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Nama: _______________________________________ Tanggal: ____________ 

Lembar kerja Carbon Footprint  

Instruksi: Jawablah pertanyaan di bawah ini, kemudian isilah dengan nilai yang sesuai di 

tempat kosong di ujung kanan. Dapatkan nilai untuk menemukan carbon footprint (tapak 

karbon). Cukup pilih satu nilai untuk diisikan, kecuali ada perintah lain.  

Contoh:  

 Apakah Anda mematikan lampu ketika 

meninggalkan ruangan? 

  

a. Ya a. 133 133 

b. Tidak b. 268  

    

1. Anda pergi ke sekolah dengan?   

a. Berjalan kaki a. 0 _________ 

b. Bersepeda b. 0 _________ 

c.  Naik mobil c. 1115 _________ 

d.  Naik bus d. 131 _________ 

e.  Naik mobil jemputan e. 459 _________ 

2. Anda paling sering makan?   

a. Fast food (makanan cepat saji) a. 4818 _________ 

b.  Makanan masak sendiri di rumah b. 629 _________ 

3. Anda paling sering makan?   

a. Sayuran/buah2an a. 153 _________ 

b. daging b. 644 _________ 
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c. roti c. 364 _________ 

4. Apakah anda mematikan lampu ketika 

meninggalkan ruangan? 

  

a. Ya a. 133 _________ 

b. Tidak b. 268 _________ 

5.  Apakah anda mencabut charger/alat listrik 

dari colokan ketika tidak digunakan? 

  

a. Ya a. 9 _________ 

b. Tidak b. 18 _________ 

6. Bagaimana Anda mengeringkan pakaian?   

a. Dijemur  a. 0 _________ 

b. Menggunakan alat pengering b. 750 _________ 

c. Kedua-duanya c. 375 _________ 

7.  Apakah Anda mematikan kran ketika 

sedang menyikat gigi? 

  

a. Ya a. 34 _________ 

b. Tidak b. 274 _________ 

8. Apakah Anda mematikan TV ketika tidak 

ditonton? 

  

a. Ya a. 47 _________ 

b. Tidak b. 140 _________ 

9. Apakah Anda mematikan video games 

ketika sedang tidak digunakan? 

  

a. Ya a. 29 _________ 
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b. Tidak b. 90 _________ 

c. Tidak punya/tidak meneggunakan c. 0 _________ 

10. Apakah Anda mendaur-ulang? (untuk 

pertanyaan ini silahkan memilih semua 

yang cocok) 

  

a. majalah a. -15 _________ 

b. koran b. -90 _________ 

c. Kaca/gelas c. -7 _________ 

d. plastik d. -19 _________ 

e. Alunumium atau botol baja e. -86 _________ 

 Jumlahkan semua nilai pada kotak 

disamping: 

  

 

Gunakanlah Lempar Kerja pada halaman berikut, untuk mengerjakan tugas Anda.  
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Nama: _______________________________________ Tanggal: ___________ 

Lebar Kerja:  

 

 

 

 

Jumlah total di atas adalah “carbon footprint “ Anda dalam jumlah pounds of carbon 

dioxcide per tahun. Semakin kecil jumlahnya, semakin sedikit gas penyebab efek rumah 

kaca yang dilepas ke atmosfer.  

Tinjau ulang pilhan Anda dalam survey di atas. Perubahan apa yang dapat Anda buat 

salam kehidupan Anda untuk menurunkan carbon footprint Anda? Cobalah untuk 

membuat perubahan-perubahan dalam 1 minggu ke depan. Gunakanlah area di bawah ini 

untuk merancang sebuah rencana yang akan mengurangi carbon footprint Anda.  

Alat-alat listrik yang akan saya matikan:  

 

 

Cara saya pergi ke sekolah:  

 

 

Apa yang akan saya makan:  

 

 

Berapa banyak saya akan menggunakan alat-alat elektronik:  
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Apa yang akan saya daur ulang:  

 

 

Hal-hal lain yang akan saya lakukan:  

 


