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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lingkungan Sekolah 

1. Pengertian lingkungan sekolah 

Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 

perilaku, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Menurut Darajat (2008)  lingkungan 

adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang 

senantiasa berkembang. Lingkungan adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun 

benda buatan manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak. Kejadian-

kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Menurut Anshari  

(1982),  lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak baik berupa benda, 

peristiwa, maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat 

pada anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan berlangsung dan dimana anak 

bergaul sehari-hari.   

Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan 

pendidikan, seperti yang dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman keluarga tidak 

mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Semakin maju masyarakat semakin penting peranan 

sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk kedalam proses 
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pembangunan masyarakat. Oleh karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan mampu 

melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan kemampuan 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia (Ericson, 2013)  dalam 

(Rahmawati, 2014). 

Lingkungan  belajar adalah seluruh komponen  atau bagian yang terdapat di  

lingkungan tersebut, yang mana seluruh komponen dan  bagian tersebut ikut 

berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan .  Secara 

garis besar lingkungan kampus sangatlah berpengaruh terhadap  sebuah proses 

pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan  sekitar yang dengan 

sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. 

B. Kenyamanan 

1. Definisi kenyamanan 

Kenyamanan adalah segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya sesuai dan 

harmonis dengan penggunaan suatu ruang baik dengan ruang itu sendiri maupun 

dengan berbagai bentuk, tekstur, warna, symbol maupun tanda suara dan bunyi, 

intesitas dan warna cahaya dan lain sebagainya. (Triharso, 1999) Dalam (Handoko, 

2010) 

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang 

terhadap lingkungannya. Kenyamanan tidak dapat diwakili oleh satu angka tunggal. 

Manusia menilai kondisi lingkungan berdasarkan rangsangan yang masuk kedalam 

dirinya melalui keenam indera melalui syarat dan dicerna otak untuk dinilai. Dalam 

hal ini yang terlibat tidak hanya masalah fisik biologis, namun juga perasaan. Suara,  

cahaya, bau, suhu, dll rangsangan ditangkap sekaligus, lalu diolah oleh otak. 
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Kemudian otak akan memberikan penilaian relative apakah kondisi itu nyaman atau 

tidak. Ketidaknyamanan disatu faktor dapat ditutupi oleh faktor lain (Satwiko, 2009) 

dalam (Mavalino, 2013). 

2. Lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat 

Adapun syarat-syarat lingkungan sekolah nyaman dan sehat menurut Azizah ( 2013) 

dalam Ambarawati (2015): 

a. Lapangan bermain 

Fasilitas lapangan bermain adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, khususnya yang berhubungan  dengan ketangkasan dan 

pendidikan jasmani.  Selain itu lapangan bermain juga dapat digunakan untuk 

kegiatan bermain siswa, kegiatan upacara/apel pagi, dan kegiatan perayaan/pentas 

seni yang memerlukan tempat yang luas. 

b. Pepohonan rindang 

Oksigen adalah salah satu pendukung kecerdasan anak. Kadar oksigen yang 

sedikit pada manusia akan menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat. Karena 

itulah dibutuhkan banyaknya pohon rindang di lingkungan pekarangan sekolah dan 

lingkungan sekitar sekolah. Vegetasi atau komunitas tumbuhan yang tersedia dialam  

merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk mengatasi pencemaran udara.  

Semua tumbuhan hijau akan mengubah gas CO2 menjadi O2 melalui proses 

fotosintesis, pemilihan jenis tanaman penghijauan  juga mempertimbangkan 

fungsinya sebagai peneduh yang dapat memperbaiki iklim mikro dan juga dapat 

berfungsi sebagai barrier/penahan terhadap penyebaran polusi udara dari kendaraan.   

(Anatari dan Sandra,  2002 dalam Martuti, 2013). 
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c. Sistem sanitasi resapan dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang bersih maka seluruh warga sekolah akan dapat lebih tenang 

dalam mengadakan proses belajar mengajar. Selain itu diperlukan juga sistem sumur 

resapan air untuk mengaliri air hujan agar tidak menjadi genangan air yang dapat 

menjadikan kotor lingkungan sekolah, atau bahkan membahayakan apabila dibiarkan 

akan membuat jentik-jentik nyamuk berkembang biak. 

d. Tempat pembuangan sampah 

Azizah (2013) juga menyebutkan bahwa sampah adalah salah satu musuh utama 

yang mempengaruhi kemajuan suatu peradaban. Terbukti dari kesadaran penduduk-

penduduk di negara maju yang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

Caranya adalah dengan menyediakan tempat pembuangan sampah berupa tong-tong 

sampah dan tempat pengumpulan sampah akhir di  sekolah  dan memberikan contoh 

kepada siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. 

e. Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

Sekolah yang letaknya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau 

sungai yang tercemar sampah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat bau-

bau tak sedap. Lingkungan sekitar sekolah yang seperti itu akan dapat menyebabkan 

siswa cenderung tidak nyaman belajar, atau bahkan penurunan kualitas kecerdasan 

akibat polusi tersebut. 

f. Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat 

Banyak sekali adanya kasus tentang bangunan sekolah yang roboh di Indonesia. 

Entah itu karena bangunannya sudah tua, atau   pun bangunan baru yang dibangun 

dengan asal-asalan. Ini juga adalah kewajiban pemerintah untuk  
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mengatasinya. Bangunan sekolah sudah semestinya dibangun dengan kokoh dan 

memiliki syarat-syarat bangunan yang sehat, seperti ventilasi yang cukup dan luas 

masing-masing ruang kelas yang ideal. 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamana belajar siswa itu dapat menjadi 2 

bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang terdapat dalam individu itu sendiri,. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari 

luar individu, seperti keadaan lingkungan yang mencangkup kualitas fisik, biologis, 

kimia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua lingkungtan tersebut.  

1. Faktor internal 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam intraksi dengan lingkunganya. (Slameto, 1995) yang 

termasuk dalam faktor internal dalam kenyaman belajar seseorang adalah: 

a. Kesehatan individu 

Kesehatan jasmani dan rohani atau faktor psikis seseorang dapat mengganggu 

kenyaman belajar seperti kelelahan jasmani terlihat dengan lemah tubuhnya dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

kenyaman belajar hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan 

pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya 

untuk bekerja.( Prayitno, 2009) 
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b. Inteligensi dan kemauan belajar 

Inteligensi atau kemapuan bertindak secara cepat, terarah dan efektif. Inteligensi 

besar pengaruhnya terhadap kenyamanan dan kemajuan belajar. Siswa yang 

mempunyai tingkat inteligensi tinggi akan lebih berhasil dari pada siswa yang 

mempunya tingkat inteligensi rendah. Hal ini disebabkan belajar adalah suatu proses 

yang kompleks dan banyak pengaruhnya. (Slamet, 2003) 

2. Faktor eksternal 

Kenyamanan termal adalah suatu kondisi termal yang dirasakan oleh manusia 

yang dikondusikan oleh lingkungan dan benda-benda disekitar arsitekturnya. 

Kenyamanan termal dalam suatu ruangan tergantung dari banyak hal termasuk 

kebudayaan dan adat istiadat  manusia masing-masing terhadap suhu,  kelembaban, 

dan iklim. Selain itu bau dan pencemaran udara, radiasi alam dan buatan serta bahan 

bangunan warna dan pencahayaan ikut mempengaruhi kenyamanan secara fisik 

maupun fisikologis (Frick, 2008) dalam Mavalino (2013). 

a. Kualitas fisik udara ruangan 

Menurut Euis Karwati dkk (2014) dalam Ambarasari (2015) kenyamanan belajar 

siswa yang berkaitan dengan pencahayaan di dalam kelas tidak hanya mempengaruhi 

keadaan fisik, namun juga memiliki pengaruh terhadap psikologi dan keindahan 

ruangan. Pencahayaan ruang kelas yang kurang akan menyebabkan kelelahan pada 

mata dan menyebabkan sakit kepala, sehingga dapat mempengaruhi semangat siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pencahayaan yang baik dapat 

diperoleh jika tersedia jendela dan ventilasi yang cukup. Kemudian, suhu udara ruang 

kelas juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi siswa. Apabila siswa merasa 
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kurang nyaman dalam suhu ruangan, konsentrasi dan perhatian mereka akan beralih 

dan tersita oleh ketidak nyamanan fisik mereka. Jika hal tersebut terjadi, maka proses 

pembelajaran menjadi tidak efektif, oleh karena itu sirkulasi udara dan kondisi 

jendela sangat penting. Adapun faktor fisik yang berpengaruh terhadap kenyaman 

belajar siswa diantaranya : 

1) Keamanan kondisi ruang belajar 

Kondisi bangunan ruang kelas yang digunakan untuk belajar seharusnya memiliki 

kriteria aman yaitu tidak membahayakan siswa ketika belajar di kelas, seperti lantai 

kelas seharusnya datar dan tidak licin, dinding ruang kelas tidak retak (hampir roboh) 

dan langit-langit ruang kelas tidak retak (bocor) 

2) Pencahayaan  

Cahaya yang masuk ke dalam kelas seharusnya cukup terang tetapi tidak 

menyilaukan, cahaya matahari diusahakan tidak secara langsung masuk ke ruang 

kelas karena dapat mengganggu siswa ketika belajar di kelas. Selain itu, cahaya panas 

yang masuk ke dalam kelas juga dapat mengganggu belajar siswa. Dalam pengaturan 

sirkulasi udara, jendela dan lubang jendela yang ada di kelas harus cukup besar 

sehingga udara segar dan sejuk dapat masuk ke dalam ruang kelas.  

Persyaratan Pencahayaan di  ruangan mengacu pada Kepmenkes RI Nomor : 

1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran yaitu 

intensitas di ruang kerja minimal 100 lux. Pencahayaan di ukur langsung dengan 

menggunakan lux meter 
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3) Suhu 

Suhu ruangan sangat berpengaruh pada efektivitas kegiatan atau bahkan dalam 

pekerjaan.Bekerja pada lingkungan yang terlalu panas dapat menurunkan kualitas fiik 

tubuh dan dapat menyebabkan keletihan, sedangkan jika terlalu dingin dapat 

menyebabkan hilangnya fleksibilitas terhadap sistem motorik tubuh yang akan 

mengakibatkan kekakuan fisik tubuh.(Hannif, 2016).  

Suma’mur (2013) Menyatakan bahwa suhu dingin dapat mengurangi efesiensi 

dengan timbulnya keluhan kaku ataupun kurangnya koordinasi otot sedangkan 

kondisi udara yang panas dapat menurunkan prestasi kerja, kualitas udara dalam 

ruangan dan mempengaruhi kenikmatan manusia yang tinggal atau bekerja dalam 

ruangan tersebut. 

Persyaratan Suhu udara mengacu pada Kepmenkes  RI Nomor : 

1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran yaitu suhu  

18-28
0
C.  Untuk pengukuran suhu ruangan menggunakan thermometer ruangan 

4) Kelembaban 

Kelembaban udara  adalah kandungan uap air dalam udara. Biasanya kelembaban 

udara menjadi penting saat suhu udara mendekati atau melampaui ambang batas 

daerah kenyamanan termal dan kelembaban udara mencapai lebih dari 70% atau  

kurang dari 40% (Mangunwijaya,  1997). Kelembaban udara yang tinggi 

mengakibatkan sulit terjadinya penguapan dipermukaan kulit sehingga mekanisme 

pelepasan panas bisa  terganggu. Dalam pergerakan seperti itu pergerakan udara akan 

sangat membantu penguapan. Kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 
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ketidaknyamanan termal sehingga harus diimbangi dengan kecepatan angin yang 

cukup dan menerus.  

 Persyaratan Kelembaban udara mengacu pada Kepmenkes RI Nomor 

:1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran yaitu 40% - 

60%. Kelembaban udara dapat diukur langsung dengan hygrometer. 

5) Kebisingan  

Berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No:Kep.Men-

48/MEN.LH/11/1996,  kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu 

usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, satwa, 

dan sistem alam. Davis Cornwell dalam Djalante (2010) mendefinisikan, bahwa 

kebisingan berasal dari kata bising yang artinya semua bunyi yang mengalihkan 

perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Bising, umumnya 

didefisinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dan juga dapat menyebabkan 

polusi lingkungan. 

Sumber-sumber bising pada dasarnya ada tiga macam, yaitu sumber bising titik, 

sumber bising bidang dan sumber bising garis. Kebisingan yang diakibatkan lalu 

lintas adalah kebisingan garis (Suroto, 2010). Sumber-sumber kebisingan menurut 

Prasetio (1985) dalam Wafiroh (2013)dapat bersumber dari:  

a) Bising interior yaitu sumber bising yang bersumber dari manusia, alat-alat rumah 

tangga, atau mesin-mesin gedung.  

b) Bising outdoor yaitu sumber bising yang berasal dari lalu lintas, transportasi, 

industri, alat-alat mekanis yang terlihat dalam gedung, tempat-tempat 
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pembangunan gedung, perbaikan jalan, kegiatan olahraga dan lain-lain di luar 

ruangan atau gedung. Baku mutu kebisingan yang berlaku di Provinsi Bali 

mengacu pada  

Keputusan  Gubernur  Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang  Baku Mutu 

Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.  Baku mutu  

tingkat kebisingan Provinsi Bali telah ditentukan bahwa ambang batas tingkat 

kebisingan untuk  Lingkungan kegiatan  pendidikan (sekolah dan sejenisnya) adalah 

sebesar 55 dB. Untuk pengukuran kebisingan bisa menggunakan alat ukur SLM 

(Sound Level Meter) 

b. Kualitas biologis atau bakteriologis udara ruangan 

Mikroorganisme dapat berasal dari lingkungan luar seperti serbuk sari, jamur dan 

spora, dapat pula berasal dari dalam ruangan seperti serangga, jamur, kutu binatang 

peliharaan dan bakteri. Mikroorganisme dapat menyebabkan alergi pernafasan seperti 

infeksi pernafasan dan asma. Mikroorganisme tersebar bersama-sama dengan aerosol 

yang ada di udara dikenal dengan istilah bioaerosol, kebanyakan dari bioaerosol 

adalah non pathogen dan hanya di rasakan oleh orang-orang sensitif. Setiap 

mikroorganisme dengan cepat menulari hanya pada keadaan panas tertentu 

(Pudjiastuti, dkk, 1998). 

Walaupun kebanyakan ruangan yang tercemar merupakan akibat dari sumber-

sumber di luar ruangan, situasi ruangan dapat menjadi tercemar berat oleh unsure 

biologi. Ruangan yang dibangun dengan adanya bioaerasi dapat mengakibatkan dua 

proses utama yaitu material yang mengakir dan menumpuk ruangan dan pertumbuhan 
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nyata pada interior.( Pudjiastuti, dkk, 1998). Adapun faktor bakteriologis  yang 

berpengaruh terhadap kenyaman belajar siswa diantaranya : 

1) Kepadatan penghuni 

Perbandingan jumlah peserta didik dengn luas ruangan kelas yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan menyebabkan  menurunya prosentase ketersediaan 

oksigen yang dibutuhkan oleh peserta didik. Hal ini akan menimbulkan rasa kantuk, 

menurunkan konsentrasi serta kenyaman belajar dan resiko penularan penyakit 

perbandingan ideal adalah satu orang menempati luas ruangan 1,75 m
2
 (WHO, 2005) 

2) Kebersihan kelas  

Apabila ruang kelas bersih dari debu dan tidak ada sampah yang berserakan di 

dalam kelas maka dapat membuat siswa merasa lebih nyaman ketika mengikuti 

proses pembelajaran di kelas.  

Menurut Dep.Kes RI dalam Peraturan Keputusan Mentri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. Angka kuman kurang dari 700 koloni/m
3
 

udara Bebas kuman patogen 

c. Kualitas kimia ruangan 

1) Konsentrasi partikulat 

Partikel debu dalam emisi gas buang terdiri dari bermacam-macam komponen. 

Bukan hanya berbentuk padatan tapi juga berbentuk cairan yang mengendap dalam 

partikel debu. Pada proses pembakaran debu terbentuk dari pemecahan unsur 

hidrokarbon dan proses oksidasi setelahnya. Dalam debu sendiri dan beberapa 

kandungan metal oksida. Dalam proses ekspansi selanjutnya di atmosfir, kandungan 
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metal dan debu tersebut membentuk partikulat. Beberapa unsur kandungan partikulat 

adalah karbon, SOF (Soluble Organic Fraction), debu, SO
4
, dan H

2
O. Sebagian benda 

partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal, tetapi yang paling 

berbahaya adalah butiran-butiran halus sehingga dapat menebus bagian terdalam 

paru-paru. Diketahui juga bahwa di beberapa kota besar di dunia perubahan menjadi 

partikel sulfat di atmosfir banyak disebabkan karena proses oksida oleh molekul 

sulfur. 

 Particulate Matter (PM) terdiri dari berbagai jenis komponen termasuk 

diantaranya nitrat, ammonia, karbon, air, debu mineral dan garam. PM terdiri dari 

campuran kompleks antara padatan dan cairan baik organik maupun anorganik. PM 

berefek negative terhadap lebih banyak orang dibandingkan polutan lainnya. 

2) Volatile Organic compound (VOC) 

Kehadiran pencemar organik mungkin merupakan konsituen terbesar dari aerosol 

yang ada di dalam ruang. Di karenakan jumlah spesies bahan kimia hadir di udara 

dalam ruang, dan kesulitan di dalam identifikasi dan kuantifikasi dari kimia organik 

yang tercampur, maka kontaminasi senyawa organik (VOC) di dalam ruangan belum 

dapat diketahui sampai saat ini. Menurut Bortoli dari senyawa-senyawa yang telah 

dilakukan studi, senyawa paling banyak teridentifikasi meliputi toluene, xylene dan 

apinane. (Pudjiastuti, 1998). 

Beberapa senyawa organic volaite yang ditemukan di dalam ruangan telah 

menunjukkan adanya hubungan sejumlah gejala penyakit. Beberapa gejala penyakit 

yaitu sakit kepala, iritasi mata, dan selaput lendir, iritasi sistem pernapasan, 

drowsiness (mulut kering), fatigue (kelelahan), malaise umum. 
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3) Konsentrasi Gas (NO2, CO2, CO, dll) 

a) Nitrogen Oksida (NO2) 

Gas ini adalah contributor smog dan deposisi asam, NO2 bereaksi dengan 

senyawa organik volatile membentuk ozon dan oksida lainnya. Organ tubuh yang 

paling peka terhadap pencemaran gas NO2 adalah paru-paru. Paru-paru 

terkontaminasi oleh gas NO2akan membengkak sehingga penderita sulit bernafas dan 

mengakibatkan kematian. Pengaruhnya terhadap kesehatan yaitu terganggunya sistem 

pernafasan, bila kondisinya kronis dapat berpotensi terjadi bronchitis serta akan 

terjadi penimbunan NO2 dan dapat merupakan sumber karsinogenik. 

b) Karbon Dioksida (CO2) 

Karbon dioksida CO2 dalam gedung bisa diemisikan dari pembakaran mesin-

mesin seperti genset, namun demikian mayoritas CO2 diemisikan oleh para penghuni 

gedung. Umumnya konsentrasi CO2 dalam gedung adalah antara 350-2500 ppm. 

c) Karbon Monoksida (CO)  

Karbon Monoksida CO, komponen ini mempunyai berat sebesar 96,5% dari berat 

air dan tiddak dapat larut dalam air. CO yang terdapat di alam terbentuk dari satu 

proses pembakaran tidak sempurna terhadap karbon atau komponen yang 

mengandung karbon, reaksi antara karbon dioksida terurai menjadi karbon monoksida 

dan atom O (Wardhana, 2004) CO dapat menyebabkan masalah pencemaran udara 

dalam ruang pada ruang-ruang tertutup seperti garasi, tempat parker bawah tanah, 

terowongan dengan ventilasi yang buruk, bahkan mobil yang berada di tengah lalu 

lintas. CO dalam gedung bisa didapatkan dari pembakaran yang tidak sempurna 

seperti genset dan asap rokok, Karena CO merupakan gas yang tidak berbau dan 
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memiliki afinitas lebih tinggi terhadap hemoglobin (Hb dibandingkan oksigen. 

Dengan demikian apabila terhirup, CO akan menggantikan oksigen Hb, sehingga 

dapat mengakibatkan suplai oksigen dalam tubuh berkurang. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan pengurangan kemampuan kerja sampai dengan kematian. 

d) Ozon (O3)  

Menurut Burkin et.al (2000) dalam Seganda (2010), sumber utama ozon dari 

kegiatan manusia dalam ruang berasal dari mesin fotokopi, pembersih udara 

elektrostatis, dan udara luar. Ozon dapat menyebabkan iritasi pada mata dan bersifat 

toksik terhadap saluran pernafasan , paparan ozon secara akut dapat mengakibatkan 

sakit kepala, kelelahan dan batuk. 

 

 


