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1atmx400cm'x310 K

300Kx25cm'

= 16,5 atm

' Zal akan mengalami pemuaian jika diberi kalor.

z Koefisien muai panjang (a ) merupakan perbandingan perlambahan panjang dengan panjang

mula-mula untuk setiap kenaikan suhu 1"C.

i Persamaan koefisien muai panjang adalah:

L,=Lofi+a.t)
!, Besarnya koefesien muai luas(B)kira-kira 2 kali koefisien muai panjang (d).
5 Koefisien muai volume (y ) merupakan perbandingan pertambahan volume zat cair dengan

volume mula-mula setiap kenaikan suhu 1"C.

a Persamaan koefisien muai volume adalah:

V,=Vol + f .t)
Persamaan gas ideal adalah sebagai berikut.

fuillah tanda silang {4 n|a slah srltu huntl a, b, c, atau d di depn jawafun yang phng teptl

Pemuaian merupakan salah satu gejala fisika yang bisa diartikan sebagai suatu benda yang

mengalami pefiambahan ....

a. suhu atau temperatur panjang atau volum

beratb. massa d.

2. Pada dasarnya pemuaian terjadi setelah mengalami ....

PV

-_(-T

a. tekanan

b. dorongan
c. pemanasan

d. pendinginan
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Banyaknya kalor yang dibutuhkan dari wujud cair yang menjadi padat adalah sebanding dengan

-=ssa dan kalor lebur (beku) zat tersebut. Kalor lebur laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk
-=rgubah wujud 1 kg zat padat menjadi zat cair dan kalor beku besarnya sama dengan kalor laten

=:rr atau kalor laten. Jika kalor lebur (kalor beku) suatu zat adalah Lmaka untuk melebur (membeku)
-': /ang massanya pada titik lebur (titik beku) adalah m pada titik lebur (titik'beku) akan memerlukan
.=:r sebanyak:

' ::erangan:

_ = kalor lebur/kalor beku (J/kg)
- = rnasss zat (kg)
, = kalor (J)

Tabel 6.2 Titik Lebur, Titik Didih, Kalor Lebur, Kalor Didih Berbagai Zat pada Tekanan 1 atm

3, Grafik Suhu terhadap Waktu

Jika sejumlah massa es yang suhunya di baWah 0"C dipanaskan hingga suhunya mencapai
'100"C maka sejumlah massa es tersebut akan berubah wujud seluruhnya menjadi uap. Perubahan

rujud es menjadi uap dapat diamati pada grafik gambar di bawah ini.

Keterangan:

A-+B: sejumlah energi kalor.diberikan kepada es

sehingga suhu es naik dari -fC menjadi 0"C dan

seluruh massa zat masih bebentuk zat padat yaitu es.

B-+C: sejumlah energi kalor diberikan untuk
mengubah wujud zat sehingga es menjadi air

dengan suhu tetap yaitu 0"C.

C-+D: sejumlah energi kalor diberikan untuk
menaikkan suhu dari 0"C hingga air mendidih

Kalor pada suhu 100"C dan seluruh massa zat masih

berbentuk wujud zat cair yaitu air.

Suhu

'00'c

Jenis Zat

AT 0 334,000 334.000 2.256.000
Alkohol -114 104.200 104.200 853.000
Air raksa -39 1 1.800 1 1.800 272.000
Emas 1.063 64.500 64.500 1.578.000
Perak 960 88,300 88.300 2.336.000
T 1.083 134.000 134.000 5.069.000

-219 13.800 13.800 213.000
Hidrogen -259 58.600 58.600 425,000
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Slandar Kompelensi:
','lemahami geiala-gejala melalui pengamatan

Tujuan Pembelaiaran:
Setelah mempelajarl materi lni, diharapkan Anda mampu:
' Mengidentifikasi bagian-bagian mikroskop

2 Menggunakan mikroskop dengan benar,

3 Membuat preparat basah.

Salah satu peralatan di laboratorium yang biasa kita kita jumpai adalah mikroskop. Mikroskop

merupakan alat pembesar yang digunakan untuk mengamati benda-benda yeng herukuran sangat

keeil menjadi tampak lebih besar. Mikroskop mampu memperbesar bayangan benda berkali-kali dari

ukuran benda artinya sehingga terlihat lebih besar dan jelas.

rrltrlltrllrllrllaalraalEtrfr 5IESl?

lensa okuler

labung okuler

lombol pengatur kasar

lombol pengalur halus

lengan

dasar

I r ! r r a r r t I r : I I r I a t I r I r t & d * r b t ffi 5 ffi s E R E I-t l! s :i tr:

Bagian-bagian MikroskoP

Mikroskop yang biasa digunakan adalah mikroskop cahaya.

pemutar

lensa obieklif

penjepit

keping kaca

meja objek

pemusat cahaya

cermin cek!ng

G amba r 1 o. 1 B a g i rn' b a;:;"; iff: ;:;'
Berikut ini bagian-bagian dari mikroskop

1. Lensa okuler

Lensa okuler merupakan lensa yang dekat dengan mata ketika digunakan, Pada lensa ini tertulis

kemampuan lensa untuk memperbesar bayangan benda yang diamati.

2, Lensa objektif

Lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan benda atau objek yang diamati. Ada beberapa

lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda (4x, 10x, 40x).

























3. Kingdom Fungt

Ciri umum kingdom fungi fiamur), yaitu memiliki membran inti, berdinding sel, tidak berklorofil,

dapat menguraikan zat organik untuk makanannya. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak.

Tubuh jamur yang bersel banyak terdiri atas benang-benang yang disebut hifa. Semua jenis jamur

merupakan anggota kingdom Fungi. Jamur dikelompokkan menjadi beberapa divisio, yaitu:

a. Zygomycota, memiliki hifa yang tidak bersekat, contohnya Rhizopus sp, Mucor sp, dan Pilobolus.

b. Ascomycota, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan alat pembentuk sporanya adalah askus,

contohnya Aspergillus oryzae, Fusaium dan Penicillium camembefii.

c. Basidiomycota, memiliki hifa yang bersekat:sekat, contohnya Volvariellavolvaceaedan Ganoderma.

d. Deuteromycota, jamur tidak sempurna karena cara perkembangbiakan generatifnya belum diketahui

dengan jelas, contoh nya Malazesia fuiur, Microspeilum, dan .T richophyton tonsurans.

4. Klngdon Plantae

Ciri umum kingdom Plantae, yaitu bersel banyak (multiseluler), memiliki membran sel (eukariota),

dan berklorofil. Contoh organisme yang termasuk anggota Plantae adalah lumut (Bryophyta), paku-

pakuan (Pteridophyta), dan tumbuhan biji (Spermatophyta).

a, Lumut (Bryophyta)

Lumut dapat ditemukan ditempat-tempat yang basah, misalnya pada tembok dan batu yang terkena

air hujan. Lumut mempunyai klorofil, arah tumbuhnya ada yang tegak dan memiliki semacam batang

(pada lumut daun), dan juga melekat pada suatu tempat dengan semacam akar (akar semu) ydng

disebut rhizoid,

Alat perkembangbiakannya adalah spora yang dihasilkan oleh sporangium. Sporangium dihasilkan

dari pembuahan sel telur dan sel spermatozoid. Sel telur dihasilkan oleh arkegonium, sedangkan sel

spermatozoid dihasilkan oleh anteridium. '
Tumbuhan lumut dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu:

1. Lumut hati (Hepaticeae), contohnya Marchantia polymorpha.

2. Lumut daun (Musci), contohnya Sphagnum.

b. Paku-p:6lau2;,n (Pteridop:hy12)

Tubuh turnbuhan paku tersusun htas banyak sel, mempunyai klorofil, mempunyai akar, batang,

dan daun sejati. Pada umumnya daun tumbuhan yang masih muda menggulung. Berkembang biak

dengan spora. Spora dibentuk oleh daun yang disebut sporofil.

Tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Paku telanjang, contohnya Psilotum.

2. Paku kawat, contohnya Selaginella dan Lycapodium.

3. Paku biji, contohnya Equisetum (paku ekor kuda).

4. Paku sejati,,contohnya paku tiang, suplir, dan semanggi.
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selnya aktif membelah diri atau membentuk sel baru. Daunnya lebar dengan bentuk tulang daun

menjari atau menyirip.

Tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa suku, antara lain:

1) Suku jarak-jarakan (Euphorbiaceae)

Tubuh tumbuhan ini jika digores akan keluar getah berwarna putih (getah susu). Buahnya

disebut buah kendaga, yaitu buah yang terdiri atas 3 ruang dan tiap ruangnya terdapat sebuah

biji. Tumbuhan ini umumnya tidak bermahkota bunga. Batangnya berkayu dengan empulur di

tengahnya, Empulur ini penuh dengan gabus benrvarna putih. Daunnya bertulang menjari.

Contohnya ceremai, puring, dan ubi kayu.

2\ Suku terung-terungan (Solonaceae)

Tumbuhan terungterungan tergolong tumbuhan perdu, yaitu tumbuhan yang berbatang kayu,

bercabang-cabang, dan tumbuhnya rendah. Bunga tumbuhan ini ada yang berbentuk terompet

dan ada pula yang berbentuk bintang. Benang sarinya berjumlah 5 buah dan salah satu di

antaranya mandul. Letak kelopak bunga dan mahkota bunga berlekatan sehingga digolongkan

tumbuhan bermahkota berlekatan. Bakal buahnya menumpang, yaitu terletak di atas dasar

bunga. Buahnya berupa buah buni atau buah kotak. Kotak buah terbentuk dari beberapa daun

buah. Dinding buahnya berlapis-lapis. l-apisan dalamnya berair atau berdaging.

Contohnya tomat dan tembakau.

3) Suku jambu-jambuan (Myftaceae)

Sebagian besar berupa tanaman perdu atau tanaman berkayu. Letak daun berhadapan.

Mahkota bunga kecil dan mempunyai banyak benang sari. Buahnya merupakan buah buni.

Contohnya jambu air dan jambu batu.

4) Suku komposite (Compositae)

Memiliki bunga majemuk, yaitu bunga tepi dan bunga tabung, pada bagian tepi terdapat bunga

berwarna kuning berbentuk pita, disebut bunga pita. Bunga ini tidak memiliki alat

perkembangbiakan dan berlungsi untuk menarik serangga. Pada bagian tengah terdapat bunga

tunggal yang disebut bunga tabung. Jumlahnya banyak dan merupakan bunga sempurna

karena memiliki alat perkembangbiakan berupa putik dan benang sari serta mempunyai alat

perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Contohnya bunga matahari.

5) Suku kacang-kacangan (Papilionaceae)

Tumbuhan ini memiliki mahkota bunga dan berbentuk kupu-kupu. Mahkota bunga terdiri atas

lima daun. Satu lembar daun mahkota yang besar disebut bendera, dua lembar daun mahkota

yang berada di kiri kanan bendera disebut sayap, sedangkan yang dua lagi sempit dan

berlekatan menjadi satu membentuk bangunan seperti lunas perahu yang disebut lunas.

. Benang sarinya berjumlah sepuluh helai yang tersusun dalam dua gugus, yang satu helai

bebas dan yang t helai berdekatan menjadi satu berkas. Susunan benang sari demikian

disebut benang sari dua tukal. Putik bunga tersimpan di dasar bunga. Contohnya kedelai,

buncis, dan kacang merah.

6) Suku petai-petaian (Mimosaceae)

Umumnya berupa pohon atau perdu dan memiliki buah polong. Bunganya indah dan daunnya

berkarang. Contohnya puteri malu.

7) Suku johar-joharan (Caesalpiniaceae)

Sebagian besar berupa pohon atau perdu memiliki buah polong. Mudah dikenali karena pada

saat berbunga akan terlihat seluruh dahannya terlutup oleh bunga, Contohnya kembang merak.













2. Jaringan otot

Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot, Jaringan otot berperan sebagai

komponen alat gerak aktif. Jika jaringan ini berkontraksi maka akan menimbulkan gerak, seperti gerak

rangka, gerak aliran darah, dan gerak jaringan lainnya. Pada tubuh kita terdapat tiga macam jaringan

otot, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot jantung (rangka), dan jaringan otot lurik.

3. Jaringan penyokong

Jaringan penyokong tersusun atas jaringan yang sel-selnya longgar. Jaringan ini berfungsi

menyokong tubuh dalam melaksanakan berbagai fungsi. Jaringan penyokong dibedakan atas:

- Jaringan tulang rawan
- Jaringan tulang
- Jaringan pengikat
- Jaringan darah dan getah bening

4" Jaringan Saraf

Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel-sel saraf berfungsi menerima dan

menyampaikan rangsang. Jaringan saraf terdapat pada bagian otak dan sumsum tulang belakang.

Setiap sel saraf memiliki bagian yang terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson (neurit).

5. Jaringan lemak

Jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak yang berisikan tetes lemak. Jaringan ini berfungsi

sebagai bantalan lemak lunak dan elastis. Jaringan lemak terletak di bawah kulit atau di antara berbagai

alat tubuh.

b Jaringan pada Tumbuhan

Jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan, yaitu:

1. Jaringan epidermis atau ;aringan pelindung

Jaringan epidermis tersusun atas sel-sel epidermis yang tersusun rapat. Jaringan ini terdapat pada

bagian tepi yang menutupi bagian dalam alat-alat tumbuhan.

2. ,.laringan meristem

Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah. Jaringan

meristem terdapat pada lembaga, ujung akar, ujung batang, dan kambium, Jaringan meristem berfungsi

menyelenggarakan pertumbuhan pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Sedangkan pada

embrio jaringan ini akan tumbuh membentuk jaringan yang lain.
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1. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup (biotik) dengan lingkungannya

(abiotik)

Satuan penyusun ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas.

Komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai.

Komponen abiotik dalam ekosistem terdiri atas air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu dan

kelembaban.

Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu.

Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan.

Berilah tanda silang (x) pada salah satu hunrt a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

Sekelompok tumbuhan jagung yang tumbuh di kebun merupakan ....

a, individu

b. komunitas

c. populasi

d. ekosistem

Kumpulan seluruh populasi makhluk hidup yang hidup bersama di suatu daerah disebut ....

a. populasi

b. ekosistem

c. komunitas

d. biosfer

Dalam ekosistem laut, zooplanKon beftindak sebagai ....

a. produsen

b. konsumen I

c. konsumdn ll

d. Konsumen lll

Di suatu ekosistem terdapat produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen

tersier, Kelompok yang berjumlah paling banyak adalah ....

a. produsen

b. konsumen primer

c. konsumen sekunder

d. konsumen tersier

Dalam proses makan dan dimakan terjadi ....

perjalanan materi

perjalanan makan dan dimakan

perpindahan energi dan zat

perpindahan tenaga

2.

3.

4.

5.

6.

1

a.

b.

c.

d.

4
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7. Harus melakukan konvensi dengan baik. Konvensi ialah aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi

harus sudah diketahui oleh si pemburu dengan sendirinya. lVlisalnya, tidak boleh menembak hewan

buruan yang sedang bunting, dan tidak boleh membiarkan hewan buas buruannya lepas dalam

keadaan teduka.

Akan tetapi, seringkali peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati bahkan ada yang diam-diam

memburu satwa langka untuk dijadikan bahan komoditi yang berharga. Satwa yang sering diburu untuk

diambil kulitnya, antara lain macan, beruang, dan ular, sedangkan gajah diambil gadingnya.

Untuk melindungi hutan dan satwa liar dapat dilakukan dengan melindungi kawasan tertentu,

misalnya dengan membuat cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Selain itu juga dapat

dibuat taman wisata, taman laut, dan hutan lindung,

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang umumnya kecil, habitat rapuh yang tidak terganggu

dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, keunikan alam, habitat spesies langka teftentu, dan lain-

lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan yang mutlak. Contohnya Nusa Kambangan di Jawa Tengah.

Suaka margasatwa umumya berupa kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil

yang relatif utuh serla memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang sampai tinggi. Contohnya Meru

Betiri di Jawa Timur.

Taman nasional merupakan kawasan yang relatif tidak terganggu yang mempunyai nilai alam

yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai

oleh pengunjung, dan manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut. Contohnya Tanjung Punting di

Kalimantan Tengah.

Taman wisata merupakan kawasan alam atau landskap yang kecil atau tempat yang menarik dan

mudah dicapai pengunjung di mana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan

pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu di

Jawa Barat,

Taman laut merupakan kawasan laut yang berupa cagar alam, suaka margasatwa, atau taman

wisata. Contohnya Bunaken di Sulawesi Utara.

Gambar 14,2 
sunber: 
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Hutan lindung merupakan kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang sampai besar,

pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serla tanah yang mudah terbasuh hujan, di mana

penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah

longsoi, dan erosi. Prioritas pelestarian tidak begitu tinggi untuk dapat diberi status cagar Contoh:

Gadia Alaska di Nanggroe Aceh Darussalam.
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Peningkatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan cukup ruang untuk hru,.

dinamakan ....

a. etika lingkungan

b. keadaan lingkungan

c. daya dukung lingkungan

d. mutu lingkungan

Pengurangan kawasan hutan misalnya dengan penebangan dapat menyebabkan ....

a. berkurangnya kawasan wisata

b. berkurangnya erosi tanah

c. penurunan kesuburan tanah

d. penurunan hasil peftanian

Untuk menjamin agar keberadaan sumber daya alam hayati dapat beftahan selama mungkin

maka perlu diusahakan ....

a, memanfaatkan sumber daya alam secara optimal

b. memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal

c. memanfaatkan sumber daya limbah untuk didaur ulang

d. memanfaatkan sumber daya secara cermat

Pengambilan hewan karang dari laut yang berlebihan akan mengganggu keanekaragaman sumber

daya alam hayati sebab ....

a. hewan karang sebagai sumbei bahan makanan bagi ikan

b. hewan karang sebagai tempat hidup bagi ikan

c. hewan karang dapat ditumbuhi rumput laut

d. hewan karang bagi laut bedungsi sebagai penahan ombak

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam hayati terutama hutan diadakan sistem tebang pilih,

yang artinya ....

a. hutan yang akan ditebang dipilih yang arealnya luas

b. diadakan pemilihan kayu yang kuat

c. dilakukan pemilihan kayu atau tumbuhan yang telah cukup tua

d. penebangan dengan dipilih hutan yang subur

Hutan gundul terjadi akibat dari ....

a. tebang habis

b. tebang pilih

c. erosi
d. reboisasi
Di hutan lindung manusia dilarang melakukan tindakan berikut ini, kecuali ....

a. menebang atau merusak hutan

b. mengambil hasil hutan

c. melakukan penelitian alamiah

d. mendirikan perkemahan

9. l. Badak bercula satu

ll. Ayam kate

lll. Harimau sumatra

lV. Domba
Berdasarkan pernyataan diatas yang tergolong hewan yang dilindungi adalah ....

7

c. lldan lV
d. llldan lV
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Kepadatan Populasi fuIanusia
terhadap Lingkungan

ITIEESgEE&S6B*

Penduduk adalah manusia dalam pengertian
perorangan (individu) atau kelompok (masyarakat) yang
bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah pada waktu
tertentu.

Jumlah penduduk di suatu tempat atau wilayah
cenderung berlambah dan selalu berubah-ubah. perubahan

jumlah penduduk di suatu negara dari waktu ke waktu
disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk yang
menunjukkan bahwa jumlah penduduk lerus bertambah
disebut pertumbuhan penduduk. SunbeL ww usc ude

Gambar 15.1 Permukiman penduduk di kota
besar tampak sangat padat

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang hidup di dalam satuan luas daerah tertentu
dalam kurun waktu tertentu. Kepadatan penduduk memengaruhi kualitas penduduk. Usaha peningkatan
kualitas penduduk akan lebih mudah dilaksanakan pada daerah yang tidak terlalu padat daerahnya.

I I I I I l II l l ra I I I M GE E H s & & &E e E * ii ili :ii f r

Kebutuhan Makanan

Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Dengan meningkatnya jumlah
penduduk maka kebutuhan pangan juga berlambah. Jika hal ini tidak diatasi dengan peningkatqn
produksi pangan maka akan menyebabkan kekurangan pangan. Biasanya pertumbuhan penduduk
lebih cepat dari peningkatan produksi pangan. Akibatnya penduduk dapat kekurangan gizi atau
kekurangan pangan. Kekurangan gizi akan menyebabkan daya tahan tubuh seseorang tJrhadlp suatu
penyakit rendah sehingga mudah terjangkit penyakit.
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Di daerah yang penduduknya padat maka kebutuhan udara bersih juga akan meningkat. Jika
udara bersih di suatu lingkungan pemukiman tidak terpenuhr maka dapat menLirunkan tingkat kesehatan
seseorang atau masyarakat. Salah satu dampak yang terlihat jelas aclalah timbulnya penyakit, seperli
penyakit kulit, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan.

Agar udara bersih di suatu lingkungan terpenuhi maka perlu adanya pasokan oksigen yang cukup.
Pasokan oksigen ini diperoleh dari proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Adanya proses fotosintesis
juga menyebabkan kadar karbon dioksida di udara yang tadinya tinggi nrenjadi menurun. Oleh karena
itu, dalam lingkungan penduduk yang padat, setiap rumah tangga perlu menanam tanaman.

Peningkatan populasi manusia atau meningkatnya jumlah pencjuduk menyebabkan tingkat
kepadatan semakin tinggi. Pada sisi lain, luas tanah atau lahan tidak berlanrbah. Kepadatan penduduk

dapat mengakibatkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman
penduduk. Tanah pertanian yang makin berkurang mengakibatkan hasil pertanian berkurang dan
sebagian buruh tani kehilangan pekerjaan. Akhirnya bukan hanya lanan perlanian saja yang berkurang,
tetapi lahan sebagai tempat tinggal penduduk (pemukiman penduduk) juga akan berkurang. Keadaan
ini mendorong sebagian orang menempati lahan-lahan yang semestinya tidak digunakan untuk
pemukiman.

Setiap tahun hutan dibuka Lrntuk kepentingan hidup manusia untiik dijadikan lahan pefianian atau
pemukiman. Diperkirakan lebih dariTAG/ohulan di dunia telah ditebanq atau rusak parah, Meningkatnya
jumlah penduduk akan diiringi pula dengan meningkatnya sumber daya alam hayati. Adanya pembukaan

hutan secara liar untuk dijadikan tanah pertanian atau untuk mencari hasil hutan sebagai mata
pencaharian penduduk akan merusak ekosistem hutan

Sumber: ww niror. grealouldoar.cam

Gambar 152 Kerusakan hulan
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3. Penemuan sumber=-qumber makanan baru yang memiliki
kekurangan makanan, contohnya adalah pemanfaatan ....

a. buah-buahan dijadikan manisan

b. beberapa jenis ganggang merah dijadikan agar-agar
c. susu untuk keju

d. tepung beras dijadikan kue

nilai gizi tinggi dapat mengatasi

4. Jika di suatu wilayah pertambahan penduduknya tidak seimbang dengan berlambahnya produksi
pangan maka dapat menyebabkan masalah-masalah berikut, kecuali ....
a. penduduk kekurangan gizi

b. daya tahan terhadap penyakit rendah

c. terjadi peningkatan produktivitas kerja

d. gangguan perkembangan intelektual
5. Air bersih merupakan air yang memenuhi syarat kualitas fisika, kimia, dan biologi. Syarat biologi

a. tidak mengandung kuman-kuman penyakit

b. tidak mengandung zat-zat yang menyebabkan penyakit

c. jernih dan tidak berubah warna

d. jernih, tidak berasa, dan tidak berbau
6. Kebutuhan air bersih untuk penduduk dapat dipenuhi dengan cara-cara berikut, kecuali ....

a. sumur pada setiap rumah tangga

b. air sungai yang melewati pemukiman penduduk

c. perusahaan air minum negara yang didistribusikan ke rumah penduduk
d. sumur hidran di pemukiman penduduk

7. Jika di suatu pemukiman penduduk kebutuhan air bersih tidak memadai maka dapat mengakibatkan

penduduk kekurangan gizi
pencemaran lingkungan meningkat

c. terjangkitnya wabah penyakit seperli diare
d. terjangkitnya penyakit saluran pernapasan

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berlambahnya populasi manusia, antara lain ....
a. pembabatan hutan untuk lahan perlanian

b. pembuatan tamantaman kota

c. pembuatan pabrik-pabrik di daerah industri
d. pembabatan lahan tidak produktif untuk pemukiman

Untuk memperbaiki keadaan lingkungan, penduduk dihimbau melakukan hal berikut, kecuali ....
membuang sampah pada tempatnya

membuat penampungan kotoran yang tertutup
c. menanam tanaman di sekitar rumah

d. membuang sampah di parit atau sungai
10. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, biasanya rumah-rumah saling berimpitan

sehingga dapat menyebabkan .....
a. terbatasnya ruang gerak

b. kerusakanlingkungan
c. pencemaranlingkungan

d. berkurangnya bahan makanan

;
b

a

b









:=^-=-='=- -lara umumnya terjadi di kota-kota besar dan daerah industri (pabrik) disebabkan
oer ::-: ='='=' :ahan bakar dari kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik.

l=-=-':a'=n pencemar udara yang merugikan kesehatan manusia, antara lain karbon dioksida,
kar'a:' -:-:<sida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida (COr) dilepaskan oleh hasil
pens:',a'ar Dahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, juga dihasilkan dari pembakaran mesin
kenca,.aa.r bermotor dan kebakaran hutan.

Karbon dioksida dilepaskan dari hasil pembakaran bahan fosil, misalnya minyak bumi, Karbon
diokslda juga dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan bermotor dan kebakaran hutan. pembakaran
bahan fosil ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran udara.

Karbon monoksida dilepaskan oleh hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor. Karbon
monoksida bersifat racun jika terhirup oleh manusia dapat menyebabkan mual, sakit kepala, atau
kelelahan yang diikuti dengan hilangnya kesadaran.

Sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil. Kedua
gas ini larut dalam air dan menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam menyebabkan tanah
menjadi asam. Akibatnya, zal-zal mineral dalam tanah akan hilang. Hujan asam yang jatuh ke perairan
akan menyebabkan ikan dan tumbuhan air mati.

Chlorofluorocarbon (CFC) sering digunakan untuk AC, aerosol (misalnya penyemprot rambut dan
obat nyamuk semprot), dan lemari es. Zat ini menyebabkan kerusakan ozon. Ozon adalah lapisan
udara di atmosfer bumi. Ozon berguna melindungi kehidupan di bumi terhadap radiasi ultraviolet dari
matahari.

Lapisan ozon yang mengalami kerusakan menimbulkan terjadinya penipisan lapisan ozon atau
lubang ozon. Jika ozon berlubang maka radiasi ultraviolet akan sampai ke bumi. Radiasi ultraviolet
dapat menimbuikan kulit terbakar dan kanker kulit.

Asap dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan, pembakaran hutan untuk lahan pertanian, atau
kebakaran ladang minyak. Asap dapat terkumpul di atmosfer dan menyebabkan berkurangnya cahaya
matahari ke bumi. Selain itu, asap dapat menyebabkan mata pedih dan gangguan pernapasan. Asap
yang ditimbulkan oleh pembakaran plastik sangat beracun jika terhirup manusia.

Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal
tanah. Akibatnya, dapat mengubah atau memengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut.

Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga, seperti detergen, sampah
plastik, dan pecahan-pecahan kaca. Limbah detergen menyebabkan mikroorganisme lang ada di
dalam tanah mati sehingga pertumbuhan tanaman terganggu.

Pencemaran tanah dalam daerah yang sempit belum menimbulkan dampak yang lebih luas seperti
pencemaran di ekosistem perairan, jika pencemaran telah meliputi wilayah yang-luas, dampaknya
dapat mengubah dan memengaruhi keseimbangan ekologis.

Akibat pencemaran tanah, antara lain:
a. Terganggunya kehidupan mikroorganisme tanah.
b. Berubahnya sifat kimia atau sifat fisik tanah.
c. Mengubah dan memengaruhi keseimbangan ekologis dalam suatu ekosistem.
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a.

b.

c,

d.

e.

f.

g.

h.

I

Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dapat dengan cara sebagai berikut.
1. Membuat tempat pembuangan sampah.

2. Membuat lubang untuk membuang sampah selanjutnya ditimbun dengan tanah.

3. Memanfaatkan sampah untuk dibuat pupuk kompos.

4. Membuat tempat penampungan limbah yang berupa air buangan. Tempat penampungan
harus iauh dari sumber air.

Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah minyak dapat dicegah dengan cara sebagai berikut.
1. Hindarkan kebocoran minyak di laut oleh kapal tanker maupun pengeboran minyak lepas

p4ntai.

2. Harus ada sanksi yang tegas bagi pelaku pencemaran limbah minyak.

3. Membersihkan minyak dengan cara bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk

membersihkan pencemaran.

4. Jika minyak tumpah di laut tercemar, minyak tidak sampai ke pantai kemudian dilakukan' penyedotan terhadap minyak yang tumpah.

Pencemaran Udara

Berikut ini beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara.
Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

Mencegah pene'bangan hutan untuk lahan pertanian.

Memperluas daerah penghijauan dan reboisasi.

Mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Menggunakan bahan bakar yang sedikit mengeluarkan asap.

Mencegah pembakaran bahan-bahan beracun di udara terbuka.

Usaha untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan.

Sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon-pohon tertentu di hutan yang akan ditebang. Jadi, tidak
semua pohon di hutan ditebang.

Penanaman hutan kembali bekas penebangan, baik di hutan yang telah gundul maupun yang
pohon-pohonnya baru saja ditebang dengan sistem tebang pilih.

1. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau
komponen lainnya ke dalam air dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau
proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya,

2. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam
lingkungan udara

3. Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal
tanah.

4. Kerugian akibat penebangan hutan, antara lain terjadinya banjir dan tanah longsor.
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7. Pencemaran air di laut menyebabkan hal-hal berikut, kecuali ....

a. mematikan sebagian besar biota laut

b. meningkatkan kesuburan rumput laut

c. terganggunya proses fotosintesis fitoplankton

d. berkurangnya penembusan cahaya matahari air laut

8. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran udara adalah ....

a. terganggunya kehidupan mikroorganisme tanah

b. matinya semua hama tanaman

c, berubahnya sifat kimiawi dan fisik air
d. terganggunya saluran pernapasan

9. Pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh sampah rumah tangga. Cara mengatasi sampah
tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran adalah ....

a, dibuang ke perairan

b. dimanfaatkan untuk pembuatan kompos

c, dibiarkan begitu saja

d. diolah menjadi makanan ternak

10. Cara menanggulangi pencemaran dari limbah industri, antara lain ....

a membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit

b membatasi penggunaan zat-zat kimia

c, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai

d menutup industri-industri bahan kimia

ll. Jawablah pertanyaan-pefianyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apakah pencemaran lingkungan itu?

2. Sebutkan empat sumber yang dapat mencemari ekosistem perairan!

3. Sebutkan tiga usaha manusia untuk mengatasi pencemaran udara!
4. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga?
5. Apa akibat pencemaran udara terhadap kesehatan manusia?

D




