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1. Pengantar
Proyek Aksi Iklim diluncurkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk menghubungkan siswa
secara global dan memungkinkan mereka untuk berdiskusi, membuat, serta berbagi temuan
dan solusi secara online. Sebagai peserta dalam proyek, guru dan siswa bertukar pengalaman
dan wawasan lokal, menjadikan pembelajaran global dan otentik. Selama beberapa tahun
terakhir, siswa telah menyusun solusi dan mengambil tindakan di tingkat lokal, sekaligus
berkontribusi pada percakapan tingkat global dan mengumpulkan seruan tentang pentingnya
tindakan terhadap perubahan iklim.
Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan latar belakang dan konteks yang cukup kepada
guru sehingga mereka dapat membimbing siswanya dalam perjalanan mereka dalam proyek.
Menjadi jelas bagi para guru di seluruh dunia bahwa ini bukan hanya topik utama yang ingin
diketahui lebih banyak oleh siswa, tetapi juga masalah yang ingin mereka tindak lanjuti.
Mereka juga ingin mengeksplorasi masalah lingkungan lainnya, seperti polusi, hilangnya
keanekaragaman hayati, dan kelangkaan air, serta untuk memahami kaitan di antara isu-isu
yang ada.

Tujuan kami
Tujuan utama kami adalah untuk merawat warga global yang memiliki pemahaman yang
mendalam dan berbeda tentang dunia tempat mereka tinggal, dan yang bersedia mengambil
tindakan untuk dunia yang lebih baik. Warga yang kreatif, empati, kolaboratif, dan suka
memecahkan masalah. Siswa yang siap menghadapi masa depan ... dan guru juga!

Tujuan dari kurikulum ini
Silabus ini tidak dibuat untuk diajarkan melalui instruksi atau ceramah langsung, atau
untuk dibagikan kepada siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan konteks yang memadai
kepada guru sehingga mereka dapat mengarahkan siswanya ke arah yang benar,
menanggapi pertanyaan mereka dengan percaya diri, dan membimbing diskusi mereka.
Kami menyadari bahwa usia siswa, topik yang Anda ajarkan, budaya, dan bahkan politik dapat
memengaruhi cara Anda perlu mengajar tentang iklim dan lingkungan, namun kami
memutuskan untuk tetap berpegang pada satu kurikulum. Kami menekankan bahwa
meskipun siswa berasal dari latar belakang yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
ada, informasi dalam kurikulum ini adalah fakta ilmiah dan dirancang untuk dipercaya secara
universal.

Teknologi dan pedagogi
COVID-19 telah menunjukkan peran yang dapat dimainkan teknologi dalam memberikan
pendidikan yang berkualitas. Teknologi memungkinkan kita melakukan lebih dari sekadar
mengganti pena dan kertas; juga memungkinkan kami untuk menghubungkan siswa dan guru
dari setiap sudut dunia. Pedagogi adalah bagian penting dalam proses ini. Kami percaya

bahwa ada cara yang lebih baik untuk mengajar tentang iklim dan lingkungan dari hanya
sebatas kelas ceramah. Meminta siswa untuk menghafal definisi dan statistik tentang
perubahan iklim mungkin bukan cara terbaik untuk membangun pemahaman mereka, hingga
mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka. Itulah mengapa
kami memutuskan untuk mendedikasikan satu bab untuk masalah penting ini.
Siswa mengambil tindakan dan menciptakan perubahan di ruang kelas di seluruh dunia.
Siswa telah menanam pohon, mengembangkan gerobak tenaga surya, membersihkan pantai,
mendaur ulang, menemukan koper surya, mengembangkan resep bioplastik baru, bertemu
dengan Perdana Menteri, membawa perubahan nasional dengan titik-titik hijau, dan banyak
lagi!

Pertanyaan dan komentar? Silahkan hubungi: koen@takeactionglobal.org.
Kurikulum ini adalah bagian dari Proyek Aksi Iklim, pengalaman enam minggu yang
diluncurkan pada 28 September 2020 dan bertujuan untuk melibatkan lebih dari 1.000.000
siswa di lebih dari 100 negara. Website kami www.climate-action.info menampilkan semua
pencapaian mingguan siswa yang terlibat.

Kurikulum ini dan Proyek Aksi Iklim dibuat dan dikoordinasikan
oleh Take Action Global. TAG inc. adalah organisasi nirlaba 501
(c) 3 yang terdaftar di Florida, AS.
WWF adalah organisasi global terkemuka dalam konservasi
satwa liar dan spesies yang terancam punah, yang beroperasi di
hampir 100 negara di seluruh dunia.
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“Perubahan Iklim itu nyata. Polanya di seluruh dunia
berubah dan memengaruhi orang, hewan, dan lingkungan.
Untuk mengatasi krisis yang berkembang ini kita harus
mengambil tindakan. Kita harus mengubah pola pikir."
Dr. Jane Goodall, DBE, Pendiri the Jane Goodall
Institute & UN Messenger of Peace

“Pendidikan adalah kunci untuk mengubah perilaku siswa
dan pola pikir masyarakat. Untuk itu, kita perlu memahami
bahwa siswa dapat melakukan lebih dari sekadar
menghafal fakta tentang iklim dan lingkungan. Mereka
memiliki kapasitas untuk memecahkan solusi dunia nyata
dan mengambil tindakan untuk dunia yang lebih baik.”
Koen Timmers, Pendiri Climate Action Project

“Saat kita mempertimbangkan tindakan yang diperlukan
untuk melindungi planet kita, kita dapat melihat siswa untuk
memimpin. Generasi baru ini bergerak maju dalam upaya
aksi iklim dan berdampak pada dialog internasional tentang
masalah dan kebijakan sosial. Melalui penggunaan
jaringan dan pesan solidaritas dan ketahanan yang kuat,
para aktivis muda ini membawa aksi di luar kelas ke media
sosial, jalan-jalan kota, dan gedung pemerintah. Sebagai
warga dunia, mereka menunjukkan bahwa seseorang
dapat memberikan dampak positif pada iklim dan
lingkungan. Mereka perkasa dan tak kenal takut dan
berperan sebagai suara harapan - dan, seluruh dunia
memperhatikan mereka.”
Jennifer Williams, Salah Satu Pendiri Take Action
Global
“Perubahan iklim adalah tantangan lingkungan terbesar
yang pernah dihadapi dunia, tetapi kita dapat mengambil
langkah aktif. Apapun yang terjadi dalam dekade
mendatang, masa depan akan terlihat sangat berbeda, dan
sangat penting bahwa kaum muda dipersiapkan untuk
masa depan itu, dan diberi kesempatan untuk membentuk
dunia yang akan mereka warisi. Ini termasuk memahami
bagaimana kita harus bekerja dengan alam jika kita ingin
mencapai dunia yang sehat dan berkelanjutan."
Cecily Yip, Koordinator Pendidikan Global, WWF

“Kita perlu mendidik pelajar di segala usia tentang
penyebab dan dampak perubahan iklim, serta apa yang
dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan
iklim. Kita perlu mengajari masyarakat yang terkena
dampak tentang bagaimana mereka dapat mengatasi dan
beradaptasi dengan perubahan iklim. Kita perlu mendidik
peserta didik di sekolah tentang perubahan iklim sehingga
mereka dapat mengambil tindakan di sekolah dan
komunitas mereka. Kita perlu mendidik kaum muda untuk
memahami perubahan iklim dan bagaimana mereka dapat
beradaptasi dan mengembangkan inovasi tentang solusi
cerdas iklim yang pada gilirannya dapat menciptakan
lapangan kerja hijau bagi diri mereka sendiri. Kita perlu
memastikan bahwa pemuda menjadi suara yang lebih kuat
untuk perubahan iklim. Mereka hanya dapat melakukan ini
jika mereka memahami perubahan iklim, dampaknya, dan
apa yang dapat dilakukan.”Zipporah Musyoki,
Koordinator Program Daerah ESD, WWF Africa Region

“Pemanasan global adalah masalah terbesar yang pernah
kita hadapi sebagai spesies. Hal itu memengaruhi setiap
elemen kehidupan kita, namun banyak orang masih belum
mengetahuinya atau tidak memahaminya. Pendidikan
sudah sepantasnya dianggap sebagai salah satu cara
terpenting untuk membantu menyelesaikan krisis iklim. Kita
perlu mengajari kaum muda kita bagaimana mereka dapat
memperbaiki masalah yang mereka hadapi. Memberi
mereka alat yang mereka butuhkan, dan harapan yang
akan mendorong mereka menuju masa depan yang lebih
berkelanjutan. Moto kami di WWF adalah Berjuang untuk
dunia Anda, dan kami ingin memastikan generasi
mendatang memiliki kesempatan dan pemahaman yang
sama sehingga mereka dapat melanjutkan perjuangan itu.
Mereka akan menjadi generasi yang memperbaiki
masalah.”
Seán Mallon, Ahli Perubahan Iklim, WWF-UK

“Tantangan yang dihadapi dunia akibat perubahan iklim
dan hilangnya keanekaragaman hayati memang
menakutkan, tetapi penting bahwa kaum muda yang
tumbuh di masa krisis ini tidak merasa tidak berdaya,
melainkan berfokus pada misi membentuk dunia yang
hidup seimbang dengan alam. Saat dunia bergeseri dari
cara hidup dan bekerja yang kita tahu tidak dapat
dipertahankan selamanya ke masa depan yang baru,
berkelanjutan, tanpa karbon, akan ada peluang bagi kaum
muda yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan tekad
untuk memimpin. Jika pendidik membekali mereka dengan
benar dan menginspirasi mereka dengan potensi mereka,
masa depan mereka dapat menjadi salah satu tempat
mereka dapat berkembang - tidak hanya bertahan. "
Matt Larsen-Daw, Pengelola Pendidikan, WWF-UK

2. Pemahaman tentang Perubahan Iklim
Kita mendengar banyak tentang perubahan iklim, tapi apa itu? Dalam bab ini, Anda akan
mempelajari definisi ilmiah tentang perubahan iklim, bagaimana kita mengetahuinya, dan
apa artinya ketika kita mengatakan bahwa saat ini kita menghadapi keadaan darurat iklim.

Penyatuan persepsi
Masih banyak kebingungan seputar perubahan iklim. Banyak istilah yang bercampur dan
orang-orang tidak memahami prinsip intinya. Kurikulum ini tidak hanya mengandalkan kutipan
fakta, tetapi berfokus pada pemahaman 'mengapa' di balik sesuatu. Pendekatan berpikir kritis
ini akan lebih mudah dikomunikasikan kepada siswa dan akan memudahkan mereka untuk
memahaminya.

Pemanasan Global vs Perubahan Iklim
Pemanasan Global adalah pemanasan bertingkat di atmosfer, lautan, dan permukaan Bumi.
Sebagai gambaran, Anda perlu membayangkan seluruh planet meningkat suhunya, bukan
hanya di satu area. Pemanasan ini disebabkan oleh gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer
dari berbagai sumber, yang kemudian memerangkap panas dan cahaya matahari, seperti
rumah kaca besar. Saat itulah segalanya mulai memanas.
Meskipun kita telah melihat beberapa perubahan alami dari waktu ke waktu, perubahannya
relatif kecil. Perubahan terbesar telah terjadi belakangan ini dan merupakan hasil dari aktivitas
manusia.
Perubahan Iklim adalah pergeseran pola cuaca jangka panjang yang disebabkan (dalam hal
ini) oleh Pemanasan Global. Artinya, perubahan kondisi kehidupan, bukan hanya perubahan
suhu. Dunia yang memanas akan berdampak langsung pada daerah yang sudah panas, dan
di daerah lain, panas akan berdampak langsung pada pola cuaca.

Akibat perubahan iklim, pola cuaca akan menjadi lebih ekstrim dan tidak menentu. Kita sudah
mengalami Perubahan Iklim; kita mengalami musim panas yang lebih intens dan musim dingin
yang lebih kuat serta akibat peristiwa cuaca yang mengikutinya.
Saat Pemanasan Global meningkat, begitu pula efek Perubahan Iklim.
Iklim yang berubah adalah berita buruk bagi kehidupan di planet kita. Iklim yang stabil
membantu makhluk hidup berkembang karena mereka memiliki waktu untuk beradaptasi
selama bertahun-tahun dengan kondisi tempat mereka tinggal, sampai ciri dan perilaku
mereka sempurna untuk kondisi tersebut. Jika iklim berubah lebih cepat daripada
kemampuan mereka beradaptasi dengan kondisi baru, hal itu dapat menyebabkan spesies
tidak lagi dapat bertahan hidup di tempat yang sama atau dengan melakukan hal-hal yang
selalu mereka lakukan.

Sebuah panel ilmuwan internasional yang dikenal sebagai Panel Antarpemerintah untuk
Perubahan Iklim (IPCC) menerbitkan sebuah studi yang merinci seperti apa dampak
pemanasan global terhadap planet kita, dan mereka menggunakan derajat untuk
menunjukkan apa artinya secara nyata. Semakin hangat cuacanya, semakin buruk efeknya.

Kita mencoba membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius. Target ini harus dicapai
untuk melindungi lingkungan yang menopang kita.
Perubahan 2 derajat akan menghancurkan planet kita ...
Kita saat ini berada di kondisi menuju 4 derajat.

Cuaca vs Iklim
Konsep iklim dan cuaca sering bercampur aduk, yang kemudian orang-orang berpikir bahwa
perubahan cuaca adalah bukti melawan pemanasan global. Berikut adalah definisi singkat
dari masing-masing untuk memahami perbedaannya.
●

Cuaca adalah ketika kita berbicara tentang perubahan atmosfer pada jangka pendek.
Begitulah cara manusia merasakan lingkungan sekitarnya. Beberapa contohnya
adalah hujan, salju, tutupan awan, kelembaban dan banyak keadaan lain yang kita
kenal. Perihal ini dapat berubah dengan cepat dan sulit diprediksi karena sifatnya yang
mudah berubah.

●

Iklim mengacu pada pola cuaca dalam jangka panjang di wilayah tertentu. Daerah
yang berbeda dapat memiliki iklim yang unik (daerah pesisir, gurun). Iklim biasanya
diukur dalam jangka waktu yang berkisar dari beberapa dekade, atau bahkan ratusan
ribu tahun.

Cuaca adalah apa yang kita alami sehari-hari atau minggu-ke-minggu. Hujan, angin, suhu
dingin, dan gelombang panas semuanya adalah cuaca. Cuaca dipengaruhi oleh banyak
faktor di atmosfer dan sulit diprediksi. Satu tahun mungkin memiliki cuaca yang sangat
berbeda dari tahun berikutnya, tetapi perbedaan ini tidak menunjukkan perubahan iklim yang
pasti. Oleh karena itu, kita mungkin mengalami musim dingin yang lebih dingin dari

sebelumnya, tetapi masih berada dalam periode perubahan iklim di mana planet sedang
memanas.
Sejak abad ke-18, para ilmuwan telah memantau dan mencatat cuaca, dan catatan ini
menunjukkan kepada kita bahwa iklim telah berubah; planet kita menjadi lebih hangat.

Gas-gas Rumah Kaca
Gas yang memerangkap panas di atmosfer disebut gas rumah kaca. Ketika sinar matahari
merambat melalui atmosfer kita, gas-gas ini dapat memperkuat efek panas tersebut, seperti
yang dilakukan rumah kaca untuk tanaman. Kami menyebut dampak individu dari gas-gas ini
sebagai potensi pemanasan global atau Global Warming Potential (GWP). Dua Gas Rumah
Kaca (GRK) terpenting yang harus diketahui adalah:

●

●

Karbondioksida (CO2): Karbon dioksida memasuki atmosfer melalui pembakaran bahan
bakar fosil (batu bara, gas alam, dan minyak), limbah padat, pohon, dan bahan biologis
lainnya, dan sebagai hasil dari reaksi kimia tertentu (misalnya pembuatan semen).
Karbon dioksida dikeluarkan dari atmosfer (atau "diasingkan") ketika diserap oleh
tanaman sebagai bagian dari siklus karbon biologis.
Metana (CH4): Emisi metana menjadi sangat penting saat kita belajar tentang pola
makan kita. Emisi ini dihasilkan dari peternakan dan praktek pertanian lainnya dan oleh
pembusukan sampah organik di tempat pembuangan sampah kota. Saat hewan
mengunyah rumput dan bersendawa atau buang angin, mereka melepaskan metana ke
udara. Dan meskipun emisi metana lebih sedikit daripada emisi karbon, emisi metana
memiliki GWP yang jauh lebih besar. Artinya, sedikit saja bisa berdampak jauh lebih
besar.

Karbon sebenarnya adalah elemen yang sangat umum yang dapat ditemukan dalam segala
hal mulai dari batuan, makanan, dan bahkan kita! Kami adalah makhluk hidup dari karbon.
Karbon bukan elemen yang buruk, tetapi sayangnya karena aktivitas manusia, konsentrasi
karbon di atmosfer kita bertambah lebih tinggi dari batas normal.
Peningkatan karbon di atmosfer kita berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Keadaan ini
semua dimulai selama revolusi industri ketika kita menemukan energi dari pembakaran, jadi
kita mulai membakar batu bara dan minyak untuk menggerakkan kereta api dan memasok
daya untuk pabrik. Kita menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dan untuk
memanaskan serta mendinginkan rumah.
Bahan bakar fosil berasal dari karbon tua dari tumbuhan dan hewan yang membusuk selama
ratusan juta tahun. Materi yang membusuk ini memadat, menyatu, dan terbentuk karena
panas yang luar biasa di dalam mantel bumi.
Tidak hanya dari pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan lepasnya GRK ke
atmosfer, perusakan sumber daya alam yang mungkin menyimpan banyak karbon juga
menjadi penyebab. Pelepasan GRK yang besar ke atmosfer juga terjadi karena penebangan

hutan, lahan gambut yang digali, hutan yang dihancurkan untuk dijadikan lahan, dan bahkan
pencairan ibun abadi (permafrost) purba.
Sumber daya alam seperti pohon dan rawa adalah cara terbaik untuk menyerap karbon dari
atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah. Kita perlu mengembalikannya dari mana
asalnya - kita menyebut jenis sumber daya alam ini sebagai Solusi Berbasis Alam. Alam
kembali mengambil dan menyerap polusi yang kita buat sehingga berdampak baik bagi
kehidupan.

Siklus alam vs dampak manusia
Iklim kita selalu dalam keadaan berubah, dan mengalami siklus alami perubahan yang dapat
terjadi dalam jangka pendek (misalnya musim) dan sangat panjang (misalnya zaman es).
Planet Bumi memiliki iklim yang relatif stabil selama 10.000 tahun terakhir. Perubahan telah
dibatasi pada variasi iklim yang lebih kecil. Periode stabil inilah yang memungkinkan manusia
untuk berkembang - mengandalkan curah hujan musiman dan perubahan suhu untuk
menyempurnakan teknik pertanian produktif.
Siklus alam ini tidak lagi menjadi faktor dominan tetapi telah digantikan oleh siklus yang
dipengaruhi oleh manusia. Grafik di bawah ini menunjukkan batasan CO2 dalam konteks
historis. Bagian terakhir di sebelah kanan menunjukkan lonjakan CO2 di atmosfer sejak
revolusi industri. Lonjakan ini belum pernah terjadi sebelumnya yang secara langsung
berhubungan dengan industrialisasi planet ini melalui pengaruh manusia.
Kita telah melampaui siklus alami dan menciptakan siklus buatan. Oleh karena itu, skala waktu
geologi saat ini disebut Antroposen.

Dampak kita
Sebuah zaman baru
Saat ini planet kita menghadapi tantangan terbesarnya - dan itu karena kita. Aktivitas
manusia mengubah setiap bagian dari planet kita. Perubahan ini begitu besar sehingga para
ilmuwan mengatakan bahwa kita telah memasuki zaman baru - zaman Antroposen, yang
berarti "zaman manusia".
Manusia hanya ada selama 200.000 tahun, sangat pendek dibandingkan dengan 4,6 miliar
tahun sejarah planet kita. Namun pada jarak itu kita memiliki dampak yang lebih besar bagi
planet kita daripada spesies lain - dan dampak kita meningkat. Kita telah menyebar ke
hampir setiap bagian planet ini, menebang hutan untuk membuat lahan pertanian dan,
seiring waktu, menetap di kota-kota besar. Perubahan teknologi telah menyebabkan
pertumbuhan industri dan sekarang kita mengkonsumsi lebih banyak sumber daya bumi
daripada sebelumnya.
Tindakan kita telah menyebabkan perubahan iklim, karena kita terus membakar bahan
bakar fosil dalam jumlah besar, melepas karbon dioksida ke atmosfer bumi.

Menghadapi masa depan
Di zaman baru ini, kita menghadapi pilihan yang sulit. Jika kita terus mengambil lebih
banyak dari planet kita daripada yang kita taruh kembali, maka kita mempertaruhkan
kelangsungan hidup. Tapi kesulitan ini juga bisa menjadi kesempatan. Kita memahami apa
yang terjadi dan bagaimana kitai dapat mengubah cara hidup untuk membentuk masa
depan yang lebih baik bagi planet, tempat manusia dapat berkembang bersama alam.
Dengan membuat pilihan yang tepat sekarang, kita dapat memelihara keadaan planet kita
dan melindungi Bumi untuk banyak generasi yang akan datang.

Perubahan iklim dapat dan memang terjadi secara alami, namun keadaan darurat iklim
saat ini disebabkan oleh manusia. Pemanasan global terjadi pada skala dan kecepatan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia. Fenomena ini terjadi terlalu cepat bagi hewan dan
manusia untuk beradaptasi. Beberapa spesies bermigrasi atau beradaptasi dengan kondisi
baru, tetapi banyak spesies lainnya yang semakin menurun atau menuju kepunahan.
Video NASA yang menunjukkan kenaikan suhu global:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

Titik krisis
Keadaan darurat saat ini disebabkan terutama oleh tiga aktivitas manusia:
1. Pembakaran bahan bakar fosil
Sejak dimulainya revolusi industri pada akhir abad ke-18, perkembangan manusia
telah didukung oleh negara-negara maju dari Barat yang mengekstraksi dan
membakar bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas - bahan kaya karbon
yang terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang sudah lama mati. Pembakaran ini
telah melepaskan karbon dioksida (CO2) ke atmosfer dalam jumlah besar. Karena
industrialisasi telah menyebar ke seluruh dunia, semakin banyak energi yang
dibutuhkan. Termasuk penyebaran digitalisasi karena daya dibutuhkan untuk
komputer dan penyimpanan data. Kita melihat tingkat CO2 yang lebih tinggi daripada
yang telah terjadi dalam 800.000 tahun. CO2 adalah gas rumah kaca dan penyebab
besar pemanasan global.

2. Penggundulan hutan
Hutan penting bagi planet ini karena hutan menyerap sejumlah besar karbon dari
atmosfer dan melepaskan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Manusia
telah menghancurkan hutan yang sangat luas untuk memanen kayu dan untuk
membuka lahan pertanian, dan deforestasi (perusakan hutan) terus berlanjut dengan
kecepatan yang mengerikan. Perusakan hutan melepaskan karbon dioksida,
sekaligus menurunkan kemampuan planet kita untuk menangkap karbon dari
atmosfer. Tonton klip ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengapa
penggundulan hutan menjadi masalah besar bagi planet kita:
Amazon Sedang Sekarat: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Perusakan keanekaragaman hayati

Iklim tidak hanya menyediakan kondisi bagi kehidupan untuk berkembang tapi juga sebaliknya karena tindakan makhluk hidup juga membantu menjaga
kestabilan iklim. Aktivitas manusia (perburuan, perusakan habitat, polusi, dll)
telah menyebabkan penurunan 60% populasi satwa liar hanya dalam 50
tahun, dan jika penurunan ini terus berlanjut, banyak ekosistem tidak dapat
berperan dalam mendukung kehidupan - termasuk kita.

Hanya beberapa derajat...
Saat ini, suhu Bumi sekitar 1°C lebih hangat dari 100-150 tahun yang lalu. Perubahan ini
mungkin tidak terlihat banyak - lagipula, kita menghadapi fluktuasi suhu yang jauh lebih besar
setiap hari, tetapi bagi bumi kenaikan suhu rata-rata ini cukup signifikan. Mari kita teliti
alasannya.
Pertama, perubahan ini tentang kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia. Sebuah fakta
penting. Artinya, beberapa bagian bumi telah memanas hingga lebih dari 1,1°C dan sebagian
lainnya mengalami pemanasan lebih kecil. Pemanasan global di kutub 4 kali lebih cepat
dibandingkan dengan pemanasan global di sekitar ekuator, dan dua kali lebih cepat dari ratarata pemanasan global. Ada juga perbedaan antara belahan bumi utara dan selatan.
Misalnya, Belahan Bumi Utara memanas lebih cepat daripada Belahan Bumi Selatan karena
secara proporsional terdapat lebih banyak daratan di Belahan Bumi Utara, dan daratan
memanas lebih cepat daripada air.
Kedua, perubahan iklim masa lalu mengajarkan bahwa beberapa derajat sudah cukup untuk
mengubah Bumi tanpa bisa dikenali. Misalnya, suhu dunia rata-rata selama zaman es hampir
4 hingga 6°C lebih rendah dari masa sekarang. Namun suhu waktu itu cukup untuk mengubah
begitu banyak air menjadi salju dan es sehingga permukaan laut tidak kurang atau lebih
rendah dari 120 meter. Keadaan waktu itu mengubah daratan secara drastis.
Di Eropa, misalnya, Kepulauan Inggris bukanlah pulau. Mereka terhubung ke Eropa melalui
jembatan darat dan merupakan bagian dari daratan Eropa. Bentuk lahan yang luas ini ideal
untuk mamalia besar yang merumput seperti mammoth, badak berbulu, kuda stepa, dan rusa
raksasa. Siapapun yang akan kembali dengan mesin waktu, misalnya dari 22.000 tahun yang

lalu (= puncak zaman es terakhir), tidak akan mengenali apa pun di sini. Semuanya sangat
berbeda. Dan, semua dengan suhu rata-rata global yang lebih rendah. Jika kita membiarkan
iklim kita yang sudah menghangat dan meningkatkannya hingga 4 hingga 6°C, kita akan
secara drastis mengubah wajah planet ini.
Selain tumbuhan dan hewan, lautan juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan tinggi manusia
dalam melepas gas rumah kaca ke atmosfer.
Sepertiga dari seluruh emisi CO2 pernah diserap oleh lautan kita. Tanpa penyerapan alam
ini, planet kita akan jauh lebih panas daripada sekarang - tetapi pelarutan CO2 di air laut
menyebabkan lautan menjadi asam. Pengasaman ini berarti air menjadi lebih keras bagi
tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya, sehingga karang mulai memutih dan hewan
laut terpaksa bermigrasi atau terkena dampak. Tingkat pengasaman laut selama beberapa
dekade sekarang sekitar 100 kali lebih cepat daripada 55 juta tahun terakhir.
Lautan secara signifikan menunda efek pemanasan global karena dapat menyerap panas
ekstra dalam jumlah yang signifikan. Sebagaimana sepanci air yang tidak langsung mendidih,
lautan membutuhkan waktu untuk menghangat. Lautan kita terdiri dari arus air dingin dan
panas yang rumit dan bercampur, menciptakan arus yang memengaruhi pola cuaca. Sebagai
hasilnya, air hangat ini akan menciptakan cuaca baru yang lebih keras dan lebih intens.
Jadi, pemanasan lautan tidak hanya berdampak pada cuaca, tetapi juga ikan yang hidup di
dalamnya - dan para nelayan yang menyediakan makanan untuk kita.

Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragam hayati
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
Perubahan iklim belum menjadi faktor besar dalam penurunan keanekaragaman hayati
hingga saat ini, tetapi para ilmuwan sekarang melihat efek dari kenaikan suhu pada satwa
liar dan jelas bahwa banyak spesies akan menghadapi masalah di tahun-tahun mendatang
seiring dengan kenaikan suhu. Spesies yang terbiasa dengan kondisi tertentu sedang
menggeser jangkauannya - menimbulkan efek langsung pada ekosistem lain, dan dalam
beberapa kasus di mana mereka tidak dapat melakukannya, spesies ini berjuang untuk
bertahan hidup dari perubahan habitat mereka.
Hal penting yang harus diperhatikan adalah keanekaragaman hayati adalah kawan
terpenting kita dalam menstabilkan iklim. Ekosistem yang sehat memainkan peran kunci
dalam menyerap dan mengunci karbon, dan saat kita menghancurkan habitat dan
menyebabkan populasi satwa liar menurun, kita membuat perubahan iklim lebih sulit untuk
dikendalikan, dan alam serta manusia menjadi lebih rentan terhadap dampaknya.
Laporan Planet Hidup WWF 2020 mengungkapkan bahwa populasi satwa liar telah turun
rata-rata 68% sejak 1970. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia
- terutama perusakan habitat untuk membuka lahan untuk produksi makanan, dan
penangkapan ikan di lautan yang tidak berkelanjutan.

Hutan dan lautan sangat penting dalam upaya menangani perubahan iklim.
Video singkat di kelas tentang hubungan antara keanekaragaman hayati dan perubahan
iklim: https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

HUTAN
Hutan yang sehat menyerap karbon dari atmosfer sebagai CO2 dan menguncinya di
pepohonan dan tanah.
Perubahan iklim meningkatkan risiko kebakaran hutan dan hama invasif, yang khususnya
merusak hutan yang terfragmentasi oleh aktivitas manusia.
LAUTAN
Dalam ekosistem laut yang hidup, karbon diambil dari atmosfer oleh fitoplankton, disimpan
dalam biomassa satwa liar, kemudian tenggelam ke dasar laut sebagai kotoran dan puing.
Perubahan iklim mengancam habitat utama yang penting untuk menopang ekosistem laut seperti terumbu karang.

DUNIA DALAM KEBAKARAN
Setiap tahun jumlah kebakaran hutan dilaporkan bertambah di seluruh dunia,
menghancurkan kawasan habitat alami yang luas termasuk hutan hujan Amazon dan semak
Australia, dan menimbulkan ancaman bagi manusia dan satwa liar. 10% emisi gas rumah

kaca dunia diakibatkan oleh kebakaran hutan setiap tahun, dan jumlah, skala, dan durasi
kebakaran meningkat karena perubahan iklim. Kebakaran merupakan ancaman bagi
kelangsungan hidup spesies yang terancam punah dan dapat mengganggu keseimbangan
ekosistem akibat hilangnya spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan kebakaran.

Efek perubahan iklim
Sekarang kita tahu tentang proses Pemanasan Global dan artinya, penting bagi kita untuk
membicarakan apa artinya, dan kita dapat membicarakannya.

Suhu Akan Terus Meningkat
Musim panas akan menjadi lebih kering dan lebih panas, yang dapat menyebabkan
kekurangan air minum dan gagal panen di sektor pertanian. Kita mendapatkan lebih banyak
hari tropis (lebih hangat dari 30°C) dan gelombang panas lebih sering terjadi. Kita merasakan

tekanan suhu panas karena kenaikan suhu terutama di area padat bangunan/ urban (heat
island effect).

Kutub Arktik Kemungkinan Menjadi Tak Ber-Es
Kutub Arktik diperkirakan akan tanpa es di musim panas sebelum pertengahan abad. Kondisi
ini akan mengurangi efek albedo dari es (pantulan sinar matahari menjauh dari bumi), dan
menjadi titik kritis pemanasan.

Perubahan Pola Presipitasi
Proyeksi iklim masa depan menunjukkan bahwa pola baru-baru ini terhadap peningkatan
curah hujan yang tinggi akan terus berlanjut. Laut dan samudra yang memanas akan
menguapkan lebih banyak air ke atmosfer dan menciptakan penampakan badai yang lebih
besar, yang akan memiliki curah hujan yang lebih besar dari biasanya. Awan juga akan
menjatuhkan semua air ini di pantai, sehingga daerah pedalaman akan kekurangan air.

Badai Akan Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Intens
Intensitas, frekuensi, dan durasi angin hurikan dan topan diproyeksikan semuanya meningkat
karena iklim terus memanas. Sekali lagi, fenomena ini terkait dengan jumlah air yang diuapkan
oleh panas.

Lebih Banyak Kekeringan dan Gelombang Panas
Kekeringan dan gelombang panas adalah periode cuaca panas yang tidak normal yang
berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Fenomena ini diproyeksikan menjadi
lebih intens dan lama, dan penampakan suhu dingin menjadi kurang intens di mana-mana.
Pada akhir abad ini, hari-hari dengan cuaca sangat panas sekali dalam 20 tahun (peristiwa
satu hari) diproyeksikan akan terjadi setiap dua atau tiga tahun di sebagian besar belahan
bumi utara.

Permukaan Laut Akan Naik
Permukaan laut global telah naik sekitar delapan inci (20an cm) sejak pencatatan ilmiah yang
dimulai pada tahun 1880. Kenaikan ini diproyeksikan akan naik satu sampai delapan kaki (0,3
- 2,5 m) pada tahun 2100. Kondisi ini adalah hasil dari penambahan air dari es yang mencair
dari daratan dan dari perluasan air laut yang menghangat.
Lihat bagaimana kenaikan permukaan laut dapat berdampak pada wilayah Anda:
https://choices.climatecentral.org/#12/40.7116/-74.0010?compare=scenarios&carbon-endyr=2100&scenario-a=unchecked&scenario-b=extreme-cuts

Banjir

Dalam beberapa dekade mendatang, gelombang pasang dan badai, ditambah kenaikan
permukaan laut dan penurunan tanah, meningkatkan titik banjir di banyak daerah.

Pengungsi Iklim
Pengungsi lingkungan adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan daerah asalnya
karena perubahan tiba-tiba atau jangka panjang yang terjadi di lingkungan lokal mereka.
Perubahan ini mengorbankan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat lokal.
Beberapa bagian dunia akan menjadi tidak dapat ditinggali oleh manusia karena panas yang
menyengat atau kurangnya sumber daya seperti air dan makanan. Wilayah yang awalnya
paling rentan dapat ditemukan di sepanjang garis khatulistiwa, atau di komunitas daerah
gurun - seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika.

Kesehatan Kita
Kondisi yang lebih keras dan lebih banyak tekanan akan berdampak pada kesehatan kita.
Kualitas udara akan menurun yang menyebabkan masalah pernafasan, gelombang panas
memengaruhi orang sakit dan lansia yang memiliki masalah dalam pengaturan suhu tubuh.
Kurangnya akses ruang hijau terbukti berdampak banyak pada jiwa dan kesejahteraan
seseorang yang dapat berujung pada penyakit.

Menampilkan konsekuensi pada peta dinamis:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world

Solusi
Meski banyak dampak negatif yang terjadi, kita memilih bertindak untuk memberikan
harapan. Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Kita memiliki
solusi untuk pemanasan global, dan tahu bagaimana menggunakannya. Kita hanya perlu
bertindak.

Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil
Upaya ini adalah langkah pertama yang penting. Penggunaan bahan bakar fosil bertanggung
jawab atas 70 hingga 75% emisi antropogenik gas rumah kaca di seluruh dunia. Di Uni Eropa,
angka itu bahkan mendekati 80%. Oleh karena itu, penggantian bahan bakar fosil ini dengan
alternatif rendah karbon merupakan cara tercepat menuju keberhasilan iklim.

Energi terbarukan

Kita perlu beralih ke sumber energi rendah karbon yang dapat diperbarui dan berdampak
rendah pada planet kita.
Alternatif terbaik untuk bahan bakar fosil yang kita miliki adalah listrik yang dihasilkan oleh
tenaga angin dan matahari. Kedua tenaga ini adalah energi yang disediakan oleh panas
matahari, atau kekuatan angin. Kita benar-benar memanfaatkan kekuatan kuat yang ada dan
menggunakannya untuk sumber energi bagi rumah kita. Sektor energi yang benar-benar baru
ini memiliki tantangan tersendiri, kita perlu meningkatkan efisiensi distribusi listrik DAN kita
harus menyediakan penyimpanan dalam jumlah tertentu, karena matahari dan angin tidak
selalu ada.
Beberapa negara dapat menggunakan energi panas bumi, yang melibatkan penggunaan
panas dari bagian dalam bumi. Contoh paling mencolok adalah Islandia. Air tanah dengan
suhu sekitar 300°C dapat mudah ditemukan di sana dengan kedalaman beberapa ratus meter.
Potensi ini sangat ideal untuk menghangatkan rumah dan menghasilkan listrik.

Transportasi berdaya listrik
Kita perlu mengubah cara kita bepergian; hal ini bukan hanya tentang mengganti bahan bakar
yang digunakan kereta. Kita juga perlu lebih sering menggunakan transportasi umum dan
menggunakan transportasi alternatif selain mobil pribadi. Permintaan akan transportasi terus
meningkat, baik untuk orang maupun barang. Karena banyak alat transportasi kita saat ini
menggunakan bahan bakar untuk mesin, emisi gas rumah kaca adalah dampak yang besar
dari cara kita bepergian.
Kendaraan listrik jauh lebih efisien daripada mesin bahan bakar konvensional. Selain tidak
adanya emisi gas rumah kaca, dampaknya juga jauh lebih baik untuk kesehatan kita.
Kendaraan listrik mengeluarkan lebih sedikit debu halus dan nitrogen oksida (NOx). Dari sudut
pandang sosial, kendaraan listrik merupakan peluang besar dan suatu keharusan bagi
pemerintah mana pun. Untuk saat ini, tantangan utamanya adalah harga jual dan
pengembangan infrastruktur untuk pengisian daya. Untungnya, semua upaya berjalan ke arah
yang benar dalam hal biaya dan infrastruktur pengisian daya.
Karena peralihan ke alternatif rendah karbon untuk sektor penerbangan masih dalam
pengembangan, sangat ideal untuk meminimalkan jumlah perjalanan udara.

Bangunan dan infrastruktur yang maju
Proses memanaskan atau mendinginkan gedung, serta menggunakan air panas,
membutuhkan banyak energi. Kita perlu meningkatkan efisiensi energi agar gedung tetap
hangat. Pertama-tama Anda melakukan ini dengan mengisolasi atap atau lantai loteng,
kemudian memasang kaca berefisiensi tinggi pada sambungan kayu berkualitas tinggi,
menyekat dinding dan lantai, dan terakhir dengan menjaga bangunan kedap udara untuk
mencegah kehilangan panas melalui retakan dan celah. Sebuah bangunan dianggap siap
untuk masa depan jika juga memiliki pemanas lantai - dinding atau radiator suhu rendah.

Perubahan industri
Revolusi industri adalah waktu kegiatan industri kita mulai benar-benar berdampak pada
planet ini dalam skala besar. Jadi hal masuk akal, jika kita perlu memikirkan kembali dan
memperbaiki proses industri ini agar lebih berkelanjutan. Bergantung pada sektor industri, ada
kemungkinan pengurangan emisi yang signifikan, termasuk melalui:
●
●
●
●
●

Meningkatkan efisiensi energi untuk proses produksi.
beralih ke listrik (berkelanjutan) untuk proses pemanasan dan produksi hidrogen
berkelanjutan dalam proses kimia dan produksi baja
menerapkan pemulihan sisa panas, misalnya di sektor bangunan
menyerap emisi CO2 untuk penyimpanan atau pembuatan bahan baru
menerapkan ekonomi sirkular dan penggunaan bahan yang lebih efisien

Pertanian
Produksi pangan merupakan salah satu penyumbang utama perubahan iklim, sekaligus
menjadi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati.
Kita sebagai konsumen memiliki peran besar dalam isu ini. Apa yang kita lakukan
memengaruhi pemerintah dan toko-toko yang menjual makanan. Kita perlu memikirkan
kembali konsumsi daging dan produk susu kita. Jika Anda membandingkan dampak dari
berbagai daging dan produk susu, daging domba dan sapi ternyata tidak hanya memiliki jejak
iklim terbesar dalam sektor pangan, tetapi juga penyumbang terbesar dalam hal konsumsi air
dan lahan (penggundulan hutan). Mengurangi konsumsi daging dan produk susu juga
bermanfaat bagi kesehatan kita.
WWF telah menciptakan prinsip-prinsip hidupbaik untuk menunjukkan kepada Anda cara
melakukannya dan tetap menikmati makanan yang lezat dan bervariasi.

Mengubah ekonomi kita menjadi ekonomi sirkular
Ekonomi yang terorganisir secara sirkuler memiliki dampak CO2 dari suatu produk atau
layanan selama siklus operasi lebih sedikit daripada dalam sistem linier. Selama fase desain
suatu produk, hal utama yang diperhatikan adalah kemudahan membongkar produk sesaat
setelah tidak digunakan. Bahan produksi yang digunakan dibuat sesuai tujuan utama
sehingga mudah bagi pelanggan untuk memisahkan dan menggunakannya kembali.
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Mengurangi kadar CO2 di atmosfer
Hampir semua skenario yang memberi kita peluang yang masuk akal untuk tetap berada di
bawah batas bahaya dua derajat pada tahun 2100 bersangkutan dengan istilah yang disebut
emisi negatif. Dalam praktiknya, istilah ini berarti menghilangkan CO2 dari atmosfer.

Penggunaan solusi berbasis alam yang disebutkan sebelumnya adalah cara termudah dalam
pelaksanaan. Solusi termurah, termudah, dan paling efektif adalah menanam pohon. Pohon
menangkap karbon dari atmosfer dan menyimpannya dengan aman di tanah. Berdasarkan
perkiraan, jika kita menanam 1 triliun pohon di seluruh planet, maka akan cukup untuk menarik
karbon dari atmosfer dalam upaya penanganan masalah kita. Jumlah pohon yang sepertinya
banyak, tetapi hal ini mungkin jika Anda berpikir tentang ukuran planet ini.
Ada jenis lain dari teknologi penangkapan karbon yang dikenal sebagai rekayasa-geo.
Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang dikenal sebagai CCS atau BECCS adalah
proses atau penggunaan teknologi untuk menangkap karbon dan kemudian mengangkutnya
melalui jaringan pipa raksasa dan menyimpannya di bawah tanah. Solusi ini adalah teknik
yang masih dibuat dan sangat mahal - belum terbukti berhasil dalam skala besar. Banyak ide
lain, dengan tantangannya, untuk menghilangkan CO2. Beberapa ide membutuhkan energi
yang sangat besar, tidak (belum) ekonomis, dan yang lainnya masih membutuhkan banyak
penelitian untuk penentuan potensi, kelebihan dan kekurangannya.
Apa yang akan Anda lakukan, apakah Anda akan menggunakan solusi alami seperti pohon?
Atau apakah Anda akan menggunakan teknologi untuk membantu memperbaiki masalah?

Adaptasi iklim: menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan
Dampak spesifik dari pemanasan global sudah bisa dirasakan atau tidak bisa lagi
dihentikan. Dan kita harus bersiap untuk itu. Oleh karena itu, adaptasi iklim adalah proses
di mana masyarakat beradaptasi dengan iklim saat ini atau yang diharapkan berikut
pengaruh yang ada, untuk membatasi kerusakan yang dapat disebabkan oleh pemanasan
global dan untuk menggunakan peluang yang ada.
Pengambilan tindakan adaptasi yang tepat waktu selalu lebih murah daripada perbaikan
efek pemanasan global. Ilmuwan dan pemerintah harus memikirkan upaya adaptasi, di saat
mereka juga mempertimbangkan tantangan yang lebih besar dan penting dalam
memperlambat dan menghentikan perubahan iklim itu sendiri.

Tombol Henti
Jika kita menekan tombol khayalan yang segera menghentikan semua emisi yang memasuki
atmosfer kita, Bumi akan tetap terus memanas dalam beberapa dekade mendatang. Kondisi
ini disebut Drawdown. Artinya, jika kita menghentikan semua emisi GRK sekarang juga,
masih perlu waktu lama untuk disaring melalui sistem. Kita sudah melepaskan gas, sekarang
dampaknya terjadi. Kita tidak dapat mengandalkan pengurangan emisi saja untuk
memperbaiki masalah ini. Oleh karena itu, kita perlu mengeluarkan karbon dari atmosfer
dengan solusi berbasis alam seperti menanam pohon.

Tindakan Pemerintah
Bahasan sebelumnya adalah pengantar singkat untuk semua hal yang perlu Anda ketahui
tentang perubahan iklim dan apa artinya. Tapi sekarang kita perlu berbicara tentang
bagaimana kita bekerja untuk memperbaikinya. Sementara individu memiliki tempat
perubahan, kita membutuhkan pemerintah untuk membuat undang-undang dan membantu
kita menjadikan pengurangan emisi sebagai prioritas utama. Kita tidak bisa melakukan ini
sendirian!
Kita membutuhkan semua negara untuk bekerja sama di tingkat tertinggi untuk menghentikan
masalah bersama. Jika kita semua merasakan efek pemanasan dunia, maka kita semua
harus setuju untuk bekerja sama untuk memperbaikinya. Dan hal ini membawa kita pada
kesepakatan yang sangat khusus yang mungkin pernah Anda dengar tentang…

Perjanjian Paris (2015)
Perjanjian Iklim Paris bertujuan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat
Celcius.
Perjanjian iklim ditandatangani pertama kali di Paris pada 12 Desember 2015, di mana hampir
semua negara di dunia berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata melawan pemanasan
global.
Inti dari Perjanjian Paris adalah tujuan penuh untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global
jauh di bawah 2°C dibandingkan dengan periode pra-industri (1850-1900) dan untuk
melakukan upaya dalam membatasi pemanasan global hingga 1, 5°C. Kita ingin
menghentikan lebih banyak pemanasan ke planet kita karena dampak negatif yang
ditimbulkannya.
Perjanjian ini pada prinsipnya mengikat, tetapi tidak ada mekanisme sanksi khusus yang telah
ditetapkan.
Perjanjian ini menggunakan pendekatan "bottom-up" - setiap negara menentukan,
mempersiapkan, dan mengkomunikasikan kontribusi nasionalnya sendiri dan harus
mengambil tindakan untuk memberikan kontribusi itu - kami menyebutnya Nationally
Determined Contribution (NDC). Setiap negara bertanggung jawab atas sebagian besar emisi
dan berupaya menguranginya.
Jika kita tidak bertindak cukup cepat, suhu akan naik seiring berjalannya waktu dan tidak
adanya tindakan. Kemudian kita akan mulai memicu titik kritis (yang akan kita bicarakan di
halaman berikutnya), dan saat itulah dampak perubahan iklim menjadi bencana besar.

Itulah sebabnya negara-negara peserta berjanji untuk mengevaluasi kebijakan iklim satu
sama lain setiap lima tahun dan melakukan penyesuaian jika perlu. Pemeriksaan pertama
akan dilakukan pada tahun 2023.
Perjanjian Iklim Paris juga mencakup perjanjian tentang dana iklim, yang dibiayai oleh negaranegara kaya dengan emisi terbesar secara historis. Dengan uang dari dana itu, negara
berkembang harus lebih mampu mempersenjatai diri melawan efek pemanasan global dan
berkembang lebih jauh dengan cara yang ramah iklim.

Carbon Brief Paris Climate pledge tracker (per negara):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Mengapa 1.5° C?
Para ilmuwan menggunakan data prakiraan yang rinci untuk memprediksi apa yang akan
terjadi saat planet kita menghangat. Mereka telah menciptakan banyak skenario untuk
membandingkan dan membedakan dampak pemanasan dari 1,5°C hingga 6°C dan bahkan
lebih tinggi.
Jika saat ini kita berada pada pemanasan 1°C dan kita sudah melihat dampak negatif, suhu
berapakah yang kita perlukan untuk membatasi pemanasan serta melindungi masa depan
kita? Pada suhu 1,5°C kita dapat menjalani gaya hidup yang kurang lebih sama seperti yang
kita lakukan sekarang. Kita masih akan melihat dampak buruk di planet kita seperti badai,
kebakaran hutan, kematian spesies, dan bahkan banjir.
Tetapi jika kita membiarkan suhu menjadi 2°C, kita akan melihat masalah seperti kenaikan
permukaan laut yang mempengaruhi masyarakat pesisir, perubahan pola cuaca yang
menyebabkan kekeringan yang lebih intens dan berkepanjangan, badai yang lebih sering dan
kuat - dan bahkan berdampak pada perekonomian kita karena adanya pengaruh negatif
terhadap sistem pangan dan tanaman kita. Semua itu karena kenaikan 0,5°C.

Masalah perubahan iklim adalah masalah keadilan sosial, dengan banyak komunitas
termiskin terkena dampak paling parah.
Jika suhu semakin meningkat, kita meningkatkan dampak dari semua masalah ini dan berisiko
memicu titik kritis yang akan berdampak lebih besar. Titik kritis adalah ketika serangkaian
perubahan kecil menjadi cukup signifikan untuk menyebabkan perubahan yang lebih besar
dan lebih kuat. Contoh dalam konteks iklim adalah GRK di atmosfer kita yang mencairkan
lapisan es di Rusia Utara dan Arktik. Hal ini kemudian akan melepaskan tambahan GRK ke
atmosfer dan semakin memperparah masalah. Percepatan dan peningkatan efek rumah kaca,
yang selanjutnya mencairkan ibun abadi (permafrost) dan melepaskan lebih banyak GRK.
Beberapa titik kritis mengarah pada perubahan lokal yang cepat. Titik yang lain
meningkatkan pemanasan global, menjadi sebuah proses yang kuat dan sulit dikendalikan.

Apa yang bisa anda lakukan?
Penyebab dan solusi untuk perubahan iklim tampak terlalu besar bagi kita untuk ikut serta
dalam upaya penanganan, dan persepsi ini dapat menyebabkan orang merasa tidak mampu
atau apatis. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada individu yang tidak berdaya dalam
perjuangan untuk masa depan kita ini.
Tindakan dan perilaku sehari-hari Anda berdampak besar pada segala sesuatu di sekitar. Dari
makanan hingga kebiasaan perjalanan, dan bahkan cara membelanjakan uang. Setiap
tindakan yang Anda lakukan tidak hanya berdampak pada planet, tetapi juga memengaruhi
orang di sekitar dan bisnis yang Anda dukung (atau tidak) karena praktik mereka. Jadi, kita
memikirkan tentang cara hidup dan tindakan yang kita ambil dan untuk menunjukkan kepada
pembuat keputusan dan orang lain tentang nilai-nilai berkelanjutan itu penting.
Ketika orang-orang mulai mengubah kebiasaan sehari-hari mereka, pemerintah dan bisnis
memperhatikan dan mulai berubah untuk menyesuaikan pelanggan dan warganya. Di awal
pembahasan kami berbicara tentang titik krisis. Banyak tindakan kecil dapat berkembang
menjadi perubahan besar. Keluarga, kelas, dan diri anda sendiri. Jika Anda semua mengubah
hal-hal kecil, perlahan menjadi perubahan yang lebih besar. Jadi, bagaimana Anda
melakukannya?
Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh setiap individu untuk mulai bertindak
dengan lebih sadar.

Langkah 1 - cari tahu jejak karbon Anda - dengan mengetahui jejak karbon, Anda akan
melihat area mana yang memiliki dampak terbesar dan di mana perlu dilakukan beberapa
perubahan. WWF memiliki alat hebat yang membantu Anda melakukan ini dengan mudah.
https://footprint.wwf.org.uk/#/
Langkah 2 - rencanakan perubahan yang akan Anda buat - mengetahui dari mana harus
memulai dan seperti apa dampaknya adalah hal tak mudah. Sadar Lingkungan
(Environmentally Conscious) adalah situs web dengan daftar banyak tindakan yang
semuanya tercantum untuk Anda. Mereka dipecah oleh berbagai bidang kehidupan Anda.
Mereka
mulai
dari
yang
kecil
dan
menjadi
sangat
besar.
https://www.environmentallyconscious.org/

Kekuatan Sekolah
Mengadopsi pendekatan sekolah secara keseluruhan untuk keberlanjutan di sekolah Anda
dapat menyebabkan efek bersambung yang menciptakan perubahan di komunitas yang
lebih luas.
Sekolah lebih dari sekadar tempat di mana siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan pengalaman. Sekolah adalah bisnis, pemberi kerja, manajer lanskap, ruang acara, dan
pusat komunitas. Mereka terhubung dengan bisnis lokal dan pemerintah lokal lainnya,
terlihat oleh media lokal, dan tengara bagi komunitas secara keseluruhan.
Kondisi ini berarti tiga hal.
1. Mencapai dampak langsung
Sekolah dapat memainkan peran positif dalam membantu mewujudkan masa depan
yang berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan
mencerminkan Tujuan Global dalam kebijakan dan praktik. Sekolah dapat membuat
perubahan positif dalam kebijakan seputar pengadaan alat tulis, katering,
pengelolaan lokasi, pemasok energi, infrastruktur hijau, pengelolaan lanskap,
perlengkapan kebersihan, penyedia pensiun, dan lainnya. Dengan cara ini, sekolah
dapat menurunkan jejak energi dan air mereka, meningkatkan keanekaragaman
hayati lokal dengan menciptakan halaman sekolah yang ramah alam dan
mendukung ekonomi hijau.
2. Mewujudkan keberlanjutan bagi siswa
Keterlibatan siswa dalam mendefinisikan dan menerapkan praktik berkelanjutan di
sekolah dapat membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini di
luar kelas. Mereka melihat dan mengalami secara langsung bagaimana perubahan
dapat dilakukan dan dampak apa yang mereka rasakan, dan memiliki kesempatan
untuk membentuk kebiasaan dan nilai positif yang mereka bawa di luar waktu
sekolah, dan di luar kehidupan sekolah mereka.
3. Bertindak sebagai contoh praktik berkelanjutan
Karena sekolah memiliki visibilitas dan pengaruh yang luas selain untuk siswa dan
stafnya, menerapkan kebijakan berkelanjutan dapat membantu mempromosikan,
mendorong, dan menormalkan pilihan yang berkelanjutan. Dengan
mengkomunikasikan keputusan seputar kebijakan dan praktik kepada siswa dan
keluarga mereka, staf, pemasok, media lokal dan pembuat keputusan, sekolah dapat

menunjukkan apa yang mungkin dan kepraktisan serta manfaat dari pengambilan
tindakan positif untuk planet ini.

Perubahan Iklim di negara anda
Efek perubahan iklim sangat bervariasi tergantung di belahan bumi mana Anda berada, dan
setiap negara memiliki serangkaian pertimbangan yang berbeda dalam menangani pemicu
perubahan iklim, dan kebijakan serta praktik yang berbeda. Penting bagi siswa untuk
memahami gambaran global perubahan iklim, tetapi juga harus memiliki kesadaran tentang
masalah dan prioritas lokal. Pandangan ini juga akan membantu siswa untuk memahami
masalah dan konsep jika mereka dapat menerapkannya pada orang, tempat dan situasi
yang mereka kenal.
Anda dapat dengan mudah mengakses informasi tentang konteks spesifik untuk
memperkaya sumber ajar dan diskusi di kelas.

Contoh:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Cari tahu tentang negara Anda di sini: https://www.climatelinks.org/where-wework#/countries/list

Bacaan lebih lanjut / Sumber:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Pengajaran tentang Perubahan Iklim
Instruksi versus sistem pembelajaran lainnya
Beberapa guru percaya bahwa instruksi adalah cara terbaik untuk mengajar. Ini adalah cara
termudah dan bahkan paling efisien untuk mentransfer pengetahuan. Guru lain menyadari
bahwa pembelajaran berbasis inkuiri, kolaboratif, atau berbasis proyek mungkin merupakan
cara yang lebih baik karena membahas keterampilan penting seperti kolaborasi, empati,
pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kreativitas.
Hal yang aneh adalah bahwa kedua pendekatan tersebut telah dieksplorasi oleh banyak
peneliti dan keduanya memiliki jumlah penelitian yang sama yang menyatakan bahwa
pendekatan yang disukai adalah yang benar. Nah… tidak ada satu pendekatan yang benar.
Keduanya penting untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Usia, topik, sekolah,
bahkan budaya siswa dalam kenyataan akan membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Untuk pengajaran tentang iklim dan lingkungan kami lebih memilih siswa
● mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan otentik tentang masalah global
● mampu memecahkan masalah
● sedang mengambil tindakan.
Karena apa yang sebenarnya kita butuhkan? Apakah kita ingin (a) siswa menghafal definisi
tentang perubahan iklim dan lulus ujian? Atau, apakah kita ingin (b) siswa mengubah
perilaku dan mengambil tindakan untuk dunia yang lebih berkelanjutan?
Kami lebih suka pilihan kedua. Dengan memberi siswa kesempatan untuk membuat
bioplastik atau gelembung air yang dapat dimakan, mereka akan mulai memahami bahwa
seseorang harus menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Dengan mengajak orang tua
di sekolah untuk menjelaskan apa yang telah mereka pelajari, mereka mampu membawa
perubahan dari bawah ke atas. Melalui percakapan dengan siswa di benua berbeda tentang
efek lain perubahan iklim, mereka berteman di seluruh dunia dan belajar menghargai
lingkungan mereka.
Inilah mengapa kami memutuskan untuk tidak menambahkan penilaian ke dalam kurikulum
kami.

Pedagogi
Jadi, apa cara terbaik untuk mengajarkan tentang perubahan iklim dan ancaman
lingkungan? Ada berbagai cara. Mari jelajahi pembelajaran kolaboratif, belajar dengan
melakukan dan pembelajaran menyenangkan, pembelajaran yang didukung teknologi,
dan pembelajaran berbasis proyek. Masing-masing berbeda, meski ada juga yang
tumpang tindih. Setiap pendekatan memiliki satu contoh.

Pembelajaran kolaboratif
Siswa dapat belajar dari teman, guru, ahli, atau sumber lain. Kita berada pada titik waktu
dalam pendidikan di mana para guru sekarang menata kembali peran mereka. Seperti yang
mereka katakan "dari bijak di atas panggung untuk membimbing di samping." Pembelajaran
kolaboratif memiliki beberapa pendekatan: konstruktivisme sosial dan konektivisme. Dalam
setiap pendekatan, guru memiliki peran yang berbeda dan siswa akan menggunakan
teknologi yang berbeda.
Penting: Tidaklah berhasil untuk menempatkan siswa Anda dalam kelompok sejak awal.
Seorang guru harus mengajar dan menawarkan konteks dan latar belakang kepada siswa
sebelum beralih ke konstruktivisme sosial atau konstruktivisme.
Sebuah komunitas praktik (Wenger dan Lave, 1991) adalah sekelompok orang yang
"berbagi kepedulian atau semangat untuk sesuatu yang mereka lakukan dan belajar
bagaimana melakukannya dengan lebih baik saat mereka berinteraksi secara teratur".

1: Konstruktivisme sosial (Vygotsky)
Siswa belajar satu sama lain dalam kelompok, dan membangun pengetahuan mereka
sendiri. Mereka bertukar pikiran, berdiskusi, dan berbagi pemahaman, pengetahuan, dan
pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru. Guru menjadi fasilitator dan mentor
serta mendorong siswa untuk berinteraksi dan bertukar pandangan.
Pilihan media teknologi: email, forum diskusi, obrolan, konferensi video

Contoh:
Guru menjelaskan tentang Efek Rumah Kaca selama 15 menit dan menempatkan siswa
dalam kelompok beranggotakan lima orang. Dalam satu kelompok, siswa mendiskusikan

bagaimana kegiatan mereka di rumah dapat mempengaruhi penyebab perubahan iklim. Di
kelompok lain, siswa bertukar pikiran tentang kemungkinan solusi. Siswa kemudian
mempresentasikan hasilnya kepada kelompok lain. Guru membimbing semua kelompok dan
memastikan informasi yang dibagikan akurat dan bahwa setiap anggota kelompok terlibat.

2: Konektivisme (Siemens & Downes)
Siswa belajar dengan menghubungkan antar titik yang dapat berasal rekan, situs web, guru,
buku, atau pakar. Menciptakan Jaringan Pembelajaran Personal adalah kuncinya. Siswa
saling mendorong untuk terlibat dalam jaringan. Guru membimbing siswa dan membantu
mengevaluasi sumber. Siswa menuangkan refleksi di blog atau di wiki.
Saat menggunakan teknologi: media sosial, wiki, blog, situs web

Contoh:
Guru menjelaskan tentang Efek Rumah Kaca selama 15 menit dan meminta siswa
membaca tentang penyebab perubahan iklim secara online. Siswa terhubung dengan pakar
di Twitter dan melakukan panggilan video dengan pakar lainnya. Guru mengarahkan siswa
ke arah yang benar dengan menunjuk ke sumber yang dapat diandalkan dan relevan.
Beberapa siswa memeriksa fakta di buku. Siswa mendapat umpan balik dari guru atau
rekan. Di akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi di blog mereka.

Belajar sambil melakukan dan belajar menyenangkan
Siswa dapat belajar dengan melakukan apa yang disebut ruang pembuat atau dengan
bermain. Penelitian telah membuktikan bahwa bermain dan pembelajaran interaktif siswa
dapat mengembangkan keterampilan bahasa, imajinasi, emosi, kreativitas, dan keterampilan
sosial mereka. Bermain membantu anak dalam memupuk imajinasi dan memberi rasa
petualangan. Melalui ini, mereka dapat mempelajari keterampilan penting seperti
pemecahan masalah, bekerja dengan orang lain, dan banyak lagi. Hal ini sering disebut

"hands-on - mind-on". Saat Anda menyentuh sesuatu, Anda akan lebih memahami dan
mengingat.

Contoh:
Seorang guru meminta siswa untuk memikirkan tentang dunia bebas dari karbon dioksida
melalui LEGO. Siswa menggunakan batu bata dan membuat rumah kecil dengan tenaga
surya, turbin angin, dan sepeda.
Dalam beberapa kasus, aktivitas memerlukan LEGO WeDo seperti dalam "Mencegah
Banjir"(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2explore-phase), tetapi terkadang hanya membutuhkan batu bata dan imajinasi siswa.
Penting untuk dicatat bahwa LEGO atau peralatan yang mahal tidak dibutuhkan. Arvind
Gupta membuat banyak mainan dari sampah dan menyusun website. Apakah Anda ingin
membuat gerobak tenaga surya Anda sendiri? kunjungi
http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Pembelajaran yang didukung Teknologi
Teknologi memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan, bertukar pikiran, berdiskusi,
terhubung, memproyeksikan, mengumpulkan, menginformasikan, menilai, dan banyak lagi bahkan dalam skala global. Berikut beberapa alat yang memungkinkan siswa belajar melalui
teknologi:

Layar hijau
Teknologi layar hijau membutuhkan layar hijau atau dinding dan aplikasi (misalnya Do Ink) di
ponsel atau tablet Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengganti warna hijau dengan
gambar atau video apa pun. Dengan cara ini siswa dapat membuat video seperti di studio
berita, di masa lalu, atau di mana pun imajinasi mereka membawanya.

Stop motion video
Siswa dapat membuat video stop motion dengan benda-benda kecil (misalnya LEGO dan
aplikasi studio stop motion). Siswa membuat pengaturan, mengambil gambar melalui
aplikasi, mengubah pengaturan, membuat gambar, dan mengulang hingga 100 kali. Aplikasi
ini akan membuat video dari semua gambar dan figur LEGO akan mulai bergerak.

Virtual Reality
Perangkat Virtual Reality (VR) yang murah dapat dibeli dengan harga $ 5 (dolar amerika).

1: YouTube
YouTube memiliki pilihan video yang cocok untuk VR. Saat menonton di smartphone, Anda
akan menemukan simbol. Setelah Anda klik tombol itu, Anda akan melihat video berlipat
ganda dan sedikit terdistorsi. Letakkan smartphone di karton VR dan siap untuk pertunjukan
yang luar biasa. Siswa Anda dapat menonton video 360 derajat. Jika Anda memiliki kamera
360 derajat, Anda dapat merekam video sendiri.

2: Aplikasi
Beberapa aplikasi yang dibuat untuk VR. Google Expeditions adalah aplikasi luar biasa dan
gratis yang memungkinkan Anda mengunjungi tempat-tempat seperti Museum Louvre,
terumbu karang, Machu Picchu, dan banyak tempat lainnya.

Augmented reality
Augmented reality memberikan lapisan lebih dari apa yang Anda lihat. Dengan
menggunakan aplikasi tertentu pada smartphone (Assemblr) Anda dapat menampilkan
tsunami, kerangka, dan banyak objek lainnya di meja Anda sendiri atau di lantai kelas, dan
dapat dijelajahi dalam 3D, 360 derajat.

Gamification versus pembelajaran berbasis permainan
Siswa juga dapat belajar dengan bermain permainan di komputer. Jadi, apa perbedaan
antara gamification dan pembelajaran berbasis permainan?

●

Pembelajaran berbasis permainan menggunakan elemen permainan untuk
mengajarkan keterampilan tertentu atau mencapai hasil belajar tertentu. Permainan
digunakan untuk belajar.

Contoh: siswa menggunakan Minecraft untuk menciptakan dunia yang ramah
lingkungan.
●

Gamification: Gamification adalah penerapan elemen desain dan prinsip permainan
dalam konteks non-game. Guru menggunakan konsep populer dari permainan
komputer seperti lencana, level, dan nilai selama pembelajaran di kelas atau
menggunakan sistem manajemen pembelajaran (Moodle, Blackboard) dengan
elemen permainan tersebut.
Contoh: siswa belajar tentan polusi di kelas dan dapat memperoleh kredit dan
lencana, untuk dapat naik level.

Pembelajaran Berbasis Proyek dan Berbasis Masalah (PBL)
Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan berbasis rasa ingin tahu dimana siswa
harus fokus pada suatu masalah dan bekerja dalam kelompok atau secara mandiri untuk
memecahkan masalah (dunia nyata). Jika pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan
dalam lintas waktu dan disiplin, maka pendekatan ini juga disebut pembelajaran berbasis
proyek.
Contoh:
Siswa hendak mencari solusi untuk perubahan iklim atau masalah lingkungan.

Beberapa guru menyatakan bahwa meminta siswa untuk menghafal adalah hal tidak masuk
akal. Mereka sering kali percaya bahwa penilaian juga tidak masuk akal karena siswa dapat
menemukan semua informasi di Google. Terlepas dari kenyataan bahwa Google dapat
mengarahkan ke situs web dengan informasi yang tidak akurat atau bahkan berita palsu,
memiliki pengetahuan dasar adalah penting. Sederhananya: jika Anda tidak mengetahui ibu
kota, nama sungai, tabel perkalian, sejarah negara Anda, cara kerja tubuh manusia, dll.,
Anda tidak akan dapat memesan tiket pesawat, membayar dengan benar saat pergi ke toko,
buat situs web, atau melakukan panggilan telepon yang layak.

Jadi beralih ke sistem pembelajaran yang berbeda sangat penting, tetapi:
- Tidak setiap saat - semua alternatif membutuhkan instruksi untuk menyesuaikan
konteks dan latar belakang siswa
- Pengetahuan itu penting dan tidak bisa digantikan oleh Google
- Topik, usia, dan budaya yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda pula

Keterampilan penting
Tahukah Anda sudah ada drone yang bisa dikendalikan oleh pikiran Anda? Tahukah Anda
bahwa Google Duplex memungkinkan ponsel Anda memesan pizza dengan orang di sisi
lain panggilan tanpa menyadari bahwa mereka sedang melakukan percakapan dengan
aplikasi?
Karena Artificial Intelligence dan teknologi lainnya, pekerjaan tertentu akan hilang. Hal ini
menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memiliki beberapa keterampilan yang tidak
digantikan oleh mesin. Keterampilan tersebut sering disebut sebagai Keterampilan Abad 21.
Ketika menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, penting untuk
mempertimbangkan keterampilan ini:
● Kreativitas
● Kolaborasi
● Penyelesaian masalah
● Empati
● Berpikir kritis
● Komunikasi
● Melek teknologi

Sistem Berpikir
Sistem berpikir menjadi penting untuk melihat penyebab, dan solusi untuk, perubahan iklim,
serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Membantu membuat koneksi
Sistem berpikir adalah pendekatan transformatif untuk belajar, memecahkan masalah, dan
memahami dunia. Siswa lebih didorong untuk berpikir ulang dan melihat keseluruhan
gambar, daripada hanya berfokus pada bagian-bagiannya. Mereka belajar untuk
mengidentifikasi hubungan dan pola antara orang, tempat, peristiwa dan alam dan mulai
berpikir tentang bagaimana menggunakan pola-hubungan ini untuk meningkatkan
pemahaman mereka.
Meningkatkan keterlibatan dengan pembelajaran
Selain menyempurnakan kurikulum, sistem berpikir dapat meningkatkan keterlibatan siswa
dalam pembelajaran mereka sendiri. Mereka menyatukan potongan-potongan teka-teki,
mencari pola, dan bekerja sama untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban
dari lintas disiplin ilmu.
Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah
Sistem berpikir membantu siswa, membekali mereka dengan keterampilan dan perspektif
yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan kompleks yang

akan mereka hadapi di masa depan. Saat mencari solusi, ada baiknya untuk beralih dari
cara berpikir linier yang sederhana, menuju identifikasi jenis tindakan yang lebih efektif.

4. Rencana Pembelajaran dan Kegiatan
Rencana Pembelajaran
Setelah disetujui, Rencana Pembelajaran akan muncul di sini.

Kegiatan

Beberapa kegiatan oleh guru:
● Percobaan pembibitan oleh Olivier (Belgia)
● Kertas Bibit Tanaman oleh Kristine (Kanada)
● Buat oven surya Anda oleh Koen (Belgia)
● Perubahan Iklim Go Bingo oleh Anne (Irlandia)
● Buat Taman Vertikal dari Sampah oleh Stephen (Amerika Serikat)
● Lingkaran Sastra oleh Marj (Afrika Selatan)
● Menumbuhkan tanaman dengan 80% lebih sedikit air melalui Aquaponics oleh
Mike (Amerika Serikat)
● Buat Bioplastik Anda sendiri oleh Magdalena (Argentina)
● Buat cahaya matahari oleh Ines (Portugal)
● Cara membuat pembangkit biogas Anda sendiri oleh Olalekan (Nigeria)
● Cara membuat Gelembung Air yang Dapat Dimakan oleh Kristine (Kanada)
● Cara membuat mobil yang digerakkan tenaga surya oleh Koen (Belgia)
● Matriks Kecerdasan Ganda oleh Rene (Afrika Selatan)
Temukan semuanya: https://www.climate-action.info/learning-resources

Untuk inspirasi Anda: Pendidikan Kompas
Kompas memungkinkan siswa untuk bertukar pikiran tentang objek, orang, proses tertentu,
dengan berfokus pada Natural (Alam), Economic (Ekonomi), Social (Masyarakat), Who
decides (Kesejahteraan). Alat ini memungkinkan Anda untuk mengetahui tentang
keuntungan dan kerugian untuk 4 arah ini. Dengan cara ini, siswa akan belajar bahwa mobil,
pakaian, daging, naik pesawat terbang, sekolah mereka mungkin memiliki keuntungan
ekonomi tertentu tetapi juga memiliki jejak ekologis.

Template:

Contoh CAR:

Contoh lain: sekolah Anda, smartphone, jeans,… Contoh-contohnya sangat bergantung
pada budaya. Jika siswa di negara barat mungkin tertarik untuk mengeksplorasi “Jeans”,
“Chocolate”, siswa di negara timur memiliki minat lain.

5. Proyek Aksi Iklim
Tentang proyek
Proyek Aksi Iklim diluncurkan pada 2017 dan berjalan selama 6 minggu pada bulan Oktober.
Siswa di lebih 100 negara dari setiap benua menjelajahi, berdiskusi, membuat, dan berbagi
temuan untuk topik tertentu dengan mengunggah video mingguan ke www.climateaction.info. Dengan cara ini, mereka dapat berbagi temuan tentang penyebab lokal, efek dan
solusi untuk perubahan iklim dan mengambil tindakan. Dengan menonton video satu sama
lain, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan iklim dan
masalah lingkungan di seluruh dunia. Proyek ini juga memungkinkan mereka untuk
melakukan interaksi virtual langsung dan berbagi keahlian dengan para ahli di webinar.
Selama beberapa tahun terakhir Rick Davis (kepala Misi Mars, NASA), penjelajah Céline
Cousteau, Matt Larsen-Daw (Manajer Pendidikan untuk WWF-Inggris) dan banyak lainnya
telah menjadi bagian dari webinar ini. Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan di
15 negara. Proyek ini bekerja sama dengan WWF dan didukung beberapa di antaranya oleh
Jane Goodall, Putri Esmeralda, Kumi Naidoo, dan presiden Irlandia.

Proyek ini gratis dan memiliki beberapa tujuan:
- Siswa dapat belajar langsung dari teman sebaya yang tinggal di negara lain.
- Guru dapat berbagi masalah dan praktik terbaik melalui platform. Mereka mendapat
pedoman mingguan
- Kegiatan menarik seperti mengirim pesan ke Mars dan penanaman pohon global
#PlantED (www.plant-ed.net)
Guru dapat bergabung secara gratis melalui https://www.climate-action.info/joinus

Dampak dari yang sudah dilakukan: Anda bisa melakukan ini!
Selama beberapa tahun terakhir - sebagai bagian dari Proyek Aksi Iklim - semangat dan
keahlian dari guru serta energi siswa telah menciptakan dampak yang luar biasa di negara

dan komunitas mereka. Daftar berikut belum sempurna, tetapi menunjukkan bagaimana
upaya beberapa individu dapat menghasilkan sesuatu yang besar: penemuan baru,
memanggil pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan, dengan atau tanpa teknologi.
Sepuluh cerita tentang dampak:

Malawi - Penanaman pohon Malawi
Para pelajar di Malawi membantu, mempelopori proyek
penanaman 60 juta pohon di sepanjang empat sungai utama
yang menuju ke Danau Chilwa. Tujuan dari Andrew
Nchessie adalah menanam kembali pohon-pohon yang telah
ditebang di sepanjang empat sungai utama yang membawa
air ke danau Chilwa dan mencegah danau mengering
kembali, sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2018.
Baca lebih banyak:
https://www.climate-action.info/story/tree-planting-malawi
Pada tahun 2020 Pastor Benigno dari Filipina akan
menanam 1 juta pohon dalam satu hari.

Kanada - Pencetakan 3D untuk memulihkan terumbu karang
Siswa di Kanada terhubung dengan para ahli - termasuk
Catherine McKenna (Menteri Lingkungan Kanada), Celine
Cousteau (cucu dari ahli kelautan terkenal Jacques
Cousteau) dan Chris Lowe (ahli hiu) - melalui Skype dan
melakukan penyelidikan tentang penggunaan pencetakan
3D untuk membantu mengimbangi krisis pemutihan karang.
Bersama guru mereka, Kristine Holloway, mereka
menyelidiki berbagai bahan yang paling sesuai untuk
terumbu karang cetak 3D dan menyimpulkan bahwa batu
kapur adalah yang terbaik; mengingat batu kapur tercipta
dari makhluk laut organik. Baru-baru ini, bahkan ada
terumbu 3D yang dipasang di Maladewa untuk membantu
menyelamatkan terumbu karang. Para siswa juga telah
membuat gelembung air yang bisa dimakan.

Swedia - Mengunjungi perdana menteri
Bagaimana cara membawa perubahan di negara Anda?
Seorang guru, Emma Nääs, membawa siswanya
melakukan perjalanan ke ibu kota mereka, Stockholm
dengan kereta api. Mereka mengunjungi perdana menteri
mereka dan menunjukkan "penemuan" mereka: Mesin
Kesetaraan. Dan hal ini juga memungkinkan mereka untuk
mendorong perubahan substansial. Kegiatan ini diliput oleh
televisi nasional.

Irlandia - Gerakan titik hijau
Sekolah Kate Muray di Irlandia harus ditutup selama
Proyek Aksi Iklim pada tahun 2017 karena Badai Ophelia,
yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa di
negara tersebut. Dia dan siswanya berfokus pada simbol
daur ulang yang digunakan pada kemasan dan melihat
bahwa simbol tersebut tidak konsisten dan
membingungkan. Mereka mendirikan Gerakan Titik Hijau
dan mengundang Menteri Aksi Iklim ke sekolah
memintanya untuk mengubah simbol pengelolaan sampah.
Dengan cara ini mereka membawa perubahan nasional.
Kemudian mereka menerima surat dari Presiden mereka,
yang memberi selamat atas pekerjaan mereka. Salah satu
siswa, Katelyn Culleton, menyampaikan pidato pembukaan
pada Irish Youth Assembly on Climate pertama yang diliput
oleh televisi nasional.

Amerika Serikat - Koper Tenaga Surya
Koen Timmers memutuskan untuk meningkatkan tingkat
pendidikan di kamp Pengungsi Kakuma dengan mengajar
para siswa pengungsi melalui Skype. Untuk itu, dia harus
mengirim laptopnya sendiri ke kamp dan harus menyiapkan
koneksi internet serta menyediakan catu daya. Dia
meminta temannya, seorang guru dari Amerika Serikat,
Brian Copes (Alabama) untuk menciptakan koper dengan
panel surya dan baterai yang akan menyediakan listrik
gratis bagi satu sekolah di Afrika. Siswa dari Brian hanya
membutuhkan beberapa bulan untuk merakit koper surya
yang memungkinkan mereka mengisi daya beberapa
laptop, ponsel per hari, dan memberikan penerangan ke

satu ruang kelas. Brian, Koen, dan seorang guru dari
Australia, Ken Silburn, bertemu di Dubai akhir tahun itu dan
Ken lah yang membawa koper ke kamp pengungsi. Satu
tahun setelah Koen dan Jennifer dari TAG membangun 2
sekolah ramah lingkungan di kamp pengungsi Kakuma
dengan panel surya yang cukup sehingga gedung PBB pun
sekarang tidak memerlukan generator diesel. Baca lebih
lanjut tentang koper surya dan sekolah:
https://innovationlabschools.com

Nigeria - Pembangkit energi biomassa
Siswa di Nigeria membuat pembangkit biomassa kecil
mereka sendiri dengan guru mereka, Olalekan Adeeko.
Biomassa adalah bahan dari tumbuhan atau hewan yang
digunakan untuk produksi energi (listrik atau panas).
Setelah selesai para siswa membawa pembangkit kecil ini
ke komunitas mereka untuk menggantikan tungku api.

Indonesia - Ecobricks
Pelajar di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan
(Texas Instruments) untuk membuat pembelajaran lebih
otentik. Mereka mengembangkan eco-bricks yang
memungkinkan mereka mendaur ulang dan menggunakan
kembali material untuk mengembangkan sesuatu yang
baru. Kegiatan ini telah diliput oleh televisi nasional.

Belgia - Mengundang orang tua ke kelas
Bagaimana cara menciptakan perubahan? Seorang guru,
Olivier Dijkmans, mengundang orang tua siswa ke kelasnya
untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana pendapat
siswa tentang polusi, penggunaan air, daur ulang, diangkut
dengan mobil dan memamerkan solusi siswa. Orang tua
berdiskusi dengan anak-anak mereka dan pendekatan ini
adalah cara yang bagus untuk menciptakan perubahan dari
bawah ke atas.

Amerika Serikat - Aquaponics
Para murid dari Mike Soskil telah menjalin hubungan virtual
dengan siswa di Afrika selama bertahun-tahun. Pada tahun
2018, mereka berbicara dengan siswa di Malawi yang
menghadapi kekurangan curah hujan untuk menanam
tanaman. Oleh karena itu para murid membuat solusi
dengan aquaponik yang memungkinkan mereka menanam
tanaman dengan air yang 80% lebih sedikit. Mereka
membagikan solusi ini dengan teman-teman mereka di
Malawi dan kemudian pada tahun itu Mike diundang oleh
Universitas Oxford (Inggris) untuk berbagi lebih banyak
tentang proyek ini.

50 negara - Minecraft eco-world
Teknologi berpotensi menyatukan manusia secara global.
Seorang guru di Amerika Serikat, Joe Fatheree,
memutuskan untuk menyu server Minecraft yang
memungkinkan siswa secara global menciptakan dunia
baru yang ramah lingkungan. Setiap saat, siswa di 50
negara membangun panel surya, hyperloop, dan bangunan
ramah lingkungan lainnya.

