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PERTEMUAN MINGGU KE – 17

PRODUK DAUR ULANG LIMBAH

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit

Strategi : ekspositori dan diskoveri inkuiri

Metode : Percobaan, demonstrasi, diskusi kelompok, dan penugasan

Desain Kegiatan :  Tatap Muka (2 x 45 Menit)

Kegiatan Tugas Terstruktur (2 x 45 menit)

Kegiatan Mandiri (2 x 25 menit)

Standar Kompetensi:
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem.
Kompetensi Dasar:
4.4 Membuat produk daur ulang limbah
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A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan manusia semakin menumpuk. Akan tetapi, banyak manusia yang 

tidak peduli akan lingkungannya. Pernahkah kamu melihat sampah-sampah yang 

menumpuk tidak terurus dan berbau menyengat? Apakah seperti ini yang pernah kamu 

lihat?

Gambar 1. Penumpukan sampah di TPA

Limbah diatas merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan manusia yang 

dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti kegiatan rumah tangga, pertanian, 

pertambangan dan industri. Jenis-jenis limbah apa saja yang kamu ketahui? Berbahayakah 

limbah tersebut? Dan bagaimana penanganan limbah-limbah tersebut?

B. Ruang Lingkup

Limbah merupakan penyebab dari adanya pencemaran baik yang dihasilkan oleh 

kegiatan pabrik, peternakan/pertanian, kendaraan bermotor dan kegiatan rumah tangga. 

Ruang lingkup penanganan limbah dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1 (Tatap Muka)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendesain produk daur ulang yang akan dibuat.

2. memilih bahan limbah rumah tangga untuk daur ulang

3. mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan

4. menghasilkan produk baru yang berguna dari bahan utama berupa limbah
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                                                                   berupa

ditangani dengan

C. Uraian Materi

Salah satu solusi pemecahan dalam penanganan limbah adalah melalui proses daur 

ulang limbah. Daur ulang adalah pemrosesan kembali barang yang pernah digunakan untuk 

mendapatkan produk baru.

Masyarakat Indonesia secara tradisional memiliki kebiasaan melakukan daur ulang,

misalnya pemulungan sampah, usaha daur ulang di masing-masing rumah tangga, dan 

pengomposan. Daur ulang merupakan salah satu cara untuk mengolah sampah organic 

maupun anorganik menjadi benda-benda yang bermanfaat. Langkah-langkah dalam pendaur 

ulangan limbah adalah, sebagai berikut:

1. memilih bahan limbah rumah tangga untuk daur ulang

2. mendesain produk daur ulang yang akan dibuat.

3. mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan

4. menghasilkan produk baru yang berguna dari bahan utama berupa limbah

Daur ulang memiliki potensi yang besar untuk mengurangi timbunan, biaya 

pengolahan, dan tempat pembuangan akhir sampah. Manfaat dari daur ulang adalah adanya 

produk hasil yang berguna.

D. Tugas Untuk Didiskusikan

Carilah informasi mengenai produk-produk hasil daur ulang limbah yang ada disekitar 

lingkunganmu. Lakukan pengamatan dan diskusikan!

LIMBAH

Limbah 
anorganik

Limbah 
organik

Daur ulangPengelolaan
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A. Pendahuluan

Pemahaman tentang limbah dan daur ulang limbah dapat dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan limbah-limbah yang terdapat pada lingkungan sekitar kita dan 

mengklasifikasikannya berdasarkan jenis-jenis limbah, selain itu juga dari limbah/sampah 

yang ada tersebut dapat memunculkan ide untuk mendaur ulangnya sehingga menghasilkan 

benda yang bermanfaat.

 Bacalah prosedur kerja berikut ini, kemudian lakukan pengamatan dan percobaan dengan 

cermat dan teliti. 

 Mintalah bantuan kepada guru jika mengalami kesulitan dan kebingungan.

 Lakukan pengamatan dan percobaan secara berkelompok untuk memperoleh data dan 

produk yang diperlukan.

 Buatlah laporan pengamatan dengan struktur penulisan laporan yang sistematis secara 

individu. Laporan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

B. Lembar Kerja

Petunjuk Praktikum:

1. Bacalah terlebih dahulu tujuan percobaan secara cermat, kemudian lakukan persiapan 

percobaan sesuai dengan tujuan!

2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian lakukan identifikasi ketelitian alat 

ukur!

3. Susun langkah kerja, kemudian siapkan format data yang diharapkan dari setiap langkah 

kerja yang dilakukan!

4. Lakukan langkah kerja dengan cermat dan teliti, kemudian catat data dalam format yang 

sudah disiapkan!

5. Olah data yang diperoleh, kemudian sajikan secara sistematis!

6. Lakukan analisis terhadap pengolahan data kemudian buatlah kesimpulan berdasarkan 

analisis data!

Kegiatan Belajar 2 (Tugas Terstruktur)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendesain produk daur ulang yang akan dibuat.

2. memilih bahan limbah rumah tangga untuk daur ulang

3. mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan

4. menghasilkan produk baru yang berguna dari bahan utama berupa limbah
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Tujuan

Mendesain dan menghasilkan produk daur ulang

Waktu dan Tempat

Waktu percobaan : .............................

Tempat percobaan : .............................

Bahan dan Alat

1. kantong plastik

2. sarung tangan

3. macam-macam sampah

Langkah Kerja

1. Ambillah sampah yang ada di sekitar pasar, masukkan ke dalam kantong plastik!

2. Pisahkan sampah tersebut menurut jenisnya!

3. Dari sampah-sampah yang sudah dikelompokkan, pilihlah salah satu sampah untuk 

dimanfaatkan dan diolah menjadi produk yang bermanfaat.

4. Setelah mendapatkan salah satu jenis sampah, desainlah sampah tersebut menjadi 

suatu produk.

5. Buatlah sampah tersebut menjadi suatu produk yang dapat digunakan kembali.

Data Hasil Percobaan

1. Desain produk dan percobaan
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2. Alat dan Bahan

1. ......................................................... 6. ..................................................................

2. ......................................................... 7. ..................................................................

3. ......................................................... 8. ..................................................................

4. ......................................................... 9. ..................................................................

5. ......................................................... 10. ................................................................

3. Cara Kerja

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................

8. .....................................................................................................................................

9. .....................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................

C. Tugas Untuk Didiskusikan

Carilah informasi mengenai proses daur ulang limbah yang ada disekitar lingkunganmu. 

Lakukan pengamatan dan diskusikan!
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A. Pendahuluan

Dalam kegiatan ini anda secara mandiri harus mencoba membuat produk daur ulang 

limbah yang sudah direncanakan atau di desain. Melalui kegiatan ini, dimana kemampuan 

praktek kamu diharapkan dapat berkembang sehingga kamu memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dengan langkah yang sistematis dan logis, tidak sebatas pada teori 

belaka. 

B. Ringkasan Materi

Daur ulang adalah pemrosesan kembali barang yang pernah digunakan untuk 

mendapatkan produk baru. Langkah-langkah dalam pendaur ulangan limbah adalah, 

sebagai berikut:

1. memilih bahan limbah rumah tangga untuk daur ulang

2. mendesain produk daur ulang yang akan dibuat.

3. mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan

4. menghasilkan produk baru yang berguna dari bahan utama berupa limbah

Daur ulang memiliki potensi yang besar untuk mengurangi timbunan, biaya 

pengolahan, dan tempat pembuangan akhir sampah. Manfaat dari daur ulang adalah adanya 

produk hasil yang berguna.
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Kegiatan Belajar 3 (Tugas Mandiri)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendesain produk daur ulang yang akan dibuat.

2. memilih bahan limbah rumah tangga untuk daur ulang

3. mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan

4. menghasilkan produk baru yang berguna dari bahan utama berupa limbah
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