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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuisioner Pre-Test dan Post-Test 

KUISIONER PRE-TEST DAN POST-TEST 
ENVIRONMENTAL SERVICE LEARNING  

POLITEKNIK TONGGAK EQUATOR PONTIANAK 
_________________________________________________________________________________ 

 

Nama   : 
Jurusan/ Nim : 

Umur  : 

Jenis kelamin :  
Alamat  : 

Tanggal :  

Tanda tangan  : 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada salah satu kotak yang tersedia yang paling sesuai dengan 
jawaban pada setiap pertanyaan dibawah ini (SS : sangat setuju, S : setuju. RR : ragu-ragu. TS : tidak 

setuju. STS : sangat tidak setuju). 

 

No Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Global warming merupakan isu global saat ini dan sangat 

penting untuk dicari solusinya 

     

2 Green house effect (efek  rumah kaca) merupakan 

gambaran kondisi pemanasan global yang terjadi di rumah 
anda masing-masing 

     

3 Pada jumlah yang sesuai, gas rumah kaca sangat baik 

untuk melindungi bumi dan menjaga bumi agar tetap 
hangat di tengah-tengah ruang angkasa yang dingin 

     

4 jika gas rumah kaca semakin bertambah dapat 

menyebabkan terjadinya pemanasan global (global 

warming) atau peningkatan suhu rata-rata permukaan 
bumi 

     

5 Gas CO2 tidak akan berkontribusi pada green house 

gasses (gas rumah kaca)  kecuali N, CH4 dan CFC 

     

6 khusus limbah dari makanan saja yang berkontribusi pada 
emisi gas rumah kaca 

     

7 Gas Nitrogen dihasilkan dari sisa makanan yang 

membusuk terutama makanan yang mengandung protein 

     

8 Sisa makanan sebaiknya langsung dibuang      

9 Dalam mengolah pangan sebaiknya mengurangi (reduce) 

sisa bahan yang dibuang agar tidak banyak menghasilkan 

limbah  

     

10 Penggunaan pangan sebaiknya lebih efisien agar dapat 
memberikan kontribusi substansial bagi upaya global 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

     

11 Memesan makanan dengan porsi yang lebih kecil untuk 
meminimalkan makanan yang tersisa atau jika ingin 

memesan porsi yang besar harus dihabiskan  
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12 Setiap orang punya kebiasaan sering menyisakan dan 

membuang makanan  

     

13 Pengolahan yang efisien oleh para produsen pangan dapat 
mengurangi limbah makanan sehingga lingkungan bersih 

tetapi tidak  mengurangi emisi gas Nitrogen di dunia 

     

14 Memilih produk lokal daripada impor      

15 Mengkomposting sisa makanan untuk dijadikan pupuk 
tanaman (recycle) 

     

16 Membuang sedikit makan tidak akan berpengaruh 

terhadap apapun 

     

17 Kemasan plastik pada makanan kaleng bisa dimanfaatkan 
lagi (reuse) menjadi kerajinan tangan tas 

     

18  Informasi berprilaku ramah lingkungan dalam mengolah 

pangan dapat diberikan pada orang-orang terdekat dahulu 

     

19 Melakukan kegiatan  dan aktivitas yang memperhatikan 
kelestarian lingkungan karena takut mendapat sanksi 

     

20 Mengurangi makanan sisa tidak begitu berpengaruh 

terhadap lingkungan 

     

 

 

Keterangan :  

SS   =  Sangat Setuju 

S =  Setuju 

RR =  Ragu-Ragu 

TS =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju  
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Lampiran 2.  Rangkuman Hasil Jawaban Responden Perseorangan 

 

R1 
 

No Pernyataan Skor 

Pre 

Test 

Skor 

Post 

Test 

Gain 

1 Global warming merupakan isu global saat ini dan sangat penting untuk 

dicari solusinya 

5 5 0 

 

2 Green house effect (efek  rumah kaca) merupakan gambaran kondisi 
pemanasan global yang terjadi di rumah anda masing-masing 

2 2 0 
 

3 Pada jumlah yang sesuai, gas rumah kaca sangat baik untuk melindungi 

bumi dan menjaga bumi agar tetap hangat di tengah-tengah ruang 

angkasa yang dingin 

1 2 1 

 

 

4 jika gas rumah kaca semakin bertambah dapat menyebabkan terjadinya 

pemanasan global (global warming) atau peningkatan suhu rata-rata 

permukaan bumi 

5 5 0 

 

 

5 Gas CO2 tidak akan berkontribusi pada green house gasses (gas rumah 

kaca)  kecuali N, CH4 dan CFC 

3 3 0 

 

6 khusus limbah dari makanan saja yang berkontribusi pada emisi gas 

rumah kaca 

3 4 1 

 

7 Gas Nitrogen dihasilkan dari sisa makanan yang membusuk terutama 

makanan yang mengandung protein 

4 4 0 

 

8 Sisa makanan sebaiknya langsung dibuang 5 4 -1 

9 Dalam mengolah pangan sebaiknya mengurangi (reduce) sisa bahan yang 

dibuang agar tidak banyak menghasilkan limbah  

5 5 0 

 

10 Penggunaan pangan sebaiknya lebih efisien agar dapat memberikan 

kontribusi substansial bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca 

5 4 -1 

 

 

11 Memesan makanan dengan porsi yang lebih kecil untuk meminimalkan 
makanan yang tersisa atau jika ingin memesan porsi yang besar harus 

dihabiskan  

3 3 0 
 

 

12 Setiap orang punya kebiasaan sering menyisakan dan membuang 

makanan  

2 4 2 

 

13 Pengolahan yang efisien oleh para produsen pangan dapat mengurangi 

limbah makanan sehingga lingkungan bersih tetapi tidak  mengurangi 

emisi gas Nitrogen di dunia 

1 4 3 

 

 

14 Memilih produk lokal daripada impor 4 5 1 

15 Mengkomposting sisa makanan untuk dijadikan pupuk tanaman (recycle) 5 5 0 

16 Membuang sedikit makan tidak akan berpengaruh terhadap apapun 4 3 -1 

17 Kemasan plastik pada makanan kaleng bisa dimanfaatkan lagi (reuse) 

menjadi kerajinan tangan tas 

5 5 0 

 

18  Informasi berprilaku ramah lingkungan dalam mengolah pangan dapat 

diberikan pada orang-orang terdekat dahulu 

5 5 0 

 

19 Melakukan kegiatan  dan aktivitas yang memperhatikan kelestarian 

lingkungan karena takut mendapat sanksi 

5 5 0 

 

20 Mengurangi makanan sisa tidak begitu berpengaruh terhadap lingkungan 5 3 -2 

 

 Total 77 80 3 
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R2 
 

No Pernyataan Skor 

Pre 

Test 

Skor 

Post 

Test 

Gain 

1 Global warming merupakan isu global saat ini dan sangat penting untuk 

dicari solusinya 

5 5 0 

 

2 Green house effect (efek  rumah kaca) merupakan gambaran kondisi 

pemanasan global yang terjadi di rumah anda masing-masing 

2 1 -1 

 

3 Pada jumlah yang sesuai, gas rumah kaca sangat baik untuk melindungi 

bumi dan menjaga bumi agar tetap hangat di tengah-tengah ruang 

angkasa yang dingin 

3 4 1 

 

 

4 jika gas rumah kaca semakin bertambah dapat menyebabkan terjadinya 

pemanasan global (global warming) atau peningkatan suhu rata-rata 

permukaan bumi 

4 4 0 

 

 

5 Gas CO2 tidak akan berkontribusi pada green house gasses (gas rumah 

kaca)  kecuali N, CH4 dan CFC 

3 3 0 

 

6 khusus limbah dari makanan saja yang berkontribusi pada emisi gas 

rumah kaca 

3 3 0 

 

7 Gas Nitrogen dihasilkan dari sisa makanan yang membusuk terutama 

makanan yang mengandung protein 

4 5 

1 

8 Sisa makanan sebaiknya langsung dibuang 3 3 0 

9 Dalam mengolah pangan sebaiknya mengurangi (reduce) sisa bahan yang 
dibuang agar tidak banyak menghasilkan limbah  

3 4 1 
 

10 Penggunaan pangan sebaiknya lebih efisien agar dapat memberikan 

kontribusi substansial bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca 

4 4 0 

 

 

11 Memesan makanan dengan porsi yang lebih kecil untuk meminimalkan 

makanan yang tersisa atau jika ingin memesan porsi yang besar harus 

dihabiskan  

3 4 1 

 

 

12 Setiap orang punya kebiasaan sering menyisakan dan membuang 

makanan  

3 4 1 

 

13 Pengolahan yang efisien oleh para produsen pangan dapat mengurangi 

limbah makanan sehingga lingkungan bersih tetapi tidak  mengurangi 

emisi gas Nitrogen di dunia 

2 4 2 

 

 

14 Memilih produk lokal daripada impor 3 4 1 

15 Mengkomposting sisa makanan untuk dijadikan pupuk tanaman (recycle) 4 4 0 

16 Membuang sedikit makan tidak akan berpengaruh terhadap apapun 3 4 1 

17 Kemasan plastik pada makanan kaleng bisa dimanfaatkan lagi (reuse) 

menjadi kerajinan tangan tas 

3 4 1 

 

18  Informasi berprilaku ramah lingkungan dalam mengolah pangan dapat 

diberikan pada orang-orang terdekat dahulu 

4 4 0 

 

19 Melakukan kegiatan  dan aktivitas yang memperhatikan kelestarian 

lingkungan karena takut mendapat sanksi 

5 5 0 

 

20 Mengurangi makanan sisa tidak begitu berpengaruh terhadap lingkungan 3 5 2 
 

 Total 67 78 11 
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R3 

 
No Pernyataan Skor 

Pre 

Test 

Skor 

Post 

Test 

Gain 

1 Global warming merupakan isu global saat ini dan sangat penting untuk 

dicari solusinya 

5 5 0 

 

2 Green house effect (efek  rumah kaca) merupakan gambaran kondisi 

pemanasan global yang terjadi di rumah anda masing-masing 

1 2 1 

 

 

3 Pada jumlah yang sesuai, gas rumah kaca sangat baik untuk melindungi 

bumi dan menjaga bumi agar tetap hangat di tengah-tengah ruang 

angkasa yang dingin 

3 3 0 

 

 

4 jika gas rumah kaca semakin bertambah dapat menyebabkan terjadinya 

pemanasan global (global warming) atau peningkatan suhu rata-rata 

permukaan bumi 

4 5 1 

 

 

5 Gas CO2 tidak akan berkontribusi pada green house gasses (gas rumah 

kaca)  kecuali N, CH4 dan CFC 

3 3 0 

 

6 khusus limbah dari makanan saja yang berkontribusi pada emisi gas 

rumah kaca 

3 1 -2 

 

7 Gas Nitrogen dihasilkan dari sisa makanan yang membusuk terutama 
makanan yang mengandung protein 

3 5 2 
 

8 Sisa makanan sebaiknya langsung dibuang 4 4 0 

9 Dalam mengolah pangan sebaiknya mengurangi (reduce) sisa bahan yang 

dibuang agar tidak banyak menghasilkan limbah  

5 5 0 

 

10 Penggunaan pangan sebaiknya lebih efisien agar dapat memberikan 

kontribusi substansial bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca 

3 4 1 

 

 

11 Memesan makanan dengan porsi yang lebih kecil untuk meminimalkan 

makanan yang tersisa atau jika ingin memesan porsi yang besar harus 

dihabiskan  

4 5 1 

 

 

12 Setiap orang punya kebiasaan sering menyisakan dan membuang 

makanan  

4 4 

0 

13 Pengolahan yang efisien oleh para produsen pangan dapat mengurangi 

limbah makanan sehingga lingkungan bersih tetapi tidak  mengurangi 

emisi gas Nitrogen di dunia 

1 1 

0 

14 Memilih produk lokal daripada impor 5 4 -1 

15 Mengkomposting sisa makanan untuk dijadikan pupuk tanaman (recycle) 5 5 0 

16 Membuang sedikit makan tidak akan berpengaruh terhadap apapun 5 5 0 

17 Kemasan plastik pada makanan kaleng bisa dimanfaatkan lagi (reuse) 

menjadi kerajinan tangan tas 

5 5 0 

 

18  Informasi berprilaku ramah lingkungan dalam mengolah pangan dapat 
diberikan pada orang-orang terdekat dahulu 

5 5 0 
 

19 Melakukan kegiatan  dan aktivitas yang memperhatikan kelestarian 

lingkungan karena takut mendapat sanksi 

1 4 3 

 

20 Mengurangi makanan sisa tidak begitu berpengaruh terhadap lingkungan 3 5 2 

 

 Total 72 80 8 
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R4 

 
No Pernyataan Skor 

Pre 

Test 

Skor 

Post 

Test 

Gain 

1 Global warming merupakan isu global saat ini dan sangat penting untuk 

dicari solusinya 

5 5 0 

 

2 Green house effect (efek  rumah kaca) merupakan gambaran kondisi 

pemanasan global yang terjadi di rumah anda masing-masing 

2 2 0 

 

 

3 Pada jumlah yang sesuai, gas rumah kaca sangat baik untuk melindungi 

bumi dan menjaga bumi agar tetap hangat di tengah-tengah ruang 

angkasa yang dingin 

1 4 3 

 

 

4 jika gas rumah kaca semakin bertambah dapat menyebabkan terjadinya 

pemanasan global (global warming) atau peningkatan suhu rata-rata 

permukaan bumi 

5 4 -1 

 

 

5 Gas CO2 tidak akan berkontribusi pada green house gasses (gas rumah 

kaca)  kecuali N, CH4 dan CFC 

3 3 0 

 

6 khusus limbah dari makanan saja yang berkontribusi pada emisi gas 

rumah kaca 

3 4 1 

 

7 Gas Nitrogen dihasilkan dari sisa makanan yang membusuk terutama 
makanan yang mengandung protein 

4 4 0 
 

8 Sisa makanan sebaiknya langsung dibuang 4 5 1 

9 Dalam mengolah pangan sebaiknya mengurangi (reduce) sisa bahan yang 

dibuang agar tidak banyak menghasilkan limbah  

5 4 -1 

 

10 Penggunaan pangan sebaiknya lebih efisien agar dapat memberikan 

kontribusi substansial bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca 

4 4 0 

 

 

11 Memesan makanan dengan porsi yang lebih kecil untuk meminimalkan 

makanan yang tersisa atau jika ingin memesan porsi yang besar harus 

dihabiskan  

5 4 -1 

 

 

12 Setiap orang punya kebiasaan sering menyisakan dan membuang 

makanan  

3 3 

0 

13 Pengolahan yang efisien oleh para produsen pangan dapat mengurangi 

limbah makanan sehingga lingkungan bersih tetapi tidak  mengurangi 

emisi gas Nitrogen di dunia 

1 3 2 

 

 

14 Memilih produk lokal daripada impor 5 5 0 

15 Mengkomposting sisa makanan untuk dijadikan pupuk tanaman (recycle) 4 4 0 

16 Membuang sedikit makan tidak akan berpengaruh terhadap apapun 4 4 0 

17 Kemasan plastik pada makanan kaleng bisa dimanfaatkan lagi (reuse) 

menjadi kerajinan tangan tas 

4 4 0 

 

18  Informasi berprilaku ramah lingkungan dalam mengolah pangan dapat 
diberikan pada orang-orang terdekat dahulu 

5 5 0 
 

19 Melakukan kegiatan  dan aktivitas yang memperhatikan kelestarian 

lingkungan karena takut mendapat sanksi 

5 4 -1 

 

20 Mengurangi makanan sisa tidak begitu berpengaruh terhadap lingkungan 5 4 -1 

 

 Total 77 79 2 
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Lampiran 3.  Panduan Wawancara Mendalam 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang global warming? 

2. Apa hubungan antara nitrogen dengan perubahan iklim (climate change)? 

3. Mengapa kita harus berprilaku untuk tidak membuang-buang makanan? Apa efek 

tehadap lingkungan? 

4. Apa yang dilakukan selama live in pada home industry tahu? 

5. Setelah melakukan service learning di home industry tahu, bagaimana prilaku tukang 

tahu dalam proses produksi tahu tersebut? Menurut anda apa permasalahan dan 

kendala yang terjadi? 

6. Kira-kira dari permasalahan tadi solusi apa yang bisa di rekomendasikan kepada 

pembuat tahu tersebut? 

7. Pengalaman apa saja yang anda dapat dan pelajari selama mengikuti service learning 

di home industry tahu? 

8. Perubahan apa yang anda rasakan terhadap diri anda setelah mengikuti service 

learning di home industry? 

9. Seandainya anda memposisikan diri sebagai tukang tahu, apa yang anda lakukan 

untuk mengurangi limbah dari produksi tahu tersebut? 

10. Maukah anda mensharingkan (mendiskusikan) pengalaman dan informasi yang anda 

dapat selama melaksanakan service learning kepada masyarakat khususnya orang – 

orang terdekat anda? 

11. Apakah anda mau berkomitmen untuk lebih bijak dalam mengolah bahan pangan dan 

mengkonsumsi makanan agar tidak banyak menghasilkan limbah yang berkontri 

terhadap climate change? 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara  

 

Responden Kutipan Wawancara Kesimpulan  

R1  Global warming terjadi karena lapisan ozon rusak, 

kalau efek rumah kaca terjadi karena konsentrasi 

gas karbonoksida meningkat krn pembakaran miyak 

gas batu bara. Efeknya ke lingkungan bumi semakin 

panas, ERK semakin pans. Iklim tdk bs diprediksi. 

 Informasi tentang global warming didapat saat 

pelajarannya waktu SMA dan dari TV.  

 Pengaruh gas nitrogen terhadap perubhn iklim : 

nitrogen bisa dihasilkan dari limbah makann, emisi 

gas nitrogen yg menigkat dapat menyebabkan efek 
rumah kaca dan menjadi pemanasan global. 

 Berprilaku untuk tidak membuang-buang makanan  

karena makanan bisa menghasilkan gas nitrogen dan 

menyebabkan efek rumah  kaca. Bisa diminimalisir 
dengan hasil limbah tadi diolah lagi.  

 Kalau misalnya pembuatan tahu dsitu. Limbahnya 

dibuang. Seharusnya bisa digunakan lagi untuk 

didaur ulang bisa menmbah pemghasilan.  

 Kebersihan pekerja kurang karena ada 1 pekerja 

yang tangannya terkupas. Kebersihan dalam 
membuat tahu bagus, metode masih tradisional. 

 Mengolah dari subuh : Pasti capek, harus kerja tiap 

hari dari jam 1 subuh sampai selesai 

 Selama Live in 30 hari kendala yang dialami :  

selama penelitian sikap dari tukang tahu baik, tidak 
menghambat, selalu mendukung, disuruh pergi 

rajin-rajin. Kalau kendala secara pribadi susah 

bangun karna harus pergi dari subuh. Dari teman 
sekelompok kendala tidak ada. Biasanya gantian, 

ada yg datang dluan dan kalau ada yg tdk datang 

digantiin 

 Solusi permasalah : Untuk pekerja yang tangan 

terkelupas bisa pakai sarung tangan plastik. Untuk 
limbah cairnya yang dibuang di selokan bagusnya 

diolah lagi soalnya paritnya bau. Ampasnya bs 

diolah jadi pangan lagi, jadi produ. 

 Kalau dari produksinya benar-benar teliti, 

kebersihannya baik, kualitas bahan baku baik, 

lampas tahu tidak dibuang sembarangan.  

 Limah cairnya limbah padat bisa jadi makanan 

mislalnya nuget ampas tahu, yg cair bs difermentasi, 
bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan nata de soya 

 Kalau punya usaha nanti akan ngolah dengan baik, 

dilihat segi kebersihannya, lbh efisien dlm 

mengolah 

 Mau tdk mensharingkan : mau, biar tmn2 tahu. 

Sudah berbagi 

1. Peserta ESL memiliki 

pengetahuan tentang 

materi pemanasan 

global dan perubahan 
iklim 

2. Peserta ESL 

mendapat 
pengetahuan dari 

proses selama service 

learning seperti cara 
membuat tahu, 

kebersihan, 

managemen 

3. Peserta ESl bisa 
memahami keadaaan 

Pemilik tahu 

4. Peserta ESL bisa 
Bekerjasama dengan 

kelompok 

5. Peserta ESL mampu 

mengindetifikasi 
masalah  

6. Peserta ESL mampu 

berpikir dan mencari 
solusi dari 

permasalahan yang 

ada 

R2  Global warming menurut saya pemanasan global, 

jadi semua yg ada dibumi ini akan keadaan link 

1. Peserta ESL memiliki 

pengetahuan tentang 
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akan mempengaruhi pemanasan global. Ada 

sangkut pautnya juga dengan efek rumah kaca. 
Akan mendukung terjadinya global warming.  

 Efek rumah kaca semacam kerusakan lapisan ozon 

yang disebabkan peningkatan konsentrasi unsur-

unsur kimiawi seperti nitrogen, karbondioksida dan 

emisi gas-gas lainnya yang dapat mencemari 
lingkungan. Jadi karena ada emisi gas rumah kaca 

otomatis membuat kondisi di bumi semakin panas 

hal ini karena ada kerusakan dilapisan ozon jadi 
fungsi melindungi tdk dpt berfung secara maksimal. 

Harusnya melindungi tapi malah terperangkap di 

bumi sehingga manusia atau lingkungan dibumi 

mersakan panas matahari yang berlebih 

 Perubahan iklim seperti anomali. Terjadi perubahan 

krn pengaruh-pengaruh. Dipengaruhi juga gas-gas 

emisi dilingkungan sehingga iklim tidak normal 

 Informasi global warming  pernah melihat iklan di 

tv mungkin sosialisasi dari pemerintah agar 
mencegah pemanasan global. Juga dari majalah, 

sebagian dari internet dan tambahan fasilitator 

 Kalau untuk gas nitrogen berpotensi untuk 

menghasilkan gas rumah kaca. Jadi gas nitrogen 
yang dihasilkan dari sisa makanan tersebut, 

mungkin misalnya tidak dihindari atau akan 

memumpuk di bumi membentuk dan menjadikan 

kerusakan linngkungan dan berpengaruh terhadap 
perubahan iklim 

 Jangan sering membuang makanan karena setelah 

mengikuti program ini kami mengetahui ternyata 

sisa-sisa makanan masih mengandung zat yg bisa 
berdampak buruk terhadap  lingkungan seperti tadi 

gas nitrogen, sulfur, gas karbondioksida jadi seperti 

yg tadi bisa berdampak pd pemanasan global dan 
efek rumah kaca 

 Setelah service learning menurut pengamatan 

selama beradi di home industry tahu tersebut, 

prilaku si tukang tahu masih membuang limbahnya 

langsung kesaluran pembuangan air hal ini mungkin 
dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang, 

pemanasan global dan dampak dari kandungan-

kandungan limbah yang terdapat dalam limbah yang 
mereka buang tersebut 

 Yang bisa dipelajari setelah servive learning, kami 

mengetahui tentang zat-zat yang masih terkandung 

yang ada pada limbah tersebut. Kami jadi lebih 
mengerti bagaimana  untuk mengurangi dengan 

memanfatkan limbh tadinya hanya sebagai bahan 

buangan saja. Kami bisa mengetahui untuk 

kedepannya bs membuat suatu olahan dari limbah-
limbah tersebut 

 Soluai untuk limbahnya : limbah padat, ada inovasi 

membuat seperti membuat makan tapi yang benar-

benar terbuat dari nabati, karena limbah ampas tahu 

materi pemanasan 

global dan perubahan 
iklim 

2. Peserta ESL 

mendapat 

pengetahuan dari 
proses selama service 

learning seperti cara 

membuat tahu, 
kebersihan, 

managemen 

3. Peserta ESl bisa 

memahami keadaaan 
Pemilik tahu 

4. Peserta ESL bisa 

Bekerjasama dengan 
kelompok 

5. Peserta ESL mampu 

mengindetifikasi 
masalah  

6. Peserta ESL mampu 

berpikir dan mencari 

solusi dari 
permasalahan yang 

ada 
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nabati. Saya ingin membuat produk nabati seperti 

burger yang tidak menggunakan daging. Limbah 
cair bisa diolah menjadi nata de soya 

 Kendala dari pribadi saja. Untuk proses menimbang 

ini harus dilakukan pagi-pagi seklai, masih belum 

terbiasa untuk bangun. Di home industri tahu tdk 

ada kendala. Pemilik dan karyawan sangat 
mendukung kami utk melakukan penimbangan 

ataupun utk melakukan pengolahan dari hasil ampas 

tahu mereka. 

 Dari segi proses produksi tahu  menurut saya proses 

pengolahn yang dilakukan sudah baik hanya saja 

pembuang limbah harus dicegah, makanya tadi bisa 

dibuat mnjadi suatu produk 

 Produksi tahu sudah cukup baik, tidak ada masalah 

tapi untuk limbah daripada dibuang saja akan 
berdampak pada lingkungnya, mungkin lebih baik 

saya mencari orang-orang yang mau menggunakan  

limbah tahu tersebut. 

 Menurut saya pemilik  tahu ini sangat respect 

terhadap produk tahu, jgn sampai tahu tdk disukai. 

Lebih dimanagement dengan baik. sehingga 

walaupun capek yg penting menghasilkan. 

R3  Gas rumah kaca, pemanasan global dan perubahan 

iklim adalah sesuatu yg berhubungn. Efek rumah 
kaca adalah peristiwa naiknya gas-gas karbon 

dioksida dan gas-gas lain sehingga menyebabkan 

kerusakan laipsan ozon. Dari rusaknya lapisan ozon 
dapat menyebabkan pemanasan global karena 

matahari yang masuk ke bumi tidak dapat 

dipantulkan bumi karena lapisan ozon rusak 
sehingga meyebabkan pemanasan global. Akibat 

pemanasan global dapat mnyebabkan perubahan 

iklim contohnya Gunung di kutub mencair, 

permukaan air naik, tidak bisa memprediksi musim. 

 Kalau gas nitrogen salah satu yang bisa merusak 

lapisan ozon tentu saja akan mempegaruhi 

perubahan iklim sehingga lapisan ozon tidak bisa 

menyerap matahari 

 Informasi pemanasan global pernah didengar waktu 

SMA dari Guru. Dulu juga pernah ada tugas utk 

mencari di interenet, selain internet jg dari media 

televisi 

 Makanan khusunya yang mengandung protein bisa 

menghasilkan gas salah satunya gas nitrogen. Bisa 

memperbanyak nitrogen. Jika tidak diolah akan 

menghasilkan gas nitrogen yang bs berkontribusi 

terhadap gas rmh kca. 

 Yang pertama dari pengolahan tahu, awalnya tidak 

tau mengolah tahu, setelah live in jadi tau. Dari 

penelitian menjadi tau jumlah nitrogen yang 

dihasilkan dari tahu tersebut.  

 Pak agus membuka usahanya dengan kerja keras, 

dari tengah malam. Cukup berkerja keras. 

1. Peserta ESL memiliki 
pengetahuan tentang 

materi pemanasan 

global dan perubahan 
iklim 

2. Peserta ESL 

mendapat 
pengetahuan dari 

proses selama service 

learning seperti cara 

membuat tahu, 
kebersihan, 

managemen 

3. Peserta ESl bisa 
memahami keadaaan 

Pemilik tahu 

4. Peserta ESL bisa 
Bekerjasama dengan 

kelompok 

5. Peserta ESL mampu 

mengindetifikasi 
masalah  

6. Peserta ESL mampu 

berpikir dan mencari 
solusi dari 

permasalahan yang 

ada 
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Kebesihan cukup baik, masalah limbah padat 

dijadikan makanan ternak. Limbhn cair bermasalah, 
buangnya ke parit. 

 Kendala dalam service learning ada beberapa kali 

tidak datang karena kurang bisa bangun pagi. Dari 

pak Agus dan karyawan menerima, setiap datang 

selalu diterima dgn baik. Bs menyesuaikan dan 
berinteraksi dgn kami. Tidak pernah marah-marah. 

Hubungan dengan teman-teman baik, meski ada 

rasa tidak enak saat kita tak datang, tapi selama ini 
terbiasa saling mengerti kesibukan masing-masing, 

saling menutupi. 

 Di tempat pak Agusyang tidak baik itu limbahnya 

aja, kalo pengolahan bagus tidak ada tambahan 

penngawet, kualitas tahu terjaga dan bagus.  

 Jika menjadi pengusaha misalnya pengusaha tahu, 

mengatasi permasalan limban dengan cara 

limbahnya diolah lagi jadi nuget ampas tahu, limbah 

cairnya jadi nata de soya. Sebisa mungkin diolah 
tidak dibuang. Kalau limbah cairnya keluar di tmpt 

pak agus mengganggu dan bau. 

 Ampasnya tahu jadi tepung ampas tahu, limbah cair 

bisa jadi nata de soya. 

 Sahring pengalaman service learning : lihat kondisi 

jg, kalau sdh keterlaluan bs dikasi tahu. Tetap ingin 

berbagi informasi kpd teman2 

R4  Menurut saya Global warming adalah pemanasan 

dunia atau suhu bumi yang semakin tinggi, 

menyebabkan kutub utara dan selatan mencair. 
Perubahan iklim seperti kondisi Pontianak saat ini, 

tidak jelas, musim kemarau tapi bisa tiba-tiba hujan. 

 Pengaruh gas  rumah kaca terhadap lingkungan 

semakin menambah pemanasan global 

 Limbah mengeluarkan zat yang berbahaya 

contohnya limbah tahu cair mengeluarkan bau yang 

tidak sedap. Nitrogen dihasilkan dari limbah 

tersebut dan tidak baik untuk lingkungan, bisa 

merusak 

 efek kelingkungan dari sisa sisa makanan bisa 

mengotorkan lingkungan 

 mwndapatkan informasi  tentang pemanasan global 

dari buku dan tv 

 selama service learning di home industry tahu, dari 

kebersihan tempat tahu baik, pemilik tahu tidak 
menggunakan bahan-bahan berbahaya 

 Permasalahan tidak ada dari tukang tahu tapi lebih 

ke pribadi kami sendiri, sering telat bangun. Harus  

bangun subuh. Susah untuk on time 

 Yang dipelajari selama service learning di industri 

tahu rumahan menjadi tahu dari proses pembuatan 

tahu, managemen jatah ada yang pemasaran. 

 Pengalaman atau hal yang didapatkan : saya melihat 

mereka disana kerja berat. Pak Agus dari pagi-pagi 

malah dari tengah malam harus udah kerja. 

1. Peserta ESL 

memiliki 
pengetahuan 

tentang materi 

pemanasan global 
dan perubahan 

iklim 

2. Peserta ESL 

mendapat 
pengetahuan dari 

proses selama 

service learning 
seperti cara 

membuat tahu, 

kebersihan, 
managemen 

3. Peserta ESl bisa 

memahami 

keadaaan Pemilik 
tahu 

4. Peserta ESL bisa 

Bekerjasama 
dengan kelompok 

5. Peserta ESL 

mampu 

mengindetifikasi 
masalah  

6. Peserta ESL 
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Tidurpun kurang. Dari subuh siang baru pulang. 

Makanya mereka sangat terbantu  juga dengan 
kehadiran kami disana 

 Hal yang dipelajari : pertama tidak mudah membuat 

tahu, yang kedua ternyata ada peluang dari sisa/ 

limbah tahu tersebut. Untuk kedepannya punya 

rencana untuk kerjasama dengan dia. Bisa 
mengambil limbahnya. 

 Solusi untuk limbah cair saya ingin mengolahnya 

menjadi nata de soya 

mampu berpikir dan 

mencari solusi dari 
permasalahan yang 

ada 
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Lampiran 5.  Modul Menghitung Jejak Nitrogen pada Industri Tahu Rumahan 

 

A. TUJUAN  

a. Mahasiswa dapat memahami setiap tahap proses pembuatan tahu 

b. Mahasiswa dapat melakukan inventori setiap tahap proses pembuatan tahu 

menggunakan metode LCI 

c. Mahasiswa dapat bekerjasama dalam kelompok dan berinteraksi dengan masyarakat 

khususnya pada industri tahu rumahan 

d. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan dalam proses produksi tahu  

e. Mahasiswa dapat memahami hubungan antara hasil analisis nitrogen footprint 

terhadap pemanasan global dan perubahan iklim 

 

B. LANDASAN TEORI 

Limbah makanan sisa dari industri-industri pangan yang semakin menjamur 

berdampak buruk terhadap lingkungan karena terbukti meningkatkan emisi gas rumah 

kaca. Selain itu, limbah tersebut juga menimbulkan pencemaran air karena limbah atau 

sampah yang dibuang di air bersifat organik. Limbah makanan sisa (organik terlarut) 

dapat membunuh spesies air bersih dan membuat berkurangnya habitat untuk spesies 

tersebut. Dampak lainnya adalah boros dalam pemakaian energi, lahan pertanian, air, dan 

bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tetapi dibuang 

karena tidak dikonsumsi. 

Kebiasaan manusia menyisakan makanan dapat berkontribusi terhadap food loss 

dan food waste. Food loss dan food waste merupakan hal yang  beda. Food loss adalah 

kehilangan yang tidak diharapkan dari ketidakefesienan suplai pangan. Seperti karena 

kurangnya infrastruktur logistik, kurang memadainya teknologi, pengetahuan dan 

kemampuan distribusi yang kurang. biasanya terjadi pada produksi pascapanen dan tahap 

pengolahan, misalnya ketika makanan dipanen akan mengalami kehilangan karena 

kerusakan selama pemrosesan, penyimpanan dan transportasi Sedangkan food waste 

adalah pangan yang sengaja dibuang, umumnya oleh retailer dan konsumen, dan hal 

tersebut disebabkan oleh kelakuan dari perusahaan atau individual. Dalam praktikum ini 

diharapkan mahasiswa dapat menganalisi Nitrogen footprint setiap tahapan proses 

produksi tahu di home industry tahu.  

Istilah jejak kaki atau footprint telah dikenal secara umum dalam pengelolaan 

sumber daya alam di dunia internasional sebagai metode perhitungan kuantitatif yang 

menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam kehidupannya sehari-

hari. Baru-baru ini mulai berkembang analisis Nitrogen footprint (NF). Nitrogen 

footprint adalah indikator mengenai dampak aktivitas manusia terhadap iklim global 

yang dinyatakan dalam jumlah gas rumah kaca (GRK) yang diproduksi. Emisi gas 

Nitrogen berpotensi menyebabkan pemanasan global 310 GWP/100 tahun lebih banyak 

dibandingkan karbondioksida 1 GWP/100 tahun (UNFCCC, 2013). Nitrogen footprint 

secara konseptual menggambarkan kontribusi individu atau negara terhadap pemanasan 

global. NItrogen footprint dapat menunjukkan total emisi dinitrogen karbon (N2O) yang 

diemisikan pada seluruh proses untuk menghasilkan produk atau jasa. Untuk menghitung 
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Nitrogen footprint pada product tahu maka digunakan pendekatan Life Cycle Assessment 

(LCA).  

Life Cycle Assessment (LCA) adalah suatu pendekatan “cradle to grave” 

mencakup keseluruhan dari daur hidup produk, yaitu: proses, pengekstrakan, pemrosesan 

bahan mentah, pemanukfakuran, transportasi dan distribusi, penggunaan atau 

penggunaan ulang atau pemeliharaan, daur ulang, dan penyelesaian akhir (Fava, 1991 

dalam jurnal Pringgajaya dan Ciptomulyono, 2012). Menurut ISO 14040, LCA adalah 

sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap dampak lingkungan 

yang berhubungan dengan suatu produk. Ada tiga tahap dalam LCA. Tahap pertama 

adalah menyusun dan menginventarisasi masukan dan keluaran yang berhubungan 

dengan produk yang akan dihasilkan yaitu Kemudian melakukan evaluasi terhadap 

potensi dampak lingkungan yang berhubungan dengan masukan dan keluaran dari 

produk tersebut; serta menginterprestasikan hasil analisis dan asesmen dampak dari 

setiap tahapan yang berhubungan dengan objek studi.  

Dalam praktikum ini LCA akan dibatasi pada tahap pertama yaitu pada tahap 

menyusun dan menginventarisasi masukan dan keluaran yang berhubungan dengan 

produk yang akan dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menghitung 

Nitrogen footprint pada produk tahu. LCA dapat memberikan informasi dampak dampak 

lingkungan dari siklus produk dari ekstrasi bahan mentah, proses produksi, penggunaan 

produk dan waste dari produk yang dihasilkan dari sebuah kegiatan produksi (Hermawan 

et al, 2013). 

C. PROSEDUR PRAKTIKUM 

a. Alat : 

Timbangan, baskom, sendok, buku catatan 

b. Bahan : 

Kedelai 

c. Cara kerja : 

a. Inventori dan catat setiap tahapan produksi tahu (metode LCI) 

b. Amati dan catat berapa berat kedelei dalam produksi dan menghasilkan berapa 

biji tahu per harinya 

c. Analisis kesetimbangana massa yaitu mengambil data kualitatif dengan cara 

menimbang input dan output setiap tahap proses pembuatan tahu 

d. Hitung akumulasi massa (jumlah limbah tahu yang terbuang atau sisa kedelai 

yang menempel pada alat) 

Rumus : Input = akumulasi + output 

Ket : a = input, b= output  

e. Amati dan catat hasil pengamatan 

f. Hitung Nitrogen footprint (menggunakan 0.16 sebagai faktor konversi nitrogen)  

dalam satu hari, satu bulan, satu tahun dan seratus tahun 
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Lampiran 6. Dokumentasi Selama Environmental Service Learning  

 

DOKUMENTASI 

 

Pembekalan Peserta ESL sebelum Turun ke Lapangan  

 

 

Pre-test Peserta ESL 
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Peserta ESL sebelum melakukan Service Learning di Industri Tahu Rumahan 

 

 

Peserta ESL bersama Pak Agus, Pemilik Industri Tahu Rumahan 
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Peserta ESL Mengikuti Aktivitas Pembuatan Tahu Bersama Karyawan Tahu  

 

 

Tahu yang akan di jual ke Pasar Flamboyan 
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Penimbangan Ampas Tahu oleh Peserta ESL 

 

 

 

Post-Test Peserta ESL di POLTEQ 
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Refleksi Peserta ESL Setelah Mengikuti Service Learning  

 

 

Mini Workshop Yang Dihadiri Mahasiswa Teknologi Pangan Dan Gizi  

Di Politeknik Tonggak Equator Pontianak 
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Sharing Pengalaman Service Learning Peserta ESL  

 

 

Mahasiswa  TPG yang Mengikuti Mini Wokshop Sharing Pengalaman Peserta ESL 
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