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Ozon kabut asap

Molekul ozon (O3) memiliki tiga atom oksigen. Molekul-molekul ini ber-
peran penting di stratosfer, seperti melindungi bumi dari radiasi berbahaya. 
Namun, ketika berada di dekat tanah, molekul-molekul yang sama juga 
merupakan komponen utama kabut asap. Sebagai polutan udara di per-
mukaan tanah, ozon terbentuk dari polutan lain yang dilepaskan dari emisi 
kendaraan, pabrik, dan sumber-sumber lain. Saat terkena cahaya matahari, 
polutan-polutan terurai dan ozon terbentuk sebagai atom oksigen bebas 
yang menempel pada molekul oksigen. Hal ini terjadi utamanya ketika polu-
tan udara berjenis nitrogen dioksida terurai menjadi oksida nitrat (NO) dan 
oksigen (O) saat terkena cahaya matahari. Atom oksigen tunggal menjadi 
terikat pada molekul oksigen (O2) dan membentuk ozon (O3). Proses inilah 
yang akan ditiru murid di dalam kegiatan ini.

Jelaga adalah sebuah jenis partikel dan berasal dari banyak sumber, ter-
masuk pembakaran bahan bakar fosil dan kayu. Jelaga adalah komponen 
lain dari kabut asap. Dalam kegiatan ini, murid akan menambahkan jelaga 
ke dalam model mereka. Komponen lain dari kabut asap meliputi nitrogen 
oksida, Senyawa Organik Volatil (VOC), dan PAN (peroxyacetyl nitrat). 
Nitrogen oksida sebagian besar berasal dari mesin mobil dan truk. VOC 
dilepaskan oleh cat, bensin, dan pestisida. PAN adalah jenis polusi yang 
dihasilkan dari reaksi kimia beberapa jenis polusi.

Saat udara tercemar, manusia menghirup ozon, partikel seperti jelaga, dan 
gas berbahaya yang dapat berefek negatif terhadap paru-paru, jantung, 
dan kesehatan secara umum. Polusi udara dapat menyebabkan batuk, 
mata terbakar, dan masalah pernapasan. Biasanya, seseorang akan mulai 
merasa lebih baik segera setelah kualitas udara meningkat, tetapi tidak se-
lalu. Orang tua, anak-anak, dan orang dengan penyakit jantung dan paru-
paru, seperti asma atau bronkitis berat, paling rentan terhadap paparan 
polusi udara. Anak-anak berisiko lebih besar karena paru-paru mereka 
masih tumbuh. Selain itu, anak-anak banyak berada di ruang terbuka dan 
aktif. Akibatnya, dibandingkan sebagian besar orang dewasa, anak-anak 
menghirup polusi udara yang lebih banyak.

Meskipun tidak ada pilihan selain menghirup udara di sekitar, manusia 
punya pilihan untuk dapat menjaga kesehatannya. Misalnya, tetap tinggal di 
dalam rumah atau mengurangi aktivitas pada hari-hari ketika kualitas udara 
buruk. Atau, menghindari wilayah dengan lalu lintas padat dan wilayah 
industri jika memungkinkan. Manusia juga dapat memilih mendukung upaya 
kolektif dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara. 
Inilah respons positif terhadap permasalahan yang sungguh-sungguh dapat 
membahayakan nyawa seseorang.
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Tusuk gigi, potong menjadi dua 
(untuk menyatukan atom dan 
membentuk contoh molekul)

2

Mobil mainan atau gambar mobil – satu 
untuk setiap kelompok berisi tiga orang 
murid

3

Matahari mainan atau gambar matahari 
-- satu untuk setiap kelompok berisi tiga 
orang murid

4

Opsional: kamera, kertas, spidol 
(bergantung pada metode yang 
diinginkan guru untuk meminta murid 
menjelaskan hasil pembelajaran mereka)

5

ALAT DAN BAHAN

Marshmallow kecil-kecil, aneka warna 
(mewakili atom)
• Merah muda = Oksigen
• Hijau = Nitrogen
• Kuning = Karbon

Fig 1
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SASRAN KEGIATAN 

Di dalam kegiatan ini, murid membuat model 
molekul menggunakan marshmallow untuk 
memahami dan menjelaskan pembentukan 
kabut asap.

PERTANYAAN PANDUAN

Apa yang dimaksud dengan kabut asap?1

Tanyakan murid: apa yang terpikir saat 
mendengar kata-kata “kabut asap”?

1

Bagi murid menjadi kelompok-kelompok terdiri 
dari 3 orang.

1

Satu orang dari setiap kelompok membuat 
model molekul nitrogen dioksida beberapa 
buah menggunakan tusuk gigi untuk menyam-
bungkan marshmallow dengan urutan warna 
berikut: merah muda-hijau-merah muda.

2

Orang kedua dari setiap kelompok membuat 
model molekul oksigen menggunakan tusuk 
gigi untuk menyambungkan dua marshmallow 
merah muda.

3

Orang ketiga dari setiap kelompok membuat 
sepasang atom karbon (marshmallow kuning) 
untuk diberikan kepada masing-masing ang-
gota kelompoknya.

4

Berdiskusi: Ceritakan peristiwa ketika kita 
sendiri menemui asap atau kabut asap, 
sehingga sulit bernapas

2

Jelaskan kepada murid bahwa di dalam keg-
iatan ini mereka akan melihat pembentukan 
kabut asap dari asap kendaraan. Murid akan 
menggunakan marshmallow mini dan tusuk gigi 
untuk menggambarkan molekul gas yang ada di 
udara.

3

Kenapa polusi udara sangat berbahaya?2

Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi 
polusi udara?

3

TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Pendahuluan

Langkah 1: Buat beberapa model molekul.
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Fig 2

Letakkan mobil (mainan atau gambar) di meja. 
Letakkan molekul nitrogen dioksida di samping 
mobil.

1

Minta murid menggunakan model-model 
marshmallow dan membuat kartun yang 
mendeskripsikan pembentukan ozon di 
permukaan bumi dan jelaga, dua komponen 
kabut asap, menggunakan kata-katanya sendiri, 
disertai gambar atau foto.

1

Sampaikan bahwa nitrogen dioksida adalah 
asap kendaraan yang dihasilkan knalpot.

2

Minta murid menggunakan molekul marshmal-
low untuk menjelaskan pembentukan ozon di 
permukaan tanah pada saat hari sedang cerah. 
Penjelasan ditujukan kepada murid lain yang 
tidak dapat mengikuti kegiatan ini. 

2

Di bawah cahaya matahari, lepaskan salah 
satu marshmallow merah muda yang berperan 
sebagai (atom) oksigen. Sekarang, yang tampak 
adalah merah mudah-hijau dan merah muda.

4

Letakkan model molekul oksigen lain (tusuk gigi 
dengan dua marshmallow merah muda) di sebe-
lah model NO (nitrogen oksida) dan O (oksigen)

6

Letakkan beberapa C (marshmallow kuning 
tunggal) yang mewakili jelaga di sebelah ozon. 
Itulah model dari dua komponen utama kabut 
asap.

8

Sambungkan O tunggal (marshmallow merah 
muda) dengan tusuk gigi berisi dua marshmal-
low merah muda untuk menghasilkan model 
dengan tiga marshmallow merah muda. Inilah 
ozon. Ozon di permukaan tanah berbahaya bagi 
kesehatan.

7

Jelaskan apa yang dialami nitrogen dioksida 
saat terkena cahaya matahari.

5

Letakkan matahari (mainan atau gambar) di 
meja, di sebelah nitrogen dioksida.

3
Minta murid menjawab pertanyaan berikut:3

Sebutkan tiga hal yang kamu pelajari 
dari kegiatan ini

a

Apa saja hal yang belum kamu pahami 
tentang kabut asap?

b

Apa satu pertanyaan tentang kabut asap 
yang ingin kamu tanyakan kepada orang 
yang ahli di bidang ini?

c

Langkah 2 Membuat kabut asap!

Sampaikan arahan berikut kepada murid:

DISKUSI

Murid menjelaskan pembelajaran yang didapatkan:

PENULIS & SUMBER
Dikembangkan oleh John Ristvey, Direktur UCAR Center for Science Education. Diadaptasi 
dari Understanding Air: Air Pollution and Modeling Pollutants with LEGO Bricks (WGBH).
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