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Kata Pengantar
Indonesia merupakan negara kedua terbesar penghasil

berkoordinasi dengan UP2M Polar Fakultas Teknik

sampah plastik setelah China. Diproyeksikan pada tahun

Universitas Indonesia. Selanjutnya, rancangan buku ini

2025 akan tetap menduduki posisi kedua dunia apabila

telah melalui proses uji coba di Sekolah Dasar terpilih

tidak ada perubahan paradigma dan pengelolaan sampah

dengan melibatkan guru dan siswa-siswa. Juga melalui

secara umum. Pemerintahan Indonesia berkomitmen

Lokakarya Uji Keterbacaan yang dihadiri oleh staf ahli

pada tahun 2025 untuk mengurangi sampah hingga 30%

dari dinas terkait, guru, kepala sekolah, orang tua,

dan pengelolaan 70% sampah melalui Program Gerakan

penggiat lingkungan, penggiat pengelolaan sampah dan

Indonesia Bersih, dimana Kementerian Koordinator

masyarakat lain yang peduli dengan pengelolaan sampah.

Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah kementerian
untuk mengkoordinir target program tersebut.

Kami berharap, kehadiran buku ini dapat berkontribusi
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan

Mengingat komposisi demografi Indonesia berdasarkan

guru tentang pengelolaan sampah sehingga dapat

data tahun 2016, bahwa generasi millennial dan generasi

membangun kebiasaan dan perilaku siswa dalam

yang lebih muda jumlahnya lebih dari 41% dari total

pengelolaan sampah. Dan akhirnya dapat mendukung

populasi Indonesia maka generasi milenial merupakan

Program Gerakan Indonesia Bersih untuk mengurangi

kelompok usia yang berpotensi untuk berkontribusi

dampak sampah di Indonesia.

cukup besar dalam pemakaian sumberdaya dan
menghasilkan sampah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada Kementerian Koordinator Bidang

Danone-AQUA berkoordinasi dengan Kementerian

Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan dan

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan

Kebudayaan, UP2M Polar Fakultas Teknik Universitas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Indonesia, Danone-AQUA, guru, orang tua dan semua

mengembangkan buku untuk mendukung implementasi

pihak yang telah memberikan saran dan masukan.

Kurikulum Kemaritiman, 2017. Danone-AQUA

Semoga buku ini dapat berkontribusi untuk Gerakan

bekerjasama dengan, UP2M Polar Fakultas Teknik

Indonesia Bersih.

Universitas Indonesia, dan Yayasan Lentera
Anak menyusun Buku Pengaayaan dan Panduan
Pembelajaran Tentang Pengelolaan Sampah Untuk

Jakarta, akhir September 2019

Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan judul

Tim Penyusun

“Sampahku, Tanggungjawabku”. Diharapkan dua buku
ini akan berkontribusi untuk mengurangi dampak buruk
sampah plastik melalui pembelajaran di tingkat Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Buku panduan ini disusun
oleh tim Yayasan Lentera Anak, dengan penjagaan
mutu dan konsistensi isi buku panduan ini dilakukan

I

Kata Sambutan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu

Diharapkan kedua buku tersebut dapat menajamkan

negara penghasil sampah terbesar ke lautan.

sekaligus memperkaya topik pembelajaran pengelolaan

Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin buruk,

sampah secara khusus sehingga kelak dapat memicu

pemerintahan Republik Indonesia telah melakukan

perubahan perilaku secara terstruktur, sistematis dan

berbagai upaya serta berkomitmen untuk mengurangi

masif.

sampah hingga 30% dan mengelola sampah plastik
hingga 70% pada tahun 2025. Telah diterbitkan Peraturan

Kami mengapresiasi Danone-AQUA untuk inisiatif dan

Presiden Nomor: 83 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi

kerjasama dalam pengembangan materi baca dan

Nasional Penanganan Sampah Laut, yang didalamnya

buku Panduan Pembelajaran tentang Pengelolaan

memuat 5 (lima) Rencana Aksi Nasional Pengurangan

Sampah. Insiatif ini merupakan pengejawantahan dari

Sampah Laut. Diantara strategi yang dilaksanakan adalah

komitmen untuk mengedukasi masyarakat Indonesia,

melakukan upaya perubahan kesadaran dan perilaku

termasuk didalamnya generasi muda sebagai gerakan

masyarakat, serta mengurangi masukan sampah yang

#BijakBerplastik. Besar harapan kami, materi ini dapat

bersumber dari darat.

diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran di sekolah
dan mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Indonesia

Mengingat komposisi demografi Indonesia saat ini yang

melalui Program Indonesia Bersih di tahun 2025. Dengan

didominasi oleh generasi milenial yang mencapai lebih

demikian, upaya ini dapat mendorong peran aktif seluruh

dari 41% dari total populasi Indonesia, maka sasaran

pihak untuk menurunkan volume timbulan sampah di

perubahan perilaku generasi muda pun menjadi sangat

rumah tangga, yang berpotensi mencemari sungai dan

penting. Untuk alasan itulah perlu dilakukan integrasi

terbawa ke lautan Indonesia. Bersama-sama kita jaga

pembelajaran tentang pengelolaan sampah ke dalam

kelestarian pesisir dan lautan Indonesia.

pembelajaran di sekolah-sekolah.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Jakarta, Oktober 2019

Investasi bekerja sama dengan Kementerian

Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya

Pendidikan dan Kebudayaan dan didukung oleh

Maritim

Danone-AQUA melibatkan UP2M Polar Fakultas
Universitas Indonesia dan Yayasan Lentera Anak telah
mengembangkan materi pembelajaran tentang
pengelolaan sampah bagi guru Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah dan panduan pembelajaran bagi
siswa. Kedua buku tersebut dikemas dengan
pendekatan yang holistik, terintegrasi dan kreatif,
serta disesuaikan dengan konteks lokal.

II

Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA

Kata Sambutan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Upaya mengembangkan edukasi yang mendorong sikap

Semoga buku ini bermanfaat untuk memulai pendidikan

arif dan bijak dari masyarakat dalam pengelolaan sampah

kreatif #BijakBerplastik dari anak-anak didik untuk

dan mendukung program daur ulang adalah sebuah

mendapatkan generasi bangsa yang peduli lingkungan.

kebutuhan. Untuk itu, pemerintahan telah menjadikan
program pengelolaan dan pengurangan sampah sebagai
sebuah perioritas dalam tahun-tahun terakhir ini.

Jakarta, Oktober 2019
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

jangkauan implementasi dari program pengelolaan dan
pengurangan sampah tersebut, telah dikembangkan

Totok Suprayitno, Ph. D

dua buku, yaitu (1) Buku Pengayaan Pembelajaran dan

NIP. 196010051986031005

(2) Buku Panduan Pembelajaran tentang Pengelolaan
Sampah untuk Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Kedua buku tersebut dikemas dalam metoda edukasi
yang kreatif, terintegrasi, holistik, menyenangkan bagi
anak dan sesuai dengan konteks lokal. Metode edukasi
tersebut sangat strategis untuk mengintegrasikan topik
bijak bersampah yang menjadi fokus utama.
Penyusunan buku ini merupakan kerja sama antara
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan didukung oleh Danone-AQUA. Bagi
Danone-AQUA, inisiatif ini merupakan salah satu upaya
kepedulian sosial dalam bidang pendidikan terkait
pengelolaan sampah plastik melalui tekad dan gerakan
#BijakBerplastik.

Besar harapan kami, buku ini bisa diintegrasikan dan
diadaptasikan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah
sehingga pada akhirnya akan membantu pengurangan
timbulan dan timbunan sampah di sepanjang pantai dan
laut yang ada di Indonesia.

III

Ucapan Terima Kasih
Selain tim penyusun, ilustrator, penata letak isi,

•

perancang sampul, pengarah dan tim penelaah yang

Raimundus N, dan Edi Susilo dari Kementerian

telah dituliskan di awal buku, banyak pihak telah
berkontribusi sepanjang penyusunan buku ini. Kami

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
•

mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu atas
dukungan dan masukannya (mohon maaf, tidak dapat

Safri Burhanudin. Elvi Wijayanti, Mahesa P,

Luh Anik Mayani, Iwan Andriawan, dan Supriyatno
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

•

menyebutkan gelar lengkap satu per satu).

Tim Department Sustainable Development
Danone-AQUA

•

Vanessa Letizia dari Greeneration Foundation.

•

Dwi Retnastuti dari Yayasan Salam Institute.

•

Nasrudin dari SD Dinamika Indonesia.

•

Sri Utami, Masni, Endah S, dan Nurhasanah dari SDN
Cipinang Besar Selatan 12.

•

Teti Herawati, Anah Rohanah, Nur Aeni, dan Noorhani
Laksmi dari SD Sabilina.

•

Trismiyati, Fanisia Dewi Fitria, Vernawaty Vitri, dan
Gloudia dari SDS Hangtuah 1.

•

Indrayrko E. Hertreananto, Anisa Zahara, Agung
Suryana dari Yayasan Lentera Anak.

•

Osha Ombasta, Heidyanne R. Kaeni, Brilyana Bela
Islami, S.T. Elly Tjahjono, Andyka Kusuma, dan
staff dari UP2M Polar Fakultas Teknik Universitas
Indonesia.

•
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Petunjuk Penggunaan Buku
Materi Pembelajaran
Buku ini terdiri dari pembelajaran untuk kelas bawah
(kelas 1, 2, dan 3) dan untuk kelas atas (kelas 4, 5,
dan 6).
Setiap bagian terdiri dari 3 topik yaitu:
Topik 1: Apa Itu Sampah
Topik 2: Perjalanan Sampah
Topik 3: Aksiku: Sampahku, Tanggung Jawabku

Integrasi dengan Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013
Tabel ini untuk membantu guru dalam
mengintegrasikan materi pembelajaran Sampahku
Tanggung jawabku dengan buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013 untuk memperkaya, sebagai
alternatif dan sekaligus mempermudah implementasi
pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui
pembelajaran dan kegiatan pembiasaan di sekolah

Alur Pembelajaran
Tabel alur pembelajaran ada di setiap awal topik
yang akan memberi gambaran keseluruhan kepada
guru bagaimana proses pembelajaran dilakukan.
Setiap proses dijelaskan tujuan, metode, media yang
digunakan dan perkiraan waktu yang diperlukan.
Setiap proses pembelajaran diawali dengan
pendahuluan, kegiatan inti yang dibagi dalam
beberapa kegiatan dan diakhiri dengan penutup.

VII

Langkah Pembelajaran
Bagian ini menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran yang akan dilakukan guru untuk
menyampaikan topik pembelajaran dengan
berbagai macam metode. Misalnya ayo diskusi,
ayo bermain, ayo lakukan, ayo mengamati, ayo
bernyanyi dan sebagainya. Dalam langkahlangkah pembelajaran juga ada catatan untuk
guru, saran kegiatan lain yang dapat dilakukan
untuk situasi tertentu.

Pesan Kunci
Pesan kunci merupakan pesan yang harus sampai
dan dimengerti oleh siswa melalui berbagai kegiatan.
Karena itu sebelum memulai kegiatan, sebaiknya
guru membaca dan memahami pesan kunci dari
setiap kegiatan. Informasi lebih lengkap tentang
pesan kunci dapat dibaca pada buku Pengayaan
Pembelajaran tentang pengelolaan sampah untuk
guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah: Sampahku
Tanggungjawabku.

Kesimpulan
Setiap akhir pembelajaran akan ditemukan
kesimpulan yang dapat disampaikan kepada siswa
untuk mengikat pembelajaran.

VIII

10 ide kreatif untuk membangun pembiasaan di
sekolah
Untuk membangun pembiasaan di sekolah tentang
pengelolaan sampah, guru dapat melakukan
beberapa ide yang disarankan.

Lampiran
Buku ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi
tentang berbagai media pembelajaran setiap topik.
Misalnya, kartu jenis-jenis sampah untuk media
pembelajaran topik 1 atau gambar ekspresi wajah
untuk media pembelajaran topik 2 dan seterusnya.

IX

Integrasi Pembela jaran dengan
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013
Buku Panduan Pembelajaran tentang “Sampahku Tanggung Jawabku” terintegrasi dengan Buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Buku ini bertujuan untuk memperkaya, alternatif dan
sekaligus mempermudah implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui pembelajaran dan kegiatan
pembiasaan di sekolah.

Kelas 1
Subtema 1
•
Tema 6

Ayo mengamati: bekerjasama membersihkan rumah (Muatan PPKn KD 4.2)

Subtema 1
•

Ayo membaca: lingkungan sekitar rumahku (Muatan PPKn 4.2)

Subtema 1
•

Ayo mencoba: bermain peran (Muatan PPKn 4.2)
Kelas 2

Subtema 4
Tema 1

•

Ayo Mengamati: membuang sampah di tempat sampah (Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1)

Kelas 3
Subtema 1
•

Ayo membaca: membaca wacana berjudul Plastik: Solusi dan Masalah (Muatan Bahasa Indonesia KD
4.1)

Tema 1

•

Ayo berdiskusi: aktivitas reduce (mengurangi), reuse (memanfaatkan kembali), recycle (mendaur ulang)
(Muatan Bahasa Indonesia KD 4.1)

•

Ayo mengamati: bagaimana kondisi sampah plastik yang dihasilkan sehari-hari di sekolah (Muatan
Bahasa Indonesia KD 4.1)

•

Ayo mengamati: memperhatikan tempat sampah yang ada di kelas. (Muatan Bahasa Indonesia KD 4.1)
Kelas 4

Tema 1

X

Subtema 1
•

Ayo Membaca: tong sampah gotong royong (Muatan IPA KD 4.5)

Subtema 3
Tema 3

•
•

Tema 4

Ayo Mengamati: sikap peduli lingkungan (Muatan SBDp KD 4.16)

Subtema 3
Ayo Berkreasi: montase (Muatan SBDp KD 3.4 dan 4.4)

Subtema 4
•

Ayo Berdiskusi: teks tentang sampah (3R) (Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8)

Subtema 3
•

Ayo Membaca: akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban (Muatan PPKn KD 3.2)

Subtema 4
•

Ayo Berkreasi: membuat media tanam dari botol plastik bekas (Muatan PPKn dan Bahasa Indonesia KD
3.2 dan 3.3)

Tema 9

Subtema 1
•

Ayo Membaca: lingkungan (Muatan IPA KD 3.5)

Subtema 3
•

Ayo Mengamati: kewajiban menjaga lingkungan (Muatan IPA PPKn 3.2)

Subtema 4
•

Ayo Berdiskusi: data jenis sampah TPS Suka Makmur (Muatan Matematika KD 3.3 dan 4.3)
Kelas 5

Tema 6

Subtema 3
•

Ayo Mengamati: mengamati masalah sosial yang terjadi di lingkungan (Muatan PPKn KD 3.2)
Kelas 6

Subtema 2
•

Ayo Membaca: pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masyarakat (Muatan SBDp KD 3.4 dan
4.16)

Subtema 1
•
Tema 6

Ayo Lakukan: membuat potpourri (Muatan SBDp KD 3.4 dan 4.16)

Subtema 2
•

Ayo Berkreasi: eksplorasi membuat potpourri (Muatan SBDp KD 3.4 dan 4.16)

Subtema 3
•

Ayo Amati: teks bacaan tentang lingkungan (Muatan SBDp KD 3.4 dan 4.16)

Subtema 3
•

Ayo Mengamati: mengamati dan menelaah grafik hiasan dari bahan sampah organik dan anorganik
(Muatan SBDp KD 3.4 dan 4.16)

XI

Materi Pembelajaran

Kelas Bawah (1, 2, 3)

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

1

Topik 1

Apa Itu Sampah?

2

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Alur Pembelajaran

Langkah
Pembelajaran

Tujuan

Metode

Pendahuluan

Siswa siap
mengikuti
pembelajaran

Ayo Diskusi:
Manusia adalah
penghasil sampah

Siswa mengetahui
pengertian sampah
dan menyadari
bahwa manusia
penghasil sampah

Ayo Bermain:
Bermain kartu
sampah hasil
kegiatan

Ayo Berlatih:
Mengenal Jenis
Sampah

Penutup

Tanya jawab

Siswa memahami
konsep sampah
sebagai sisa-sisa
dari aktivitas
manusia

Siswa mengetahui
pengelompokan
sampah
berdasarkan
jenisnya, yaitu
sampah mudah
membusuk, sampah
sulit membusuk,
dan sampah B3

Siswa mengetahui
kesimpulan
pembelajaran

-

Waktu

5 menit

tempat sampah
atau gambar tempat 15 menit
sampah
Ayo Diskusi

kartu sampah hasil
kegiatan

20 menit

kartu jenis sampah

20 menit

-

10 menit

Ayo Bermain

Ayo Berlatih

Tanya jawab dan
kesimpulan

Total waktu

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Media

70 menit

3

Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1.

2.

Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan
kabar dan kondisi kesehatan siswa, serta mengajak
siswa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.
Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang didapat dan kegiatan yang
akan dilakukan bermanfaat.

Ayo Diskusi

3.

Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk
memulai kegiatan dengan bertanya, “Apakah kalian
siap untuk mengetahui apa itu sampah?”.

Manusia adalah Penghasil Sampah (Penyampah)

Manusia adalah penghasil sampah atau disebut penyampah. Setiap kegiatan

Pesan Kunci

manusia, seperti makan, belajar, mandi dan lain-lain selalu menghasilkan sampah
atau limbah.

1.

Guru menyiapkan tempat sampah atau gambar tempat
sampah (lihat media pembelajaran) sebagai alat
bantu untuk menstimulasi siswa dengan pertanyaanpertanyaan:
•
•
•
•
•
•

2.

“Menurut kalian, ini apa ya?”
“Sampah apa saja yang ada di tempat sampah?”
“Bagaimana benda-benda ini (berbagai jenis
sampah) bisa ada di tempat sampah?”
“Siapa yang pernah membuang sampah?”
“Sampah apa saja yang kalian buang?”
“Jadi, siapa sebenarnya yang menghasilkan
sampah?”
(lihat tujuan pembelajaran)

Guru menjelaskan pengertian dan konsep sampah
sebagai sisa dari hasil kegiatan manusia (lihat kembali
Pesan Kunci).

Gambar 1. Tempat Sampah

4

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Ayo Bermain!

Pesan Kunci
Kegiatan

Kartu Sampah Hasil Kegiatan

Setiap kegiatan yang kita lakukan mungkin menghasilkan sampah.

Sampah yang Dihasilkan
1.

Makan

sisa makanan (tulang ayam, sisa nasi, kulit jeruk, kulit
pisang, dan lain-lain)

Belajar

kertas bekas, rautan pensil, pulpen bekas

Jajan
makanan/
minuman

plastik atau kertas bekas bungkus makanan dan
minuman

Mandi

botol bekas sampo, botol bekas sabun cair, saset bekas
sampo, bekas tempat pasta gigi

2.

3.
4.

tulang ikan

sisa rautan
pensil

kertas
pembungkus nasi

Guru menyiapkan perlengkapan untuk
bermain dengan Kartu Sampah Hasil
Kegiatan (lihat lampiran halaman 63-66).
Satu set Kartu Sampah Hasil Kegiatan
terdiri atas kartu sampah sisa makanan,
kegiatan belajar, jajan, dan mandi. Lihat
tabel contoh sampah hasil dari berbagai
kegiatan.
Guru menjelaskan bahwa kita akan
bermain dengan Kartu Sampah Hasil
Kegiatan untuk mengenali sampah apa
saja yang kita hasilkan dari berbagai
kegiatan kita.
Guru menjelaskan cara memainkan
Kartu Sampah Hasil Kegiatan.
Guru mengakhiri kegiatan dengan
menjelaskan bahwa kegiatan kita setiap
hari selalu menghasilkan berbagai jenis
sampah, seperti sisa makanan, kotak
susu, kertas, rautan pensil (sebutkan
nama-nama sampah yang ada pada
kartu).

Gambar 2. Contoh Kartu Sampah

Cara Memainkan Kartu Sampah Hasil Kegiatan:
1.
2.
3.

4.

Kartu yang digunakan terdapat di lampiran buku ini halaman 63-66.
Guru membagikan satu kartu kepada setiap siswa secara acak dan meminta siswa untuk memerhatikan kartu
masing-masing.
Guru memberi contoh: “Sampah apa yang dihasilkan dari kegiatan makan?”, lalu yang mendapat kartu gambar
tulang ayam atau kulit jeruk (sampah dari kegiatan makan) mengangkat kartunya tinggi-tinggi agar dapat dilihat
siswa lain.
Guru menyampaikan pertanyaan dan siswa mengangkat kartu yang sesuai.
•

“Sampah apa yang dihasilkan dari kegiatan mandi?”

•

“Sampah apa yang dihasilkan dari kegiatan belajar?”

•

“Sampah apa yang dihasilkan dari kegiatan makan?”

•

“Sampah apa yang dihasilkan dari kegiatan jajan?”

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Ayo Berlatih!

Mengenal Jenis Sampah

Pesan Kunci
Sampah terbagi menjadi 3 yaitu:
1. Sampah mudah membusuk yang memiliki sifat mudah terurai secara cepat atau alami. Contohnya
sisa nasi, sayuran, buah, daun kering, dan tusuk sate.
2. Sampah sulit membusuk yang memiliki sifat tidak mudah terurai secara cepat atau alami.
Contohnya kertas, kotak susu, bungkus makanan ringan, bungkus mi instan, botol plastik, kaca,
kain bekas, dan kaleng.
3. Sampah B3 yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat menularkan penyakit
dan mengancam keselamatan. Contohnya puntung rokok, jarum suntik, limbah pabrik, batu
baterai bekas, dan petasan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Guru menjelaskan pembagian jenis-jenis sampah yaitu
sampah yang mudah membusuk, sulit membusuk dan
sampah B3 (lihat kembali Pesan Kunci).
Guru mengajak siswa mengenal jenis sampah dengan
Kartu Sampah untuk berlatih mengelompokkan
sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah mudah
membusuk, sampah sulit membusuk, dan sampah B3.
Guru menyediakan tempat siswa menempel kartu
di papan tulis/kertas plano dengan menuliskan 3
kelompok sampah (sampah mudah membusuk,
sampah sulit membusuk, dan sampah B3).
Guru membagikan kartu secara acak dalam keadaan
tertutup kepada setiap siswa. Setelah setiap siswa
mendapatkan kartu, mintalah siswa melihat kartunya
masing-masing.
Guru mengajak siswa untuk menempelkan atau
mengelompokkan kartu sampah yang dimiliki sesuai
kelompoknya, yaitu sampah mudah membusuk,
sampah sulit membusuk, dan sampah B3.
Guru mengajak siswa untuk membacanya bersamasama.
Mengakhiri kegiatan dengan kegembiraan, mengajak
siswa bertepuk tangan bersama-sama.

Untuk penyampaian kepada siswa kelas
bawah, kata ‘terurai’ diganti menjadi
‘membusuk’ agar lebih mudah dipahami.

puntung rokok

Gambar 3. Contoh Kartu Sampah

Cara Bermain Kartu Jenis Sampah
Kartu yang digunakan ada di halaman 63-66.
•

•

•
•
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teve rusak

Mintalah siswa secara bergantian
mengelompokkan dan menempelkan kartunya
pada tempat yang telah disediakan dan
menyebutkan apakah kartunya adalah kartu
untuk sampah mudah membusuk, sampah
sulit membusuk, atau sampah B3.
Setiap siswa yang sudah mengelompokkan,
menempelkan, dan menyebutkan kartunya
boleh kembali ke tempat duduknya masingmasing.
Guru membantu siswa yang tampak sulit
mengikuti permainan
Lakukan sampai semua kartu ditempelkan.
Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Penutup

Kesimpulan
Manusia adalah penghasil sampah. Setiap kegiatan manusia akan menghasilkan sampah yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sampah mudah membusuk, sampah sulit membusuk, dan sampah B3
yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari
ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
•
•

“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
pada hari ini?”
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa? “

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama.

Media Pembela jaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.

Tempat sampah -> guru dapat menggunakan tempat sampah yang ada di kelas atau dapat juga
menggunakan gambar tempat sampah pada lampiran halaman 59.
Kartu Sampah Hasil Kegiatan -> lihat lampiran di halaman 61-64.
Kartu Jenis Sampah -> lihat lampiran di halaman 61-64.
Tempat sampah terpilah I -> lihat di lampiran halaman 76.

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Topik 2

Perjalanan Sampah

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Alur Pembelajaran

Langkah
Pembelajaran

Tujuan

Metode

Pendahuluan

Siswa siap mengikuti pembelajaran

Ayo Mencoba:
Operasi Semut

Siswa menyadari bahwa masih
banyak sampah yang dibuang
sembarangan

Media

Tanya jawab

-

Waktu

5 menit

tempat sampah
terpilah atau
gambar tempat
sampah terpilah

20 menit

Ayo Mencoba

Ayo Diskusi: Ke
mana Perginya
Sampahku?

Siswa mengetahui perjalanan
sampah yang dibuang sementara,
yang dibuang ke tempat sampah
dalam kondisi tercampur dan yang
dibuang ke tempat sampah terpilah

poster “Ke
Mana Perginya
Sampahku?”

15 menit

Ayo Diskusi

•

Ayo Mengamati:
Dampak Sampah

Penutup

Siswa memahami dampak
sampah bagi kehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya

Siswa mengetahui kesimpulan
pembelajaran

Total waktu

10

•

Ayo Mengamati

•

Tanya jawab dan
kesimpulan

-

gambar
gunung
sampah di
TPA (Tempat
Pemrosesan
Akhir),
gambar aliran
sungai penuh
sampah
gambar
ekspresi
wajah

25 menit

5 menit

70 menit

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1.

2.

Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan
kabar dan kondisi kesehatan siswa serta mengajak
siswa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.
Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang didapat dan kegiatan yang
akan dilakukan bermanfaat.

Ayo Mencoba

3.

Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk
memulai kegiatan dengan bertanya, ”Hari ini kita akan
mengikuti perjalanan sampah, apakah kalian sudah
siap?”

Operasi Semut

Pesan Kunci
Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan atau membuangnya dalam keadaan tercampur
(tidak terpilah). Hal ini dapat menyebabkan sampah terbawa hujan ke aliran selokan/sungai dan berakhir di
laut atau mempertinggi gunung sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

1.

Guru mengajak siswa untuk melakukan “operasi
semut”, yaitu mencari dan mengumpulkan sampah
sekurang-kurangnya dua jenis sampah yang ada di
sekitarnya (bukan di tempat sampah).

•
•
•

2.

3.

Setelah masing-masing siswa menemukan dua
jenis sampah, minta mereka kembali berkumpul dan
mengelompokkan sampah yang mereka kumpulkan
sesuai jenisnya. Guru memeriksa pengelompokan jenis
sampah.

4.

“Mengapa sampah-sampah tersebut
ditemukan bukan di tempat sampah?”
“Sampah yang dibuang di tempat sampah,
selanjutnya akan dibawa ke mana?”
“Bagaimana dengan sampah yang dibuang
sembarangan, ke mana ia akan pergi?”

Guru menjelaskan kepada siswa bahwa sampah
yang dibuang sembarangan atau tercampur akan
mengakibatkan berbagai masalah (lihat Pesan Kunci).

Guru melakukan curah pendapat dengan mengajukan
pertanyaan stimulus sebagai berikut:
•
“Di mana kalian menemukan sampah-sampah
tersebut?”

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Ayo Diskusi

Ke Mana Perginya Sampahku?

Pesan Kunci
Sampah yang dibuang sembarangan akan terbawa hujan, lalu memasuki aliran sungai dan berakhir di laut
menimbulkan banjir atau lautan akan penuh dengan sampah. Sementara itu, sampah yang dibuang ke tempat
sampah secara tercampur akan berakhir di TPA .

1.

Guru menyiapkan poster “Ke Mana Perginya
Sampahku?” yang ditempel di dinding atau di papan
tulis.

4.

Untuk menstimulasi diskusi, tanyakan pada siswa:
•
•

2.

3.

Guru menyampaikan kepada siswa bahwa poster
ini menggambarkan perjalanan sampah yang kita
hasilkan.

5.

“Apakah kalian masih membuang sampah
sembarangan?”
“Apakah kalian masih membuang sampah
secara tercampur?” (lihat Pesan Kunci)

Akhiri kegiatan dengan kegembiraan.

Guru menjelaskan poster “Ke Mana Perginya
Sampahku?”

Gambar 4. Poster Ke Mana Perginya Sampahku?
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Penjelasan Poster: Ke Mana Perginya Sampahku?
1.

2.

Jika sampah dibuang sembarangan, di halaman rumah
atau halaman sekolah:
a. Sampah akan terbawa hujan/angin ke selokan,
kemudian terbawa hingga ke sungai.
b. Sampah mengikuti aliran sungai, bertemu dengan
sampah lainnya, lalu berumpuk di suatu tempat.
Saat hujan turun, tumpukan sampah itu dapat
menghambat aliran air dan menyebabkan banjir.
c. Sampah yang bertumpuk di sungai akan terbawa
aliran sungai sampai ke laut bersama sampah
dari berbagai tempat sehingga lautan akan penuh
dengan sampah.
d. Dampaknya:
•
pantai kotor sehingga kunjungan wisatawan
berkurang.
•
nelayan susah menangkap ikan sehingga
penghasilan mereka berkurang.
•
sampah termakan ikan dan hewan laut
lainnya.

b.
c.

d.

3.

Seluruh sampah diangkut oleh gerobak sampah
ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Sampah dari berbagai TPS dikumpulkan dan
diangkut oleh truk sampah ke Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA).
Tumpukan sampah di TPA menggunung mencemari
tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, dan
semakin lama tidak ada lahan kosong yang tersisa
untuk menampung sampah yang datang.

Jika sampah dibuang ke tempat sampah terpilah:
a. Sampah yang telah terpilah akan diambil oleh
pemulung atau diangkut oleh gerobak sampah
terpilah.
b. Sampah sulit membusuk yang dapat didaur ulang
akan dibawa dan diproses di pabrik daur ulang.
c. Di pabrik daur ulang, sampah tersebut dibuat
menjadi barang baru seperti ember, kursi, baju,
bantal, tas, botol, mainan, dan barang lainnya.

Jika sampah dibuang ke tempat sampah dalam kondisi
tercampur:
a. Seluruh jenis sampah, baik yang mudah
membusuk maupun sulit membusuk tidak
dapat dipisahkan dengan mudah.

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Ayo Mengamati

Dampak Sampah

Pesan Kunci
Membuang sampah secara sembarangan atau dalam kondisi tercampur akan menimbulkan dampak bagi
manusia, binatang, dan lingkungan.
1.
2.

1.

Di sungai, sampah akan membuat aliran sungai terhambat sehingga menimbulkan banjir, menjadi sarang
nyamuk, dan menjadi sumber penyakit.
Di TPA, gunungan sampah yang tinggi dapat menimbulkan longsor serta memicu terjadinya kebakaran
dan ledakan. Selain itu, sampah-sampah tersebut juga menimbulkan bau dan air lindi (cairan hasil
penguraian sampah) yang berbahaya dan mencemari tanah maupun air.

Sebelum mulai, guru menempelkan tiga buah gambar di dinding atau papan tulis secara terpisah, yaitu tumpukan
sampah di TPA serta sungai yang dipenuhi sampah. Lihat lampiran halaman 69-70

Waste4change, 2014. Sungai Citarum,
Jawa Barat

Annisa Triraharja, 2019. TPA Jatiwaringin-Mauk,
Kab. Tangerang.
Gambar 5. Gambar Dampak Sampah

14

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

2. Sebelum melakukan pengamatan, guru membagikan
setiap siswa empat gambar ekspresi wajah yang
terdiri dari satu ekspresi sedih, satu ekspresi jijik,
satu ekspresi marah, dan satu ekspresi senang.
(sambil menunjukkan contoh setiap gambar ekspresi
wajah)

•

•
•

Sebelum siswa pindah ke gambar lainnya,
minta mereka untuk menempelkan satu gambar
ekspresi wajah yang mewakili perasaan mereka
setelah mengamati gambar tersebut.
Lakukan hal yang sama untuk semua gambar.
Siswa mengembalikan sisa gambar ekspresi
wajah yang tidak ditempelkan kepada guru.

4. Selama kegiatan mengamati gambar berlangsung, guru
memperhatikan reaksi siswa dan gambar ekpresi apa
yang paling banyak ditempelkan siswa.
5. Setelah siswa selesai mengamati gambar, lakukan
diskusi dengan siswa dengan pertanyaan sebagai
berikut:
senang

marah

“Apa yang kalian lihat di tempat pembuangan
sampah? Apa perasaan kalian ketika melihatnya? Apa
yang akan terjadi bila dibiarkan?”
Guru bertanya sambil memperlihatkan gambar TPA
serta aliran sungai yang penuh dengan sampah.
6. Guru menjelaskan kembali dampak sampah
berdasarkan perjalanan sampah.
(lihat kembali Pesan Kunci)

jijik

sedih

Gambar 6. Gambar Ekspresi Wajah

Catatan untuk guru: apabila di dekat sekolah ada
tempat pembuangan sampah atau aliran sungai
atau pantai, kegiatan ini dapat digantikan menjadi
observasi langsung.

3. Guru menjelaskan bahwa siswa akan mengamati
gambar lokasi yang sering dijadikan tempat
pembuangan sampah yaitu aliran sungai dan TPA.
•

•

Pengamatan gambar dilakukan bersama-sama.
Guru mengajak siswa mendekati gambar secara
bergantian. Beri waktu dua menit kepada siswa
untuk mengamati setiap gambar.
Setelah siswa selesai mengamati sebuah
gambar, guru menjelaskan gambaritu dengan
menyampaikan dampaknya sesuai Pesan Kunci.

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Penutup

Kesimpulan
Sampah yang kita buang ke tempat sampah ternyata tidak hilang atau habis. Sampah-sampah itu
hanya berpindah tempat ke sungai, laut, atau TPA. Sampah yang berpindah tempat tersebut akan
berdampak bagi udara, air, dan tanah, lalu mengakibatkan kerugian bagi mahluk hidup di sekitarnya.

1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari
ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
•
•

“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
pada hari ini?”
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa?”

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama.

Media Pembelajaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1. Poster “Ke Mana Perginya Sampahku?” -> lampiran halaman 66-67
2. Gambar ekspresi wajah -> lampiran halaman 73
3. Gambar/foto situasi sampah di aliran sungai dan TPA -> lampiran halaman 69-70
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Topik 3

Aksiku:
,
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Alur Pembelajaran
Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

Tujuan

Metode

Siswa siap mengikuti
pembelajaran

Tanya jawab

Media

-

•
Ayo Lakukan: Pilah Siswa mengetahui cara
sampahmu
mengurangi sampah dan
memilah sampah

•

Waktu

5 menit

makanan/bekal dari
rumah
tempat sampah
terpilah/gambar
tempat sampah
terpilah

15 menit

Ayo Lakukan
Siswa mengetahui konsep
pengelolaan sampah 3R,
Ayo Bernyanyi:
yaitu: kurangi (Reduce),
Kelola Sampahmu! guna ulang (Reuse), daur
ulang (Recycle)

teks lagu
20 menit
Ayo Bernyanyi

•
Ayo Berkomitmen:
Sampahku,
Tanggung jawabku

Siswa berkomitmen
untuk mengurangi dan
bertanggung jawab
terhadap sampah

•
•

gambar tempat
minum
gambar tempat
sampah terpilah
gambar piring dan
gelas kosong

20 menit

Ayo
Berkomitmen

Penutup

Siswa mengetahui
kesimpulan pembelajaran

Tanya jawab
& kesimpulan

Total waktu

20

-

10 menit

70 menit
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Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1.

Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan
kabar dan kondisi kesehatan siswa, serta mengajak
siswa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.

2.

Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang didapat dan kegiatan yang
akan dilakukan bermanfaat.

Ayo Lakukan

3.

Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk
memulai kegiatan dengan bertanya “Kita sudah
mengetahui apa itu sampah, mengikuti perjalanan
sampah, dan melihat masalah sampah. Apakah kalian
sudah siap untuk ikut mengatasi masalah sampah ?”

Pilah Sampahmu

Pesan Kunci
Untuk mengurangi dampak timbulan sampah, yang harus dilakukan adalah mengelola sampah dengan
cara memilah sampah dan mengurangi sampah yang dibuang. Dengan demikian, sampah tidak akan hanya
berpindah tempat, tetapi volumenya juga akan berkurang. Contoh-contoh aksi mengurangi sampah adalah:
1.

Mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya.

2.

Menggunakan wadah makanan yang bisa digunakan ulang.

1.

Beberapa hari sebelum kegiatan, guru meminta siswa
untuk membawa makanan sebagai bekal dari rumah
untuk dimakan bersama pada saat kegiatan.

2.

Sebelum memulai kegiatan, guru telah menyiapkan
dua tempat sampah, yaitu tempat untuk sampah
mudah membusuk dan tempat untuk sampah sulit
membusuk.

3.

Guru mengajak siswa untuk membuka bekal makanan
dan memulai untuk makan bersama-sama dan
memperhatikan kemasan atau tempat makanan yang
dipakai oleh siswa.

4.

Setelah makan selesai, guru mengajak siswa untuk
merapikan dan meletakkan bungkus/tempat makanan
di atas meja kemudian mengajukan tanya jawab
dengan siswa:

•
•
•
5.

“Apakah ada yang tidak dihabiskan makanannya?”
“Mengapa tidak dihabiskan?”
”Kalian membungkus/mewadahi bekal
makanannya pakai apa?”

Guru menjelaskan bahwa:

•

Sisa makanan akan menjadi sampah. Oleh karena
itu kita harus selalu mengambil makanan
secukupnya atau menyimpan sisa makanan untuk
dimakan kembali.

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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•

Kertas pembungkus nasi, plastik, dan mika
plastik hanya dipakai sekali. Setelah dipakai,
barang-barang tersebut langsung dibuang dan
menjadi sampah. Sementara itu, tempat makan
atau tempat minum dapat digunakan ulang
sehingga timbulan sampah akan berkurang
(lihat kembali Pesan Kunci).

Gambar 7. Tempat Sampah Terpilah I

Gambar 8. Penampang Melintang Biopori

Tutup keranjang sampah
Kain hitam berpori
Keranjang sampah plastik

Catatan untuk guru: Apabila memungkinkan, guru
dapat mengenalkan pada siswa cara mendaur ulang
sampah sisa makanan dengan teknik biopori dan/atau
takakura. (Cara membuat lubang biopori dan kompos
takakura bisa lihat di buku pengayaan Sampahku,
Tanggung Jawabku)
Cara mendaur ulang sisa makanan dengan teknik
biopori:
1. Guru terlebih dahulu membuat lubang biopori di
halaman sekolah.
2. Ajak siswa menaruh sisa makanan di lubang
biopori setiap kali mereka menghasilkan sampah
sisa makanan. Sampah di lubang biopori ini akan
membusuk dalam waktu beberapa minggu.
3. Tutup lubang biopori agar sinar matahari tidak
masuk
4. Ingatkan siswa untuk mengulangi kegiatan ini.
Langkah mendaur ulang sisa makanan dengan teknik
kompos Takakura:
1.
2.

Lapisan kardus
Bantal sekam atas
Sampah mudah terurai

3.

Kompos jadi
Bantal sekam bawah
4.
Gambar 9. Susunan Komposter pada Keranjang Takakura
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5.

Cacah sampah sayur sebelum dimasukkan ke
dalam keranjang
Masukkan sisa makanan yang akan
dikomposkan ke dalam keranjang, usahakan
sampah yang akan dimasukkan adalah
sampah baru
Tekan-tekan atau masukkan sampah ke dalam
materi kompos dalam keranjang atau adukaduk sehingga materi sampah tertutup oleh
kompos dan keranjang
Tutup dengan bantal sekam hingga rapat
untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk
Tutup dengan kain hitam
Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Ayo bernyanyi

Kelola Sampahmu!

Pesan Kunci
Langkah (3R) pengelolaan sampah:
1. Reduce berarti aksi mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Contohnya
menghabiskan makanan,membawa tas belanja untuk mengurangi kantong keresek, dan tidak
menggunakan sedotan sekali pakai.
2. Reuse berarti aksi menggunakan kembali barang sehingga tidak lekas menjadi sampah. Contohnya
memakai kembali tempat plastik pembungkus makanan, memakai kembali gelas plastik untuk menjadi
pot bunga, dan menggunakan kembali kaleng makanan sebagai tempat menyimpan mainan.
3. Recycle berarti aksi mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat, tidak
menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau mencemari lingkungan. Contohnya membuat kreasi,
membuang sampah di tempat sampah terpilah agar mudah untuk dibawa ke fasilitas pengumpulan
sampah jenis tertentu, dan membuat pupuk dari sampah sisa makanan.
1.

Guru mengajarkan dan mengajak siswa menyanyikan lagu “Tiga Cara Kelola Sampah” sambil melakukan gerakannya
(melompat ke depan, melangkah ke belakang, jongkok, dan berdiri kembali).
2.

Guru menjelaskan arti dan maksud lagu sebagai
berikut:
•
Gerakan yang pertama yaitu melompat ke
depan adalah mengurangi sampah (reduce). Ini
merupakan cara pertama yang paling mudah dan
efektif untuk mengurangi sampah.
•
Gerakan yang kedua melangkah ke belakang
adalah memakai ulang barang-barang sebelum
dibuang (reuse).
•
Gerakan yang terakhir yaitu jongkok adalah daur
ulang (recycle). Daur ulang adalah pilihan terakhir
ketika kita menghasilkan sampah karena harus
melibatkan dan membutuhkan bantuan banyak
pihak juga memerlukan mesin untuk daur ulang.

3.

Guru mengajak siswa bernyanyi lagi dengan riang
gembira.

Judul Lagu:

Tiga Cara Kelola Sampah
*Nada: Lagu “Ampar-ampar Pisang”

Ada tiga cara, untuk kelola sampah
Cara yang pertama, kurangi konsumsinya
(siswa sambil melompat ke depan)

Cara yang kedua,pakai ulang semua
(siswa sambil melangkah ke belakang)

Cara yang ketiga, daur ulang bersama
(siswa sambil jongkok)

Jangan lupa, jangan lupa habiskan makanan
(siswa sambil berdiri kembali)

Agar tak jadi sampah
Semua bergembira
Ayo sama-sama jaga lingkungan kita.
Yeaaayy!
Lirik oleh: Annisa Sayyidatul Ulfa

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Air adalah kebutuhan yang penting bagi tubuh
dan harus dijaga agar tubuh tidak dehidrasi
(kehilangan cairan). Bila dalam kondisi siswa
lupa membawa tempat minum sehingga harus
menggunakan minum air kemasan, maka
harus dipastikan botol atau gelas kemasannya
dibuang di tempat sampah terpilah. Ini
merupakan sikap bertanggung jawab atas
sampah sendiri.
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Ayo Berkomitmen

Sampahku, Tanggung Jawabku

Pesan Kunci
Siswa berkomitmen untuk mengurangi konsumsi yang dapat menghasilkan sampah serta bertanggung
jawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan aksi nyata, seperti menggunakan botol minum,
menghabiskan makanan dan minuman, serta membuang sampah secara terpilah.

1.

Guru menempelkan tiga gambar di dinding kelas, yaitu
gambar tempat minum, tempat sampah terpilah, serta
piring dan gelas kosong bekas makanan dan minuman
yang sudah dihabiskan.

Membawa tempat minum

Menghabiskan makanan

2.

Guru mengajak siswa membuat barisan melingkar
untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan dalam
bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan
sendiri.

3.

Guru menjelaskan kepada siswa pentingnya
melakukan aksi mengurangi dampak sampah :“Kita
sudah tahu bahwa setiap orang menghasilkan sampah.
Misalnya, sisa makanan, botol minuman, bungkus
makanan, kertas dan sebagainya. Kita juga sudah tahu,
sampah yang kita hasilkan dapat berdampak buruk
bagi kehidupan kita maupun mahluk hidup lainnya
di bumi. Karena itu, menurut kalian, apakah kita
harus melakukan sesuatu untuk mengurangi dampak
sampah?”

4.

Guru menjelaskan bahwa tiga gambar yang telah
ditempelkan di dinding (gambar botol minum, tempat
sampah terpilah, dan piring/gelas yang sudah kosong)
adalah cara yang paling mudah untuk bertanggung
jawab terhadap sampah kita, yaitu:
•
Menggunakan botol minum.
•
Menghabiskan makan dan minuman.
•
Membuang sampah terpilah.

5.

“Kita akan berkomitmen untuk bertanggung jawab
terhadap sampah yang kita hasilkan. Saya mengajak
kalian untuk memilih kegiatan apa yang akan dilakukan
(boleh lebih dari 1 kegiatan). Silakan tuliskan nama
kalian di atas kertas bergambar. Misalnya, mulai
sekarang saya akan menghabiskan makanan. Maka
saya akan menuliskan nama saya di menghabiskan
makanan. Kalian boleh memilih lebih dari satu
kegiatan”

Gambar 10. Peralatan Makan dan Minum

Gambar 11. Tempat Sampah Terpilah I
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Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

6.

7.

Setelah siswa menuliskan namanya di gambar, ajak
mereka untuk sama-sama mengamati gambar dan
tanyakan siapa yang akan:
•
Menggunakan botol minum.
•
Menghabiskan makanan dan minuman.
•
Membuang sampah di tempat sampah terpilah.

8.

Tindak lanjut: sampaikan pada siswa bahwa guru
akan membantu siswa untuk menepati komitmennya.
Karena itu, setiap hari guru akan mengingatkan/
menanyakan apakah siswa melakukan komitmennya.

9.

Akhiri kegiatan dengan kegembiraan, mengajak tepuk
tangan bersama-sama.

Sampaikan pada siswa bahwa guru akan
menempelkan ketiga gambar di dinding kelas untuk
mengingatkan aksi kita bertanggung jawab terhadap
sampah.

Penutup

Kesimpulan
Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah upaya kita untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang
kita hasilkan.

1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari
ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
hari ini?”
•
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
•
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa?”

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan di hari ini dengan berdoa
bersama.

Media Pembelajaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1. Bekal makanan -> dibawa oleh tiap siswa dari rumah masing-masing.
2. Teks lagu “Tiga Cara Kelola Sampah”
3. Gambar “Makanan Dihabiskan” -> lampiran halaman 74.
4. Gambar “Membawa Tempat Minum” -> lampiran halaman 75.
5. Gambar “Tempat Sampah Terpilah I” -> lampiran halaman 76.

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Materi Pembelajaran

Kelas Atas (4, 5, 6)

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
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Topik 1

Apa Itu Sampah?
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Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Alur Pembelajaran
langkah
Pembelajaran

Pendahuluan

Ayo Diskusi:
Manusia adalah
penghasil sampah

Tujuan

Metode

Siswa siap mengikuti
pembelajaran

Tanya jawab

Siswa mengetahui
pengertian sampah
dan menyadari bahwa
manusia penghasil
sampah

Media

Waktu

-

5 menit

tempat sampah
atau gambar tempat
sampah

15 menit

kertas kerja

20 menit

kartu sampah

20 menit

-

10 menit

Ayo Diskusi

Ayo Berlatih:
Mengenali sampah
yang dihasilkan

Siswa memahami
konsep sampah
sebagai sisa-sisa dari
aktivitas manusia dan
limbah
Ayo Berlatih

Ayo Bermain: Bermain
Kartu Jenis Sampah

Penutup

Siswa mengetahui
pengelompokkan
sampah berdasarkan
jenisnya, yaitu
sampah mudah
terurai, sampah sulit
terurai, serta sampah
bahan beracun dan
berbahaya (B3)

Siswa mengetahui
kesimpulan
pembelajaran

Ayo Bermain

Tanya jawab &
kesimpulan

Total waktu

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

70 menit
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Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1.

2.

Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan
kabar dan kondisi kesehatan siswa, serta mengajak
siswa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.
Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang didapat dan kegiatan yang
akan dilakukan bermanfaat.

Ayo Diskusi

Pesan Kunci

3.

Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk
memulai kegiatan dengan bertanya, “Apakah kalian
siap untuk mengetahui apa itu sampah?”

Manusia adalah Penghasil Sampah (Penyampah)

Manusia adalah penghasil sampah atau disebut penyampah. Setiap kegiatan
manusia, seperti makan, belajar, mandi, dan lain-lain selalu menghasilkan sampah
atau limbah.

1.

Guru menyiapkan tempat sampah atau gambar tempat
sampah (lihat media pembelajaran) sebagai alat
bantu untuk menstimulasi siswa dengan pertanyaanpertanyaan:
•
•
•
•
•
•

2.

“Menurut kalian, ini apa ya?”
“Sampah apa saja yang ada di tempat sampah?
“Bagaimana benda-benda ini (berbagai jenis
sampah) bisa ada di tempat sampah?”
“Siapa yang pernah membuang sampah?”
“Sampah apa saja yang kalian buang?”
“Jadi, siapa sebenarnya yang menghasilkan
sampah?” (lihat tujuan pembelajaran)

Guru menjelaskan pengertian dan konsep sampah
sebagai sisa dari hasil kegiatan manusia (lihat kembali
Pesan Kunci).

Gambar 12. Tempat Sampah
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Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Mengenali Sampah yang Dihasilkan

Ayo Berlatih!!
Pesan Kunci

Setiap kegiatan yang kita lakukan mungkin menghasilkan sampah

Pastikan bahwa siswa memahami petunjuk
yang diberikan guru. Jika perlu, ulangi sekali lagi
petunjuknya.

1.

Guru menyiapkan “Lembar Kerja: Sampah Apa Yang
Kita Hasilkan?” untuk mengenali sampah yang
dihasilkan sehari-hari (lihat lampiran halaman 70).

2.

Guru menjelaskan bahwa kita akan mengenali sampah
yang kita hasilkan sehari-hari secara berkelompok.

6.

Guru menghampiri kelompok untuk memastikan siswa
memahami petunjuk yang diberikan.

3.

Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Guru
bisa memakai metode membagi kelompok dengan
cara permainan Mangkuk Bakso atau metode yang
lain.

7.

Setelah semua kelompok selesai mengisi lembar kerja
“Sampah apa yang kita hasilkan”, guru mempersilakan
setiap kelompok bergantian membacakan tabel yang
sudah diisi.

4.

Setelah siswa membentuk kelompok, guru mengajak
kelompok untuk menentukan ketua kelompoknya.

5.

Guru memanggil ketua kelompok untuk mengambil
“Lembar Kerja: Sampah Apa yang Kita Hasilkan?”
kemudian menjelaskan pada ketua kelompok agar
memandu kelompoknya diskusi dan mengisi lembar
kerja.
“Ketika tadi kalian sarapan, sampah apa saja
yang kalian hasilkan? Mungkin ada yang tidak
menghabiskan sarapannya, maka makanan yang
tersisa menjadi sampah. Atau tadi pagi minum susu
dalam kotak, maka kotaknya jadi sampah. Sampah
yang dihasilkan ketika sarapan, ditulis di kolom
sebelahnya kolom nama sampah”.

Kegiatan

Sampah yang dihasilkan

Makan

sisa makanan (tulang ayam, sisa nasi, kulit jeruk, kulit
pisang dan lain-lain)

Belajar

kertas bekas, rautan pensil, pulpen bekas

Jajan
makanan/
minuman

plastik atau kertas bekas bungkus makanan dan dari
minuman dan sedotan.

Mandi

botol bekas sampo, botol bekas sabun cair, sachet bekas
sampo dan bekas tempat odol

Cara Membagi Kelompok dengan Permainan Mangkuk Bakso
•

•

Guru mengajak siswa melakukan tepuk konsentrasi
dengan mengucapkan kata kon-sen-tra-si dan
tepukan empat kali, sesuai penggalan kosa kata.
Guru mengajak siswa untuk membentuk kelompok
dengan permainan Mangkuk Bakso. “Kita akan
bermain Mangkuk Bakso. Jika saya mengatakan
empat mangkuk dan dua bakso, maka empat orang
berpegangan tangan membentuk lingkaran sebagai
mangkuk dan dua orang berdiri di tengah lingkaran
sebagai bakso”.

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

•

•

Guru dapat mengajak siswa untuk mencoba dulu
permainan Mangkuk Bakso. Setelah dicoba, guru
mengajak siswa memulai permainan: “Mari kita
mulai!”.
Guru memberi petunjuk beberapa kali dengan
beberapa kombinasi, misalnya enam mangkuk,
tiga bakso atau lima mangkuk, tiga bakso sesuai
kebutuhan. Dalam kegiatan ini diperlukan paling
banyak 4 kelompok.
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Ayo Bermain!

Kartu Jenis Sampah

Pesan Kunci
Sampah terbagi menjadi tiga jenis:
1.
2.

3.

1.

Sampah mudah terurai yang memiliki sifat mudah membusuk secara alami atau cepat. Contohnya sisa nasi,
sayuran, daun kering, dan tusuk sate.
Sampah sulit terurai yang memiliki sifat tidak mudah membusuk secara alami atau cepat. Sampah ini
biasanya dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Untuk kebutuhan daur ulang, sampah sulit terurai
dipilah lagi menjadi tiga, yaitu:
a. Sampah kertas. Contohnya buku bekas, koran bekas, dan kotak susu bekas
b. Sampah plastik. Contohnya gelas plastik, sendok plastik, sikat gigi bekas, botol plastik bekas, bungkus
makanan ringan dari plastik bening/transparan.
c. Sampah umum. Contohnya wadah stirofoam bekas, kertas bungkus nasi bekas dan bungkus makanan
ringan dari plastik kombinasi foil alumunium.
Sampah B3 yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya yang dapat menularkan penyakit dan
mengancam keselamatan, seperti batu baterai bekas, puntung rokok, limbah pabrik, dan jarum suntik bekas.

Guru menjelaskan pembagian jenis-jenis sampah
yaitu sampah mudah terurai, sampah sulit terurai, dan
sampah B3 (lihat kembali Pesan Kunci).

2.

Guru mengajak siswa membentuk barisan sesuai
kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya dengan
ketua kelompok berdiri di depan.

3.

Guru meminta bantuan ketua kelompok untuk
membagikan Kartu Jenis Sampah secara acak dalam
keadaan tertutup pada setiap anggotanya. Setiap
siswa mendapat 1 kartu.

4.

Setelah setiap siswa mendapatkan kartu, mintalah
siswa melihat masing-masing kartunya.

5.

Minta siswa untuk membentuk kelompok baru dengan
menemukan teman lainnya yang mempunyai kartu
jenis sampah yang sama, yaitu (1) kartu jenis sampah
mudah terurai, (2) kartu sampah sulit terurai kertas,
(3) kartu sampah sulit terurai plastik, (4) kartu sampah

6.

sulit terurai umum, dan (5) kartu sampah B3.
Setelah siswa terbagi dalam kelompok, minta
setiap kelompok untuk mengecek setiap kartu untuk
memastikan berada dalam kelompok yang benar (guru
membantu siswa yang berada pada kelompok yang
tidak sesuai).

7.

Setelah semua siswa berada pada kelompok yang
benar, guru meminta setiap kelompok untuk menyusun
kartu-kartunya secara berkelompok kemudian
membacakan kartu yang terdiri dari nama-nama
sampah sesuai jenisnya.

8.

Tunjukkan pada siswa gambar tempat sampah terpilah
menjadi lima (lihat lampiran halaman 79). Kemudian,
jelaskan pada siswa mengapa sampah sulit terurai
harus dipilah lagi menjadi tiga (lihat Pesan Kunci).

9.

Akhiri kegiatan dengan kegembiraan, mengajak tepuk
tangan bersama-sama.
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Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
Gambar 13. Tempat Sampah Terpilah II

Penutup

Kesimpulan
Manusia adalah penghasil sampah. Setiap kegiatan manusia akan menghasilkan sampah yang
dapat dikelompokan menjadi sampah mudah terurai, sampah sulit terurai, dan sampah B3 yang
mengandung bahan berbahaya dan beracun.

1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari
ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
•
•

“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
pada hari ini?”
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa?”

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama.

Media Pembelajaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1. Tempat sampah -> guru dapat menggunakan tempat sampah yang ada di kelas atau dapat juga menggunakan gambar
sampah pada lampiran halaman 59.
2. Lembar Kerja “Sampah Apa yang Kita Hasilkan?” -> lampiran halaman 68.
3. Kartu Jenis Sampah -> lampiran halaman 61-65.
4. Gambar “Tempat Sampah Terpilah II” -> lampiran halaman 77.

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
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Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Topik 2

Perjalanan Sampah

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
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Alur Pembelajaran
Langkah
Pembelajaran

Pendahuluan

Ayo Diskusi: Ke Mana
perginya sampahku?

Tujuan

Metode

Siswa siap mengikuti
pembelajaran

Tanya jawab

Siswa mengetahui
perjalanan sampah
dari rumah ke TPA,
tempat pengelolaan
sampah, sungai
hingga laut

Media

-

•

•
Ayo Diskusi

•

Ayo Mengamati:
Dampak sampah bagi
kehidupan

Siswa memahami
dampak sampah bagi
kehidupan manusia
dan mahluk hidup
lainnya
Ayo Mengamati

Penutup

Siswa mengetahui
kesimpulan
pembelajaran

Tanya jawab
dan kesimpulan

Total waktu

•

-

Waktu

5 menit

tempat sampah
terpilah atau
gambar tempat
sampah terpilah
poster “Kemana
Perginya
Sampahku”

30 menit

tiga buah gambar
situasi sampah
yang tidak
dikelola dan satu
gambar situasi
sampah yang
dikelola
gambar ekspresi
wajah

30 menit

5 menit

70 menit

Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan kabar
dan kondisi kesehatan siswa, serta mengajak siswa untuk
bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.
2. Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang di dapat dan kegiatan yang akan
dilakukan bermanfaat.
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3. Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk memulai
kegiatan dengan bertanya “Kita sudah mengetahui apa
itu sampah, mengikuti perjalanan sampah dan masalah
sampah. Apakah kalian sudah siap untuk ikut mengatasi
masalah sampah ?”

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Ayo Diskusi

Ke Mana Perginya Sampahku?

Pesan Kunci
Perjalanan sampah:
1.

Sampah yang dibuang sembarangan akan terbawa oleh hujan/angin dan masuk ke aliran selokan/
sungai, kemudian berakhir di laut.

2.

Sampah yang dibuang ke tempat sampah secara tercampur akan langsung dibawa ke Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA).
Sampah yang dibuang ke tempat sampah terpilah akan diambil oleh pemulung atau diangkut oleh
gerobak sampah terpilah.

3.

Selanjutnya, sampah sulit membusuk akan dijual ke bank sampah. Kemudian, pencacahan/
pengepresan akan dilakukan terhadap sampah-sampah tersebut dan pabrik daur ulang akan
memprosesnya untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomis.

1.

Guru mengajak siswa melakukan pengamatan di
tempat pembuangan sampah sekolah, selokan, sungai,
atau tempat pembuangan sampah sementara yang
dekat dengan sekolah.

4.

Guru menyiapkan poster “Ke Mana Perginya
Sampahku?” dan menempelkannya di dinding atau di
papan tulis. Minta siswa untuk memperhatikan poster
tersebut.

2.

Ajak siswa untuk mengamati sampah dan
mengidentifikasi jenis-jenis sampah, misalnya
sampah mudah terurai (sisa makanan, daun kering),
sampah sulit terurai (bungkus plastik, gelas plastik),
dan sampah B3 (baterai bekas, puntung rokok,
pecahan bohlam)

5.

Guru dapat mengajak seorang siswa yang bersedia
untuk menjelaskan poster dengan pemahaman dan
bahasa mereka. Beri apresiasi siswa yang bersedia
menjelaskan poster.

6.

Guru menjelaskan bagaimana perjalanan sampah
dengan menggunakan media poster (lihat Pesan Kunci
dan penjelasan tentang poster).

7.

Untuk menstimulasi diskusi, tanyakan pada siswa :
•
“Apakah kalian masih membuang sampah
sembarangan?”
•
“Apakah kalian masih membuang sampah secara
tercampur?”
•
“Apakah kalian pernah melihat selokan atau aliran
sungai yang dipenuhi sampah? Apa pendapat
kalian?”
•
“Apa pendapat kalian tentang membuang sampah
secara terpilah?”

3.

Setelah pengamatan selesai, siswa kembali ke kelas
dan melanjutkan kegiatan curah pendapat. Guru
mengajukan pertanyaan stimulus sebagai berikut:
•
“Sampah apa saja yang kalian temukan?”
•
“Bagaimana sampah-sampah tersebut (sisa
makanan, gelas plastik, baterai bekas) dapat
sampai di sana?”
•
“Kira-kira menurut kalian, selanjutnya sampahsampah tersebut akan dibawa ke mana?”

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
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Gambar 14. Poster Ke Mana Perginya Sampahku?

Penjelasan Poster: Ke Mana Perginya Sampahku?
1.

2.

38

Jika sampah dibuang sembarangan, di halaman rumah
atau halaman sekolah:
a. Sampah akan terbawa hujan/angin ke selokan,
kemudian terbawa hingga ke sungai.
b. Sampah mengikuti aliran sungai, bertemu dengan
sampah lainnya, lalu bertumpuk di suatu tempat.
Saat hujan turun, tumpukan sampah itu dapat
menghambat aliran air dan meyebabkan banjir.
c. Sampah yang bertumpuk di sungai akan terbawa
aliran sungai sampai ke laut bersama sampah
dari berbagai tempat sehingga lautan akan penuh
dengan sampah.
d. Dampaknya:
•
pantai kotor sehingga kunjungan wisatawan
berkurang.
•
nelayan susah menangkap ikan sehingga
penghasilan mereka berkurang.
•
sampah termakan oleh ikan dan hewan laut
lainnya.
•
plastik berubah menjadi potongan kecil
(mikroplastik) dan termakan ikan, kemudian
ikan yang mengandung mikroplastik dimakan
oleh manusia sehingga kesehatan manusia
terganggu.
Jika sampah dibuang ke tempat sampah dalam kondisi
tercampur:

a.

b.
c.
d.

3.

Sampah sulit terurai yang seharusnya dapat didaur
ulang menjadi sulit diambil untuk diproses lebih
lanjut.
Seluruh sampah diangkut oleh gerobak sampah ke
Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Truk sampah mengumpulkan sampah dari berbagai
TPS dan membawanya ke TPA.
Tumpukan sampah di TPA dapat menimbulkan
cairan lindi yang berasal dari proses penguraian
sampah. Lindi mengandung logam berat dan racun
berkonsentrasi tinggi yang mencemari lingkungan.
Sampah yang menggunung juga menimbulkan
gas penyebab pemanasan global. Tumpukan
sampah yang membusuk akan menghasilkan gas
karbon dioksida (CO2) dan gas metana (CH4) yang
merupakan komponen utama gas rumah kaca serta
dapat memicu ledakan atau kebakaran.

Jika sampah dibuang ke tempat sampah terpilah:
a. Sampah yang telah terpilah akan diambil oleh
pemulung atau diangkut oleh gerobak sampah
terpilah.
b. Sampah sulit membusuk yang dapat didaur ulang
akan dibawa dan diproses di pabrik daur ulang.
c. Di pabrik daur ulang, sampah tersebut dibuat
menjadi barang baru seperti ember, kursi, baju,
bantal, tas, botol, mainan, dan barang lainnya.
Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Ayo Mengamati

Dampak Sampah

Pesan Kunci
1.

Dampak sampah di sungai: aliran sungai terhambat dan menimbulkan banjir, sungai menjadi sarang nyamuk dan
menjadi sumber penyakit.

2.

Dampak sampah di laut: laut penuh dengan sampah yang merusak biota, mengurangi keindahan dan kunjungan
wisata. Sampah plastik di laut akan menjadi potongan kecil (mikroplastik) yang akan termakan ikan yang kemudian
dikonsumsi oleh manusia sehingga mikroplastik masuk ke tubuh manusia dan merusak kesehatan.

3.

Dampak sampah di TPA: tumpukan sampah dapat menyebabkan longsor, memicu kebakaran, menghasilkan cairan
lindi yang mengandung logam berat dan racun berkonsentrasi tinggi serta menyebabkan pemanasan global.

4.

Apabila sampah dikelola dengan baik, maka lingkungan menjadi bersih.

Sebelum mulai, guru menempelkan empat gambar secara terpisah di dinding atau papan tulis, yaitu gambar
TPA, sungai yang dipenuhi sampah, laut yang tercemar sampah, serta lingkungan yang sampahnya dikelola
dengan baik.

Waste4change, 2014. Sungai Citarum,
Jawa Barat

Nurdian Syahril, 2019. Pulau Semak Daun,
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Annisa Triraharja, 2019. TPA Jatiwaringin-Mauk,
Kab. Tangerang.

Annisa S. Ulfa, 2019. SMPIP Daarul Jannah,
Cibinong, Kab. Bogor

Gambar 15. Gambar Dampak Sampah
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1.

2.

3.

Bagilah siswa ke dalam empat kelompok agar
pengamatan gambar tidak menumpuk pada satu
tempat.
Sebelum melakukuan pengamatan guru
membagikan kepada setiap siswa enam gambar
ekspresi wajah yang terdiri dari dua ekspresi sedih,
dua ekspresi jijik, satu ekpresi marah, dan satu
ekspresi bahagia (sambil menunjukkan contoh
setiap gambar ekspresi wajah).

•

•

•

•

5.

Pengamatan gambar akan dilakukan per
kelompok secara bergantian. Misalnya pada
putaran pertama, kelompok satu mengamati
gambar TPA, kelompok dua mengamati gambar
aliran sungai, kelompok tiga mengamati gambar
laut, dan kelompok empat mengamati gambar
lingkungan yang sampahnya dikelola dengan
baik.
Lakukan pengamatan sampai empat putaran
sehingga semua siswa mengamati semua
gambar.
Sebelum siswa pindah ke gambar lainnya,
minta mereka untuk menempelkan 1 gambar
ekspresi wajah yang mewakili perasaan mereka
setelah mengamati gambar tersebut.
Lakukan hal yang sama di setiap gambar
sampai selesai sehingga semua siswa
mengamati semua gambar.
Siswa mengembalikan sisa gambar ekspresi
wajah yang tidak ditempelkan kepada guru.

Selama kegiatan mengamati gambar berlangsung,
guru memperhatikan reaksi siswa dan gambar
ekspresi apa yang paling banyak ditempelkan
siswa.
Setelah siswa selesai mengamati gambar dan
menempelkan ekspresi wajah, stimulasi siswa
dengan pertanyaan:
•
•
•
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•

6.

“Apa perasaan kalian ketika melihat lingkungan
yang sampahnya dikelola dengan baik?”
“Apa pendapat kalian ketika melihat
lingkungan yang sampahnya dikelola dengan
baik?”

Guru menjelaskan dampak sampah berdasarkan
poster (lihat Pesan Kunci).

Guru menjelaskan bahwa siswa akan mengamati
empat buah gambar yang sudah ditempelkan di
dinding/papan tulis.
•

4.

•

“Apa yang kalian lihat di TPA/sungai penuh
sampah/laut penuh sampah?”
“Apa perasaan kalian ketika melihatnya?”
“Apa yang akan terjadi bila dibiarkan?”

senang

marah

jijik

sedih

jijik

sedih

Gambar 16. Ekspresi Wajah

Catatan untuk guru: apabila di dekat sekolah ada
tempat pembuangan sampah atau aliran sungai
atau pantai, kegiatan ini dapat digantikan menjadi
observasi langsung.

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Penutup

Kesimpulan
Sampah yang kita buang ke tempat sampah ternyata tidak hilang atau habis. Sampah-sampah itu
hanya berpindah tempat ke sungai, laut atau TPA. Sampah yang berpindah tempat tersebut akan
berdampak bagi udara, air dan tanah sehingga mengakibatkan kerugian bagi mahluk hidup di
sekitarnya.
1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari
ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
•
•

“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
pada hari ini?”
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa?”

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama.

Media Pembelajaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1. Poster “Ke Mana Perginya Sampahku?” -> lihat lampiran halaman 66-67
2. Gambar “Ekspresi Wajah” -> lihat lampiran halaman 73
3. Gambar/foto situasi sampah di aliran sungai, laut, TPA, dan lingkungan yang bersih -> lihat lampiran halaman 69-72

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
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Alur Pembelajaran
Langkah
Pembelajaran

Pendahuluan

Ayo Bernyanyi:
Kelola Sampahmu

Tujuan

Metode

Siswa siap mengikuti
pembelajaran

Tanya jawab

Siswa mengetahui konsep
pengelolaan sampah 3R yaitu
kurangi (Reduce), guna ulang
(Reuse), daur ulang (Recycle)

Media

Waktu

-

5 menit

teks lagu

10 menit

daftar pernyataan
permainan “Pilih
Mana”

15 menit

kartu sampah

15 menit

lembar “Ini Aksiku”

20 menit

Ayo Bernyanyi

Ayo Bermain:
Pilih Mana

Siswa memahami pengelolaan
sampah dengan cara mengurangi
(reduce)
Ayo Bermain

Ayo Berlatih: Memilah
Sampah

Siswa mampu menentukan jenis
sampah yang bisa digunakan
kembali
Ayo Berlatih

Ayo Berkomitmen:
Aksiku, Sampahku
Tanggung Jawabku

Siswa berkomitmen untuk
bertanggung jawab terhadap
sampah yang dihasilkan
Ayo Berkomitmen

Penutup

Siswa mengetahui kesimpulan
pembelajaran

Total waktu
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Tanya jawab dan
kesimpulan

-

10 menit

70 menit
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Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
1.

Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan
kabar dan kondisi kesehatan siswa, serta mengajak
siswa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan YME.

2.

Guru dapat mengajak siswa berdoa sebelum memulai
kegiatan agar ilmu yang di dapat dan kegiatan yang
akan dilakukan bermanfaat.

Ayo Bernyanyi

3.

Guru menyemangati dan mengajak siswa untuk
memulai kegiatan dengan bertanya “Kita sudah
mengetahui apa itu sampah, mengikuti perjalanan
sampah dan masalah sampah. Kalau seperti itu, apa ya
yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?”

Kelola Sampahmu!

Pesan Kunci
Langkah Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) pengelolaan sampah:
1. Reduce berarti aksi mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan.
2. Reuse berarti aksi menggunakan kembali barang sehingga tidak lekas menjadi sampah.
3. Recycle berarti aksi mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat, tidak
menumpuk di TPA atau mencemari lingkungan.

1.

2.

3.

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Tiga Cara
Kelola Sampah” sambil mengajarkan gerakannya
(melompat ke depan, melangkah ke belakang, jongkok
dan berdiri kembali).
Guru menjelaskan arti dan maksud lagu sebagai
berikut:
•
Gerakan yang pertama yaitu melompat ke
depan adalah mengurangi sampah (reduce). Ini
merupakan cara pertama yang paling mudah dan
efektif untuk mengurangi sampah.
•
Gerakan yang kedua melangkah ke belakang
adalah memakai ulang barang-barang sebelum
dibuang (reuse).
•
Gerakan yang terakhir yaitu jongkok adalah daur
ulang (recycle). Daur ulang adalah pilihan terakhir
ketika kita menghasilkan sampah karena harus
melibatkan dan membutuhkan bantuan banyak
pihak juga memerlukan mesin untuk daur ulang.
Guru mengajak siswa bernyanyi lagi dengan riang
gembira.

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Judul Lagu:

Tiga Cara Kelola Sampah
*Nada: Lagu Ampar-Ampar Pisang
Ada tiga cara, untuk kelola sampah.
Cara yang pertama, kurangi konsumsinya
(siswa sambil melompat ke depan)
Cara yang kedua,pakai ulang semua
(siswa sambil melangkah ke belakang)
Cara yang ketiga, daur ulang bersama
(siswa sambil jongkok)
Jangan lupa, jangan lupa habiskan makanan
(siswa sambil berdiri kembali)
Agar tak jadi sampah,
Semua bergembira
Ayo sama-sama jaga lingkungan kita.
Yeaaayy!
Lirik oleh: Annisa Sayyidatul Ulfa
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Ayo Bermain!

Pilih Mana?

Pesan Kunci
Perilaku Reduce
Dalam mengelola sampah, tahapan perilaku yang perlu didorong adalah Reduce, Reuse, dan Recycle.
Perilaku Reduce dapat secara langsung mengurangi volume sampah sehingga sampah tidak akan hanya
berpindah tempat.
Contoh perilaku Reduce yaitu:
1. Mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya.
2. Menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan ulang.
3. Membawa tas belanja untuk berbelanja agar tidak memakai banyak kantong keresek.
4. Tidak menggunakan sedotan atau gunakan yang dapat dipakai berulang.
5. Menggunakan sapu tangan untuk membersihkan tangan, wajah, atau anggota badan lainnya.

1.

Guru mengajak siswa melakukan permainan “Pilih
Mana” untuk mengenali perilaku Reduce, yaitu
mengurangi sampah.

2.

Guru mengumpulkan siswa di bagian tengah ruangan.

3.

Guru menyampaikan aturan permainannya:
•
Guru akan membaca pernyataan satu persatu
dan siswa mendengar sampai pernyataan selesai
dibaca kemudian memilih pernyataan mana (A
atau B) yang merupakan perilaku Reduce.
•
Selanjutnya, siswa bergerak ke kanan jika memilih
pernyataan (A) dan ke kiri jika memilih pernyataan
(B) sebagai perilaku Reduce.
•
Pernyataan akan diajukan sampai selesai.

4.

5.
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Jika seluruh siswa telah memahami petunjuknya, guru
akan membacakan pernyataannya. Setelah siswa
memilih pernyataan A atau B, guru bertanya kepada
siswa mengapa memilih pernyataan A atau B.
Untuk memperkuat pesan, guru bertanya kembali
kepada siswa:
•
“Kenapa perilaku Reduce itu penting?”
•
“Apakah ada contoh perilaku Reduce selain
contoh yang sudah disebutkan?”
(lihat kembali Pesan Kunci)

Daftar Pertanyaan
A

B

Beli bubur dengan
stirofoam

Beli bubur dengan
wadah makanan sendiri
(perilaku reduce)

Jajan es pakai plastik

Jajan es pakai
botol sendiri (perilaku
reduce)

Minum pakai sedotan
sekali pakai

Minum tanpa sedotan
(perilaku reduce)

Memakai kantong
kresek untuk membeli
buah

Membawa kantong
sendiri untuk membeli
buah (perilaku reduce)

Menyisakan makanan

Menghabiskan
makanan (perilaku
reduce)

Memakai tisu untuk
mengelap keringat

Memakai sapu tangan
untuk mengelap keringat (perilaku reduce)

Mengambil makanan
secukupnya (perilaku
reduce)

Mengambil makanan
sebanyak-banyaknya
dan tidak dihabiskan
(perilaku reduce)
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Memilah sampah!

Ayo Berlatih!!

Pesan Kunci
Perilaku Reuse dan Recycle
Kita perlu menjaga agar barang-barang tidak segera menjadi sampah. Salah satu caranya dengan
memperhatikan jenis barang mana yang masih dapat digunakan kembali, baik untuk tujuan penggunaan
yang sama maupun berbeda. Beberapa contoh perilaku Reuse adalah memakai kembali plastik yang
membungkus tempat makannya, memakai kembali gelas plastik untuk menjadi pot bunga, menggunakan
kembali kaleng makanan sebagai tempat menyimpan mainan.
Sementara itu, untuk menjalankan perilaku Recycle, langkah awal yang dapat dilakukan adalah membuang
sampah di tempat sampah terpilah agar sampah-sampah tersebut mudah untuk dibawa ke fasilitas
pengumpulan sampah jenis tertentu dan karakteristik/kondisi sampah tetap terjaga sehingga tetap
menghasilkan nilai ekonomi yang diharapkan. Contohnya sampah kertas yang diletakkan terpisah dan tidak
tercampur dengan sampah basah akan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik daripada sampah kertas
yang basah.
Oleh karena itu, sebaiknya khusus sampah sulit terurai dapat dipilah menjadi lebih spesifik, seperti
sampah kertas, sampah plastik dan sampah umum lainnya, termasuk di dalamnya yang bersifat sulit didaur
ulang (residu).
Contoh sampah yang sulit didaur ulang yaitu isolasi bekas, kertas bungkus nasi bekas, jajanan/minuman
serbuk dalam kemasan saset, wadah bubur dari stirofoam.

1.

2.
3.

Guru membagikan 1 buah kartu sampah sulit terurai
kepada setiap siswa (atau dapat menggunakan
sampah yang ada di sekitar sekolah).
Siswa diminta untuk memperhatikan kartu sampah
yang dimiliki masing-masing.
Guru meminta siswa yang memiliki kartu sampah
yang masih bisa digunakan kembali (Reuse) untuk
mengumpulkan kartunya di suatu tempat. Tanyakan

kotak susu
bekas

boneka
rusak

4.

5.

pada siswa, ”Dapat digunakan untuk apa saja sampah
yang tertulis di kartu kalian?”.
Selanjutnya, guru kembali kepada siswa lainnya dan
meminta mereka mengumpulkan kartunya dalam 3
kelompok sesuai dengan jenis sampah yang dimiliki
yaitu sampah plastik, kertas, dan umum.
Kemudian guru menjelaskan kepada siswa tentang
perilaku Reuse dan Recycle (lihat Pesan Kunci).

Air adalah kebutuhan yang penting bagi tubuh
dan harus dijaga agar tubuh tidak dehidrasi
(kehilangan cairan). Bila dalam kondisi siswa
lupa membawa tempat minum sehingga harus
menggunakan minum air kemasan, maka harus
dipastikan botol atau gelas kemasannya dibuang
di tempat sampah terpilah. Ini merupakan sikap
bertanggung jawab atas sampah sendiri

Gambar 17. Contoh Kartu Sampah
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Ayo Berkomitmen!

Aksiku, Sampahku Tanggung Jawabku

Pesan Kunci
Siswa berkomitmen untuk mengurangi konsumsi yang dapat menghasilkan sampah serta bertanggung
jawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan aksi nyata. Contohnya menggunakan tempat minum,
menghabiskan makanan dan minuman, serta membuang sampah secara terpilah.
1.

Guru menuliskan daftar aksi yang bisa dilakukan di
papan tulis:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

3.

Menghabiskan makanan dan minuman
Menggunakan botol minum
Memakai kantong belanja
Tidak memakai sedotan plastik
Membuang sampah di tempat sampah terpilah
Menggunakan sapu tangan
Menggunakan tempat makan sendiri ketika jajan
Mengubur sisa makanan

Guru mengajak siswa membuat lingkaran dan
menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk
bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan
sendiri.
Guru menjelaskan kepada siswa pentingnya
melakukan aksi mengurangi dampak sampah:
“Kita sudah tahu bahwa setiap orang menghasilkan
sampah. Misalnya, sisa makanan, botol minuman,
bungkus makanan, kertas dan sebagainya. Kita
juga sudah tahu, sampah yang kita hasilkan dapat
berdampak buruk bagi kehidupan kita maupun
mahluk hidup lainnya di bumi. Karena itu, menurut
kalian, apakah kita harus melakukan sesuatu untuk
mengurangi dampak sampah?”

4.

Guru menyediakan kertas yang telah di beri judul “Ini
Aksiku: Sampahku, Tanggung Jawabku”.

5.

Guru mengajak siswa untuk menuliskan di kertas, tiga
aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk tanggung
jawab terhadap sampah. Siswa dapat merujuk daftar
aksi yang ditulis guru di papan tulis.

6.
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Ini Aksiku: Sampahku, Tanggung Jawabku
Saya ............. (nama) bertanggung
jawab dengan sampah yang saya
hasilkan
dengan melakukan:
1.
2.
3.
7.

Setelah semua siswa membaca aksinya, ajak siswa
untuk menempelkan kertas aksinya di tempat yang
sudah disediakan (papan tulis satu kertas plano).

8.

Guru menyampaikan kesimpulan dari komitmen
yang dilakukan oleh siswa: “Kita sudah berkomitmen
akan melakukan tiga aksi untuk bertanggung
jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Kertas
komitmen ini akan kita simpan di depan kelas untuk
mengingatkan bahwa kita akan bertanggung jawab
terhadap sampah mungkin akan kita hasilkan”.

9.

Guru memandu siswa untuk bersama-sama
mengatakan: “Mulai sekarang kami bertanggung jawab
terhadap sampah yang kami hasilkan!”.

10. Sebagai tindak lanjut, sampaikan pada siswa
bahwa guru akan membantu siswa untuk menepati
komitmennya. Karena itu, setiap hari guru akan
mengingatkan/menanyakan apakah siswa melakukan
komitmennya.
11. Akhiri kegiatan dengan kegembiraan, mengajak tepuk
tangan bersama-sama.

Setelah siswa selesai menulis tiga aksinya, guru
mengajak siswa untuk bersama-sama membaca
ketiga aksi yang akan dilakukan secara bergantian.
Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)

Penutup

Kesimpulan
3R (Reduce, Reuse dan Recycle) adalah upaya kita untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang
kita hasilkan.

1.

Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada
hari ini dan mengajak siswa melakukan refleksi dari
kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab
pertanyaan:
•
•
•

“Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
hari ini?”
“Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Mengapa?”
“Kegiatan mana yang paling mudah/sulit?
Mengapa?”

2.

Guru meminta siswa untuk bercerita kepada orang tua
tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini.

3.

Guru mengajak siswa merayakan keberhasilan
pembelajaran dengan tepuk semangat.

4.

Sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk
bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang
telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama.

Media pembelajaran
Media pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai berikut.
1. Teks lagu “Tiga Cara Kelola Sampah”
2. Kartu memilah sampah -> lihat lampiran halaman 61-65
3. Lembar “Aksiku: Sampahku, Tanggung Jawabku”

Materi Pembelajaran Kelas Atas (4, 5, 6)
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MATERI PEMBELAJARAN KELAS ATAS (4,5,6)

10 Ide Kreatif untuk Membangun Pembiasaan

1.

Piket harian di kelas

2.

Jumat bersih adalah aktivitas yang dilakukan secara
bersama dengan ‘operasi semut/bersih-bersih’

3.

Menyediakan tempat sampah terpilah

7.

Membawa bekal dari rumah dan makan bersama

Gambar 20.
Peralatan Makan dan Minum

Gambar 18.
Tempat Sampah Terpilah I

4.

8.

Menyanyikan dan memutar lagu ‘cara kelola sampah’
atau tema lingkungan lainnya

9.

Mendirikan Bank Sampah di sekolah

10. Membuat kerajinan tangan/kreasi dari bahan sampah.
Contohnya pot tanaman, tempat pensil, dan lain-lain

Membuat lubang biopori untuk menampung sampah
mudah terurai yang dihasilkan

Gambar 19.
Penampang Melintang Biopori

5.

Sebulan sekali mengadakan upacara bendera dengan
tema amanat “Sampahku, Tanggung Jawabku”

6.

Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada
tanggal 21 Februari untuk memperingati terjadinya
tragedi 21 Februari 2005 yaitu longsornya TPA
Leuwigajah yang mengubur rumah, kebun, dan lahan
pertanian di sekitarnya sehingga menyebabkan 100
orang lebih meninggal seketika.

Gambar 21.
Contoh Hasil Kerajinan Tangan dari Bahan Sampah
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Daftar Istilah
Aerob

Kondisi lingkungan yang mengandung oksigen

Aktivator

Produk yang mengandung zat untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme

Bank sampah

Lembaga yang mengadopsi/menerapkan sistem tabungan untuk mengelola sampah sulit
terurai

Biopori

Teknologi pengolahan sampah mudah terurai sekaligus penyerapan air hujan dengan
menggunakan makhluk hidup dalam tanah sebagai agen pengurai sampah dan pembentuk
pori-pori pada tanah

Emisi

Kandungan gas yang dibuang ke udara

GRK (Gas Rumah Kaca)

Berbagai gas di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global, seperti karbon dioksida,
metana, monoksida, dan sebagainya.

Karbon dioksida

Salah satu emisi gas rumah kaca

Komposter

Media atau wadah yang digunakan untuk mengolah sampah mudah terurai menjadi kompos

Komposter aerob

Komposter dengan kondisi oksigen tetap tersedia di dalamnya

Komposter anaerob

Komposter dengan kondisi kedap udara dan tidak ada oksigen

Komposter diskura

Komposter aerob dengan menggunakan kardus dan gelangsing

Lindi

Air yang berasal dari proses penguraian sampah atau yang bersentuhan dengan sampah

Metana

Salah satu emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penguraian sampah mudah terurai secara anaerob yang bersifat mudah terbakar

Mikroplastik

Potongan plastik dengan beragam bentuk yang berukuran kurang dari 5 mm

Pemanasan global

Naiknya temperatur atmosfer bumi

Pengelolaan sampah

Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah

Recycle (daur ulang)

Mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat, tidak menumpuk di
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau mencemari lingkungan, contohnya membuat kreasi,
membuang sampah di tempat sampah terpilah agar mudah untuk dibawa ke fasilitas pengumpulan sampah jenis tertentu, dan membuat pupuk dari sampah sisa makanan.

Reduce (reduksi)

Mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan, contohnya menghabiskan makanan,membawa tas belanja untuk mengurangi kantong kresek,tidak menggunakan
sedotan sekali pakai.

Reuse (guna ulang)

Menggunakan kembali barang sehingga tidak lekas menjadi sampah, contohnya memakai
kembali tempat plastik pembungkus makanan, memakai kembali gelas plastik untuk menjadi
pot bunga, dan menggunakan kembali kaleng makanan sebagai tempat menyimpan mainan.

TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir)

Tempat untuk mengolah dan mengembalikan sampah ke lingkungan secara aman bagi manusia
dan ekosistem

TPS ( Tempat Penampungan Sementara)

Tempat penampungan sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu

Sampah mudah terurai

Sampah yang memiliki sifat mudah membusuk secara alami atau cepat, seperti sisa nasi,
sayuran, daun kering, dan tusuk sate

Sampah sulit terurai

Sampah yang memiliki sifat tidak mudah membusuk secara alami atau cepat, diantaranya
dapat digunakan kembali atau didaur ulang.

Sampah B3

Sampah yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya yang dapat menularkan penyakit
dan mengancam keselamatan
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Petunjuk Penggunaan Kartu Sampah
Kelas

Bawah

Bawah

Atas

Atas
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Topik

Kegiatan

Kartu Sampah

1

1. tulang ayam
2. kulit pisang
3. sisa nasi
Ayo Bermain: 4. sisa sayuran
Bermain Kartu 5. tulang ikan
Sampah Hasil 6. tusuk sate
Kegiatan
7. daun pembungkus
lontong
8. kulit jeruk
9. botol plastik
10. wadah eskrim

11. kotak susu bekas
12. sendok plastik bekas
13. sisa rautan pinsil
14. kantong plastik
15. pulpen kosong
16. gelas plastik
17. wadah plastik es
18. kertas pembungkus
nasi
19. bungkus ciki
20. botol sabun bekas

21. saset sampo bekas
22. pasta gigi bekas
23. sedotan
24. tisu
25. buku bekas
26. sikat gigi bekas
27. gayung rusak
28. stirofoam
29. botol lem bekas
30. kertas bekas

1

1. tulang ayam
2. kulit pisang
3. sisa nasi
4. sisa sayuran
Ayo Bermain: 5. tulang ikan
Bermain Kartu 6. tusuk sate
Jenis Sampah 7. daun pembungkus
lontong
8. kulit jeruk
9. botol plastik
10. wadah eskrim

11. kotak susu bekas
12. sendok plastik bekas
13. sisa rautan pinsil
14. kantong plastik
15. pulpen kosong
16. gelas plastik
17. wadah plastik es
18. kertas pembungkus
nasi
19. bungkus ciki
20. botol sabun bekas

21. saset sampo bekas
22. pasta gigi bekas
23. sedotan
24. tisue
25. korek api
26. petasan
27. pecahan kaca
28. teve rusak
29. baterai bekas
30. puntung rokok

1

1. tulang ayam
2. kulit pisang
3. sisa nasi
4. sisa sayuran
Ayo Bermain:
5. tulang ikan
Bermain Kartu
6. tusuk sate
Jenis Sampah
7. daun pembungkus
lontong
8. kulit jeruk
9. botol plastik
10. wadah eskrim

11. kotak susu bekas
12. sendok plastik bekas
13. sisa rautan pinsil
14. kantong plastik
15. pulpen kosong
16. gelas plastik
17. wadah plastik es
18. kertas pembungkus
nasi
19. bungkus ciki
20. botol sabun bekas

21. saset sampo bekas
22. pasta gigi bekas
23. sedotan
24. tisu
25. korek api
26. petasan
27. pecahan kaca
28. teve rusak
29. baterai bekas
30. puntung rokok

11. kotak susu bekas
12. sendok plastik bekas
13. kotak kardus bekas
14. kantong plastik
15. pulpen kosong
16. gelas plastik
17. wadah plastik es
18. kertas pembungkus
nasi
19. bungkus ciki
20. botol sabun bekas

21. saset sampo bekas
22. pasta gigi bekas
23. sedotan
24. tisu
25. buku bekas
26. sikat gigi bekas
27. gayung rusak
28. stirofoam
29. botol lem bekas
30. kertas bekas

3

Ayo Berlatih: memilah
sampah

1. ban bekas
2. sepatu rusak
3. tas rusak
4. baju rusak
5. ember bekas cat
6. rautan rusak
7. mobil-mobilan rusak
8. boneka rusak
9. botol plastik
10. wadah eskrim

Materi Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)

Kartu Sampah

tulang ayam

kulit pisang

sisa nasi

sisa sayuran

tulang ikan

tusuk sate

daun pembukus
lontong

kulit jeruk

botol plastik
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Kartu Sampah
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wadah es krim

kotak susu
bekas

sendok plastik
bekas

sisa rautan pensil

kantong plastik

pulpen kosong

gelas plastik

wadah plastik es

kertas pembungkus
nasi

Kartu Sampah

bungkus keripik

botol sabun
bekas

saset sampo
bekas

wadah pasta gigi
bekas

sedotan

tisu

korek api

petasan

pecahan kaca
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Kartu Sampah

64

tv rusak

baterai bekas

puntung rokok

buku bekas

sikat gigi
bekas

gayung bekas

stirofoam

botol lem
bekas

kertas bekas

Kartu Sampah

ban bekas

sepatu rusak

tas rusak

baju bekas

ember bekas cat

rautan bekas

mobil-mobilan rusak

boneka rusak

kardus bekas
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ke tempat sampah terpilah
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Sampah dibuang ke
tempat sampah
tidak terpilah & bercampur

Sampah yang dapat didaur
ulang diambil oleh
pemulung/diangkat gerobak
Pembelajaran Kelas Bawah (1, 2, 3)
sampahMateri
terpilah

Sampai ke laut bersama
sampah dari berbagai tempat
sehingga lautan penuh dengan sampah

Sampah mengikuti
aliran sungai

Sampah yang tercampur
dibawa ke TPS

Sampah dikumpulkan lalu
dipadatkan & ditimbang
kemudian dijual ke pabrik
daur ulang
Materi Pembelajaran
Kelas Bawah (1, 2, 3)

Sampah dibawa ke TPA
dan menggunung tinggi

Sampah diubah menjadi barang
baru di pabrik daur ulang
67

Lembar Kerja:

Sampah Apa yang Kita Hasilkan ?
Kegiatan

Makan

Belajar di sekolah

Jajan makanan/
minuman

Mandi

68

Nama Sampah

69

Waste4change, 2014. Sungai Citarum,
Jawa Barat

Foto Sungai Citarum

70

Annisa Triraharja, 2019. TPA Jatiwaringin-Mauk,
Kab. Tangerang.

Foto TPA Jatiwaringin

71

Foto Pulau Semak Daun

Nurdian Syahril, 2019. Pulau Semak Daun, Kepulauan
Seribu, DKI Jakarta.

72

Annisa S. Ulfa, 2019. SMPIP Daarul
Jannah, Cibinong, Kab Bogor

Foto SMPIP Daarul Jannah

Ekspresi Wa jah

73

Gambar Aksiku, Sampahku Tanggung Jawabku

Makanan dihabiskan
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Membawa tempat minum
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Tempat Sampah Terpilah I
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Tempat Sampah Terpilah II
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Didukung Oleh:

Buku "Sampahku, Tanggung Jawabku" merupakan panduan
pembelajaran untuk guru tentang integrasi pengelolaan sampah
dengan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Buku ini disusun menjadi dua bagian, yaitu untuk kelas bawah (kelas
1,2,3) dan kelas atas (kelas 4,5, 6). Setiap bagian disajikan dalam 3
topik yaitu; Apa Itu Sampah, Perjalanan Sampah, dan Aksiku:
Sampahku Tanggung Jawabku. Setiap topik dilengkapi dengan
langkah pembelajaran, pesan kunci dan media pembelajaran yang
menarik serta mudah untuk diterapkan oleh guru dan dipraktikan oleh
siswa.
Penerapan buku panduan ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk
meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru untuk membangun
kebiasaan dan perilaku siswa yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan sampah sehingga memberikan kontribusi positif pada
gerakan Indonesia Bersih.

Buku nonteks pelajaran ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pelaksana
Tugas (PLT) Kepala Pusat Perbukuan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,
Kemendikbud Nomor: 0486/J5.2/PB/2019 Tanggal 5 Desember 2019 tentang
“Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Pengayaan Kepribadian Fiksi, Pengayaan
Pembelajaran, dan Buku Panduan Pendidik, sebagai Buku Nonteks Pelajaran yang
Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber
Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar.”

