




Pernahkah Anda perhatikan kepulan asap yang dikeluarkan oleh
suatu pabrik? Pernahkah juga Anda bayangkan berapa banyak pabrik
yang ada di Indonesia dan di muka bumi ini? Jika setiap pabrik di Bumi
ini menghasilkan asap hasil kegiatan industri dalam waktu yang sama,
apa yang terjadi dengan kualitas udara yang ada di Bumi? Tentu akan
kotor dan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup.

Oleh karena itu, kita perlu mencari penyelesaian masalah  untuk
hal tersebut. Apa tindakan nyata yang sebaiknya kita maupun pemerintah
lakukan? Apakah semua kegiatan manusia dalam kehidupannya
menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan? Usaha apa sajakah yang
dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani masalah lingkungan.

Semua pertanyaan tersebut dapat Anda temukan jawabannya setelah
Anda mempelajari bab Limbah dan Pencemaran ini. Oleh karena itu,
pelajarilah bab ini dengan baik.

 



 

 





 

 



















� menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan/
pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan;

� menganalisis jenis limbah dan daur ulang limbah;
� membuat produk daur ulang limbah.

menganalisis hubungan antara komponen eksositem, perubahan materi dan energi, serta
peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.



       

C. Soal Tantangan
1. Berikut adalah gambar siklus karbon

Karbon dioksida

Proses Y

Hewan

Tumbuhan

Proses Y
Proses X

Organisme
yang mati

Proses Z

a. Tuliskan proses yang terjadi pada X dan Y
b. Karbon akan mengalami perpindahan dari

tumbuhan hijau menuju hewan. bagaimanakah
hal ini dapat terjadi.

c. Tuliskan proses yang terjadi pada Z. Bagaimana
mekanismenya?

2. Di dalam suatu ekosistem terjadi aliran energi.
Perhatikan gambar berikut.

Matahari

Energi hilang
karena aktivitas

87.000 kj/m2/tahun

14.000 kj/m2/tahun

67 kj/m2/tahun

0 kj/m2/tahun

a. Dari manakah sumber energi berasal?
b. Berapakah energi yang sampai ke konsumen

tingkat II?
c. Pada tiap tingkat tropik terdapat energi yang

terbuang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
d. Mengapa energi yang diterima oleh tingkat tropik

semakin tinggi, semakin berkurang?


