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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBUATAN ECOBRICK 

SAMPAH PLASTIK SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN 

DIRI BERBASIS ECOPRENEURSHIP DI SMA KELAS X  

Oleh  

Putri Nuragustin  

Perkembangan industri yang kian meningkat menghasilkan berbagai 

barang-barang yang bermanfaat bagi aktivitas manusia semisal plastik. 

plastik yang kian banyak digunakan oleh masyarakat sehingga 

menghasilkan penumpukan yang dikenal dengan sampah plastik. 

dengan ini diperlukan adanya solusi guna mengatasinya dengan cara 

pembuatan ecobrick. Pembuatan ecobrick membutuhkan media yakni 

dengan bantuan modul pembuatan ecobrick yang dapat menjadi sarana 

pengembangan diri berbasis ecopreneurship. Ecopreneurship adalah 

suatu istilah yang digunakan untuk mewakili proses atau prinsip 

kewirausahaan guna mengatasi masalah lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui kelayakan modul pembuatan  

ecobrick sebagai sarana pengembangan diri berbasis ecopreneurship di 

SMA Negeri 1 Jati Agung. (2) Untuk mengetahui tanggapan peserta 

didik dan guru mengenai  modul pembuatan ecobrick sebagai sarana 

pengembangan diri berbasis ecopreneurship di SMA Negeri 1 Jati 

Agung. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) yang dikembangkan oleh Robert 

Maribe Branch dengan menggunakan model ADDIE ( analysis, 

design, development, implementation, evaluation). Uji coba penelitian 

ini dengan dua kelompok yakni kelompok kecil melibatkan 30 peserta 

didik dan kelompok besar dengan 64 peserta didik. hasil dari 

penelitian ini adalah modul pembuatan ecobrick. Kualitas dari modul 

pembuatan ecobrick adalah sebagai berikut: (1) ahli media diperoleh 

persentase 82,29 % dengan kriteria “sangat layak”. (2) validasi ahli 

bahasa diperoleh persentase 81,81 % dengan kriteria “sangat layak”. 

(3) validasi ahli materi diperoleh persentase 97,72 % dengan kriteria 

“sangat layak”. Sedangkan hasil tanggapan pendidik biologi diperoleh 
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persentase 83,33 % dengan kriteria “sangat layak”. Hasil penilaian 

pendidik kewirausahaan diperoleh persentase 79,16 dengan kriteria 

“layak” untuk digunakan. Untuk hasil tanggapan peserta didik 

diperoleh 88,47 % dengan kriteria “sangat layak”. 

 

kata kunci: Modul Pembuatan Ecobrick, Ecopreneurship 
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MOTTO  

                          

                    

                           

  

Artinya: “Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan 

Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakan lah perjalanan 

di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 

yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah)” (QS. Ar-Rum: 41-42) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai permulaan proposal agar tidak terjadi kesalah 

pahaman maka proposal yang berjudul “Pengembangan Modul 

Pembuatan Ecobrick Sampah Plastik Sebagai Sarana 

Pengembangan Diri Berbasis Ecopreneurship di SMA Kelas X”. 

Berikut kata kunci yang tertera di dalamnya sebagai berikut:  

1. Pengembangan Modul 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

pengembangan mengandung arti sebagai proses, cara, 

perbuatan pengembangan.
1
 Dapat diuraikan bahwasannya 

pengembangan mengandung arti suatu proses yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan suatu produk.  

Modul merupakan sarana yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar yang berbentuk tulisan dan dicetak 

serta tersusun secara teratur, berisi materi pelajaran, cara 

kerja, tujuan pembelajaran atau Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK), petunjuk kegiatan belajar mandiri (self 

instruktion), dan disertai dengan lembar kerja siswa yang 

memiliki fungsi untuk menguji kemampuan siswa.
2
 Modul 

sebagai bahan ajar digunakan sebagai pegangan bagi 

peserta didik didalam proses pembelajaran. Dapat 

disimpulkan pengembangan modul yakni suatu proses 

pembuatan produk dalam bentuk modul yang akan salah 

satu sumber belajar bagi peserta didik.  

2. Ecobrick  

3. Ecobrikc teridiri atas material berupa wadah plastik 

berbentuk botol yang berisi sampah plastik yang 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen 

Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), hal. 201.  
2 John Junarta Lewedalu, “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi 

Berbasis Inquiry Pada Meteri Teori Evolusi SMA Kelas XII IPA Di SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya”, Thesis, 

2018. 
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dipadatkan.
3
 Ecobrikc merupakan satu dari banyak 

cara penanggulangan limbah plastik dengan cara 

memasukkan limbah plastik ke dalam botol dengan 

kerapatan tertentu.
4
 

4. Pengembangan Diri  

Pengembangan diri merupakan pengembangan 

segala potensi yang dimiliki diri sendiri. Pengembangan 

diri adalah proses dalam meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki diri yang diperoleh dengan berbagai aktivitas.  

5. Ecopreneurship  

Ecopreneurship adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk mewakili proses atau prinsip 

kewirausahaan guna mengatasi masalah lingkungan.  

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwasannya yang di maksud pada judul 

“Pengembangan Modul Pembuatan Ecobrikc Sampah Plastik 

Sebagai Sarana Pengembangan Diri Berbasis Ecopreneurship di 

SMA Kelas X” adalah mengembangkan modul untuk membuat 

ecobrick yang diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam 

mengembangkan diri dan menumbuhkan sikap ecopreneurship. 

Dengan demikian penulis melakukan penelitian di SMA Negeri 1 

Jatiagung. 

B. Latar Belakang  Masalah  

Perkembangan industri yang kian meningkat menghasilkan 

berbagai barang-barang yang bermanfaat bagi aktivitas manusia 

semisal plastik. Plastik saat ini menjadi primadona bagi 

masyarakat. Penggunaan plastik sebagai wadah yang ekonomis, 

menjadikan plastik sebagai pilihan nomor satu. Bahan plastik yang 

tidak mudah basah, elastis, enteng, tidak berkarat, tidak gampang 

pecah, tidak mudah robek, murah, dan kuat menyebabkan plastik 

                                                             
3 Ubaidilah Rifki Haikal and Muhimatul Umami, “Implementasi Eco-

Education Melalui Inovasi Ecobrick Dalam Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Berkelanjutan Di Cirebon”, Prosiding Seminar Nasional, 

2020, p. 2–5,. 
4
 Shinta Amelia et al., “Penyuluhan Dan Pelatihan Pemanfaatan Sampah 

Anorganik Dan Organik Menjadi Ecobrick Dan Pupuk Cair Organik”, 

Jurnal Pemberdayaan, Vol. 3 No. 3 (2019), p. 341–348,. 
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menjadi pilihan terbaik. Bagi kalangan wanita khususnya ibu-ibu 

paling sering menggunakan plastik sebagai wadah hasil belanja di 

pasar, mall, dan lain sebagainya. Banyaknya permintaan plastik 

sebagai wadah sehingga produksi plastik juga menjadi meningkat. 

Dengan adanya plastik yang dapat digunakan sebagai wadah 

diharapkan dapat membantu kehidupan masyarakat.  

Plastik memiliki sifat tahan lama. Plastik bungkus 

makanan dan minuman didesain oleh pabrik yang digunakan  

sebagai kemasan produk yang dapat  menjaga  barang didalamnya, 

plastik baru bisa diuraikan dalam kurun masa 80 sampai dengan 

300 tahun.
5
 Sifat kuat yang dimiliki oleh plastik yang membuat  

plastik sulit untuk terurai, sehingga butuh waktu yang lama untuk 

menguraikan bahan plastik ini. Selain memiliki sifat yang kuat 

plastik juga tahan terhadap air, di mana berfungsi untuk menjaga 

barang-barang yang disimpan didalam plastik agar tidak mudah 

rusak. Kerusakan dapat diminimalisir dengan menggunakan plastik 

yang tidak tembus air dan dapat bersifat kedap udara. Sering 

digunakan sebagai wadah kemasan makanan instan atau cepat saji 

sehingga menuntut bahan plastik memiliki variasi bentuk untuk 

menarik konsumen. Selain variasi model plastik juga memiliki 

harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan bahan lainnya, 

serta plastik tidak membutuhkan tempat yang banyak ketika 

disimpan, karena sifat ringan yang dimiliki oleh plastik.  

Industri plastik saat ini sangat menjanjikan, mengingat 

kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari plastik. Mulai dari 

botol minum, wadah belanjaan, bekal makanan, bahan-bahan  

rumah tangga, bahan bangunan, peralatan sekolah, dan lain 

sebagainya. Meskipun memiliki banyak keunggulan plastik juga 

memiliki kelemahan antara lain: terdapat plastik yang tidak tahan 

panas, bahan-bahan kimia yang terkandung didalam plastik dapat 

membahayakan kesehatan tubuh, serta sulitnya plastik untuk 

diuraiakan dan terdapat plastik yang diperuntukan hanya untuk 

sekali pakai.  

                                                             
5 Hijrah Purnama and Yebi Yuriandala, “Studi Pemanfaatan Sampah 

Plastik Menjadi Produk Dan Jasa Kreatif”, Vol. 2 No. 1 (2010), p. 21–31,. 
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Penggunaan bahan plastik yang senantiasa meningkat 

setiap hari menjadi penyebab penumpukan plastik. Penumpukan ini 

yang dikenal dengan sampah plastik atau limbah plastik. Aktivitas 

manusia saat ini tidak lepas dari adanya sampah. Sampah sudah 

menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. 

Segala aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah. 

Penumpukan sampah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 

seperti pencemaran lingkungan, membuat lingkungan terlihat 

kumuh dan dapat menimbulkan bau yang menyengat bila sampah 

yang dihasilkan terlalu banyak.  

Mengingat ditambah pada awal maret 2019 Indonesia 

mulai mengalami krisis kesehatan yang diakibatkan oleh virus 

corona atau biasa disebut dengan Covid-19. Covid-19 saat ini telah 

berubah menjadi pandemi dimulai sejak awal muncul di Wuhan, 

China dan mulai menyebar hingga seluruh dunia. Di Indonesia 

sendiri virus corona telah menyebabkan banyak masalah mulai dari 

ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan  hingga masalah 

lingkungan. . Akibat pandemi covid-19 menyebabkan peningkatan 

timbunan sampah plastik dan sampah medis. Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwasannya sampah 

plastik domestik meningkat dimulai dari 1-5 menjadi 5-10 gram 

per hari per individu diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Selain 

itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

menyebutkan adanya kenaikan produksi limbah medis sebanyak 

290 ton per hari pada tahun 2020.
6
 

Sampah plastik yang banyak digunakan masyarakat saat 

pandemi berasal dari penggunaan plastik sekali pakai seperti 

makanan kemasan dan sampah medis yang berasal dari peralatan 

kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD), seperti sarung tangan 

dan masker.
7
 Pandemi covid-19 yang menyebabkan sampah yang 

kian meningkat di lingkungan akan menjadi masalah yang tiada 

habisnya. Bukan hanya masalah di lingkungan masyarakat. Bahkan 

                                                             
6 Anih Sri Suryani, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Lingkungan 

Global”, Vol. 12 No. 13 (2020), p. 13–18, (On-line),  tersedia  di: 

http://puslit.dpr.go.id (2020). 
7
 Ibid. 
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di lingkungan sekolah sampah plastik  menjadi momok yang 

menyebabkan masalah lingkungan. Banyaknya sampah plastik di 

lingkungan sekolah disebabkan banyaknya peserta didik yang 

membuang sampah plastik sembarangan. Sampah plastik biasanya 

berasal dari botol air mineral, sampah bekas makanan instan (cepat 

saji), dan berbagai sumber sampah lainnya. Sampah yang dibuang 

secara sembarangan ini disebabkan kurangnya kesadaran 

membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah. 

Kesadaran akan kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan 

mengingat banyaknya mudhorot yang ditimbulkan.  

Masalah pembuangan sampah secara sembarangan ini 

menyebabkan kerusakan lingkungan akibat sampah plastik yang 

sulit untuk terurai. Pembuangan ini menyebabkan penumpukan 

sampah yang dapat merusak keindahan alam, serta dapat 

menimbulkan bau akibat banyaknya bakteri yang berkumpul dan 

kemudian menjadi sarang penyakit. Dampak negatif dari limbah 

plastik tidak dapat dipungkiri, tetapi melalui cara/ metode 

pengelolaan yang tepat limbah plastik bisa dirubah  menjadi 

sesuatu yang berharga dan bernilai. Metode pengolahan sampah 

plastik melalui 3 cara yakni, reduce merupakan suatu cara guna 

membatasi timbunan sampah. Reuse merupakan bentuk 

pemanfaatan kembali sampah. Recycle merupakan proses daur 

ulang sampah.
8
  

Pengolahan sampah plastik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti daur ulang sampah plastik menjadi karya 

inovasi yang dalam hal ini bervariasi misalnya kerajinan tangan 

membuat tas, wadah pensil, tempat aksesoris wanita dan lain 

sebagainya. Daur ulang sampah memuat prinsip berupa 

pemanfaatan barang yang sudah tidak berguna dan bernilai menjadi 

barang yang dapat memiliki nilai dan kegunaan. Metode yang 

dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah plastik yakni dengan 

metode ecobrick. Ecobrick merupakan suatu cara baru untuk 

mengurangi sampah plastik. Ecobrick adalah suatu metode daur 

ulang dengan memasukkan sampah plastik yang sudah dipotong 

                                                             
8 Agustin Gunawan et al., “Pengolahan Limbah Plastik Berbasis Mitra 

Berkegiatan Lingkungan”, Vol. 1 (2018), p. 77–85,. 
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kecil-kecil kedalam botol mineral dengan kerapatan tertentu yang 

nantinya dapat dirubah menjadi kursi, meja, pengganti batu bata 

untuk membuat rumah dan lain-lain.  

Pembuatan satu botol ecobrick ukuran 1.5 liter dapat 

menampung sampah plastik seberat 0,5 kg. Jika, ecobrick akan 

dibentuk menjadi sebuah kursi maka akan membutuhkan 19 botol, 

dari 19 botol ecobrick akan terkumpul sampah plastik seberat 9,5 

kg. Proses pembuatan ecobrick menjadi benda yang bernilai guna 

dan bernilai jual di pasaran.
9
 Pembuatan ecobrick perlu juga 

adanya penekanan, bahwasannya plastik yang digunakan untuk 

membuat ecobrick haruslah plastik bekas yang sudah tidak 

terpakai, bukan menggunakan plastik baru. Jika menggunakan 

plastik baru ecobrick hanya akan menjadi masalah dalam 

penanganan sampah plastik bukannya menjadi solusi.  

Sebagai suatu solusi dalam pengelolaan sampah plastik, 

metode ini juga efektif dalam menanggulangi pencemaran 

lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan sampah plastik seperti 

banjir akibat sampah yang menyumbat saluran pembuangan air, 

bau yang disebabkan akibat penumpukan sampah, lingkungan 

menjadi terlihat kumuh karena banyaknya sampah dapat merusak 

estetika/ keindahan lingkungan. Allah swt berfirman didalam Al-

Quran surat Ar-Rum ayat 41-42
10

; 

                              

                         

                    

 

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar 

                                                             
9 Et.al Sani Aryanto, “Ecobrick Sebagai Sarana Pengembangan Diri 

Berbasis Ecopreneurship Di Sekolah Dasar”, Jurnal Riset Pedagogik, 

Vol. 3 No. 1 (2019), p. 93–101,. 
10 Al-Hufaz. Al-Quran dan terjemahan. Bandung. Cordoba. 2020. 

hal:410.  
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mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah (Muhammad), “bepergianlah dibumi lalu 

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. 

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-Rum:[30] 41-42)  

Dari ayat yang sudah dijelaskan di atas jelas bahwasannya 

Allah menyuruh manusia untuk senantiasa menjaga alam. Di mana 

kerusakan selama ini yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia 

sendiri. Bencana seperti banjir, kebakaran hutan, pemanasan global 

dan masih banyak lagi merupakan hasil dari perbuatan manusia 

yang membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah 

dan lain-lain. Kemudian Allah menyuruh melihat sejarah masa lalu 

kesudahan orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Allah 

adalah berupa azab yang ditimpakan melalui bencana alam yang 

dikarenakan manusianya sendiri.  

Allah juga melarang manusia untuk berbuat kerusakan 

dibumi yang dijelaskan didalam Al-Quran surat Al-A’raf ayat 56
11

 

 

                           

           

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya degan 

rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah 

sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. 

Al-A’raf: [7] 56)  

Dari ayat ini Allah SWT melarang manusia untuk berbuat 

kerusakan dibumi, sebaliknya dimintai berdoa dan memohon 

kebaikan kepada Allah. Kebaikan akan diperoleh dengan adanya 

suatu contoh, kesadaran diri, dan pembelajaran.  

Manusia membutuhkan pendidikan guna kelangsungan 

hidupnya. Dengan adanya pendidikan manusia akan mampu hidup 

                                                             
11 Al-Hufaz, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba, 2020). 
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secara mandiri di mana pun mereka akan ditempatkan.
12

 

Pendidikan sendiri merupakan kebutuhan penting bagi hidup 

manusia.
13

 Pendidikan memegang peranan dalam kehidupan sosial 

masyarakat, dan bernegara. Dengan adanya pendidikan manusia 

akan menjadi makhluk yang mulia, Allah akan meninggikan 

derajat bagi orang yang berilmu seperti yang tertera dalam Al-

Quran surah Al-Mujadalah [58]: 11  

                         

                           

                  

 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu , “Berilah kelapangan didalam majelis-

majelis,” maka lapangkan lah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah [58]: 11)
14

 

Dari ayat diatas sudah dijelaskan bahwasannya Allah SWT 

sangat menyukai orang-orang yang yang berlapang didalam majlis. 

Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah SWT akan mengangkat 

derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.
15

 

                                                             
12 Chorul Anwar. Hakikat Manusia Dalam Pendidikan. (Yogyakarta: 

SUKA pers, 2014). h.1 
13

 Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan 

Strategi Problem Solving Untuk Mengukur Tingkat Kemapuan Berfikir 

Kreatif Matematika Siswa”, Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, 

Vol. 6 No. 2 (2015), p. 121–129,. 
14 Al-Hufaz, Loc.Cit. 
15

 Sholeh, “Pendidikan Dalam Al- Qur’an ( Konsep Ta’lim QS. Al-

Mujadalah Ayat 11 )”, Jurnal Al-Thariqah, Vol. 1 No. 2 (2016), p. 206–

222,. 
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Dengan adanya ilmu derajat seseorang akan diangkat disisi Allah 

SWT dan akan dihargai oleh manusia yang lain.  

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru akan 

menyusun rangkaian proses belajar yang akan dilakukan, mulai 

dari desain pembelajaran, sumber belajar dan media yang 

digunakan dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan ilmu 

kepada peserta didik sehingga diperlukan adanya media 

pembelajaran yang didalamnya terdapat informasi dan pandangan 

yang mampu memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik, seperti 

sumber belajar. Sumber belajar merupakan berbagai hal yang dapat 

digunakan oleh siswa untuk mempelajari segala sesuatu. Sumber 

belajar tidak hanya sebatas pada buku saja akan tetapi sumber 

belajar dapat berupa manusia, alat, bahan, dan lingkungan yang 

dapat mendukung kegiatan belajar. 

Media pembelajaran seharusnya dirancang dengan sebaik-

sebaiknya sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik dan 

dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap mata pelajaran yang 

sedang dipelajari.16 Penggunaan media pembelajaran yang menarik 

didalam kegiatan belajar mengajar dapat menumbuhkan minat 

serta kemauan bagi peserta didik untuk mencoba hal-hal baru, 

membangkitkan motivasi serta minat belajar peserta didik. Media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan terhadap materi serta dapat 

memudahkan para peserta didik dalam menunjang aktivitas belajar. 

Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 

K13. Kurikulum K13 menekankan pembelajaran berbasis aplikasi 

didalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini tidak hanya 

menekankan pada pembelajaran pada teori semata melainkan 

kepada penerapan dan implementasi. Peran guru tidak hanya 

sebagai pengajar akan tetapi berperan sebagai fasilitator bagi 

peserta didik. Guru sebagai tenaga pengajar pada K13 bukanlah 

                                                             
16 Supriyo, “Pengaruh Buku Teks Dan Cetak Terhadap Hasil Belajar Di 

SMA N 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Tiur Pada Kelas XII. IPS 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014”, Jurnal Promosi , Jurnal Pendidikan UM 

Metro, Vol. 3 No. 1 (2015), p. 83–92,. 
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satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa didapatkan dari 

media pembelajaran yang lain. Salah satu yang dapat digunakan 

yakni modul.   

Proses belajar mengajar di sekolah harusnya berlangsung 

secara tatap muka. Sekolah merupakan  sarana belajar dan interaksi 

antar peserta didik dan pendidik guna meningkatkan kemampuan 

intergensi, skill dan cinta kasih antar peserta didik dan pendidik. 

Akan tetapi, saat ini kegiatan yang berlangsung di sekolah 

dihentikan akibat Covid-19.
17

 Hal ini dimaksudkan guna 

mengurangi rantai penyebaran covid-19. Namun demikian kegiatan 

pembelajaran masih berlangsung dengan metode online atau 

pembelajaran online (daring). Kegiatan pembelajaran berlangsung 

secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti 

whatsApp, zoom, google meet. namun pembelajaran tetap 

menggunakan media pembelajaran seperti buku sebagai sumber 

belajar. Kegiatan pembelajaran di sekolah terpaksa dihentikan dan 

digantikan dengan pembelajaran secara daring dari rumah masing-

masing. Pendidik dan Peserta didik dipaksa untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dari rumah masing-masing. Fakta nya, 

terdapat ketidak siapan dari segi fisik, sarana dan prasarana 

maupun psikis sehingga kegiatan belajar mengajar hanya sebatas 

pemberian tugas oleh pendidik kepada peserta didik dan meminta 

peserta didik mengumpulkan tugas dalam kurun waktu tertentu.18
 

Modul dalam pendidikan adalah satu dari sekian banyak 

sumber belajar bagi peserta didik. Modul berisi materi, lembar 

kerja yang digunakan untuk menguji kemampuan siswa dan berisi 

langkah-langkah panduan guna membuat suatu produk. Modul 

dapat membantu dan mendorong pembaca agar dapat melakukan 

pembelajaran mandiri (self instruction) dan tidak terpaku pada 

                                                             
17

 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di 

Indonesia : Sekolah, Keterampulan, Dan Proses Pembelajaran”, Jurnal 

Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 5 (2020), p. 395–402, 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314. 
18

 Et.al Wakhudin, COVID-19: Dalam Rangka Tinjauan Perspektif, ed. 

Didik Haryani Santoso dan Awan Santoso Juni 2020 (Yogyakarta: 

MBridge Press, 2020). 
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media lain (self alone) dalam penggunaannya.
19 Modul pada 

dasarnya adalah bahan ajar yang tersusun dengan sistemis yang 

menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh peserta 

didik.20 Modul adalah bahan pembelajaran berbentuk cetak yang 

dugunakan dalam pembelajaran mandiri dengan materi yang 

sesuai.
21 Dengan adanya modul ini akan membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum K13. 

Seperti kata pepatah “buku merupakan jembatan ilmu”. Di dalam 

Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwasannya manusia 

diciptakan dalam keadaan dapat melihat, mendengar, dilengkapi 

akal untuk berpikir. Dengan demikian Allah memerintahkan 

hamba-Nya untuk menuntut ilmu seperti yang dijelaskan didalam 

firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 

                             

                      

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan mu yang 

Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mu lah yang Maha 

pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (QS. Al-Alaq [96]: 1-5)
22

 

Penjelasan dari ayat di atas, Allah SWT memberikan 

pelajaran kepada manusia dengan perantaraan pena. Dalam Tafsir 

Al Maragi dijelaskan, Sesungguhnya Allah SWT yang maha 

pencipta, menciptakan manusia yang serba kurang untuk dapat  

                                                             
19

 John Junarta Lewedalu, Loc.Cit. 
20

 Hardiani Alvia et al., “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi 

SMA Berbasis Problem Solving Dengan Mengintegrasi Nilai-Nilai Islam 

Pada Materi Ekologi”, Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi Universitas 

Muhamammadiyah Metro, Vol. 11 No. 1 (2020), p. 83–90,. 
21

 Tia Ekawati et al., “Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika 

Pada Materi Statistika Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman”, AKSIOMA: 

Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, Vol. 8 No. 1 (2019), p. 

184–192, https://doi.org/http://doi.org/10.24127/ajpm.v8i1.1828. 
22

 al-Hufaz, Al-Quran, (Bandung: Cordoba, 2020). 
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membaca, meskipun sebelumnya belum pernah sekalipun belajar 

membaca, sebagaimana yang telah dicontohkan kepada baginda 

Nabi Muhammad SAW. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari 

setetes mani dan telah dibekali kemampuan yang lebih 

dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya yakni untuk 

berpikir, lalu Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa belajar 

terutama membaca dan dilakukan secara berulang karena membaca 

harus dilakukan secara berulang agar dapat diserap oleh jiwa.  Pena 

yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai suatu alat komunikasi 

bagi Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran terutama 

dalam hal membaca. Allah SWT memberikan manusia ilmu yang 

paling utama, yakni menulis serta memberikan anugerah berupa 

ilmu pengetahuan.23
 

Materi Pencemaran Lingkungan yang tergolong dalam 

ilmu biologi merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan 

yang terdapat di sekolah, pembelajaran biologi berpotensi sebagai 

ilmu terapan guna memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah 

sebagai media pembelajaran. Salah satunya yakni pemanfaatan 

limbah plastik. Limbah plastik yang biasanya tidak memiliki 

manfaat akan menjadi lebih berguna dengan adanya sentuhan 

tangan penuh kreativitas. Sekolah perlu melakukan upaya 

peningkatan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan sampah 

plastik. Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan menemukan 

adanya kerajinan tangan yang berbahan dasar plastik. Di SMA 

Negeri 1 Jati Agung kerajinan tangan berbahan dasar plastik dibuat 

menjadi bunga. Ini merupakan upaya dalam mengatasi limbah 

plastik pencemar. Keunggulan dari kerajinan tangan yakni 

mengandung nilai estetika karena dapat digunakan sebagai hiasan 

yang dapat mempercantik tampilan suatu ruangan. Namun terdapat 

beberapa kekurangan dari produk tersebut yakni, tidak semua 

orang dapat membuat kerajinan tangan tersebut, dan tidak semua 

jenis plastik dapat digunakan sehingga kurang mengatasi 

pencemaran limbah plastik.  

                                                             
23 Ahmad Mustofa, Terjemah Tafsir Al-Maragi (Mesir : Mustafa Al-Babi 

Al-Halabi, 1390 H/ 1970 M ) h. 344-349. 
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 Kerajinan tangan bunga yang berbahan dasar plastik 

membutuhkan plastik kresek berwarna hitam, hijau, dan merah.
24

 

dari plastik-plastik inilah nanti akan dibuat menjadi bunga imitasi. 

Namun, pembuatan kerajinan tangan ini nyatanya belum 

sepenuhnya dapat mengatasi pencemaran lingkungan akibat 

sampah. Sampah plastik yang terdiri atas banyak jenis, seperti; 

botol air mineral, wadah makanan ringan, kantong belanjaan, dan 

masih banyak lagi masih belum teratasi secara menyeluruh. 

Pembuatan bunga imitasi ini hanya akan mengurangi sampah 

plastik jenis kresek. Pembuatan satu bunga imitasi hanya akan 

membutuhkan satu plastik kresek, dan jika akan membuat lima 

bunga maka hanya akan membutuhkan lima plastik bekas. Dari 

penjabaran ini jelas bahwasannya kerajinan tangan bunga berbahan 

plastik belum cukup dalam mengurangi pencemaran lingkungan.  

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian penulis di 

SMA Negeri 1 Jati Agung bersama guru biologi, pengolahan 

limbah plastik yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jati Agung yakni 

membuat barang kerajinan tangan seperti bunga. Barang kerajinan 

tangan ini tidak akan bertahan lama jika tidak dilakukan perawatan 

secara berkala. Walaupun bahan dasar plastik tidak mudah terurai 

namun jika dibuat kerajinan tangan seperti bunga tetap harus 

dijaga, jika tidak hanya akan menjadi barang rusak kembali.  

Berdasarkan wawancara selanjutnya bersama peserta didik 

kelas X, peserta didik hanya mengetahui pemanfaatan limbah 

plastik dapat dibuat menjadi bentuk kerajinan tangan seperti tas, 

bunga, pesawat dan keranjang. Selain itu tidak semua peserta didik 

pernah membuat langsung kerajinan tangan dari sampah plastik, 

ada dari peserta didik yang diwawancarai hanya mengetahui 

pemanfaatan limbah plastik tanpa tau cara membuatnya. Peserta 

didik juga masih banyak yang belum mengetahui tentang media 

ecobrikc. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan modul 

pembuatan ecobrick di sekolah.  

                                                             
24

 Debby Ummul Hidayah et al., “Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi 

Kerajinan Tangan Menggunakan Video Tutorial Bagi Ibu - Ibu PKK Desa 

Rabak , Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga”, Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat berkarakter, Vol. 3 No. 1 (2020), p. 17–25,. 
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Ecobrick sebagai salah satu solusi guna mengatasi 

pencemaran lingkungan belum banyak diketahui di lingkungan 

SMAN 1 Jatiagung. Untuk itu perlu adanya pengenalan. Salah satu 

cara pengenalan yakni dengan membuat produk secara langsung. 

Namun dalam pembuatan produk ini diperlukan adanya panduan 

yang bisa digunakan oleh siswa. Mengingat pembelajaran yang 

dilakukan sekarang ini masih menggunakan sistem daring akibat 

pandemi virus corona yang belum juga usai, peserta didik perlu 

adanya panduan dari buku-buku penunjang sebagai sumber belajar 

seperti modul. Modul akan dilengkapi dengan materi-materi serta 

lembar kerja yang berisi petunjuk pembuatan produk sebagai 

langkah dalam pengembangan diri peserta didik selama proses 

pembelajaran yang dilaksakan  dari rumah.  

Pengembangan diri bagi peserta didik sangat diperlukan. 

Namun, masih banyak kendala dalam prosesnya. Pengembangan 

diri membutuhkan sarana penunjang, semisal kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah terkadang 

tidak menarik minat peserta didik kebanyakan. Selain itu 

pembelajaran di sekolah saat ini masih digantikan dengan 

pembelajaran online sehingga kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler juga otomatis terhenti. Hal ini perlu adanya solusi 

pengganti pembelajaran ekstrakurikuler menjadi praktek di rumah 

guna menunjang kemampuan dan kreativitas peserta didik. 

Pembuatan ecobrick dengan memanfaatkan sampah plastik 

ini dapat menjadi sarana pengembangan diri. Pengembangan diri 

membutuhkan sarana yang dapat menunjang keberhasilan dalam 

mengembangkan diri. Sarana yang dibutuhkan yakni suatu projek 

atau praktek lapangan yang dapat menjadi penunjang dalam 

mengembangkan diri. Mata pelajaran yang menjadi sasaran dalam 

pengembangan diri ini adalah sub bab pencemaran lingkungan. 

Melalui bab ini siswa diharapkan akan mampu dan mengetahui 

cara menjaga lingkungan dengan baik melalui media pengolahan 

sampah plastik (ecobrick) dan juga mata pelajaran pendidikan 

kewirausahaan. Peserta didik akan belajar dua hal sekaligus, selain 

belajar cara membuat ecobrick peserta didik juga belajar cara 

mencintai lingkungan.   
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Jiwa ecopreneurship juga perlu dikembangkan dikalangan 

peserta didik. Ecopreneurship sendiri merupakan jiwa kewirausaan 

berbasis lingkungan.
25

 Kewirausahaan merupakan keahlian 

didalam berpikir kreatif dan inovatif yang akan menjadi dasar, 

sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam 

menghadapi tantangan hidup guna menemukan peluang 

kesuksesan. Inti  dasar kewirausahaan ialah mampu dalam 

membuat sesuatu yang belum ada dan berbeda dari yang lainnya 

(create new and different) dengan cara berpikir kreatif dan inovatif 

untuk membuka peluang. Jiwa ini perlu ditanamkan kepada peserta 

didik mengingat pelajar tidak akan selamanya menjadi pelajar, 

setelah lulus dari sekolah pelajar akan hidup bermasyarakat. Untuk 

itu perlu adanya penanaman sikap ecopreneurship bagi siswa di 

SMA Negeri 1 Jatiagung.  

Peserta didik ditanamkan jiwa wirausaha, di mana dia 

tidak akan bergantung pada lapangan pekerjaan tapi dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. Mengingat di era pandemi saat 

ini banyak pabrik yang mengurangi jumlah karyawan sehingga 

marak terjadinya PHK (pengurangan tenaga kerja) terhadap 

pekerja hal ini dilakukan guna mengatasi penyebaran virus 

corona.
26

 Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan 

tahun 2020, terdapat 2,8 juta karyawan yang terkena imbas secara 

langsung akibat pandemi. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja 

formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK (Ketenagakerjaan).
27

 

Untuk itu alangkah baiknya menciptakan lapangan pekerjaan 

dibandingkan dengan mencari pekerjaan. Itulah yang diajarkan 

dalam pendidikan kewirausahaan. Ecopreneurship yang merupakan 

jiwa kewirausahaan dengan melibatkan cinta lingkungan ini 

                                                             
25 Euis Anih, “Ecopreneurship Education Berbasis Prakarya Dalam 

Kurikulum 2013”, Jurnal pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 1 No. 1 

(2015), p. 113–121,. 
26 Syahrial, “Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia”, 

Jurnal Ners, Vol. 4 No. 23 (2020), p. 21–29,. 
27

 Imas Novita Juaningsih, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, Adalah: Buletin Hukum dan 

Keadilan, Vol. 4 No. 1 (2020), p. 189–196, 

https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15764. 
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menjadi satu kesatuan dalam mengembangkan usaha yang berbasis 

cinta lingkungan.  

Peserta didik dapat melihat dan mulai belajar membaca 

peluang bisnis. Pendidikan yang akan menjadi akar dari kemajuan 

peradaban banyak mengajarkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 

peserta didik untuk kelangsungan hidupnya dan masa depan bagi 

peserta didik. Pendidikan kewirausahaan menjadi salah satu mata 

pelajaran yang penting saat ini. Melalui pendidikan kewirusahaan 

(PKWU) peserta didik diajak untuk belajar berkarya. Pendidikan 

kewirausahaan mengajak peserta didik untuk belajar berkreasi, 

menanamkan sifat kreatif. Kreativitas peserta didik tidak akan 

terbentuk tanpa adanya pembelajaran yang berlangsung terus-

menerus. Pembelajaran kewirausahaan ini adalah bentuk praktek 

dari materi kewirausahaan yang diajarkan di sekolah.  

Pendidikan kewirausaahaan (PKWU) di sekolah memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya kurangnya buku panduan yang 

membantu peserta didik dalam praktek pembuatan suatu produk. 

pembuatan produk juga belum adanya variasi dan upaya dalam 

penanganan lingkungan. Pendidikan kewirausahaan perlu adanya 

pembimbingan kearah penyelesaian masalah lingkungan, selain 

dapat membuat produk yang bervariasi juga dapat mengatasi 

pencemaran lingkungan.  

Mengingat mata pelajaran ini sangat penting. Pendidikan 

kewirausahaan (PKWU) atau entrepreneurship bisa diartikan 

sebagai pendidikan bagi calon pengusaha agar memiliki 

keberanian, kemandirian, serta keterampilan sehingga dapat 

meminimalisir adanya kegagalan.
28 Dengan adanya mata pelajaran 

kewirausahaan akan menumbuhkan calon-calon wirausahawan 

muda yang memiliki jiwa enterpreneurship. Data Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) pada 2017 atas inisiasi London 

Business School menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan 

masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-3 dari total 54 

                                                             
28

 Fajar Adinugraha, “Media Pembelajaran Biologi Berbasis 

Ecopreneurship”, jurnal formatif, Vol. 7 No. 3 (2017), p. 220,. 
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negara.
29

 Hal ini membuktikan bahwasannya perlu adanya 

peningkatan dalam pembelajaran kewirausahaan guna memupuk 

jiwa entrepreneurship peserta didik dengan tetap peduli terhadap 

lingkungan dengan kata lain menumbuhkan jiwa ecopreneurship.  

Pendidikan kewirausahaan (PKWU) di sekolah umumnya 

membuat kerajinan tangan yang hanya dapat dikerjakan di 

lingkungan sekolah. Kerajinan tangan ini memerlukan alat dan 

bahan yang kadang sulit didapat, mahal, dan dibutuhkan dalam 

jumlah banyak menyesuaikan jumlah peserta didik. Banyaknya 

kendala ini mengharuskan guru dapat membuat inovasi-inovasi 

yang dapat menunjang proses pembelajaran ini. Karena hal ini 

peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran yang dapat 

memudahkan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

adanya modul yang berisi materi-materi, lembar kerja yang berisi 

langkah-langkah, alat dan bahan yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam belajar. Kegiatan belajar juga dapat dikerjakan di 

rumah masing-masing dengan adanya modul ini.  

Modul pembuatan ecobrick ini mengajarkan peserta didik 

tentang langkah-langkah dalam pembuatan ecobrick. Selain itu 

juga dilengkapi materi, gambar. Modul juga dapat membantu 

pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran praktek. Peserta didik 

dapat dengan mudah mengikuti panduan yang tertera didalam 

buku, dan pendidik membantu mengarahkan apa yang sudah 

tertulis didalam modul. Modul yang membantu peserta didik untuk 

mempelajari seberapa penting menjaga lingkungan terutama dari 

bahaya sampah plastik. Ecopreneurship yang merupakan jiwa 

kewirausahaan berbasis lingkungan juga akan diajarkan didalam 

modul, sehingga peserta didik akan tidak asing lagi dengan 

ecopreneurship. 

Istilah ecopreneurship juga dikenal dengan “green 

entrepreneurship”. Dalam Bahasa Indonesia istilah ecopreneurship 

merupakan gabungan dua kata yakni “ekologi” (eco) dan 

                                                             
29

 Et.al Agung Purnomo, “Entrepeneurship Research In Indonesia : 

Publication Mapping With Scientometric Perspective (1972-2019)”, 

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Atministrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 

Vol. 4 No. 3 (2019), p. 207–216,. 
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“kewirausahaan” (enterpreneurship) yang merupakan penciptaan 

perusahaan inovatif yang memasok produk dan jasa yang bersifat 

ramah lingkungan. Eco-enterpreneur yang tergolong dalam pasar 

yang berlandaskan atas sikap ramah lingkungan ini, tidak hanya 

berfokus pada profit/ keuntungan, tetapi juga karena mereka 

memiliki nilai – nilai dasar terhadap lingkungan yang mendasari, 

serta nilai-nilai hijau yang kuat.
30 Lebih mudahnya Ecopreneurship 

dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan yang berbasis 

lingkungan.
31

  

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengembangan Modul 

Pembuatan Ecobrick Sampah Plastik Sebagai Sarana 

Pengembangan Diri Berbasis Ecopreneurship Di SMA Kelas X” 

pengembangan ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara yang 

tepat dalam mengatasi permasalahan sampah dan dapat 

membangun sikap ecopreneurship bagi peserta didik SMA kelas X 

pada mata pelajaran pencemaran lingkungan dan pendidikan 

kewirausaan dengan mengubah sampah menjadi ecobrick.  

 

C. Identifikasi Masalah  

Dari berbagai uraian yang dipaparkan dilatar belakang 

dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:  

1. Kurangnya sikap cinta lingkungan di lingkungan SMA 

Negeri 1 Jatiagung.  

2. Kurangnya pengetahuan peserta didik tentang pemanfaatan 

limbah plastik di sekolah.  

3. Kurangnya modul sebagai penunjang pembelajaran. 

4. Kuranggnya sikap ecopreneurship di lingkungan SMA 

Negeri 1 Jatiagung sehingga banyak sampah plastik yang 

hanya dibuang tanpa adanya pengolahan secara tepat.  

5. Sulitnya sampah plastik untuk terurai.  

                                                             
30

 Putu Ratih Pertiwi, “Motivasi Industri Perhotelan Dalam Menerapkan 

Konsep Ecopreneurship: Studi Kasusu Pada Hotel-Hotel Kawasan ITDC 

Nusa Dua Bali”, Jurnal Ilmiah:Hospitaly Management, Vol. 7 No. 2 

(2017). 
31 Fajar Adinugraha, Loc.Cit. 
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D. Batasan Masalah  

Dari beberapa identifikasi masalah peneliti membatasi 

masalah dan fokus membahas mengenai : 

1. Pengembangan modul pembuatan ecobrick sebagai sarana 

pengembangan diri.  

2. Pengembangan modul pembuatan ecobrick guna 

menumbuhkan sikap ecopreneurship.  

 

E. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah:  

1. Bagaimanakah kelayakan modul pembuatan ecobrick 

sebagai sarana pengembangan diri berbasis ecopreneurship 

di SMA Negeri 1 Jati Agung ?  

2. Bagaimanakah tanggapan peserta didik dan pendidik 

mengenai modul pembuatan  ecobrick sebagai sarana 

pengembangan diri berbasis ecopreneurship di SMA 

Negeri 1 Jati Agung ?  

 

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kelayakan modul pembuatan 

ecobrick sebagai sarana pengembanagan diri berbasis 

ecopreneurship di SMA Negeri 1 Jati Agung.  

2. Untuk mengetahui tanggapan peserta didik dan guru 

mengenai modul pembuatan ecobrick sebagai sarana 

pengembangan diri berbasis ecopreneurship di SMA 

Negeri 1 Jati Agung.  

 

G. Manfaat penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi  

1. Guru  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

guru dalam kegiatan belajar mengajar bersama siswa. guru 
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dapat mengajarkan kepada siswa menjaga lingkungan 

menggunakan praktikum berbasis ecopreneurship 

pengolahan sampah plastik dengan metode ecobrick. 

Selain mendapatkan ilmu siswa dapat belajar 

mengembangkan kewirausahaan dengan mengelola 

sampah sebagai bentuk cinta lingkungan.  

2. Peserta Didik 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

peserta didik untuk belajar berwirausaha dengan tetap 

mencintai lingkungan. Dari praktikum yang dilakukan 

dengan bimbingan guru menjadi pembiasaan siswa dalam 

menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah 

sembarangan, justru memanfaatkan plastik yang sudah 

tidak dipakai menjadi barang yang lebih bermanfaat. 

3. Peneliti lain  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain 

yang akan malakukan penelitian dengan tema yang sama. 

penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat 

digunakan oleh peneliti lain.  

4. Sekolah  

Dengan adanya praktikum pembuatan ecobrick ini 

diharapkan dapat mengurangi sampah plastik di 

lingkungan sekolah. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian pengembangan ecobrick berbasis ecopreneuship 

cukup banyak dilakukan, terutama di indonesia sendiri. berikut ini 

penelitian yang relevan yang dijadikan rujukan sebagai berikut:  

1. Penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sani 

Aryanto, dkk dengan judul “ecobrick sebagai sarana 

pengembangan diri berbasis ecopreneurship di sekolah 

dasar” pada tahun 2019. Ecobrick merupakan bentuk 

gambaran pengembangan konsep ecopreneurship di 

sekolah dasar (SD) dan merupakan upaya preventif dan 

kuratif guna mengantisipasi permasalahan sampah yang 

terjadi di indonesiai, sehingga tujuan dari penelitian adalah 
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memberikan ulasan program pengembangan pembuatan 

ecobrick di sekolah dasar sebagai sarana penanaman nilai-

nilai ecopreneurship sedari kecil.  

2. Apriyani, dkk dengan penelitian yang berjudul 

“pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick”. 

Penelitian ini mengajarkan kepada anak usia dini di TK 

Khalifah Samarinda bahwasannya terdapat sampah yang 

dapat di daur ulang (recycle). Hal ini dilaksanakan dengan 

mengajarkan kepada mereka ecobrick dan cara-cara 

pembuatannya. Proses ini dilaksanakan dengan ide-ide 

yang kreatif dan inovatis sehingga menarik minat anak-

anak untuk mengikuti apa yang diajarkan serta dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
32

 

3. Shinta Amelia, dkk dengan judul penelitian “Penyuluhan 

dan pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik 

menjadi ecobrick dan pupuk cair organik”. Penelitian ini 

mengajak masyarakat untuk mengelola sampah baik 

organik maupun anorganik. khusus sampah anorganik 

dijadikan kerajinan tangan ecobrick.
33

 

4. Sekartaji Suminto dengan judul “Ecobrick: solusi cerdas 

dan kreatif untuk mengatasi sampah plastik”. 

Permasalahan pokok dari plastik yakni limbah plastik yang 

sulit terurai secara alami. Ecobrick adalah suatu upaya 

kreatif pengelolaan sampah plastik menjadi benda-benda 

yang bernilai guna, mengurangi pencemaran dan racun 

yang timbul akibat sampah plastik. Ecobrick merupakan 

suatu usaha kreatif bagi penanggulangan limbah plastik. 

Fungsinya bukanlah penghancuran sampah plastik, 

melainkan guna memperpanjang masa plastik tersebut dan 

                                                             
32

 Apriyani Apriyani et al., “Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi 

Ecobrick”, Masyarakat Berdaya dan Inovasi, Vol. 1 No. 1 (2020), p. 48–

50,. 
33 Shinta Amelia et al., Loc.Cit. 
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mengelolanya menjadi barang yang bernilai guna, yang 

dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
34

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan ini peneliti 

berkeinginan melakukan penelitian tentang “Pengembangan Modul 

Pembuatan Ecobrick Sampah Plastik Sebagai Sarana 

Pengembangan Diri Berbasis Ecopreneurship di SMA Kelas X”. 

Keunggulan dari penelitian sebelumnya adalah tidak hanya 

membuat ecobrick sebagai solusi pencemaran lingkungan, peneliti 

juga mengembangkan modul yang dapat digunakan sebagai 

tuntunan dalam pembuatan ecobrick secara mandiri di rumah. 

penelitian yang sebelumnya selalu yang melibatkan anak-anak di 

jenjang pendidik TK dan SD serta masyarakat, penelitian ini 

melibatkan peserta didik di jenjang sekolah menengah atas (SMA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Sekartaji Suminto, “Ecobrick : Solusi Cerdas Dan Kreatif Untuk 

Mengatasi Sampah Plastik”, Vol. 3 No. 1 (2017), p. 26–35,. 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

A. Pengembangan Modul 

1. Pengertian Pengembangan  

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu 

proses atau beberapa langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah 

ada.
35

 Pengembangan merupakan cara yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Dengan 

adanya pengembangan ini produk-produk yang sudah ada 

akan senantiasa mengalami kemajuan dan perbaikan. 

Pengembangan juga dapat menciptakan produk-produk 

baru yang bermanfaat.  

Penelitian pengembangan merupakan suatu proses 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan, 

menciptakan, dan memperbaiki produk yang sudah ada. 

Pengembangan media pembelajaran perlu dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan yang kian hari semakin 

maju, mengingat perkembangan teknologi yang kian maju.  

Pengembangan media pembelajaran menurut 

Sukiman terdiri dari beberapa langkah-langkah adalah 

sebagai berikut:
36

 

a. Melakukan suatu analisis kebutuhan atau analisis 

konteks,  

b. Merumuskan tujuan khusus, yaitu tujuan yang ingin 

kita capai terkait dengan produksi tersebut,  

c.  Mengembangkan bahan atau materi, yaitu bahan yang 

terkait dengan media yang kan kita kembangkan,  

d.  Mengembangkan instrument atau alat ukur, yaitu 

instrument untuk mengukur atau menentukan tingkat 

kelayakan media yang akan dipakai,  

                                                             
35 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 164 
36 Sukiman, “Pengembangan Media Pembelajaran”. Yogyakarta: 

Pedagogia. 2012. hal:235 



24 
 

e. Mengembangkan dan menyusun naskah media, yaitu 

naskah media yang telah diproduksi,  

f. Melakukan uji coba, yaitu uji coba terhadap media 

yang telah diproduksi berdasarkan naskah yang telah 

dikembangkan,  

g. Melakukan revisi, setelah pengembang melakukan 

serangkaian uji coba atau evaluasi formatif maka akan 

diperoleh informasi apakah media perlu dilakukan 

perbaikan atau tidak,  

h. Produksi, yaitu tahap akhir yang ditempuh oleh 

pengembang untuk memproduksi media yang telah 

memperoleh masukan dari hasil uji coba tersebut. 

 

2. Pengertian Modul  

Buku atau buku teks adalah buku yang berisi 

bahan tertulis untuk memberikan pelajaran.
37

 Buku dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Sebagai 

bahan ajar buku dapat diartikan sebagai media yang 

mendukung sumber belajar.
38

 Buku umumnya digunakan 

sebagai media pembelajaran di sekolah. Buku merupakan 

media cetak yang digunakan untuk memudahkan guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran dan digunakan 

untuk meningktakan kompetensinya.  

Buku dapat didefinisikan berdasarkan bentuk dan 

fungsi. Berdasarkan bentuk, buku adalah kumpulan 

halaman atau lembar yang berisi tulisan yang dicetak, 

disusun menjadi satu kesatuan yang mempunyai bentuk 

tertentu. Berdasarkan fungsi, buku adalah alat yang 

menjadi penghubung kebudayaan yang berbentuk hasil 

tulisan, cetakan yang dikumpulkan menjadi satu-kesatuan.  

                                                             
37 Muhamad Rizal Maulana, “Perancangan Buku Seri Infografis Biologi 

Sebagi Media Pembelajaran Untuk Kelas IX”, e-Proceeding of Art & 

Desigh, Vol. 5 No. 1 (2018), p. 157–165,. 
38 Nugroho Aji Prasetiyo dan Pertiwi Perwiraningtyas, “Pengembangan 

Buku Ajar Berbasis Lingkungan Hidup Pada Matakuliah Biologi Di 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi”, Jurnal Pendidikan Biologi 

Indonesia, Vol. 3 No. 1 (2017), p. 19–27,. 
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Buku memiliki bahan yang bermacam-macam 

sesuai dengan tingkat perkembangan zaman. Dahulu kala 

bahan yang dipakai untuk menulis adalah batu bata dan 

dinding yang ditulis dan digambari. Kemudian semakin 

majunya zaman, buku ditulis diatas kertas, dan sekarang 

bahkan buku berbentuk digital.  

Peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator yang 

membimbing dan mengoordinasikan kegiatan belajar 

peserta didik. Buku sebagai bahan ajar ini dapat 

memudahkan proses pembelajaran yang memiliki daya 

tarik  dan mampu memberikan motivasi peserta didik 

untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, lebih 

interaktif, dan lebih kritis dalam menjawab masalah-

masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran.
39

 

Buku digunakan sebagai salah satu sumber belajar 

utama dalam pembelajaran suatu bidang studi dikenal 

dengan buku teks atau buku pelajaran atau bisa disebut 

dengan buku teks pelajaran. Dalam proses pembelajaran di 

sekolah, peserta didik perlu membiasakan diri dengan 

metode baru dalam mengikuti pendidikan. Peserta didik 

harus mampu menemukan secara mandiri bagaimana cara 

untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru. 

Membaca buku-buku  literatur yang berkaitan dengan 

topik yang disampaikan oleh guru akan memberikan 

pemahaman yang komprehensif dan memperluas wawasan.  

Buku sebagai media pembelajaran terdiri atas 

beberapa macam, diantaranya adalah modul. Modul adalah 

buku yang digunakan untuk belajar secara mandiri yang 

terdiri atas serangkaian pengalaman belajar yang dirancang 

                                                             
39 Erna Suwarni, “Pengembangan Buku Ajar Berbasis Lokal Materi 

Keanekaragaman Laba-Laba Di Kota Metro Sebagai Sumber Belajar 

Alternatif Biologi Untuk Siswa SMA Kelas X”, Jurnal Pendidikan 

Biologi Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 6 No. 2 (2013), p. 86–

92,. 
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sistematis guna membantu peserta didik mencapai tujuan 

belajar.
40

 

Modul yang digunakan sebagai bahan ajar berisi 

materi pelajaran yang merupakan bagian penting untuk 

berlangsungnya proses belajar mengajar. materi pelajaran 

disusun secara sistemis untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahaminya. Inti dari sebuah pembelajaran 

adalah bagaimana peserta didik dapat memahami dan 

mengamalkan apa yang sudah didapatkan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Untuk itu modul yang memuat 

materi yang merupakan inti dari pembelajaran haruslah 

mampu memahamkan peserta didik.  

Modul adalah salah satu program pembelajaran 

terkecil, yang dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. 

modul merupakan salah satu bahan ajar yang disusun 

secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, 

metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
41

 Modul 

yang merupakan bahan ajar yang digunakan oleh peserta 

didik harus memiliki sifat mudah dipahami baik dari segi 

materi dan disertai dengan lembar kerja bagi peserta didik 

yang membuat peserta didik semakin paham akan materi 

yang diajarkan. Modul merupakan bahan pembelajaran 

tentang  suatu kesatuan bahasan yang disusun secara 

sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh 

peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya 

untuk para pengajar. 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun dengan 

sistematis berdasar kurikulum yang dikemas dalam satuan 

pembelajaran yang  dipelajari secara mandiri dalam satuan 

waktu tertentu agar siswa menguasai kompetensi yang 

                                                             
40 Mulyasa , E  “Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, 

dan Implementasi”.2004 
41

 Et.al Tabah Subekti, “Pengembangan MODUL Bahasa Indonesia 

Bermuatan Nilai Karakter Kebangsaan Bagi Mahasiswa PGSD”, Jurnal 

Profesi Pendidikan Dasar, Vol. 3 No. 2 (2016), p. 92–101,. 
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diajarkan. Modul juga dapat diartikan adalah satu dari 

banyak bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik 

kurikulum 2013, yakni dalam proses pembelajaran 

idealnya dapat melibatkan siswa secara aktif dan tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif namun juga pada 

aspek psikomotor dan sikap.
42

 

Dalam penggunaan modul
43

 sebagai bahan ajar 

dalam proses pembelajaran terdapat beberapa kelebihan, 

antara lain sebagai berikut:  

a. Mampu menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta 

didik  

b. Terdapat evaluasi yang memungkinkan pendidik dan 

peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah 

tuntas dan belum tuntas dalam pembelajaran 

c. Bahan pelajaran dalam satu semester dapat dipecah 

agar lebih merata  

d. Bahan ajar disusun berdasarkan tingkatan akademik  

e. Disertai dengan lembar kerja untuk menguji 

keterampilan dari peserta didik. 

 

Keuntungan pengajaran modul bagi guru dan 

peserta didik adalah sebagai berikut:
44

  

a.  Bagi peserta didik 

1) Adanya umpan balik (feed back). Modul 

memberikan umpan balik yang banyak dan segera 

sehingga peserta didik dapat mengetahui hasil 

belajarnya. Kesalahan dapat diperbaiki untuk 

melanjutkan penguasaan materi selanjutnya.  

                                                             
42
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2) Penguasaan tuntas (mastery). Setiap peserta didik 

mendapat kesempatan untuk mencapai ketuntasan 

belajar dan memperoleh angka tertinggi jika 

menguasai 20 bahan pelajaran secara tuntas. Jika 

bahan telah dikuasai sepenuhnya, peserta didik 

memperoleh dasar yang mantap untuk menghadapi 

pelajaran baru.  

3) Tujuan belajar kelas. Modul disusun sedemikian 

rupa sehingga tujuan jelas, spesifik, dan dapat 

dicapai oleh peserta didik. Jika tujuan cukup jelas, 

peserta didik dapat terarah untuk mencapainya 

dengan segera.  

4) Menimbulkan motivasi belajar. Pembelajaran 

mandiri dengan langkah-langkah teratur yang 

memungkinkan peserta didik untuk menguasai 

pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan 

dapat menimbulkan motivasi kuat untuk berusaha 

segiat-giatnya.  

5) Fleksibilitas belajar. Pembelajaran sistem modul 

dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik yang beragam, antara lain terkait dengan 

kecepatan belajar, cara belajar, dan materi 

pelajaran.  

6) Memungkinkan kerja sama. Pembelajaran sistem 

modul mengurangi atau menghasilkan persaingan 

di kalangan peserta didik karena semua peserta 

didik dapat mencapai hasil tertinggi tanpa perlu 

bersaing. Oleh sebab itu, kerja sama antar peserta 

didik untuk saling membantu lebih dapat terbuka.  

7) Pembelajaran remedial. Pembelajaran sistem 

modul secara sengaja memberi kesempatan untuk 

pelajaran remedial, yakni memperbaiki kelemahan, 

kesalahan atau kekurangan peserta didik yang 

dapat ditemukan sendiri oleh peserta didik 

berdasarkan evaluasi secara berkesinambungan.  

b. Bagi Guru  
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1) Kepuasan. Modul disusun sedemikian rupa 

sehingga memudahkan peserta didik belajar untuk 

menguasai bahan pelajaran menurut metode yang 

sesuai dengan peserta didik dengan karakteristik 

yang berbeda. Hasil belajar yang lebih baik dapat 

dimiliki setiap peserta didik. Keberhasilan peserta 

didik akan mendatangkan kepuasan bagi 

guru/tutor.  

2) Bantuan individu. Pembelajaran sistem modul 

memberi kesempatan lebih besar dan waktu lebih 

banyak kepada guru/pengajar untuk memberikan 

bantuan dan perhatian individual kepada setiap 

peserta didik yang membutuhkannya, tanpa 

mengganggu peserta lainnya.  

3) Pengayaan lebih terbuka. Pengajar mendapat 

waktu yang lebih banyak untuk memberikan 

pelajaran tambahan sebagai pengayaan.  

4) Kebebasan dari pertemuan rutin. Pembelajaran 

sistem modul membebaskan guru dari pertemuan 

rutin di kelas yang mencakup persiapan, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. 

Persiapan dan penilaian seluruhnya telah 

disediakan dalam modul  

5) Atas kebersamaan. Modul yang sama dapat 

digunakan oleh berbagai sekolah sehingga pihak 

yang memerlukan tidak perlu menyusun kembali.  

6) Meningkatkan profesionalisme guru. Pembelajaran 

sistem modul menimbulkan beberapa pertanyaan 

mengenai proses belajar. Pertanyaan tersebut 

memandu guru/tutor untuk berpikir tentang cara 

pembelajaran yang efisien dan efektif sehingga 

mendorong untuk bersikap lebih ilmiah dan 

professional. Guru akan lebih terbuka menerima 

saran dari peserta didik untuk memperbaiki modul 

atau menyusun modul baru.  
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7) Tersedianya evaluasi normatif yang terencana. 

Modul hanya meliputi bahan pelajaran yang 

terbatas dengan evaluasi yang terencana. 

 

3. Struktur Modul  

Sebuah modul terdiri atas beberapa struktur pokok 

yang dapat mendukung terbentuknya sebuah modul utuh. 

Berikut ini adalah struktur modul akan dipaparkan sebagai 

berikut:  

a. Cover Depan  

Cover depan atau dapat disebut dengan halaman depan 

buku. Cover buku modul biasanya memiliki bahan 

yang lebih tebal dibandingkan dengan bagian isi. Pada 

halaman buku terdiri dari judul (topik), nama 

pengarang atau penerbit.  

b. Fitur Dan Isi  

Bagian isi adalah bagian yang membahas buku dan 

informasi apa saja yang disampaikan oleh pembuat 

buku. Pada bagian ini akan dilengkapi dengan berbagai 

informasi, foto, dan gambar-gambar yang menunjang 

isi buku modul.  

c. Cover Belakang  

Cover belakang biasanya berisi synopsis. Synopsis 

adalah ringkasan dari keseluruhan isi buku, biasanya 

terletak dibagian sampul belakang, selain itu juga 

alamat instansi penerbit.  

 

B. Ecobrick 

1. Pengolahan Sampah Plastik  

Sampah menurut Anggi yaitu sisa kegiatan yang 

dikerjakan manusia dan aktivitas alam berupa padat atau cair. 
45

 Menurut pendapat para ahli yang dikemukakan oleh monice 

dan peronov menyatakan bahwa sampah adalah bahan yang 

tidak bernilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau 
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Di Sekolah Kota Medan”, Vol. 4 No. 1 (2015), p. 1–12,. 
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penting dalam pembuatan atau penggunaan barang rusak atau 

cacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan 

atau ditolak atau terbuang.
46

 Menurut seprimon dkk, sampah 

merupakan barang sampingan dari segala kegiatan manusia.
47

 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwasannya  

sampah merupakan suatu barang yang sudah tidak memiliki 

nilai dan harga yang biasanya hanya dibuang setelah 

kebermanfaatannya hilang. sampah dianggap sebagai barang 

yang tidak bernilai karena biasanya hanya dibuang di tempat 

pembuangan akhir (TPA).  

Sampah menjadi masalah yang sangat serius ketika 

tidak ditangani dengan serius. Sampah yang dianggap sebagai 

barang yang tidak bermanfaat lagi perlu dilakukan adanya 

pengolahan yang tepat agar nantinya sampah yang sudah tidak 

berguna menjadi barang yang berguna kembali. Terlebih lagi 

sampah plastik, yang notabene merupakan sampah yang sulit 

untuk diuraikan atau didegradasi oleh mikroorganisme 

decomposer atau pengurai. sampah plastik adalah golongan 

sampah yang sukar terdegradasi. Plastik membutuhkan 

pengolahan secara khusus agar tidak menjadi masalah yang 

serius bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. 

Senyawa-senyawa kompleks yang merupakan campuran dari 

senyawa sederhana pembentuk plastik inilah yang membuat 

plastik sukar untuk terurai. Menurut pendapat Pramiatai 

Purwaningrum walaupun sampah plastik memiliki dampak 

buruk akan tetapi disisi lain ditemukannya  plastik ini memiliki 

dampak positif, karena plastik mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan bahan lain. Dampak negatif 

yang disebabkan  oleh sampah plastik yakni dapat mengurangi 

kesuburan tanah dan apabila dibuang sembarangan bisa 

menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga 
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dapat menyebabkan banjir. Apabila dibakar maka sampah 

plastik dapat mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi 

kesehatan manusia.
48

 Namun demikian Sampah plastik dapat 

dimanfaatkan menjadi barang kreasi yang bernilai ekonomis 

lebih tinggi.
49

 

Menurut UU nomor 18 tahun 2008 yang diterangkan 

oleh Albert adalah merubah paradigma lama dengan paradigma 

baru yaitu merubah cara pandang terhadap sampah yaitu 

memandang sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak 

berguna, tetapi melihat sampah sebagai sesuatu yang berharga 

dan menjadi sumber ekonomi dalam masyarakat dan Negara.
50

 

Menurut Nur dkk, pengolahan sampah tidak hanya sebatas 

tahap perencanaan saja tetapi juga melalui tahap pelaksanaan 

dan evaluasi program.
51

 Jadi, pengolahan sampah merupakan 

cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penimbunan 

sampah plastik dengan menjadikan sampah menjadi barang 

yang lebih bermanfaat.  

Sampah-sampah perlu dikurangi keberadaannya, 

apalagi sampah anorganik. penggunaan sampah anorganik ini 

dapat digantikan dengan barang organik yang lebih ramah 

lingkungan. semisal penggunaan plastik sebagai wadah dapat 

diganti dengan kain, pembungkus nasi dapat menggunakan 

daun pisang dan lain-lain. Hal ini merupakan upaya untuk 

menanggulangi penumpukan sampah plastik. Metode 

pengolahan sampah plastik menggunakan konsep 3R yakni 

reduce,re-use, dan recycle. Untuk menangani sampah plastik 

perlu dilakukan dengan konsep 3R ( Reuse, Reduce, Recycle). 
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Reuse merupakan memanfaatkan kembali barang yang 

berbahan  plastik, Reduce adalah meminimalisir pembelian 

atau penggunaan barang yang terbuat dari plastik, terutama 

barang yang hanya dapat digunakan sekali pakai dan Recycle 

merupakan upaya daur ulang barang-barang yang terbuat dari 

plastik. Dari konsep 3R tersebut maka beberapa penelitian 

telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali plastik yang 

telah dibuang ke lingkungan, dalam hal ini menggunakan 

konsep Recycle.
52

  

Menghindari pemakaian barang sekali pakai adalah 

salah satu bentuk penanggulangan sampah dengan konsep re-

use. Pembelian barang ini perlu dikurangi, barang sekali pakai 

dapat digantikan dengan barang yang dapat digunakan berkali-

kali. Misalnya kantong plastik dapat digantikan dengan 

kantong yang ramah lingkungan seperti terbuat dari kain. 

Upaya-upaya untuk mengurangi sampah plastik dengan 

metode 3R ini adalah bentuk pengolahan sampah secara umum 

dan sederhana namun efektif untuk mengurangi penumpukan 

sampah di lingkungan.  

Jenis plastik yang umumnya sering diolah atau didaur 

ulang kembali adalah polyethylena (PE), polypropylene (PP), 

polistirena (PS), polyethylene terephthalate (PET) dan 

polyvinyl chloride (PVC). Jenis plastik yang bisa didaur ulang 

diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam 

mengidentifikasi. Nomor kode plastik akan tercantum pada 

produk-produk berbahan plastik seperti gambar berikut ini.
53
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Gambar 2.1  

Kode Plastik Pada Kemasan  

 
Sumber: http//www.tomohon.info/news/healty/arti-simbol-kode-

segitiga-pada-kemasan-plastik/ 

 

Proses daur ulang plastik (recycle) memiliki tujuan 

untuk mengubah pemakaian barang plastik agar tetap 

bermanfaat, semisal membuat tas atau produk berguna dan 

bernilai jual. Selain itu juga dapat dilakukan kegiatan 

pengurangan pemakaian (reduce) yang memiliki tujuan 

meminimalkan jumlah plastik yang nantinya berakhir menjadi 

sampah setiap hari, misalnya dengan mengurangi barang-

barang yang menggunakan plastik. Langkah lain yang dapat 

juga dilakukan untuk meminimalkan penggunaan plastik baru 

adalah pemakaian ulang (reuse) bertujuan untuk 

memaksimalkan penggunaan barang plastik yang sudah ada, 

misalnya dengan menggunakan kantong plastik yang sudah ada 

sebelumnya yang masih berfungsi dengan baik.
54

 

Pengolahan sampah yang kurang baik akan 

menimbulkan berbagai masalah seperti:  

a. Bagi lingkungan, dengan banyaknya sampah yang 

bertaburan di lingkungan akan menimbulkan dampak-

dampak yang merugikan antara lain sebagai berikut:  

1) Lingkungan akan tampak kumuh, di mana sampah 

berserakan akan merusak estetika (keindahan 

lingkungan).  

2) Banyaknya sampah dapat mencerminkan tatanan 

masyarakat di suatu wilayah, jika masyarakat yang 

sehat akan selalu menjaga lingkungan sekitar. Akan 
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tetapi jika masyarakat tidak peduli terhadap 

lingkungan sudah dapat di pastikan masyarakat yang 

terlihat adalah masyarakat yang individual dan egois 

karena tidak memiliki jiwa sosial dan peduli 

terhadap lingkungan.  

3) Penumpukan sampah yang dibiarkan terus-menerus 

membuat masyarakat melakukan penyelesaian secara 

instan dengan cara dibakar, proses pembakaran ini 

akan mempengaruhi lingkungan sekitar, asap yang 

ditimbulkan akan menyebabkan pencemaran udara.  

4) Sampah-sampah anorganik yang menumpuk akan 

mengurangi kesuburan tanah, karena sulit untuk 

diuraikan sehingga, mikroorganisme pengurai sulit 

untuk berkembangbiak.  

b. Bagi kesehatan, banyaknya timbunan sampah akan 

mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Adapun 

masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan dari 

penumpukan sampah yakni sebagai berikut:  

1) Berbagai gangguan kesehatan karena banyaknya 

bakteri  jahat yang berkembangbiak ditumpukan 

sampah.  

2) Batuk, dan gangguan nafas yang disebabkan oleh asap 

jika sampah dibakar.  

3) Pengolahan sampah yang kurang baik dapat 

menyebabkan penyakit karena perkembangbiakan 

nyamuk akibat sampah yang tergenang air.  

4) Banyaknya lalat yang membawa penyakit karena lalat 

menyukai tempat yang kotor.  

 

2. Media Ecobrick  

Pengolahan sampah plastik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya dengan merubahnya menjadi 

ecobrick. Ecobrick merupakan salah satu usaha kreatif bagi 

penanganan sampah plastik.
55

 Ecobrick merupakan teknik 
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pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol-botol 

plastik bekas yang didalamnya telah diisi berbagai sampah 

plastik hingga terisi penuh dan padat.
56

 Menurut Hayati dan 

Syifa, ecobrikc suatu tahapan atau proses produksi mulai dari 

pemilihan sampah plastik sampai memasukkannya ke dalam 

botol plastik dengan tujuan supaya proses produksi ecobrick 

berjalan secara sistematis dan terstruktur sehingga hasil 

produksi terjaga kualitas nya baik dari segi pemilihan plastik 

hingga berat produk ecobrick. 
57

 Pembuatan ecobrick sangat 

sederhana, berawal dari mengumpulkan sampah ke dalam 

botol plastik sampai terisi penuh sehingga memiliki kerapatan 

dan kekuatan seperti layaknya batu bata.
58

 Jadi, kesimpulan 

dari pendapat beberapa ahli bahwa ecobrick merupakan 

metode daur ulang sampah plastik dengan mengumpulkan 

sampah-sampah plastik yang nantinya dimasukkan kedalam 

botol mineral dan dipadatkan dengan menggunakan tongkat 

yang nantinya dapat dibuat beraneka kerajinan seperti kursi, 

meja dan lain-lain.  

Ecobrick adalah terobosan baru bentuk dari cinta 

terhadap lingkungan. Mengingat banyaknya sampah plastik 

yang senantiasa bertambah seiring waktu sehingga timbul rasa 

peduli untuk mengurangi timbunan sampah plastik. 

Penimbunan sampah plastik di lingkungan menyebabkan 

kurangnya lahan penampungan sampah. Kurangnya lahan 

pembuangan sampah sehingga timbul  ide untuk membuat 

ecobrick. Karena banyaknya sampah plastik yang dapat 

ditampung didalam sebuah ecobrick, teknologi sederhana ini 

diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang 

dibawa ke Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPA) dan 
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mencegah sampah plastik mencemari air (sungai, laut) dan 

tanah.59
 

Pembuatan ecobrick tergolong mudah karena tidak 

memerlukan keahlian khusus. Cara pembuatannya 

memanfaatkan barang bekas yakni sampah plastik dan botol air 

mineral. Karena Pembuatannya  yang mudah, sehingga 

ecobrikc dapat dibuat oleh laki-laki maupun perempuan dari 

mulai anak-anak sampai orang dewasa. Upaya untuk 

mengurangi penumpukan sampah plastik ini dapat dilakukan 

dengan membuat berbagai jenis kerajinan tangan seperti 

ecobrikck yang ramah lingkungan. Ecobrikc yang sudah jadi 

dapat dibuat menjadi aneka bentuk seperti kursi, meja, pagar 

rumah, fondasi bangunan dan lain sebagainya. Kreasi dari 

pembuatan ecobrikc dapat di perjual-belikan. Sehingga selain 

dapat menjaga lingkungan juga dapat menjadi lahan bisnis.  

Sampah plastik tidak hanya menyebar di daratan tetapi 

juga banyak bertumpuk di daerah laut. Seperti yang terjadi di 

daerah pesisir pantai di Pulau Jawa sudah banyak sampah 

plastik yang ditemukan berkumpul di pesisir pantai tepatnya di 

Pantai Watu Kodok. Ecobrick menjadi pilihan penyelesaian 

masalah sampah di pesisir pantai Yogyakarta ini. Ecobrick 

menjadi solusi untuk menjaga lingkungan dan juga menjadi 

sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Dengan ecobrick 

masyarakat menjadi mempunyai alasan untuk melindungi 

lingkungan pantai dengan memungut sampah plastik kemudian 

dimasukkan kedalam wadah botol air mineral hingga padat dan 

nantinya bisa dijual dan bisa digunakan sebagai bahan 

bangunan yang ramah lingkungan.
60

 

Pembuatan ecobrick yang terdiri dari sampah 

anorganik adalah satu dari bentuk pemanfaatan sampah yang 

                                                             
59

 Diah Ajeng Setiawati et al., “Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik 

Menjadi Ecobrick Di Desa Peresak Narmada”, Jurnal Gema Ngabdi, Vol. 

2 No. 2 (2020), p. 133–138,. 
60

 Muhammad Agriawan Ansali and Mutia Dewi, “Strategi Komunikasi 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai-Kelompok Swadaya 

Masyarakat Jiwa Laut”, Vol. 1 No. 1 (2019). 



38 
 

bisa menggantikan material bangunan seperti batu bata untuk 

menciptakan benda seperti kursi, meja dan pot tanaman 

sehingga sampah plastik tidak harus dibakar yang mana dapat 

mencemari udara tetapi juga dapat dibuat menjadi benda tepat 

guna.
61

 Ecobrick-ecobrick yang sudah terkumpul nantinya 

digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas ruang publik 

dan ruang terbuka hijau.
62

 Pegolahan sampah plastik menjadi 

suatu keharusan, mengingat banyaknya sampah plastik yang 

mulai menumpuk tanpa adanya pengolahan dan rasa peduli 

dari masyarakat. Dengan adanya ecobrikc ini akan membantu 

mengurangi pembakaran sampah plastik yang justru akan 

menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Zat-zat 

berbahaya yang terkandung didalam plastik akan terurai di 

udara dan menyebabkan udara tercemar oleh bau yang 

ditimbulkan saat proses pembakaran.  

Ecobrick, memberikan sumbangan yang penting dalam 

transisi ini. Ecobrick pada umumnya mengambil seluruh siklus 

hara teknis dan bahan nonbiodegradable. Ecobrick 

memberikan seniman untuk membuat langkah pertama bagi 

pembentukan desain cradle-to-cradle. Dengan ide dan 

perencanaan sebelumnya, produk mereka bisa dibuat dengan 

mudah dan efektif atau disebut juga dengan produk yang 

Ecobrickable.
63

 

Ecobrick dapat menjadi lahan bisnis yang menjanjikan 

jika direncanakan dengan baik. Perencanaan yang matang 

dengan variasi model yang diciptakan dari barang-barang daur 

ulang sampah plastik akan memberikan hasil keuntungan yang 

tinggi, mengingat modal yang dibutuhkan untuk membuat 

ekobrick tidak terlalu mahal, justru sangat murah. Selain 

memperoleh keuntungan dengan membuat ekobrick akan 
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membantu meminimalisir pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh sampah plastik. Sampah-sampah yang kian 

meningkat akan dapat dikurangi dengan didaur ulang. Selain 

itu dapat dibantu dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan 

yang digunakan sekali pakai (reuse).  

Menurut Daniar dkk, terdapat beberapa kelebihan dari 

ecobrick
64

 adalah sebagai berikut :  

a. Ramah lingkungan: ecobrick dipercaya dapat 

mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan kita, 

selama proses pembuatanya juga tidak menimbulkan 

masalah kembali pada lingkungan. 

b. Sehat: berkurangnya sampah plastik secara otomatis 

akan membuat lingkungan menjadi bersih. Lingkungan 

yang sehat akan membuat hidup menjadi sehat juga.  

c. Murah: pembuatan ecobrick sangat murah, hanya 

membutuhkan plastik bekas, botol bekas dan tongkat 

panjang. Jika ingin menambahkan variasi pada ecobrick 

juga tidak memerlukan biaya yang tinggi. Penambahan 

bahan sebagai variasi hanya berupa busa kursi jika 

ekobrikc dijadikan sebagai kursi, dan penambahan 

triplek atau kaca jika ekobrick dijadikan sebagai meja 

dan berbagai tambahan lainnya.   

d. Praktis dan mudah: pembuatan ecobrick tergolong 

mudah dan praktis tanpa menggunakan mesin 

pengolahan, sehingga dengan mudah bisa dilakukan oleh 

semua orang tanpa memerlukan keahlian khusus.  

e. tahan lama: bahan plastik memiliki sifat yang sulit untuk 

terurai dan juga dihindari oleh hewan pengerat oleh 

karena itu ecobrick memiliki ketahanan usia yang relatif 

panjang. Bahan plastik memiliki sifat kuat dan tahan air 

sehingga jika terkena air tidak mudah rusak dan jika 

terkena panas matahari tidak akan berkarat.  
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f. Ringan: berat ecobrick jauh lebih ringan (200-210gr) 

daripada bata konvensional yang mencapai berat 500-

600gr.  

g. Bersih: sebelum dibuat ecobrick sampah-sampah plastik 

dibersihkan terlebih dahulu sehingga jika dibandingkan 

dengan bata konvensional ecobrick lebih bersih, pada 

saat plastik sudah dipadatkan dalam botol dan ditutup 

rapat maka ecobrick bebas debu dan pasir sehingga bisa 

diletakkan didalam rumah 

Gambar 2.2 

Contoh Pembuatan Ecobrick 

 
Sumber: http//www.arinamabruroh.com/2018/03/ecobrikc-

untuk-atasi-masalah-sampah-plastik.html?m=1 

 

Gambar 2.3 

Pebuatan Ecobrick 

 
Sumber:  http//komunitas.id/2018/02/22/forum-kumunitas-

hijau-cilacap-adakan-kampanye-ekobrikcs-untuk-peringati-

hpsn-2018/  
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C. Sarana Pengembangan Diri   

1. Pengertian Pengembangan Diri  

Menurut Sudirman Anwar pengembangan diri 

merupakan usaha untuk mengembangkan minat dan 

kreativitas.
65

 Tanpa adanya pengembangan diri potensi yang 

dimiliki akan sulit untuk dikembangkan, oleh karenanya proses 

pengembangan diri harus senantiasa diberikan treatment atau 

sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Minat 

seseorang dapat dikembangkan dengan adanya stimulus yang 

diberikan seperti dengan adanya penambahan kegiatan yang 

bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan 

membuat suatu produk sebagai bentuk kreativitas. 

Sekolah sebagai penyedia pembinaan untuk 

mengembangkan kreativitas dan minat siswa. Siswa senantiasa 

menimba ilmu di sekolah. Sebagai sarana penyedia ilmu-ilmu 

yang dibutuhkan oleh siswa, sekolah juga bertanggung jawab 

untuk menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Dengan 

pembelajaran yang mengarahkan siswa ke arah pengembangan 

potensi diri dapat ditempuh dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler atau praktikum lapangan saat kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pengembangan diri merupakan sarana 

untuk membentuk watak dan kepribadian seseorang. Jika 

pengembangan diri ini dilakukan di lingkungan sekolah maka 

dapat menjadi sarana pembentuk kepribadian siswa.  

Menurut Syafi,in pengembangan diri merupakan 

kegiatan yang berlangsung di luar jam pelajaran sebagai bagian 

dari kurikulum sekolah.
66

 Pembelajaran di kelas biasanya 

hanya berpusat pada penyampaian materi saja, sehingga 

diperlukan adanya jam tambahan sebagai sarana 

pengembangan diri untuk menggali potensi yang dimiliki 
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siswa. Proses pengalaman secara langsung dapat meningkatkan 

daya kreativitas siswa. Mengingat kurikulum K13 revisi yang 

diberlakukan saat ini yang berfokus pada model pembelajaran 

yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi. Peserta didik dituntut 

menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi. Fokus 

pembelajaran yakni pada mencipta bukan hanya pada teori 

semata.  

Pengembangan diri merupakan suatu cara 

mengeluarkan potensi yang terdapat didalam diri seseorang. 

Sarana adalah penunjang yang dapat mengembangkan potensi 

diri yang dimiliki seseorang. Pengembangan diri dapat 

meningkatkan potensi yang dimiliki seseorang jika terdapat 

tindakan dan usaha untuk memunculkan potensi diri, misalnya 

dengan melakukan hal-hal yang positif dan berusaha keras 

menggali potensi yang dimiliki. Arti dari pengembangan diri 

yakni mengembangkan segala bakat yang dimiliki guna 

mewujudkan impian-impian yang hendak dicapai dengan 

proses penggalian potensi diri.  

Impian-impian, rasa percaya diri, kemampuan diri 

didapatkan dengan proses menggali potensi yang dimiliki. 

Dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi, 

ujian/cobaan, menjalin hubungan dengan orang lain, 

komunikasi dan melakukan upaya dengan mengambil hikmah 

dari pengalaman yang didapat ketika proses belajar. Hal-hal 

yang bisa diperoleh dari hasil belajar dari pengalaman dapat 

berupa umpan balik dari orang yang menjadi lawan 

komunikasi guna mendapatkan kepekaan terhadap kondisi 

orang lain, peka terhadap sekitar, dan mendapatkan 

kepercayaan diri sebagai bekal untuk menjalani kehidupan 

bermasyarakat.  

Pengembangan diri seseorang dapat dipengaruhi oleh 

dua hal yakni: (1) kecerdasan dan (2) bakat. Kecerdasan yang 

dimiliki seseorang dapat membantu dalam mencari dan 

menemukan keahlian yang dimiliki. Dan bakat merupakan 

potensi terpendam yang dimiliki seseorang yang akan muncul 
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secara alami jika sering diasah dengan pemberian rangsang 

berupa aktivitas yang dapat memunculkan bakat yang dimiliki. 

Rasa peduli terhadap lingkungan sekitar juga merupakan 

bentuk kepedulian dari jiwa sosial yang dimiliki seseorang. Ini 

tidak serta merta tumbuh melainkan dengan adanya rangsangan 

dari luar. Membantu sesama dan peduli akan lingkungan 

merupakan wujud dari pengembangan diri.  

Kemauan juga merupakan hal yang penting dimiliki 

seorang siswa. Tanpa kemauan seorang yang cerdas dan 

berbakat pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemauan 

untuk menjadi sesuatu yang lebih akan memicu rasa ingin tahu 

yang lebih tinggi dengan terus belajar. Pembelajaran ini lah 

yang akan membantu siswa. Kemauan yang tinggi menjadi 

pendorong semangat siswa untuk terus menggali potensi diri. 

Dengan ini proses pengembangan diri akan mudah untuk 

dilakukan.  

Sarana pengembangan diri bagi seorang siswa yang 

tengah menjalani proses belajar  adalah sebagai berikut:  

a. Sekolah  

Sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang siswa. 

Setiap harinya siswa selalu menjalani kesehariannya 

dengan beraktivitas di lingkungan sekolah. Sebagai 

sarana mencari jati diri, sekolah diharuskan memiliki 

berbagai kegiatan yang positif guna membantu siswa 

mengembangkan bakat yang dimiliki. Peran sekolah 

sangat krusial di mana jika sekolah memberikan sarana 

dan prasarana yang memadai akan dapat memberikan 

fasilitas terbaik bagi siswa ketika belajar.  

b. Pendidik  

Pendidik adalah orang tua kedua siswa di sekolah. 

Pendidik sekaligus mentor bagi peserta didik 

diharuskan mampu membimbing peserta didik untuk 

menemukan potensi diri yang dimiliki peserta didik. 

Pengajaran yang diberikan pendidik dibantu dengan 

adanya kurikulum yang diberlakukan akan 

mempermudah pendidik dalam menentukan tujuan 
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pembelajaran. Kurikulum k13 yang menuntut peserta 

didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran ini 

mengaruskan peserta didik memiliki sifat kritis, kreatif 

dan inovatif. Pembelajaran yang dilakukan juga harus 

bervariasi guna memicu siswa senantiasa mengalami 

perkembangan baik dalam belajar dan pemahaman. 

Dengan adanya praktikum lapangan akan membantu 

siswa untuk lebih aktif, serta memicu siswa untuk 

bersaing dengan teman-temannya guna menunjukkan 

eksistensi diri. Tentu saja dalam prosesnya pendidik 

tetap membimbing peserta didik agar potensi yang 

dimiliki peserta didik mengarah pada hal-hal yang 

positif.  

c. Orang tua  

Orang tua sebagai pengawas segala aktivitas anaknya 

di rumah. Pengawasan orang tua sangat dibutuhkan 

oleh peserta didik. Perhatian dari orang tua akan 

membuat peserta didik dianggap ada dan penting. 

Gairah belajar peserta didik juga akan meningkat 

karena orang tua senantiasa ada dan mendukung 

aktivitas positif yang dilakukan oleh anaknya.  

d. Teman sebaya  

Teman-teman yang menjadi tempat berbagi dan teman 

bermain akan membuat peserta didik menjadi 

semangat dalam belajar. Adanya tempat berbagi dan 

sekaligus saingan dalam belajar akan membantu 

peserta didik untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki.  

e. Masyarakat  

Masyarakat sebagai agen pengawas dari jauh dan 

membantu mendukung segala aktivitas yang dilakukan 

di sekolah selama kegiatan yang dilakukan positif. 

Masyarakat akan senantiasa membantu jika 

dibutuhkan, dan menjadi pengontrol perkembangan 

peserta didik di sekolah.  
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2. Langkah-Langkah Pengembangan Diri  

Setiap manusia akan mulai memasuki tahap didalam 

hidupnya  yakni menjadi  seorang yang produktif seperti 

yang diinginkan. Langkah-langkah yang perlu dicapai 

untuk pengembangan diri dapat dilakukan dengan berbagai 

cara.
67

 Adapun langkah-langkah tersebut antara lain: 

a. Membuka pikiran guna  mencetuskan gagasan atau 

ide-ide yang dimiliki.  

b. Membangkitkan semangat untuk mendorong 

kepribadian anda yang dinamis.  

c. Memecahkan problem, besar maupun kecil, dengan 

berhasil dan kreatif.  

d. Memanfaatkan waktu anda, dengan demikian 

menambah prestasi dalam diri anda.  

e.  Menyampaikan gagasan atau ide-ide dan 

menimbulkan daya pikir dalam diri orang lain.  

f. Mengembangkan kepribadian yang dinamis. 

g. Menambah penghasilan anda.  

h. Memperoleh sukses yang lebih besar dalam bidang 

yang anda pilih.  

i. Menjual gagasan atau ide-ide anda.  

j. Memimpin dan mengajar orang lain dengan lebih 

kreatif.  

k. Menjalani kehidupan rumah tangga dan kepribadian 

yang lebih dinamis.  

l. Menikmati hidup dan memanfaatkan kehidupan 

dengan lebih baik.  

m. Menjadi orang yang lebih berhasil. 

Inti dari pengembangan diri adalah kemauan dari 

diri sendiri untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih 

baik. Namun, pengembangan diri juga dapat dilalui dengan 

berbagai cara. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan potensi diri, yakni:  

a. Percaya Diri  
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Percaya diri adalah kunci utama keberhasilan. Seorang 

yang ingin berkembang harus memiliki kepercayaan 

pada diri sendiri. Keyakinan pada diri sendiri akan 

membuat seorang menjadi yakin akan kemampuan 

yang dimiliki pribadi sendiri. Kepercayaan diri dapat 

terbentuk secara perlahan dengan mulai memupuk rasa 

percaya pada kemampuan diri.  

b. Belajar Dari Pengalaman  

Belajar merupakan hal pokok yang harus dilakukan. 

Proses pembelajaran tidak berlangsung sekali dua kali, 

namun berjalan terus menerus selama hidup. 

Pengalaman adalah proses dari pembelajaran yang 

sesungguhnya.  

c. Menghargai Waktu  

Waktu adalah emas adalah peribahasa yang patut 

untuk diterapkan. Dengan menghargai waktu yang kita 

punya akan menjadikan hidup kita lebih berkualitas. 

Waktu tidak akan pernah diputar atau diulang kembali. 

Mengembangkan diri harus mengetahui cara mengatur 

waktu dengan sebaik-baiknya.  

d. Menghargai Diri Sendiri Dan Orang Lain  

Proses pengembangan diri harus dimulai dengan 

menghargai diri sendiri. Hargai kekurangan dan 

kelebihan diri sendiri, tidak membandingkan diri 

dengan orang lain adalah bentuk penghargaan pada diri 

sendiri. Dan tidak lupa menghargai orang lain, karena 

hal ini akan membuat hidup dipenuhi dengan rasa 

syukur.  

e. Adanya Dorongan Untuk Berprestasi  

Dorongan untuk berprestasi juga diperlukan. Dorongan 

ini akan menjadi ikan hiu dalam diri sendiri dengan 

selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. 

Pengembangan diri akan berhasil dengan adanya 

dorongan untuk senantiasa berprestasi. Melakukan 

kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi pemupuk 

proses pengembangan diri.  
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D. Ecopreneurship 

Ecopreneurship memiliki prinsip dasar dengan 

kewirausahaan pada umumnya. Hanya saya ecopreneurship lebih 

menitikberatkan pada lingkungan. Tidak hanya mencoba 

menghasilkan suatu produk tetapi juga berusaha untuk menjaga 

lingkungan. Kewirausahaan merupakan suatu cara pengembangan 

usaha dengan menciptakan peluang pekerjaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan peluang 

yang ada dapat membuat lahan bisnis. Jiwa kewirausahaan dapat 

dibentuk dengan belajar dan latihan. Meskipun jiwa kewirausahaan 

ini biasanya diperoleh dari warisan turun-temurun, namun dapat 

didapatkan dari seringnya berinteraksi dengan para wirausahawan.   

Di zaman 4.0 saat ini, lapangan pekerjaan mulai sulit. 

Pekerjaan yang mulai sulit untuk ditemukan menyebabkan harus 

diadakan inovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Jiwa kewirausahaan harus ditanamkan kepada siswa. Siswa 

diarahkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan agar kelak ketika 

lulus dapat mengembangkan bakat yang dimiliki dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan.  

Kewirausahaan adalah ilmu yang mengajarkan tentang 

pentingnya mencipta dibandingkan mencari. Pekerjaan dapat 

diperoleh tanpa harus mencari, tetapi diciptakan. Penanaman sifat 

percaya diri adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap 

wirausahawan. Konsisten juga harus dimiliki oleh wirausahawan. 

Jika tidak memiliki sifat percaya diri dan konsisten dalam 

berwirausaha akan mengalami kejenuhan dan mudah menyerah 

karena bisnis dapat mengalami maju mundur.  

Softskill (kemampuan) merupakan keahlian yang 

menunjang diri. Softskill tidak diajarkan di bangku sekolah, namun 

diperoleh dari kegiatan di luar sekolah. Kegiatan yang dapat 

memunculkan softskill yakni kegiatan ekstra, praktik, dan kegiatan 

belajar di lapangan terbuka. peserta didik lebih mudah 

mengungkapkan ekspresi diri dan dapat menunjukkan eksistensi 

diri. Didalam tatanan masyrarakat softskill akan membantu dalam 

berinteraksi.  
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Cinta lingkungan, cinta alam adalah hal yang di gadang-

gadang saat ini untuk mengatasi sampah yang kian hari kian 

meningkat. Siswa merupakan salah satu agen yang diharapkan 

dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekolah dan 

lingkungan di luar sekolah. Penanaman sifat cinta lingkungan 

dapat dilakukan dengan mengajak siswa praktek lapangan dengan 

membuat ecobrikc sebagai produk hasil cinta lingkungan dan cinta 

alam. Mata pelajaran ekosistem akan membekas di benak siswa 

untuk menjaga lingkungan dengan diselipkan nilai kewirausahaan. 

Menggabungkan kedua nya akan menjadi nilai tersendiri bagi 

penanaman nilai-nilai sosial.  

Ecopreneurship dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi 

masalah lingkungan yang terjadi saat ini, khususnya dalam 

penanganan permasalahan sampah di Indonesia. Pada dasarnya 

konsep ecopreneurship menitik beratkan pada  pemanfaatan 

ekonomi yang berasal dari lingkungan alam.
68

  

Lingkungan sebagai objek dalam studi ecopreneurship. 

Selain menjadi solusi pencemaran lingkungan ecopreneurship akan 

menjadi peluang bisnis dengan pemanfaatan sampah. Dengan 

adanya ini diharapkan mampu menjadi tumpuan masa depan 

mengingat populasi manusia yang kian meningkat menyebabkan 

lahan persinggahan semakin berkurang. Ini akan berpengaruh pada 

jumlah sampah yang kian tinggi dengan tempat pembuangan akhir 

yang kian sempit. Untuk itu penanaman sifat ecopreneurship 

diharapkan mampu menjadi jalan keluar.  

Cakupan dari ecopreneurship juga sangat luas, tidak hanya 

berpusat pada prinsip kewirausahaan yang cinta lingkungan tetapi 

juga ramah lingkungan. Seluruh aktivitas yang berorientasi pada 

kewirausahaan merupakan jati diri dari enterpreuner. Hanya saja 

penambahan kata eco ini mengartikan bahwa selain bisnis yang 

dijalani tetapi juga tetap menjaga lingkungan dengan tidak 

melakukan bisnis yang menambah limbah yang justru berpengaruh 
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terhadap pencemaran lingkungan. Ecopreneurship dalam 

menjalankan kewirausahaan berusaha untuk tetap meminimalkan 

penggunaan energi serta mengoptimalkan penggunaan barang-

barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini melibatkan konsep 3R 

(reuse, reduse, dan recycle).   

Sifat enterpreneuship harus ditanamkan kepada siswa, 

guna mendukung pengembangan diri untuk meningkatkan potensi 

yang dimiliki. Dengan memanfaatkan barang-barang buangan 

siswa mampu merubahnya menjadi benda yang dapat diambil 

manfaatnya kembali. Sifat semacam ini juga membantu 

pengamalan materi ekosistem pada SMA kelas X. selain menjaga 

lingkungan sekitar, siswa dapat menjalani kegiatan wirausaha. 

Wirausaha yang dilakukan masih tergolong sederhana namun 

mampu menumbuhkan untuk mencintai lingkungan sekitar. 
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