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Polusi udaraIlmu bumi

Permula

Polusi Udara yang Berputar

45 - 60 
menit.

100% 20 % 20 % 0 %

Kegiatan ini memberikan murid pemahaman bahwa sumber daya alam 

banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari dan hal itu menimbulkan 

polusi udara. 

PENGANTAR

Eksperimen

Bahan bakar fosil

SASARAN KEGIATAN 

Murid mempelajari bagaimana aktivitas sehari-hari 
berkontribusi menimbulkan polusi udara. 

1

Murid menggunakan model sederhana untuk mengamati 
polusi udara. 

2

Bagaimana rasanya saat kamu berdiri di pantai, di gunung atau 
di hutan? Bandingkan dengan udara di kota besar atau di dekat 
pabrik. Apakah ada perbedaan? Mengapa terasa berbeda? 
Apakah keadaan itu dapat menimbulkan masalah? Mengapa? 

PERTANYAAN PANDUAN

ALAT DAN BAHAN

Stoples kaca atau akuarium kecil1

Air2

Pewarna makanan berwarna merah3

Pewarna makanan berwarna kuning6

Pewarna makanan berwarna hijau4

Sendok atau alat lain untuk mengaduk air7

Pewarna makanan berwarna biru5

8 Cerita berjudul 24 Hours of Edgar’s Air Pollution 
dapat diunduh melalui tautan di bawah ini: 
https://scied.ucar.edu/sites/default/fi les/images/activity/
edgar_pollution3.pdf

BAHASAN TOPIK KATA KUNCI

perubahan iklim batu bara materi partikulat 

KAITAN DENGAN SDG

KOMPOSISI STEM

DURASI
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Ingatkan murid bahwa polusi udara berasal 
dari berbagai sumber. Diskusikan secara umum 
mengenai sumber-sumber itu dan kelompokkan 
menjadi empat kategori: (1) polusi dari kenda-
raan dan mesin yang menggunakan bensin, (2) 
listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil, seperti 
batu bara, (3) kegiatan yang memicu adanya 
materi partikulat di udara, seperti kebakaran, 
dan (4) produk yang melepaskan bahan kimia ke 
udara. 

1

melakukan aktivitasnya selama 24 jam. Warna 
apa saja yang terlihat di dalam stoples? Apa 
yang akan terjadi jika udara seperti itu berger-
ak? Gunakan sendok untuk mengaduk polutan, 
lalu tanyakan warna apa yang terlihat. 

Sampaikan pada murid bahwa dalam kegiatan 
ini mereka akan mempelajari bahwa sumber-
sumber kecil polusi udara yang ditimbulkan oleh 
setiap orang bisa menciptakan polusi yang amat 
banyak. 

2

Dalam kegiatan ini, air dalam stoples kaca akan 
menjadi model atmosfer yang sederhana, 
sementara pewarna makanan akan 
menggambarkan polutan yang dilepas ke 
atmosfer sepanjang hari: 

3

Warna merah merepresentasikan polutan 
dari pembakaran bensin. 

a

Warna biru merepresentasikan polutan 
dari materi partikulat di udara. 

c

Warna hijau merepresentasikan polutan 
dari pembakaran batu bara untuk meng-
hasilkan listrik. 

b

Warna kuning merepresentasikan polutan 
dari produk yang melepaskan bahan kimia 
di udara. 

d

Bagikan cerita berjudul 24 Hours of Edgar’s Air 
Pollution. Sampaikan kepada murid bahwa mer-
eka akan membaca kisah tentang kehidupan 
sehari-hari dan melihat bagaimana kegiatan 
yang dilakukan seseorang setiap hari dapat me-
nimbulkan akumulasi polusi udara. 

4

Diskusikan bersama murid apakah model 
atmosfer ini mirip dengan konsep atmosfer 
sesungguhnya atau tidak. Apakah pewarna 
makanan dapat merepresentasikan polutan 
atau tidak? Apakah model yang dibuat dapat 
memberikan pemahaman mengenai polusi 
udara?  Apa yang ditunjukkan dengan baik 
dan apa yang tidak ditunjukkan oleh model ini? 
(Berikan pemahaman pada murid bahwa tidak 
ada model yang sepenuhnya akurat. Model ini 
merepresentasikan dampak akumulatif polusi 
udara, tetapi tidak mencerminkan bagaimana 
udara bergerak di atmosfer secara keseluruhan, 
juga perubahan kimia yang terjadi pada polusi 
udara atau jumlah relatif polusi udara seperti 
yang digambarkan dalam keseharian Edgar).

6

Penilaian: Mintalah murid menulis cerita seperti 
keseharian Edgar sesuai versi mereka sendiri. 
Pastikan murid menulis aktivitas yang sama 
dengan dalam cerita, tetapi mereka ditantang 
untuk mencari alternatif lain agar aktivitas itu 
melepaskan lebih sedikit polutan ke udara. Jika 
waktu memungkinkan, mintalah murid men-
cari informasi secara daring mengenai produk 
yang tidak melepaskan polutan (seperti sabun, 
sampo, cat) dan jenis teknologi yang melepaskan 
polutan lebih sedikit (seperti sumber energi ter-
barukan, kendaraan hibrida atau gas alam). 

7

Mintalah setiap murid membaca satu bagian 
dari cerita itu dan tanyakan polutan apa yang 
harus ditambahkan pada model percobaan. 
Tambahkan satu tetes warna yang sesuai den-
gan polutan yang dihasilkan setiap aktivitas. 
Amatilah apa yang terjadi setelah tokoh Edgar 

5

TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Polusi udaraIlmu bumi

Permula

Polusi Udara yang Berputar

Eksperimen

Bahan bakar fosil

BAHASAN TOPIK KATA KUNCI

perubahan iklim batu bara materi partikulat 
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Polusi udara adalah istilah umum untuk menggambarkan 

materi partikulat dan senyawa kimia yang dilepaskan 

oleh manusia ke atmosfer dan mengubah komposisinya. 

Awalnya, hal ini dianggap sebagai masalah yang terbatas 

di kawasan industri perkotaan, sehingga pabrik dan pem-

bangkit listrik mulai membangun cerobong asap yang 

lebih tinggi. Namun, cerobong yang lebih tinggi ternyata 

bukanlah solusi dan bahkan menimbulkan masalah baru, 

misalnya hujan asam. Di Skandinavia, pengasaman da-

nau ditemukan sebagai dampak dari emisi sulfur dioksida 

cerobong yang terletak di negara-negara Eropa tengah, 

seperti Jerman, bahkan di tempat-tempat yang jauh, 

seperti Inggris Raya. Saat ini, masalah global seperti 

perubahan iklim dan penipisan ozon di stratosfer telah 

dipublikasikan secara luas.

Sumber alam yang memengaruhi kimia atmosfer adalah 

senyawa sulfur dan nitrogen dari gunung berapi, pem-

busukan biologis, dan materi partikulat dari badai debu 

dan gunung berapi. Tumbuhan, pohon, bahkan rerum-

putan juga melepaskan senyawa organik yang mudah 

menguap (VOC) ke udara, misalnya metana. Yang lebih 

memprihatinkan -- kita sebenarnya memiliki kemampuan 

untuk mengendalikannya -- adalah polutan antropogenik 

(buatan manusia), seperti karbon monoksida, sulfur diok-

sida, beberapa jenis VOC, dan nitrogen oksida. Sumber 

pencemaran antropogenik terbesar adalah pembakaran 

bahan bakar fosil, misalnya batu bara, minyak, dan gas 

di rumah, pabrik, dan kendaraan kita.

Ada banyak bentuk polusi udara yang dihasilkan oleh 

manusia. Pabrik industri, pembangkit listrik tenaga bahan 

bakar fosil, dan kendaraan dengan mesin pembakaran 

dalam menghasilkan nitrogen oksida, VOC, karbon mo-

noksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan partikulat. 

Di banyak kota, mobil merupakan sumber utama polusi 

udara. Kompor dan insinerator, terutama yang berbahan 

bakar batu bara atau kayu dan petani yang membakar 

limbah tanaman mereka, menghasilkan karbon monok-

sida, karbon dioksida, dan partikulat. 

DISKUSI TAMBAHAN 
Semprotan aerosol dan gas yang bocor dari sistem 

pendingin serta asap dari cat, pernis, dan pelarut lain-

nya juga merupakan sumber polutan buatan manusia. 

Murid dapat mencatat aktivitas sehari-hari mereka yang 

berpotensi memiliki kontribusi terhadap peningkatan 

polusi udara. Murid diharapkan memiliki kesadaran untuk 

membuat perubahan gaya hidup yang dapat mengurangi 

terjadinya polusi udara.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan: stoples dapat 

disembunyikan di balik selembar kertas atau dibungkus 

saat murid menambahkan tetesan pewarna. Setelah itu, 

mintalah murid mengira-ngira seperti apa hasilnya SEBE-

LUM stoples dibuka.

Murid juga dapat diminta menyebutkan tindakan untuk 

melawan  polutan, seperti menanam pohon, memperbaiki 

teknologi untuk membuat mobil dan untuk operasional 

pabrik, dll. Dalam kegiatan, tindakan ini dapat diwakili 

oleh cairan PEMUTIH. Teteskan sedikit pemutih ke dalam 

stoples setiap kali murid menyebutkan satu tindakan. 

HATI-HATI, murid dari kelas kecil tidak boleh menuang-

kan pemutih sendiri. Pemutih harus dituangkan oleh 

fasilitator atau guru sambil memandu diskusi tentang 

TINDAKAN BERGUNA UNTUK LINGKUNGAN. Dalam 

beberapa menit, pemutih akan memutihkan pewarna 

makanan dengan cara yang berbeda (periksalah terlebih 

PERLUASAN KEGIATAN

PENYUSUN
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