung koroner 

 
7. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Apa yang menyebabkan 

pencemaran udara .... 
a. masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam ekosistem air 
b. masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam tanah 
c. pencemaran oleh gas-gas kendaraan bermotor 
d. rusaknya ekosistem air karena terlalu banyak ikan yang hidup 
e. masuknya polutan zat padat dan gas ke dalam tanah 

 
8. Zat pencemaran udara dapat di golongkan menjadi dua yaitu : partikel dan gas. Yang 

termasuk zat pencemar gas adalah .... 
a. asap dan carbon monoksida 
b. kabut dan asap 
c. hidrokarbon dan uap air 
d. hidrokarbon dan carbon dioksida 
e. asap dan uap air 

 
9.  Dampak dari terjadinya hujan asam, kecuali .... 

a. CO2 
b. O2 
c. H2O 
d. SO3 
e. H2SO4 

 
10. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaarn udara adalah .... 

a. mencanangkan program langit biru (PLB) 
b. menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air 
c. petani dapat menggunakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) teknik (yang dapat 

mencangkup pengendalian hama secara biologis) 
d. melakukan pembersihan insitu dan eksitu 
e. tidak membuang sampah sembarangan 

 
11. Penggunaan pestisida di lahan pertanian secara terus menerus, selain mencemari 

lingkungan juga dapat memberikan dampak negatif lain, yaitu .... 
a. meningkatnya hasil panen 
b. meluasnya distribusi serangga hama 
c. menurunnya populasi serangga 
d. meningkatnya resistensi serangga hama 
e. menurunnya keanekaragamn jenis serangga  
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12. CFC (Chloro flouro carbon) yang banyak digunakan dalam alat pendingin ruangan (AC) 

diduga menjadi penyebab timbulnya kerusakan lingkungan sebab .... 
a. Merusak lapisan ozon 
b. Meningkatnya suhu di bumi 
c. Mengakibatkan hujan asam 
d. Mengakibatkan efek rumah kaca 
e. Menyebabkan penyakit emfisema 

 
13. Dampak dari terjadinya hujan asam, kecuali .... 

a. Tanah menjadi gembur 
b. Hewan mati 
c. Terjadi korosi logam 
d. Tumbuhan mati 
e. Banyak logam berat 

 
14. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah.... 

a. Menggunakan bahan bakar fosil 
b. Menggunakan parfum semprot 
c. menggunakan lemari es yang menggunakan CFC 
d. menggunakan bahan bakar alternatif 
e. membakar sampah diperkarangan 

 
15. Berikut ini merupakan cara untuk mengurangi pencemaran udara, kecuali .... 

a. menggunakan bahan bakar alternatif 
b. menambah lahan hijau di halaman rumah 
c. menggunakan bahan bakar fosil 
d. memusnahkan sampah dengan cara didaur ulang 
e. menggunakan lemari es yang menggunakan non-CFC 
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LEMBAR PENILAIAN 1: PRODUK (Pertemuan 3) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 

 
1. Keseimbangan lingkungan dapat berubah jika ada salah satu komponen di dalamnya yang 

berubah dan menyebabkan perubahan-perubahan pada makhluk hidup lain. Faktor 
manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, antara lain .... 
a. pembakaran hutan 
b. banjir bandang 
c. lahar dingin 
d. gelombang tsunami 
e. gempa bumi 

 
2. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan ciri zat yang dikatakan sebagai polutan, 

adalah .... 
a. keberadaannya tidak merugikan 
b. jumlahnya melebihi batas normal 
c. berada pada saat tidak tepat 
d. berada pada tempat yang tidak semestinya 
e. mengganggu kesehatan dan bisa menyebabkan penyakit 

 
3.  Pembuangan sampah ke sungai tidak baik sebab .... 

a.  pedangkalan dasar perairan 
b.  peningkatan penguapan air 
c. menurunkan kesuburan tanah 
d. meningkatkan populasi plankton 
e. meningkatkan kadar CO2 dalam air 
 

4. Energi yang melimpah yang penggunaannya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 
adalah .... 
a.  matahari 
b.  batu bara 
c. angin 
d. minyak bumi 
e. nuklir 

 
5. Air alami yang belum tercemar memiliki kisaran pH antara 6,5 – 8,5 yang cocok untuk 

kehidupan organisme. Jika mengalami perubahan setiap satu pH, maka perubahannya .... 
a. naik 10 kali dari pH netral 
b. turun 10 kali dari pH normal 
c. naik atau turun 10 kali dari pH normal 
d. naik atau turun 5 kali dari pH normal 
e. turun 20 kali dari pH normal  
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6. Pengukuran pencemaran air secara biologis merupakan pengukuran kuantitatif, pada 
pengukuran tersebut sering menggunakan makhluk hidup, yaitu .... 
a. katak 
b. cacing 
c. ikan 
d. udang 
e. serangga 

 
7. Gas berikut yang memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap Hb dan dapat menyebabkan 

keracuan adalah .... 
a.  hydrogen 
b.  nitrogen 
c.   oksigen 
d.   karbondioksida 
e.   karbon monoksida 

 
8. Jika kita membuang batu baterai di sembarang tempat, setelah beberapa hari maka batu 

baterai tersebut akan terurai menjadi bahan pencemar dan beracun, yaitu .... 
a. asam asetat 
b. asam sulfat 
c. asam askoelat 
d. asam nitrat 
e. asam klorida 
 

9. Setiap hari hutan kita dijarah  yang berakibat udara semakin terasa panas, salah satu usaha 
yang dapat kita lakukan adalah.... 
a. tiap siswa wajib membawa pohon jati untuk ditanam disekolah .... 
b. kita  wajib kejar dan tangkap penjarahnya 
c. laporkan ke RT bila kita tahu ada orang menebang pohon 
d. kita bentuk team relawan  kemudian masuk hutan dan mencatat pohon yang  ada 
e.  kita  seyogyanya membantu penggalaan penanaman sejuta pohon 

 
10. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan  juga  disebabkan karena pengaruh 

aktivitas manusia yang kurang sadar akan arti lingkungan.Menyadari akan hal itu 
semestinya kita …. 
a.  tidak perlu membeli barang baru agar tidak ada limbah 
b.  lahan disekitar rumah semestinya dipenuhi tanaman hijau agar tidak ada  polusi 
c.  mulai belajar dan berperilaku hemat energi 
d.  tidak usah dipedulikan, alam akan normal sendiri 
e.  segera  cari pustaka untuk mengerti situasi alam terbaru    

 
11. Contoh kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh beberapa industri adalah .... 

f. membuang limbah ke sungai 
g. membuat instalasi pengelolaan air bersih 
h. membuat tempat penampungan limbah 
i. mengolah limbah sebelum dibuang ke air 
j. membuang limbah ke tempat pembuangan  
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12. Berikut adalah akibat yang ditimbulkan oleh meningkatnya suhu permukaan bumi 
kecuali.... 
a. perubahan iklim yang sangat ekstrim 
b. terganggunya hutan dan ekosistem lainnya 
c. naiknya permukaan air laut karena gunung es yang mencair 
d. menurunnya suhu dan permukaan laut 
e. terjadinya penipisan lapisan ozon 

13. Mengadakan remediasi tanah, baik secara insitu dan eksitu adalah contoh upaya untuk 
mengurangi pencemaran .... 
a. air 
b. tanah 
c. udara 
d. laut 
e. sungai 

 
14. Proses pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme disebut.... 

a. bioremediasi 
b. remiadiasi 
c. PCPs (polychlorinated phenols) 
d. eutrofikasi 
e. suksesi 

 
15. Polutan yang berupa bahan organik biasanya tidak membahayakan lingkungan, karena 

mempunyai sifat .... 
a. dapat diuraikan 
b. tidak dapat diuraikan 
c. tidak dapat berdegradasi 
d. tidak menimbulkan pencemaran 
e. mengganggu keseimbangan lingkungan 
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KUNCI LEMBAR PENILAIAN 1: PRODUK (Pertemuan 3) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
 
Untuk Pertanyaan 1 – 10, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari huruf di depan 
pernyataan yang diberikan. 

 
1. Keseimbangan lingkungan dapat berubah jika ada salah satu komponen di dalamnya yang 

berubah dan menyebabkan perubahan-perubahan pada makhluk hidup lain. Faktor 
manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, antara lain .... 
a. pembakaran hutan 
b. banjir bandang 
c. lahar dingin 
d. gelombang tsunami 
e. gempa bumi 

 
2. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan ciri zat yang dikatakan sebagai polutan, 

adalah .... 
a. keberadaannya tidak merugikan 
b. jumlahnya melebihi batas normal 
c. berada pada saat tidak tepat 
d. berada pada tempat yang tidak semestinya 
e. mengganggu kesehatan dan bisa menyebabkan penyakit 

 
3.  Pembuangan sampah ke sungai tidak baik sebab .... 

a.  pedangkalan dasar perairan 
b.  peningkatan penguapan air 
c. menurunkan kesuburan tanah 
d. meningkatkan populasi plankton 
e. meningkatkan kadar CO2 dalam air 
 

4. Energi yang melimpah yang penggunaannya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 
adalah .... 
a.  matahari 
b.  batu bara 
c. angin 
d. minyak bumi 
e. nuklir 

 
5. Air alami yang belum tercemar memiliki kisaran pH antara 6,5 – 8,5 yang cocok untuk 

kehidupan organisme. Jika mengalami perubahan setiap satu pH, maka perubahannya .... 
a. naik 10 kali dari pH netral 
b. turun 10 kali dari pH normal 
c. naik atau turun 10 kali dari pH normal 
d. naik atau turun 5 kali dari pH normal 
e. turun 20 kali dari pH normal  
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6. Pengukuran pencemaran air secara biologis merupakan pengukuran kuantitatif, pada 
pengukuran tersebut sering menggunakan makhluk hidup, yaitu .... 
a. katak 
b. cacing 
c. ikan 
d. udang 
e. serangga 

 
7. Gas berikut yang memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap Hb dan dapat menyebabkan 

keracuan adalah .... 
a.  hydrogen 
b.  nitrogen 
c.   oksigen 
d.   karbondioksida 
e.   karbon monoksida 

 
8. Jika kita membuang batu baterai di sembarang tempat, setelah beberapa hari maka batu 

baterai tersebut akan terurai menjadi bahan pencemar dan beracun, yaitu .... 
a. asam asetat 
b. asam sulfat 
c. asam askoelat 
d. asam nitrat 
e. asam klorida 
 

9. Setiap hari hutan kita dijarah  yang berakibat udara semakin terasa panas, salah satu usaha 
yang dapat kita lakukan adalah.... 
a. tiap siswa wajib membawa pohon jati untuk ditanam disekolah .... 
b. kita  wajib kejar dan tangkap penjarahnya 
c. laporkan ke RT bila kita tahu ada orang menebang pohon 
d. kita bentuk team relawan  kemudian masuk hutan dan mencatat pohon yang  ada 
e.  kita  seyogyanya membantu penggalaan penanaman sejuta pohon 

 
10. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan  juga  disebabkan karena pengaruh 

aktivitas manusia yang kurang sadar akan arti lingkungan.Menyadari akan hal itu 
semestinya kita …. 
a.  tidak perlu membeli barang baru agar tidak ada limbah 
b.  lahan disekitar rumah semestinya dipenuhi tanaman hijau agar tidak ada  polusi 
c.  mulai belajar dan berperilaku hemat energi 
d.  tidak usah dipedulikan, alam akan normal sendiri 
e.  segera  cari pustaka untuk mengerti situasi alam terbaru    

 
11. Contoh kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh beberapa industri adalah .... 

a. membuang limbah ke sungai 
b. membuat instalasi pengelolaan air bersih 
c. membuat tempat penampungan limbah 
d. mengolah limbah sebelum dibuang ke air 
e. membuang limbah ke tempat pembuangan  
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12. Berikut adalah akibat yang ditimbulkan oleh meningkatnya suhu permukaan bumi 
kecuali.... 
a. perubahan iklim yang sangat ekstrim 
b. terganggunya hutan dan ekosistem lainnya 
c. naiknya permukaan air laut karena gunung es yang mencair 
d. menurunnya suhu dan permukaan laut 
e. terjadinya penipisan lapisan ozon 

13. Mengadakan remediasi tanah, baik secara insitu dan eksitu adalah contoh upaya untuk 
mengurangi pencemaran .... 
a. air 
b. tanah 
c. udara 
d. laut 
e. sungai 

 
14. Proses pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme disebut.... 

a. bioremediasi 
b. remiadiasi 
c. PCPs (polychlorinated phenols) 
d. eutrofikasi 
e. suksesi 

 
15. Polutan yang berupa bahan organik biasanya tidak membahayakan lingkungan, karena 

mempunyai sifat .... 
a. dapat diuraikan 
b. tidak dapat diuraikan 
c. tidak dapat berdegradasi 
d. tidak menimbulkan pencemaran 
e. mengganggu keseimbangan lingkungan 
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LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES (Pertemuan 1) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 
 
 

Pertemuan 1 : Rancang eksperimen untuk menjawab pertanyaan: “Apakah pengaruh 
konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji jagung?” Dalam rancangan pengamatan 
Anda, rincian meliputi: identifikasi variabel meliputi variabel manipulasi, variabel respon, dan 
variabel kontrol, definisi operasional variabel manipulasi dan respon, dan rancangan tabel data. 
1. Rumuskan masalah tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Rumuskan hipotesis untuk masalah yang sudah kamu rumuskan pada no 1. 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

3. Identifikasi variabel-variabel penelitian yang ada berdasarkan rumusan masalahmu. 
a. Variabel kontrol:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
b. Variabel manipulasi:____________________________________________________ 

c. Variabel respon : ______________________________________________________ 

4. Rumuskan variabel-variabel penelitian yang ada berdasarkan rumusan masalahmu 
a. Variabel manipulasi: 

____________________________________________________________________ 

b. Variabel respon : 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu tempuh. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
6. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang sudah kamu rumuskan. 
. 

7. Seandainya kamu memperoleh tabel data seperti Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 
 

Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.  2 0 0 
2. 17 5 1 
3. 4 2 1 
4. 2 1 0 
5. 0 0 0 

 
a. Berdasarkan data pada Tabel 1, simpulan apa yang dapat kamu tarik?  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
b. Mengapa demikian? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
c. Rumuskan kesimpulan yang kamu peroleh ? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Banjarmasin, ……………………………2013 
 

Siswa yang dinilai           Guru yang menilai 
 
 
 
 

(…………………………….)    (...……………………….) 
 
 
Daftar Pustaka: 

Glencoe Science. Biology: The Dynamics of Life (Teacher Edition, Laboratory Manual). 
Mc-Graw Hill: New York. 
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KUNCI LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES (Pertemuan 1) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 
 
 

Pertemuan 1 : Rancang eksperimen untuk menjawab pertanyaan: “Apakah pengaruh 
konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji jagung?” Dalam rancangan pengamatan 
Anda, rincian meliputi: identifikasi variabel meliputi variabel manipulasi, variabel respon, dan 
variabel kontrol, definisi operasional variabel manipulasi dan respon, dan rancangan tabel data. 
1. Rumuskan masalah tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji. 

Jawab : Apakah pengaruh konsentrasi deterjen terhadap perkecambahan biji 
kacang hijau 

2. Rumuskan hipotesis untuk masalah yang sudah kamu rumuskan pada no 1. 
Jawab : Konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan biji kacang hijau 

3. Identifikasi variabel-variabel penelitian yang ada berdasarkan rumusan masalahmu. 
d. Variabel kontrol : jenis biji, jenis deterjen, jumlah penyiraman 

e. Variabel manipulasi : Konsentrasi deterjen 

f. Variabel respon : pertumbuhan kecambah biji jagung 

4. Rumuskan variabel-variabel penelitian yang ada berdasarkan rumusan masalahmu 
a. Variabel manipulasi: Konsentrasi deterjen: banyaknya senyawa deterjen dalam satu 

liter yang dinyatakan dengan satuan Molaritas, yang digunakan untuk menyiram 
kecambah biji jagung yang dilakukan ketika menyiram kecambah biji jagung setiap 
2 hari sekali sebanyak 5 mL. Konsentrasi deterjen yang digunakan adalah 0%, 1% 
dan 10%. 

 
b. Variabel respon : Pertumbuhan kecamba biji jagung: tinggi koleoptil kecambah 

jagung yang diukur mulai batas akar dan pucuk setiap hari sejak biji jagung 

berkecambah sampai hari ke tujuh.  

 
5. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu tempuh. 

Prosedur: 
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan 
2. Menggunting kertas saring sesuai ukuran cawan petri untuk 3 cawan petri 
3. Meletakkan kertas saring pada cawan petri  
4. Jika kertas saring tidak ada bisa digunakan kertas tissue/kapas sebagai alternatif 
5. Memilih biji jagung yang baik dengan cara merendamnya dalam air dan memilih 

yang tenggelam 
6. Meletakkan 25 kecambah biji jagung di atas kertas saring/kertas tissue/kapas 
7. Menyiram biji jagung dengan deterjen yang berbeda konsentrasinya dengan 

konsentrasi deterjen 0%, 1%, 10% yang sudah ditentukan masing-masing 5 mL. 
8. Mempertahankan kondisi kertas saring/kertas tissue/kapas dalam kondisi lembab 

dengan menyiramkan dengan larutan deterjen yang sudah ditentukan setiap 2 hari 
sekali. 

9. Mengamati jumlah biji yang berkecambah selama 7 hari 
10. Mengorganisasikan data dalam bentuk tabel. 
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6. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang sudah kamu rumuskan. 
Alat: gunting, cawan petri, gelas kimia, gelas ukur, spidol tahan air, penggaris,  
Bahan: biji jagung, air, deterjen, kertas saring (atau kertas tissue atau kapas) 

 
7. Seandainya kamu memperoleh tabel data seperti Tabel 1 berikut ini. 

 
 

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi deterjen terhadap kecepatan perkecambahan 
 

Hari 
ke 

Jumlah biji yang berkecambah pada konsentrasi deterjen … 
0% 1% 10% 

1.  2 0 0 
2. 17 5 1 
3. 4 2 1 
4. 2 1 0 
5. 0 0 0 

 
d. Berdasarkan data pada Tabel 1, simpulan apa yang dapat kamu tarik?  

Konsentrasi deterjen mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan biji. 
Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang disiramkan semakin rendah perkecabahan 
biji dan semakin terhambat pertumbuhan biji. 
 

e. Mengapa demikian? 
Deterjen dapat dinyatakan sebagai pencemar dalam hal ini yang keberadaannya 
tidak dikehendaki oleh makhluk hidup, oleh karena itu adanya deterjen akan 
mengganggu aktivitas metabolisme mahluk hidup, misalnya perkecambahan biji. 
Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang ada berarti semakin tinggi keberadaan zat 
penghambat sehingga perkecambahan biji juga lebih dihambat. 
 
 

f. Rumuskan kesimpulan yang kamu peroleh : 
Salah satu kemungkinan kesimpulan yang dirumuskan adalah: 
Konsentrasi deterjen mempengaruhi pertumbuhan kecambah biji jagung. Semakin 
tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan semakin terhambat pertumbuhan 
kecambah biji jagung. 
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LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES (Pertemuan 2) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tujuan: 
1. Mendata 10 (minimal) dampak yang berkaitan dengan pencemaran air, pencemaran 

udara, pencemaran tanah dan suara 

2. Mendata 10 (minimal) usaha atau upaya yang berkaitan dengan pencemaran air, 

pencemaran udara, pencemaran tanah dan suara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber :  : Modifikasi dari (e-book) Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi 
untuk SMA/ MA. CV Karya Mandiri Nusantara. Jakarta 

 
 Modifikasi dari (e-book) Sulistyorini,A. 2009. Biologi 1 untuk SMA/ MA. PT. 

Balai Pustaka. Jakarta 
  
  

     Yuk, Mendata! 

Bersama teman sekelompokmu, carilah informasi mengenai 

dampak yang berkaitan dengan pencemaran air, pencemaran 

udara, pencemaran tanah dan suara. Kamu dapat mengakses 

internet untuk mendata dengan mencari di buku/ koran 

ataupun mengakses internet. Buatlah tabel dan masukkan hasil 

pendataanmu pada tabel. Presentasikan, kemudian kumpulkan 

hasilnya pada gurumu! 
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KUNCI LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES (Pertemuan 2) 
Materi   :  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banjarbaru 
Kelas/Semester : X8/II 
Nama Siswa  : ........... 

 
Tujuan: 
3. Mendata 10 (minimal) dampak yang berkaitan dengan pencemaran air, pencemaran 

udara, pencemaran tanah dan suara 

4. Mendata 10 (minimal) usaha atau upaya yang berkaitan dengan pencemaran air, 

pencemaran udara, pencemaran tanah dan suara 
 

No. Dampak pencemaran Usaha atau upaya pelestarian lingkungan 
1.  Gangguan kesehatan penggunaan lahan sesuai dengan 

peruntukannya 
2. Punah dan tak terkendalinya 

perkembangan spesies 
pengelolaan tanah yang sesuai dan tidak 
menimbulkan kerusakan 
lingkungan. 

3. Gangguan keseimbangan lingkungan tidak membuang sampah di sembarang 
tempat, baik itu di parit 
maupun di sungai 

4. Pemetaan hayati tidak membuang atau menggunakan 
pupuk pertanian secara 
berlebihan 

5. Terbentuknya lubang ozon Membuat peraturan tentang pelanggaran 
pedirian pabrik di sekitar pemukiman 
penduduk 

6. Efek rumah kaca mengurangi atau mengganti bahan bakar 
rumah tangga yang berasal 
dari fosil dengan bahan bakar yang 
ramah lingkungan 

7. Terjadinya hujan asam tidak menggunakan barang-barang rumah 
tangga yang mengandung 
CFC; 

8. Penurunan kualitas lingkungan mencegah terjadinya kebakaran hutan, 
perusakan hutan, dan 
penggundulan hutan 

9. Mempercepat Proses Kerusakan 
Benda 

Konservasi tanah dan air 

10. Suara bising  dapat menyebabkan 
terganggunya pendengaran manusia 

mengendalikan kebisingan pada 
sumbernya 
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LEMBAR PENILAIAN 3: PSIKOMOTOR MENGGUNAKAN GELAS UKUR 
 

Petunjuk: 
1. Siapkan gelas ukur. 
2. Penentuan skor kinerja mengacu pada Format Asesmen Kinerja di bawah ini. 
3. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan. 
4. Siswa diijinkan mengases kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format ini. 

Format Asesmen Kinerja Psikomotor 
 

 
No 

 
Rincian Tugas Kinerja 

Skor 
Maksimum 

Skor Asesmen 
Oleh 
siswa 

sendiri 

Oleh 
Guru 

1 Memegang gelas ukur dengan tangan dan ibu 
jari menuju batas volume yang di kehendaki. 

25   

2 Mengangkat gelas ukur sehingga batas 
volume setinggi mata untuk menuang cairan   

25   

3 Menuangkan cairan sampai batas volume 
yang dikehendaki 

25   

4 Mengamati skala yang tertera pada gelas ukur 25   
 Skor Total  100   

 
 
        Banjarbaru, .... Mei 2013 

Siswa            Guru/Pengamat  
      

 
 
 

(                                    )             (                                 )
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LP 4 : Format Pengamatan Perilaku Berkarakter 
 
Petunjuk: 
Untuk setiap perilaku berkarakter siswa diberi nilai dengan skala berikut ini: 
A = Sangat baik 
B = Memuaskan 
C = Menunjukkan kemajuan 
D = Memerlukan perbaikan                               

No. Nama 
Siswa NIS 

Perilaku Berkarakter 

Ketelitian Kejujuran Peduli Komunikasi Kerja 
Sama 

Terbuka 
dan 

Menghargai 
Teman 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

       …….., …………………2012 
       Pengamat 
 
              (              ) 
Sumber: Johnson, D.W. dan Johnson, R. T. 2002. Meaningful Assessment. A Manageable and 

Cooperative Process. Boston: Allyn & Bacon. 
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LP 5 : Format Pengamatan Keterampilan Sosial 
 
Petunjuk: 
Untuk setiap keterampilan sosial siswa diberi nilai dengan skala berikut ini: 
A = Sangat baik 
B = Memuaskan 
C = Menunjukkan kemajuan 
D = Memerlukan perbaikan                               

No. Nama 
Siswa NIS 

Keterampilan Sosial 

Bertanya Menyumbang 
Ide/Pendapat 

Menjadi 
Pendengar 
yang Baik 

Komunikasi 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       

       …….., ………………….. 2012 
                       Pengamat 
 
 
 
              (              ) 
 
 
 
Sumber: Diadaptasi dari Johnson, D.W. dan Johnson, R.T 2002. Meaningful Assessment. A 

Manageable and Cooperative Process. Boston: Allyn & Bacon.  
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SLIDE POWER POINT 1 
 

 
 

 
 

www.themegallery.com

A.Pencemaran

1 2 3 4

Macam Macam Pencemaran

menu

Pencemaran adalah penambahan segala macam subtansi ke
lingkungan yang mempunyai akibat mengangu atau merugikan baik
manusia ataupun mahluk hidup lainnya.

} Air adalah salah satu sumber terpenting didalam kehidupan 
seluruh mahluk hidup didunia,sebab tanpa air mahluk hidup 
tidak bisa berbuat apa-apa karena air sangat diperlukan sekali 
dalam aspek kehidupan mahluk hidup.

} Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu 
tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air 
tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air 
tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia 
dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain 
mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. 
Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan 
manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air 
tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, 
sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan 
sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.
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Pencemaran Air

1. Pencemaran secara fisik,yaitu limbah panas buangan
pabrik,mengakibatkan suhu perairan meningkat.

2. Pencemaran secara kimia,yaitu oleh logam berat dapat
mengganggu kesehatan manusia.

3. Pencemaran secarta biologi ,yaitu bakteri penyebab
penyakit atau patogen.

Akibat Pencemaran Air

} Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan 
antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, 
seperti air minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam 
kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti 
ikan.

} Apabila air sudah tercemar,dampaknya ialah rusaknya ekosistem mahluk 
hidup di air karena diakibatkan oleh limbah buangan dari parik atau limbah 
rumah tangga yang dihasilkan sampah-sampah dan air bekas cucian 
pakaian atau piring,dan karena pencemaran tersebut menimbulkan 
penyakit salah satunya adalah diare yang sekarang dialami oleh 
penduduk Jakarta yang tinggal dipemukiman kumuh

} Persoalan polusi Pencemaran air merupakan masalah global utama yang 
membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua 
tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur).
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SLIDE POWER POINT 2 
 

 

 
  

� Pencemaran Udara adalah kondisi udara yang 
tercemar dengan adanya bahan, zat-zat asing atau
komponen lain di udara yang menyebabkan
berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia
atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara
menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi
sesuai dengan peruntukkannya. Pencemaran udara
mempengaruhi sistem kehidupan makhluk hidup
seperti gangguan kesehatan, ekosistem yang 
berkaitan dengan manusia

Menurut bentuk : Gas,Pertikel

Menurut tempat :
Ruangan (indoor), udara bebas outdoor)

Gangguan kesehatan :
Iritansia, asfiksia, anetesia, toksis

Menurut asal : Primer, sekunder

Jenis-jenis pencemaran udara
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Dampak/pengaruh pencemaran udara bisa mempengaruhi terhadap
makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan secara
tidak langsung:

� Pencemaran udara disamping berdampak langsung bagi kesehatan
manusia/individu, juga berdampak tidak langsung bagi kesehatan. 
Efek SO2 terhadap vegetasi dikenal dapat menimbulkan
pemucatan pada bagian antara tulang atau tepi daun. 

� Emisi oleh Fluor (F), Sulfur Dioksida (SO2) dan Ozon (O3) 
mengakibatkan gangguan proses asimilasi pada tumbuhan. Pada
tanaman sayuran yang terkena/mengandung pencemar Pb yang 
pada akhirnya me-miliki potensi bahaya kesehatan masyarakat
apabila tanaman sa-yuran tersebut di konsumsi oleh manusia.

www.themegallery.com

Pencemaran Udara

A ozon
Pencemaran

Udara

Akibatnya

2.Hujan Asam
Diakibatkan

karena
penyebaran gas 

gas poluton

1.Pemanasan 
Global

Yaitu pristiwa
naiknya suhu
permukaan

akibat terjadi
efek rumah

kaca

3.Penipis lapisan
ozon

Terjadi karena
pemakaian

klorofluorokarbon
(CFC)
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Penanggulangan Polusi udara dari ruangan
Sumber dari pencemaran udara ruangan berasal dari asap rokok, 

pembakaran asap dapur, bahan baku ruangan, kendaraan bermotor
dan lain-lain yang dibatasi oleh ruangan. Pencegahan pen-cemaran
udara yang berasal dari ruangan bisa dipergunakan :

� Ventilasi yang sesuai, yaitu :
Usahakan polutan yang masuk ruangan seminimum mungkin.
Tempatkan alat pengeluaran udara dekat dengan sumber pencemaran.
Usahakan menggantikan udara yang keluar dari ruangan sehingga

udara yang masuk ke-ruangan sesuai dengan kebutuhan.

� Filtrasi. Memasang filter dipergunakan dalam ruangan
dimaksudkan untuk menangkap polutan dari sumbernya dan
polutan dari udara luar ruangan

� Upaya penanggulangan terhadap pencemaran
udara diberitahukan tentang berbagai cara untuk
penanggulangan dan pencegahan Pencemaraan
udara yang tergantung pada sifat dan sumber
polutan udara, seperti mengurangi polutan, 
mengubah polutan, melarutkan polutan dan
mendisfersikan polutan. 

� Diharapkan agar keadaan lingkungan tetap sehat
dan bersih dari pencemaran udara.
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Keseimbangan lingkungan

Hutan merupakan lingkungan alami
yang seimbang bagi organisme yang 
hidup di dalamnya.

Perubahan keseimbangan lingkungan

Disebabkan oleh bencana alam Disebabkan oleh ulah manusia
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SLIDE POWER POINT 3 
 

 
 

 

� Tanah adalah salah atu komponen
lahan berupa lapisan teratas kerak
bumi yang terdiri dari bahan mineral 
dan bahan organik serta mempunyai
sifat fisik, kimia, biologi, dan
mempunyai kemampuan menunjang
kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya.”

� Tetapi akibat kegiatan manusia, banyak
terjadi kerusakan tanah. Di dalam PP 
No. 150 th. 2000 disebutkan bahwa
“Kerusakan / pencemaran tanah adalah
berubahnya sifat dasar tanah yang 
melampaui kriteria baku kerusakan
tanah”.

www.themegallery.com

Pencemaran Tanah

disebabkan tanah terbawa
oleh Air saat hujan tiba.erosi
menyebabkan penurunan
kesuburan tanah.

Disebabkan karena
pemakaian pupuk terus
Menerus,pemakaian
insektisida,dan pemakain
bahan plastik,botol,dan
kaca

Terjadi karena berbagai poluton seperti halnya
polutan yang mencemari air.
Sumber pecemaran tanah yaitu dari sampah organik
dan anorganik

. Menurun kesuburan
tanah .Terjadinya erosi tanah1 2

Akibat pencemaran tanah
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Dampak Dari Pencemaran Tanah

1. Dampak Pada Kesehatan

q Kromium , berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan
bahan karsinogenik untuk semua populasi.

qTimbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat
menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal.

q Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan
kerusakan ginjal

qYang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat
menyebabkan Kematian..

2. Dampak Pada Lingkungan Atau Ekosistem

q Timbulan sampah juga menutupi
permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa
dimanfaatkan.

qtimbunan sampah dapat menghasilkan
gas nitrogen dan asam sulfida

qadanya zat mercury, chrom dan arsen
pada timbunan sampah dapat
menimbulkan gangguan terhadap bio 
tanah, tumbuhan, merusak struktur
permukaan dan tekstur tanah
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Upaya Pengendalian dari Aspek Teknis

1. Penentuan lokasi pemompaan dengan mengatur jarak antar 
sumur dengan sumur yang lain tidak terlalu dekat untuk 
manghindari penurunana muka tanah

2. Pengaturan Kedalaman Penyadapan untuk mengdapatkan air yang 
higenis

3. Pembatasan Debit Pemompaan

4. Penentuan Kawasan Lindung

Penanganan PencemaranTanah

1. Remidiasi
• kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.

•Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ 
(atau off-site).
Ø Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi, terdiri dari
pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi.



 

 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2. Bioremediasi

Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah
dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). 
Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat
pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun
(karbon dioksida dan air).
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BUKU AJAR 
PERUBAHAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mendeskripsikan 
pengertianpencemaran yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran, menjelaskan 
keterkaitan kegiatan manusia dengan perubahan lingkungan, menjelaskan parameter 
pencemaran, faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan serta 
dapat mengetahui dampak dan usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi 
pencemaran lingkungan 

PETA KONSEP 

MANUSIA 

LINGKUNGAN 

PERUBAHAN 
POSITIF 

PENCEMARAN 

KELESTARIAN 
ALAM 

PENCEMARAN 
UDARA 

PENCEMARAN 
AIR 

PENCEMARAN 
TANAH 

PENCEMARAN 
SUARA 



 

 84 

A. Perubahan Lingkungan 

 

Lingkungan merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup bersama faktor biotik dan 

faktor abiotik. Faktor biotik adalah bagian yang hidup seperti: hewan, tumbuhan, dan manusia. 

Faktor abiotik adalah bagian yang bersifat tidak hidup seperti: tanah, udara, air, sinar matahari, 

dan lain-lain. 

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari dan mengolah sumber 

daya alam di lingkungannya. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik 

maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 

kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, 

cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik). 

Pemanfaatan sumber daya alam dan hasil dari kegiatan manusia tersebut dapat 

menimbulkan  terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan akan 

mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada didalamnya. Karena 

makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu bergantung antara satu dengan yang lain.  

Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang 

terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap 

keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. 

Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena 

faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga 

yang mesti memikul serta mengatasinya. 

 

1. Perubahan Lingkungan karena Campur Tangan Manusia 

Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia contohnya penebangan hutan, 

pembangunan pemukiman, dan penerapan intensifikasi pertanian. Penebangan hutan yang 

liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya, daya dukung hutan menjadi 

berkurang. Selain itu, penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. 

Akibat lain adalah munculnya harimau, babi hutan, dan ular di tengah pemukiman manusia 

karena semakin sempitnya habitat hewan-hewan tersebut. Lihat Gambar di bawah ini. 
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Pembangungan pemukiman pada daerah-daerah yang subur merupakan salah satu 

tuntutan kebutuhan akan pangan. Semakin padat populasi manusia, lahan yang semula 

produktif menjadi tidak atau kurang produktif. 

Pembangunan jalan kampung dan desa dengan cara betonisasi mengakibatkan air 

sulit meresap ke dalam tanah. Sebagai akibatnya, bila hujan lebat memudahkan terjadinya 

banjir. Selain itu, tumbuhan di sekitamya menjadi kekurangan air sehingga tumbuhan tidak 

efektif melakukan fotosintesis. Akibat lebih lanjut, kita merasakan panas akibat tumbuhan 

tidak secara optimal memanfaatkan CO2, peran tumbuhan sebagai produsen terhambat. 

Penerapan intensifikasi pertanian dengan cara panca usaha tani, di satu sisi 

meningkatkan produksi, sedangkan di sisi lain bersifat merugikan. Misalnya : 

1. penggunaan pupuk dan pestisida dapat menyebabkan pencemaran.  

2. pemilihan bibit unggul sehingga dalam satu kawasan lahan hanya ditanami satu macam 

tanaman, disebut pertanian tipe monokultur, dapat mengurangi keanekaragaman 

sehingga keseimbangan ekosistem sulit untuk diperoleh. Ekosistem dalam keadaan tidak 

stabil.  

3. Akibat penerapan tipe ini adalah terjadinya ledakan hama. 

2. Perubahan Lingkungan karena Faktor Alam  

 

Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam 

seperti kebakaran hutan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme 

Gambar 1. Perubahan lingkungan 
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di hutan tersebut. Selain itu, terjadinya letusan gunung menjadikan kawasan di sekitarnya 

rusak. 

 

B. Pencemaran Lingkungan 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gambar2. Beberapa lembar daun jatuh di sungai Gambar 3. Seseorang 
membuang sampah ke 
sungai 

 
Perhatikan Gambar 2 dan tindakan seseorang pada Gambar 3 Coba 
carilah letak perbedaan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa dan 
tindakan orang tersebut! 
 
Kita lihat pada Gambar 2, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. 
Sehelai daun tersebut mungkin tidak berarti apa-apa karena terbawa arus 
sungai yang alirannya agak deras dan airnya jernih. Adapun Gambar 3, 
memperlihatkan seseorang yang sedang membuang sampah dalam 
jumlah banyak ke dalam sungai. Tindakan orang ini akan menimbulkan 
masalah, karena selain aliran sungai menjadi terganggu, juga menjadikan 
airnya keruh serta dapat pula menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini 
mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di sungai. 
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Keinginan manusia yang selalu ingin meningkatkan kesejahteraannyamemaksa 

manusia  untuk mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan 

pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap 

kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah masuknya 

bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di 

dalamnya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup 

makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, 

atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup No. 4 Tahun 1982). 

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat 

suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk 

hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, 

tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat rnemberikan efek merusak. 

 

Suatu zat dapat disebut polutan apabila: 

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal 

2. Berada pada waktu yang tidak tepat 

3. Berada pada tempat yang tidak tepat 

 

Sifat polutan adalah: 

1.  Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak 

lagi 

2.  Merusak dalam jangka waktu lama.  

Contohnya Pb tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan tetapi dalam jangka waktu 

yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak. 
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1. Sumber dan Penyebaran Bahan Pencemaran 

 

Sumber pencemaran berasal dari alam dan 

lingkungan. Pencemaranyang berasal dari alam, 

antara lain, larva gunung berapi, asap karena 

kebakaran hutan, bunyi petir, dan rusaknya 

lingkungan karena bencana banjir. Sementara itu, 

sumber polutan yang berasal dari lingkungan sendiri 

adalah aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang 

dibuang ke alam, misalnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, sisa-sisa oli, zat kimia yang 

dibuang ke sungai, serta suara bising pesawat dan kendaraan bermotor. Selain itu, sisa-sisa 

kotoran tubuh makhluk hidup yang dibuang (limbah) tidak pada tempatnya akan menimbulkan 

bau dan penyakit, misalnya, kotoran kuda, sapi, kambing, ayam, dan manusia itu sendiri. 

 Bahan pencemar atau polutan dapat menyebar ke segala tempat, mengikuti jaring-jaring 

makanan dan daur biogeokimia. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran ini dapat muncul 

setelah waktu yang lama. Contohnya adalah penggunaan pupuk kimia (DDT) dalam pertanian. 

Pemupukan yang berlebihan dan terbawa aliran air ke sungai akan menyebar ke berbagai 

tempat menuju danau, waduk, atau laut. Tumbuhan air yang hidup di tempat itu akan 

terkontaminasi pupuk kimia. Zooplankton dan ikan kecil pun akan terkontiminasi karena telah 

memakan tumbuhan tersebut. Demikian juga dengan ikan besar dan hewan pemakan ikan 

besar. 

 

2. Macam-macam Pencemaran 

 

Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, 

macam bahan pencemarnya, dan tingkat pencemaran. 

 

a. Menurut tempat terjadinya 

Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 

pencemaran udara, air, dan tanah. 

  

 

 

 

Gambar 4. Asap mobil sebagai sumber pencemaran 
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1. Pencemaran Udara 

 

 

 
  

 

 

Tahukah Anda pencemaran udara terjadi karena masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, 

sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun sumber 

pencemaran udara berasal dari kebakaran hutan, debu, industri dan transportasi seperti 

kendaraan bermotor, seperti tampak pada Gambar 5. 

Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut. 

a.  Gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga 

dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. 

b. Gas CO dan CO2. Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat 

racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil 

dan mesin letup. Gas CO2 dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi 

toleransi dapat mengganggu pernapasan. Selain itu, gas C02 yang terlalu berlebihan di 

bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas. Pemanasan global di 

bumi akibat C02 disebut juga sebagai efek rumah kaca. 

c. Partikel SO2 dan NO2. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk 

embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel 

Gambar 5. Pencemaran udara 
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padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu 

kesehatan. 

d. Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur 

dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari 

dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh 

sebagai hujan yang  disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan 

pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan, perubahan 

morfologi pada daun, batang, dan benih. 

 

Sumber polusi udara yang lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif, misalnya, 

nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. 

materi radioaktif ini akan terakumulusi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. 

Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan 

mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan kematian. Pencemaran udara 

dinyatakan dengan ppm (part per million) yang artinya jumlah cm3 polutan per m3 udara. 

  

 

2. Pencemaran Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 6. pencemaran air 
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Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut. 

a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, 

misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, 

dapat terakumulasi dan bersifat racun. 

b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O2 di air berkurang 

sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. 

c.  Fosfat hasil pembusukan bersama H03 dan pupuk pertanian terakumulasi dan 

menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan 

pertumbuhan yang cepat pada alga (Blooming alga). Akibatnya, tanaman di dalam air 

tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang. 

Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi, akibat 

kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Banyak organisme akuatik yang mati 

atau keracunan karenanya. (Untuk membersihkan kawasan tercemar diperlukan 

koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terlambat 

penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat 

mengganggu ekosistem laut.  

Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh 

organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa 

yang lebih besar.  

 

3. Pencemaran tanah 

 

 
 

 
Gambar 7. (a) Sampah organik dan (b) sampah 
anorganik 

a b 
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Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini :  

a. sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan 

kaleng  

b. detergen yang bersifat non bio degradable (secara alami sulit diuraikan)  

c. zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. 

 

4. Polusi Suara 

 
 

 

 

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, 

deru mesin pabrik, radio/tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu 

pendengaran. 

 

b. Menurut macam bahan pencemar 

Macam bahan pencemar adalah sebagai berikut. 

1.  Kimiawi; berupa zat radio aktif, logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, 

pestisida, detergen dan minyak.  

2.  Biologi; berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli, dan 

Salmonella thyposa. 

3.  Fisik; berupa kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet. 

 

c. Menurut tingkat pencemaran 

Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu 

(lamanya) kontak. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut : 

Gambar 8. Pencemaran suara 
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1. Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi (gangguan) ringan pada panca indra dan 

tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan 

kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih.  

2. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit 

yang kronis. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) di Minamata Jepang yang 

menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. 

3. Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga menimbulkan 

gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Misalnya pencemaran nuklir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Modifikasi dari (e-book) Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi untuk 

SMA/ MA. CV Karya Mandiri Nusantara. Jakarta 

 

 

 

 

       Rangkuman 

 
1. Pencemaran adalah masuknya zat atau benda asing ke dalam 

lingkungan yang melebihi batas ambang tertentu sehingga menurunkan 
kualitas lingkungan. 

2. Macam-macam pencemaran meliputi pencemaran tanah, 
pencemaran air, dan pencemaran udara. 

3. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor kesengajaan manusia, 
misalnya penebangan hutan secara liar da pembuangan sampah 
sembarangan serta proses alamiah,misalnya gunung meletus, gempa 
bumi, dan banjir. 

4. a. Perubahan lingkungan dapat mengarah pada keseimbangan lingkungan 
atau mengarah pada kerusakan lingkungan. 

b. Faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat berasal 
dari alam dan manusia 
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PARAMETER PENCEMARAN LINGKUNGAN  

 

Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu: Menjelaskan 

faktor- faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan dan 

mampu  menjelskan parameter lingkunan yang terdapat 
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1.  Faktor-faktor faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan 

Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan  atau kerusakan 

lingkungan. Perbaikan lingkungan mengarah pada keseimbangan lingkungan. Sekarang ini 

menjadi hal yang sangat sulit untuk mengembalikan lingkungan kepada keseimbangan 

lingkungan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kerusakan lingkungan dapat 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. 

Faktor alam tidak dapat dicegah terjadinya, sedangkan faktor manusia dapat dikurangi 

dan dikendalikan. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam, 

seperti banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, 

kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri, sering kali bencana seperi banjir dan tanah longsor juga disebabkan oleh 

kecerobohan manusia. 

Kegiatan manusia meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin 

meningkat, misalnya, kebutuhan pangan, sandang, papan, lahan, dan sarana transportasi. 

Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan kemajuan iptek berakibat pada semakin 

banyaknya sumber daya alam yang tereksploitasi. Jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan 

kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Latihan 
 

1. Bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan alam? 
Jelaskan! 

2. Mengapa kemajuan iptek berpengaruh pada perubahan 
lingkungan? Jelaskan! 

3. Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa bencana alam terjadi  
karena kurangnya rasa syukur kepada Tuhan yang menciptakan 
alam? Jelaskan! 
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2. Parameter Pencemaran  

Dengan mengetahui beberapa parameter yang ada pada daerah/kawasan penelitian 

akan dapat diketahui tingkat pencemaran atau apakah lingkungan itu sudah terkena 

pencemaran atau belum. Paramaterparameter yang merupakan indikator terjadinya 

pencemaran adalah sebagai berikut :  

a.  Parameter kimia 

Parameter kimia meliputi C02, pH, alkalinitas, fosfor, dan logam-logam berat.  

b. Parameter biokimia 

Parameter biokimia meliputi BOD (Biochemical Oxygen Demand), yaitu jumlah oksigen 

dalam air. Cara pengukurannya adalah dengan menyimpan sampel air yang telah 

diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari. Kemudian kadar oksigennya diukur lagi. 

BOD digunakan untuk mengukur banyaknya pencemar organik. Menurut menteri 

kesehatan, kandungan oksigen dalam air minum atau BOD tidak boleh kurang dari 3 

ppm. 

c.  Parameter fisik 

Parameter fisik meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kekeruhan, dan radioaktivitas. 

d. Parameter biologi 

Parameter biologi meliputi ada atau tidaknya mikroorganisme, misalnya, bakteri coli, 

virus, bentos, dan plankton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Diadaptasi dari Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi untuk SMA/ MA. CV 

Karya Mandiri Nusantara. Jakarta. 

Rangkuman : 
1. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor kesengajaan 

manusia, misalnya penebangan hutan secara liar dan pembuangan 
sampah sembarangan serta proses alamiah, 
misalnya gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar suatu lingkungan tercemar 
dapat diketahui dengan indikator-indikator dalam lingkungan, yang 
meliputi indikator kimia, fisik, biologi, dan biokimia. 
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DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN 

UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI DAN 

MELESTARIKAN ALAM 

 

 

Hmmmm....... 
Kenapa besi 

berkarat..?? 
 

Besi yang cepat berkarat akibat 
dari hujan asam 

Hujan asam 
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1. Dampak Pencemaran Lingkungan 

 

1. Punahnya Spesies 

Sebagaimana telah diuraikan, polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai 

jenis hewan mengelami keracunan, kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki 

kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva 

merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi 

sehingga kebal terhadap bahan pencemar., adpula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, 

harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampui, 

hewan tersebut akan mati. 

 

2. Peledakan Hama 

Penggunaan insektisida dapat pula mematikan predator. Karena predator punah, maka 

serangga hama akan berkembang tanpa kendali. 

 

3. Gangguan Keseimbangan Lingkungan 

Punahnya spasies tertentu dapat mengibah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. 

Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan lairan energi menjadiberubah. Akibatnya, 

keseimbangan lingkngan terganggu. Daur materi dan daur biogeokimia menjadi terganggu. 

 

4. Kesuburan Tanah Berkurang 

Penggunaan insektisida mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menurunkan kesuburan 

tanah. Penggunaan pupuk terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga 

dapat menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya hujan asam. 

 

5. Keracunan dan Penyakit 

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami 

keracunan. ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, 

menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat pada 

keturunanketurunannya. 

 

6. Pemekatan Hayati 

Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makluk dikenal sebagai 

pemekatan hayati (dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai biomagnificition. 
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7. Terbentuknya Lubang Ozon dan Efek Rumah Kaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuknya Lubang ozon dan terjadinya efek rumah kaca merupakan permasalahan 

global yang dirasakan oleh semua umat manusia. Hal ini disebabkan karena bahan pencemar 

dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain. 

Efek rumah kaca dapat mengakibatkan: 

1. Adanya pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu di 

bumi. 

2. Mencairnya es yang ada di kutub, sehingga mengakibatkan naiknya 

permukaan air laut. 

3. Tenggelamnya daratan (pulau) sebagai akibat dari mencairnya es di 

kutub. 

 

 

Gambar 1.Efek Rumah Kaca 
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8. Dampak Terjadinya Hujan Asam 

 

  

 

a. Bagi Kesehatan Manusia 

 Pada dasarnya gas sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) bersifat 

membahayakan bagi kesehatan manusia. Kedua gas tersebut akan bereaksi di udara 

membentuk sulfat dan nitrat yang berupa partikel halus yang dapat masuk terhirup ke saluran 

pernapasan manusia, bahkan partikel halus sulfat dan nitrat tersebut dapat masuk ke dalam 

ruangan indoor. Menurut berbagai studi yang dilakukan, kedua partikulat halus tersebut dapat 

menyebabkan seseorang sakit yang berhubungan dengan kelainan jantung dan paru-paru, 

seperti asthma dan bronchitis. 

 

b. Bagi Tumbuhan 

 Hujan asam juga membawa dampak buruk bagi berbagai macam tumbuhan. Air yang 

bersifat asam yang jatuh ke tanah dapat melarutkan berbagai macam nutrient dan juga mineral 

yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nutrien dan mineral tersebut akan terbawa jauh 

sebelum tumbuhan sempat mengambilnya. Ditambah lagi, air yang sifatnya asam, akibat dari 

hujan asam, akan menyebabkan meningkatnya kandungan elemen toksik, seperti Aluminium, 

Gambar 2. Dampak Hujan Asam 
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di tanah. Akibat dari dampak tersebut adalah daun-daun akan berubah warna menjadi coklat 

hingga akhirnya tumbuhan mati. 

Dampak yang lebih parah akan dirasakan oleh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di area 

pegunungan yang tinggi. Tumbuhan tersebut akan lebih sering terpapar oleh awan atau kabut 

yang sifatnya asam, karena terbentuk akibat hujan asam yang terjadi. Paparan tersebut akan 

membuat tumbuhan kehilangan nutriennya, sehingga tumbuhan akan lebih rentan terserang 

berbagai ancaman lainnya, seperti cuaca. 

 

c. Bagi Perairan dan bangunan 

 Seperti telah dijelaskan di atas bahwa hujan asam dapat mengubah pH lingkungan, 

termasuk lingkungan perairan. Adanya hujan asam dapat menyebabkan meningkatnya 

konsentrasi aluminium dan magnesium di lingkungan air yang akan membuat pH perairan 

menjadi turunhingga mencapai 5 atau bahkan di bawah 4.8. Pada kondisi pH 5 akan banyak 

hewan perairan yang mati karena ketidakmampuan dirinya untuk beradaptasi pada lingkungan 

asam. Alga, ikan, plankton-plankton, amfibi, siput, kerang-kerangan dan yang lainnya akan 

menerima dampak yang buruk akibat terjadinya hujan asam pada lingkungan tempat tinggal 

mereka. Secara keseluruhan, hujan asam dapat mengurangi keragaman hayati pada suatu 

ekosistem yang pada akhirnya dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan alam. 

 Hujan asam akan menyebabkan timbulnya karat pada logam, seperti perunggu, ataupun 

rusaknya cat bangunan atau kendaraan serta rusaknya berbagai monumen, patung, ataupun 

makam yang terbuat dari batu. Dampak tersebut secara signifikan akan mengurangi nilai dari 

bangunan atau objek itu sendiri. Kerugian secara finansial pun akan terasa manakala perbaikan 

akan kerusakan bangunan diperlukan. Jika sudah begini, Kita pun harus mulai berbenah untuk 

mengurangi emisi gas SO2 dan NOx ke udara. 

d. Bagi Industri Otomotif (Cat Kendaraan) 

 Hujan asam juga membawa dampak buruk bagi industri otomotif, yaitu rusaknya cat 

kendaraan secara permanen. Hujan asam membuat selaput cat mobil menjadi rusak dan 

menurut para ahli kerusakan yang terjadi tidak bisa dipulihkan. Satu-satunya cara adalah 

dengan mengecatnya kembali. Hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi industri 

otomotif, biaya pemulihan cat kendaraan akibat hujan asam 
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2. Upaya-upaya Untuk mengatasi dan Melestarikan Alam 

Upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk undang-undang tentang lingkungan hidup (UU No. 4 Tahun 1997 dan UU 

No. 5 Tahun 1990). 

2. Pemamfaatan dan tata guna lahan dengan baik 

3. Melakukan konservasi reboisasi lahan yang gundul. 

4. Pemamfaatan sumber daya alam secara terkendali 

5. Pengolahan limbah secara efisien 

6. Mendaur ulang (recycling) limbah menjadi bahan baru yang bermamfaat 

 

Usaha-usaha Mencegah Pencemaran Lingkungan 

1. Meenempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau 

pemukiman Penduduk. 

2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau 

ekosistem. 

3. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

4. Memperluas gerakan penghijauan. 

5. Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 

6. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga 

manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. 

TIMBAL (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan, karena 
dampaknya pada sejumlah besar orang akibat keracunan makanan atau udara yang 
terkontaminasi Pb memiliki sifat toksik berbahaya. Timbal bisa terkandung di dalam air, 
makanan, dan udara. Pb di atmosfer berasal dari senyawa hasil pembakaran bensin reguler 
dan premium yang tidak sempurna. Pb dapat merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, 
menurunkan kemampuan belajar dan membuat anak-anak hiperaktif. Tingkat kecerdasan 
seorang anak yang tubuhnya telah terkontaminasi Pb sampai 10 mikrogram bisa menurun atau 
menjadi idiot. Pada ibu hamil yang terkontaminasi Pb dapat menyebabkan berkurangnya 
kesuburan, keguguran atau paling tidak, sel otak jabang bayi menjadi tidak bisa berkembang. 
Bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. 
Sumber: www.kompas.com/cetak, 2006 

 

Tahukah kamu? 
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  RANGKUMAN: 
 

1. Dampak pencemaran air adalah adanya penurunan kualitas air, 
gangguan kesehatan, mengganggu pemandangan, dan 
mempercepat kerusakan benda. 

2. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, 
harta benda, ekosistem, dan iklim. 

3. Dampak pencemaran udara dapat dikendalikan dengan alat filter 
udara, pengendap siklon, pengendap sistem gravitasi, pengendap 
elektrostatik, dan filter basah. 

4. Untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan dapat ditempuh 
melalui tiga cara, yaitu secara administratif, edukatif, dan 
teknologis. 

 


