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ABSTRAK  

DIWYACITRA TANSATRISNA. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Di bawah bimbingan RATRI VIRIANITA  

 
Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk 

adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Kini telah berkembang program 

pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yang memiliki makna reduce, reuse, dan recycle, 

serta telah dilakukan pendirian bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah rumah 

tangga secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi persepsi dan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (2) mengidentifikasi 

hubungan antara faktor internal dan eksternal individu dengan persepsi terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga, dan (3) menganalisis hubungan antara persepsi dan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian ini 

menggunakan metode survei. Jumlah responden adalah sebanyak 60 orang yang 

ditentukan dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
responden memiliki persepsi positif dan partisipasi tinggi dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga. Terdapat hubungan yang nyata antara faktor internal dan eksternal 

individu dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga berhubungan nyata 
dengan partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

 

Kata kunci: prinsip 3R, bank sampah, persepsi, partisipasi, pengelolaan sampah rumah 
tangga 

ABSTRACT 

DIWYACITRA TANSATRISNA Community Perception and Participation in 

Household Waste Management. Supervised by RATRI VIRIANITA 
 

The increased volume of waste is inline with the growing population number which 

urgent to be solved. Nowadays, waste management program has been developed based 

on the 3R principle (reduce, reuse, and recycle). Therefore, waste banks were 

established as an integrated household waste management facility. The objective of this 

study is to (1) identify the community perception and participation in the household waste 
management, (2) analyze the correlation between the internal and external factors of 

individual with the perception on the household waste management, and (3) analyze the 

correlation between community perception and participation in household waste 

management. This study was conducted by survey method, 60 respondents were selected 
by simple random sampling technique and responded to the questionnaire. The results 

showed that respondents have positive perception and high participation in the household 

waste management. There is a significant correlation between the internal and external 
factors of individual with community perception on the household waste management. 

Community perception on household waste management is also significantly correlated 

to community participation in household waste management. 
 

Keywords: 3R principle, waste bank, perception, participation, household waste 

management 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masalah mengenai sampah sudah bukan menjadi masalah yang baru di 

Indonesia. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang 

harus segera dipecahkan. Apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi 

penimbunan sampah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

merugikan masyarakat. Selain itu, polusi udara, tanah, dan air yang disebabkan 

oleh sampah juga dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. Masalah sampah 

menjadi salah satu permasalahan di kota-kota besar karena padatnya aktivitas 

masyarakat yang berujung pada produksi sampah. Semakin sempitnya lahan untuk 

dijadikan tempat pembuangan sampah karena banyaknya bangunan membuat 

masalah sampah semakin mengkhawatirkan. Daerah perkotaan seperti Tangerang 

merupakan daerah penghasil sampah rumah tangga dengan jumlah yang besar. 

Menurut keterangan yang diberikan oleh Walikota Tangerang, Arief R. 

Wismansyah, sampah yang dihasilkan di Kota Tangerang mencapai 1500 ton 

perhari. Dari 1500 ton sampah tersebut, jumlah sampah yang diangkut ke TPA 

Rawa Kucing mencapai 1000 ton (Muhammad 2014). 

Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah 

dirumuskannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (UUPS). UUPS tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri 

atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang 

dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, 

dan pemanfaatan sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah yang 

dimaksud meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenisnya serta pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara kemudian ke tempat pemrosesan akhir. 

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. 

Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga harus bertanggung 

jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Ini berarti harus ada kerja 

sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan sampah. Mengacu pada UUPS, untuk mengatasi masalah 

dibutuhkan program-program pengelolaan sampah agar tidak hanya menjadi 

timbunan sampah di TPA, tetapi menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai guna 

dan nilai jual. 

Salah satu alternatif yang sudah dicanangkan untuk mengatasi masalah 

tentang sampah di berbagai daerah di Indonesia adalah bank sampah. Konsep 

bank sampah pertama kali dicetuskan oleh Bambang Suwerda yang berinisiatif 

untuk menyelamatkan lingkungan dari polusi yang ditimbulkan oleh sampah. 

Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui bank sampah pertama kali 

dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lestari 2012). Konsep dasar bank sampah terdiri atas 5M, 

yang merupakan kepanjangan dari Mengurangi sampah, Memilah sampah, 

Memanfaatkan sampah, Mendaur ulang sampah, dan Menabung sampah. Dari 

konsep bank sampah tersebut terlihat jelas bahwa pengelolaan sampah ini tidak 
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dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Adanya partisipasi masyarakat untuk turut 

berperan dalam menggerakkan pengelolaan sampah merupakan hal yang penting 

demi keberlanjutan organisasi pengelola sampah. Sebagai upaya mengatasi 

masalah sampah, pemerintah Kota Tangerang sudah mendirikan bank sampah di 

berbagai titik di kota Tangerang. Pemerintah kota Tangerang memiliki target 

untuk membangun sebanyak 300 titik bank sampah pada tahun 2013 (Riani 2014).  

Sekarang ini, pemerintah telah menggalakkan program pengelolaan sampah 

untuk diterapkan oleh masyarakat, yaitu prinsip 3R yang merupakan kepanjangan 

dari reduce, reuse, dan recycle. Prinsip 3R bermakna mengurangi, menggunakan 

kembali, dan mendaur ulang sampah. Prinsip 3R ini merupakan prinsip yang 

diterapkan mulai dari masyarakat sebagai sumber penghasil sampah dengan 

tujuan mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir dan 

memanfaatkan kembali sampah yang bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan 

atau produk yang bernilai jual. Masyarakat sebagai pelaku utama dari prinsip ini 

tentu diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi sehingga permasalahan 

mengenai sampah dapat teratasi.  

Partisipasi dari berbagai pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan 

suatu kegiatan ataupun program. Sumardjo (2009) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa makna penting dari partisipasi, salah satunya adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam suatu kegiatan atau program yang meliputi pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, penilaian, dan pemanfaatan hasil. Partisipasi masyarakat 

tersebut merupakan hal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi timbulnya partisipasi masyarakat adalah persepsi masyarakat 

terhadap suatu kegiatan. Persepsi memiliki pengertian berupa proses peng-

inderaan dan penafsiran rangsangan suatu objek atau peristiwa yang 

diinformasikan sehingga seseorang dapat memandang, mengartikan dan 

menginterpretasikan rangsangan yang diterima sesuai dengan keadaan dirinya dan 

lingkungan di mana ia berada sehingga ia dapat menentukan tindakannya 

(Muchtar 1998). Seperti pada TPST Rawasari di Jakarta Timur, partisipasi 

masyarakat dapat meningkat karena persepsi masyarakat terhadap TPST Rawasari 

secara umum bersifat positif. Persepsi positif ini tidak terlepas dari sejumlah 

gambaran kondisi fisik yang terkait dengan fasilitas kebersihan, antara lain tidak 

adanya polusi udara yang mengganggu, tidak menimbulkan bunyi yang 

menyebabkan kebisingan, dan kegiatan operasional TPST berlangsung bersih 

(InSWA 2013). 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Muchtar (1998), persepsi yang telah 

terbentuk pada individu akan menentukan bagaimana individu tersebut bertindak. 

Dalam hal ini, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan 

menentukan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. 

Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman et al. (2013) menunjukkan 

hal yang berbeda. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga, 

mengelola lingkungan sekitar dan mempertahankan Piagam Adipura Kota 

Tanjungpinang ini menunjukkan bahwa variabel persepsi tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan partisipasi masyarakat. Persepsi masyarakat 

yang baik terhadap kegiatan menjaga lingkungan tidak lantas diikuti dengan 

partisipasi yang baik dari masyarakat. Tinggi rendahnya persepsi responden 

masyarakat Kota Tanjungpinang tidak terlalu mempengaruhi tingkat 

partisipasinya dalam menjaga, mengelola lingkungan sekitar dan mempertahankan 
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Piagam Adipura Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Budiman et al. (2013), disampaikan bahwa hasil yang mengherankan ini diduga 

disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya program-program mengenai upaya 

menjaga kebersihan lingkungan hanya dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) seperti Dinas Kebersihan dan Badang Lingkungan Hidup 

sehingga keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat sangat minim. Selain itu, 

masyarakat kota diduga memiliki karakteristik yang cenderung individualis 

sehingga walaupun persepsinya terhadap menjaga kebersihan lingkungan baik, 

partisipasinya belum tentu tinggi. 

Keadaan yang sama terjadi di RW 03 Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. 

Program bank sampah yang telah dicanangkan belum berjalan dengan baik. 

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah di tempat tersebut 

disebabkan oleh minimnya sarana pengelolaan sampah dan sulitnya mengubah 

perilaku masyarakat. Bank sampah tersebut belum memiliki sarana seperti bak 

pemilahan dan timbangan sampah sehingga tidak dapat melakukan sosialisasi 

lebih jauh kepada warganya. Akibatnya, warga pun belum banyak yang 

mengetahui tentang program bank sampah tersebut (Kiki dan Made 2013). 

Walaupun demikian, kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Kelurahan Kunciran 

Indah, Kota Tangerang. Kelurahan ini telah berhasil dalam menjalankan program-

program di bidang lingkungan. Kelurahan Kunciran Indah telah berturut-turut 

memenangkan perlombaan dan meraih penghargaan sebagai peringkat pertama 

kelurahan terbersih di Kota Tangerang (Chaniago 2013).  

Kelurahan Kunciran Indah memiliki sebuah bank sampah bernama Bank 

Sampah Gawe Rukun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk 

mengelola sampah secara terpadu. Ide mengenai bank sampah ini berawal dari 

Ketua RW 01 bersama dengan warganya yang merasa bahwa lokasi tempat 

tinggal mereka terpencil dan terisolir. Lokasi yang demikian kemudian 

melahirkan kreativitas untuk mengelelola sampah rumah tangga menjadi barang 

yang memiliki nilai guna dan nilai jual, seperti kerajinan tangan dan pupuk 

kompos. Kepemimpinan dari tokoh masyarakat di RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah mampu menyadarkan warga sehingga warga mau berpartisipasi dan 

program bank sampah dapat berjalan secara berkelanjutan. Bank Sampah Gawe 

Rukun juga memiliki sarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan pengelolaan 

sampah sehingga warga tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pengelolaan 

sampah rumah tangga. Kondisi yang seperti ini menjadi menarik untuk diteliti, 

penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi, partisipasi, 

dan hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Kunciran 

Indah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

 

Perumusan Masalah Penelitian 

 

Masalah mengenai sampah di daerah perkotaan tidak akan diselesaikan 

apabila warganya tidak mengambil bagian dalam pengelolaan sampah. Kelurahan 

Kunciran Indah yang dijadikan sebagai salah satu lokasi bank sampah di 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang merupakan daerah yang padat dengan 

penduduk. Seiring dengan padatnya penduduk serta banyaknya kegiatan yang 

dilaksanakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, sampah-sampah yang 

dihasilkan masyarakat Kelurahan Kunciran Indah juga semakin meningkat. Agar 
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tidak timbul masalah mengenai sampah, masyarakat harus secara bersama-sama 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan Kelurahan Kunciran 

Indah menjadi kelurahan terbersih di Kota Tangerang merupakan cermin dari 

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut kemudian 

diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi 

masyarakat dipengaruhi oleh proses psikologis yang dialami oleh setiap individu, 

yaitu persepsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Kunciran Indah 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga?  

Persepsi masyarakat Kelurahan Kunciran Indah terhadap pengelolaan 

sampah dipengaruhi oleh berbegai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor 

internal dan eksternal individu. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri individu, seperti usia, jenis, kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, pengetahuan, dan pengalaman. Faktor eksternal individu merupakan 

faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, seperti peran pemerintah/tokoh 

masyarakat dalam mengimbau masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan 

sampah serta sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk 

dianalisis bagaimana hubungan antara faktor internal dan eksternal individu 

dengan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga? 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan tindakan yang 

dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Menurut Muchtar (1998) 

persepsi merupakan proses interpretasi seseorang terhadap rangsangan yang 

berasal dari lingkungannya sehingga dapat menentukan tindakan. Artinya, 

persepsi memiliki peran dalam menentukan partisipasi seseorang. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis mengenai bagaimana hubungan antara persepsi dan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di 

Kelurahan Kunciran Indah? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi persepsi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Kunciran 

Indah dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

2. Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal individu dengan 

persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

3. Menganalisis hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Kunciran Indah 

 

Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, 

instansi terkait, dan masyarakat mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat. 

Secara spesifik, manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah penelitian mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam 
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pengelolaan sampah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan 

atau literatur bagi akademisi yang ingin meneliti lebih jauh dari segi teoritis 

maupun segi praktis mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam 

suatu program. 

2. Instansi yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam melakukan tindakan memberikan pelatihan-pelatihan 

atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi instansi terkait untuk dapat 

membentuk persepsi yang positif pada masyarakat sehingga program yang 

nantinya akan diterapkan dapat berjalan dengan baik. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. 
 



 
 

PENDEKATAN TEORITIS 

Tinjauan Pustaka 

Sampah Rumah Tangga 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang dimaksud 

dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-

hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah 

rumah tangga pertama-tama dapat dikelola dengan cara dipilah. Pemilahan yang 

dimaksud adalah kegiatan mengelompokkan sampah menjadi sedikitnya lima 

jenis sampah yang terdiri atas: a) sampah yang mengandung bahan berbahaya; b) 

sampah yang mudah terurai; c) sampah yang dapat digunakan kembali; d) sampah 

yang dapat didaur ulang; dan e) sampah lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2012 ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan bertumpu 

pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan 

energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan 

lingkungan, dan pengendalian pencemaran. 

Sampah yang sering dihasilkan oleh rumah tangga berupa sampah sisa 

makanan, sampah kertas, sampah botol bekas, sampah kemasan, dan sampah 

plastik. Berdasarkan sifatnya, sampah sisa makanan dan sampah kertas dapat 

digolongkan menjadi sampah organik karena sampah-sampah tersebut dapat 

terdegradasi secara alami dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan sampah 

seperti botol bekas, kemasan, dan plastik adalah sampah yang sulit terurai secara 

alami sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat didegradasi. 

 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang 

merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah 

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah.  

Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali 

sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para 

pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan 

bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, 

dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang 

dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam 

bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan 

sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah 

dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan 

sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat 
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pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan 

akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke 

media lingkungan secara aman. 

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan 

kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. 

Aboejoewono (1985) dalam Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana 

tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai ialah (a) 

pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai 

ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada 

tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti 

kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk 

melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang 

mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu; (b) pengangkutan, yaitu 

mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi 

tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga 

melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari 

tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); (c) 

pembuangan akhir, di mana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, 

kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. 

Menurut Yolarita (2011), paradigma baru dalam pengelolaan sampah lebih 

menekankan pada pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi jumlah 

timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. 

Maka dari itu, prinsip 3R sejalan dengan pengelolaan sampah yang 

menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. 

Dinas Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan 

sebagai berikut.  

1. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk 

mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat 

dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat 

melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup 

konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan 

banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit 

sampah.  

2. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau 

material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), 

seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas 

minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse akan 

memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan 

pemanfaatan kembali barang secara langsung.  

3. Prinsip ke tiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang 

sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah 

melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara 

langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang 

sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset 

kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan 

untuk dijadikan kompos. 
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Sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah 

dikumpulkan, ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan akhirnya 

dibuang ke tempat penampungan akhir (TPA). Pola operasional konvensional ini 

dapat menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di rumah tangga, TPS dan 

TPA. Oleh karena itu, prinsip 3R yang diterapkan langsung mulai dari sumber 

sampah menjadi sangat penting karena dapat membantu mempermudah proses 

pegelolaan sampah. Pemilahan sampah yang dilakukan sebagai bagian dari 

penerapan 3R akan mempermudah teknik pengolahan sampah selanjutnya. 

Kegiatan pemilahan sampah memiliki keuntungan yaitu efisiensi sampah menjadi 

bentuk baru yang lebih bermanfaat. Keuntungan lain dari kegiatain ini adalah 

dapat memangkas biaya petugas dan transportasi pengangkut sampah serta 

mengurangi beban TPA dalam menampung sampah (Yolarita 2011). 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada 

dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk 

lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan 

sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah 

yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan 

yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan 

kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. 

 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan 

arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga 

berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang 

akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang 

(Tjokroamidjojo 1990 dalam Manurung 2008). Koentjaraningrat (1991) 

berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta 

menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan bahwa partisipasi 

adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. 

Wibisono (1989) dalam Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi 

masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan 

anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun 

tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program 

dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut 

memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan 

partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan 

material yang diperlukan. Menurut Walgito (1999) dalam Alfiandra (2009), 

partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan 

individu yang lain atau sebaliknya, terdapat hubungan yang bersifat timbal balik 

dan saling mempengaruhi. Hubungan tersebut terdapat di antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada 

umumnya, dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap 

kegiatan pembangunan akan kurang berhasil.  
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Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan, yang dimaksud dengan 

partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat dilakukan agar tujuan bersama dapat 

tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 

partisipasi masyarakat juga melibatkan komunikasi sebagai alat penghubung di 

dalam masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan. 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah dapat berupa 

pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, 

atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi 

penggunaan barang yang tidak mudah terurai (Yolarita 2011). Candra (2012) 

mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan 

pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan 

mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang 

berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem 

pengelolaan sampah yang baik. 

Yuliastuti et al. (2013) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung. Yang 

dimaksud dengan partisipasi tidak langsung ini adalah keterlibatan masyarakat 

dalam masalah keuangan, yaitu partisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara 

melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait 

yang secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan. Dalam penelitian 

Manurung (2008), salah satu bentuk partisipasi terhadap pengelolaan sampah juga 

dapat dilihat dari kesediaan membayar (willingness to pay) untuk peningkatan 

fasilitas pengelolaan sampah agar kebersihan dan kualitas lingkungan tetap terjaga. 

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan 

keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya 

mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memilki manfaat. Banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. 

Partisipasi merupakan modal yang penting bagi program pengelolaan sampah 

untuk dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah rumah tangga 

yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat, terutama di perkotaan.  

Partisipasi masyarakat pada penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi 

secara langsung berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, 

pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan 

seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Partisipasi 

secara tidak langsung dapat berupa pembayaran retribusi sampah, mengikuti 

penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah, dan pemberian saran/kritik 

kepada RT/RW terkait sistem pengelolaan sampah masyarakat. 
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak 

terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal 

individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam 

partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut. 

1. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh dan 

Mulyadi et al. (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. 

Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai 

pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat 

karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di 

tempat mereka tinggal.  

2. Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah 

merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola 

sampah. Berdasarkan hasil penelitian Riswan et al. (2011), pengetahuan 

masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan 

lingkungannya. 

3. Persepsi 

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih 

berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan dari sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2005) 

menunjukkan bahwa semakin baik persepsi ibu-ibu rumah tangga terhadap 

kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi mereka dalam menjaga 

kebersihan lingkungan. Penelitian Manurung (2008) juga menunjukkan hasil 

yang sama, siswa yang memiliki persepsi bahwa lingkungan bersih merupakan 

hal yang penting akan cenderung berpartisipasi dalam menjaga kebersihan 

lingkungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hapsari 

(2012) mengenai persepsi dan partisipasi menunjukkan bahwa persepsi 

memiliki hubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat. 

4. Pendapatan 

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak 

langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah 

memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah 

menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk 

menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari 

pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. Penelitian Yuliastusi et al. (2011) menunjukkan 

bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat berpengaruh pada 

tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah. 

5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat 

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi 

dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan 
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memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah 

sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat 

diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran 

pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan 

pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyadi et al. (2010) membuktikan bahwa peran serta pemerintah daerah 

mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan sampah di Kota 

Tembilahan. Selain itu, penelitian Yolarita (2011) juga menunjukkan bahwa 

tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan motivasi 

dalam menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah. 

6. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas 

yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. 

Contohnya adalah tong sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah 

nonorganik ataupun fasilitas pengangkutan sampah rutin oleh petugas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yolarita (2011) menunjukkan bahwa minimnya 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang 

membuat partisipasi masyarakat kurang. 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, penelitian ini memusatkan 

perhatian pada faktor persepsi. Masih terdapat keraguan pada faktor tersebut 

karena penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2013) menunjukkan bahwa 

persepsi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain sehingga 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat membuktikan hal tersebut.  

Pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat 

dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang akan 

melakukan kegiatan. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisiologis (keadaan fisik, 

panca indera, kesehatan) dan kondisi psikologis, di mana persepsi memainkan 

peranan penting dalam menentukan kondisi psikologis (Sunaryo 2004). Oleh 

karena itu, penulis berasumsi bahwa partisipasi akan sulit tercipta ketika kondisi 

psikologis individu―dalam hal ini persepsinya terhadap suatu kegiatan―tidak 

dalam kondisi yang baik. Persepsi menjadi sesuatu yang melandasi masyarakat 

untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor internal 

maupun eksternal individu akan terlebih dahulu mempengaruhi persepsi, sebelum 

akhirnya memunculkan partisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan begitu, faktor 

internal dan eksternal individu berhubungan secara langsung dengan persepsi dan 

berhubungan secara tidak langsung dengan partisipasi. Penjelasan mengenai 

persepsi akan dibahas lebih dalam pada subbab berikut. 

 

Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia 

dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi 

mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi 

yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna 

yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), persepsi adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 
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Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang 

dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi 

merupakan gambaran arti atau interprestasi yang bersifat subjektif, artinya 

persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. 

Dalam kamus psikologi persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang 

terhadap segala sesuatu di lingkungannya dengan menggunakan indera yang 

dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di 

lingkungan tersebut (Dali 1982 dalam Hermawan 2005). 

Persepsi yang dihasilkan setiap orang dapat berbeda untuk stimuli yang 

sama. Menurut Sarwono (1995), perbedaan persepsi dapat terjadi karena ada lima 

faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut 

adalah budaya, status sosial ekonomi, usia, agama, dan interaksi antara peran 

gender, desa/kota, dan suku. Selanjutnya Krech dan Cruthcfield dalam Rakhmat 

(1996) menjelaskan bahwa perbedaan persepsi bisa terjadi karena terdapat empat 

prinsip dasar dalam proses pembentukan persepsi, yaitu: 

1. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik orang yang memberikan respons 

pada stimuli yang diterima. Artinya seseorang akan memberikan sesuatu arti 

tertentu terhadap stimulus yang dihadapinya, walaupun arti dan maksud 

stimulus tidak sesuai dengan arti persepsi orang tersebut 

2. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, di mana seseorang dalam 

mempersepsikan suatu stimulus melalui proses pemilihan 

3. Persepsi yang selalu diorganisasikan dan diberi arti memiliki suatu medan 

kesadaran yang memberi struktur terhadap gambaran yang muncul 

kemudian. Di samping itu, keadaan lingkungan sosial seseorang akan 

mempengaruhi proses pembentukan persepsi 

4. Persepsi ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu 

dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan 

dengan sifat kelompok dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya melalui 

pembauran 

Sugihartono et al. (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat 

indera manusia. Dalam persepsi manusia, terdapat perbedaan sudut pandang 

dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau buruk. 

Persepsi positif maupun persepsi negatif akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. 

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang 

di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Sarwono 1999). Sarwono 

menjelaskan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, 

seperti jenis kelamin, perbedaan generasi (usia), tingkat pendidikan, dan tingkat 

pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari 

lingkungan di luar yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti lingkungan 

sosial budaya, interaksi antar individu, dan media komunikasi di mana seseorang 

memperoleh informasi tentang sesuatu. 

Menurut Manurung (2008), persepsi adalah suatu pandangan yang diberikan 

oleh seseorang terhadap suatu objek, gejala maupun peristiwa, yang dilakukan 

individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara menghubungkan objek, 
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gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, 

pengalaman, sistem kepercayaan, adat istiadat yang dimilikinya. Menurut Asngari 

(1984) dalam Harihanto (2001), persepsi seseorang terhadap lingkunganya 

merupakan faktor penting karena akan berlanjut dalam menentukan tindakan 

individu tersebut. Persepsi yang benar terhadap suatu obyek diperlukan, karena 

persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku.  

Tinjauan terhadap konsep persepsi, khususnya untuk objek-objek 

lingkungan dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu (1) melalui pendekatan 

konvensional dan (2) pendekatan ekologis terhadap lingkungan. Menurut Backler 

dalam Abdurachman (1988), hubungan manusia dengan lingkungan merupakan 

titik tolak dan merupakan sumber informasi sehingga individu menjadi seorang 

pengambil keputusan. Keputusan inilah yang pada akhirnya menentukan tindakan 

dari seorang individu terhadap lingkungannya. Berasal dari pemahaman ini, 

Hermawan (2005) mendefinisikan persepsi terhadap lingkungan sebagai 

gambaran, pemahaman atau pandangan individu dalam memelihara kebersihan 

lingkungan yang berkenaan dengan segenap unsur yang terdapat dalam 

lingkungan, khususnya yang menyangkut limbah rumah tangga.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah merupakan pendangan masyarakat 

mengenai pentingnya pengelolaan sampah, yang kemudian mendorong perilaku 

masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan lingkungan dapat terus 

terjaga. Persepsi masyarakat menjadi salah satu penentu tingkat partisipasi 

masyarakat karena persepsi merupakan proses psikologis yang tidak terlepas dari 

diri masing-masing individu yang berfungsi membentuk sikap dan menentukan 

keputusan untuk bertindak. Apabila persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah baik, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan 

meningkat.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat berasal dari dalam 

diri individu dan hubungannya dengan lingkungan di mana ia tinggal. Faktor yang 

berasal dari dalam individu berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan pegalaman. Dalam hal ini, yang 

dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang cara 

mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah di alami pada 

masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses 

pembelajaran cara-cara mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun praktik 

pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat. Faktor yang 

berasal dari lingkungan eksternal individu berupa hubungan individu tersebut 

terhadap lingkungan sosialnya, dalam hal ini berupa pemerintah/tokoh masyarakat 

yang berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sampah. 

Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memberi pengaruh kepada 

persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. 
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Kerangka Pemikiran 

Masalah mengenai sampah rumah tangga yang semakin meningkat 

jumlahnya harus diselesaikan secara bersama-sama. Masyarakat sebagai penghuni 

suatu lingkungan adalah pihak yang sudah sewajarnya bertanggung jawab atas 

keberlangsungan lingkungannya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah adalah suatu syarat penting untuk mewujudkan lingkungan 

yang bebas dari sampah.  

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan 

keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pengelolaan sampah mulai dari diri 

sendiri, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan 

secara langsung berarti masyarakat secara langsung berurusan dengan sampah 

rumah tangga. Partisipasi langsung dapat dilakukan melalui pemakaian bahan 

yang masih dapat digunakan untuk mengurangi sampah, memilah sampah, 

mengangkutnya ke tempat pembuangan sementara, memanfaatkan sampah 

kembali, dan mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan. Sedangkan partisipasi 

tidak langsung dapat berupa pembayaran retribusi untuk fasilitas pengelolaan 

sampah, mengikuti penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah rumah 

tangga, dan member saran/kritik kepada RT/RW mengenai sistem pengelolaan 

sampah masyarakat.  

Tindakan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga 

tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang ada pada individu sebagai bagian 

dari masyarakat. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun eksternal 

individu dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Dalam penelitian ini, faktor internal dan eksternal individu berhubungan secara 

tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. Sebelum mencapai tindakan partisipasi, individu akan mengalami proses 

psikologis berupa pembentukan persepsi, sehingga persepsi masyarakat mengenai 

pengelolaan sampah merupakan hal yang berhubungan langsung dengan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.  

Persepsi merupakan salah satu penentu tingkat partisipasi masyarakat karena 

persepsi merupakan hal yang mendasari seorang individu dalam setiap 

tindakannya. Dalam hal ini, persepsi sebagai pembentuk sikap dan perilaku akan 

melandasi perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. 

Ketika persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga positif, 

maka masyarakat akan cenderung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat 

memiliki persepsi yang negatif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, maka 

masyarakat akan cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga.  

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga terbentuk 

melalui proses penginderaan individu yang menerima stimulus dari lingkungan. 

Kemudian stimulus tersebut diinterpretasikan sesuai dengan keadaan individu dan 

keadaan lingkungannya. Diduga persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berasal dari internal dan eksternal individu. Faktor internal individu terdiri 

dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan 

dan pengalaman. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu ini tidak terlepas 

dari faktor eksternal atau lingkungan individu. Faktor eksternal tersebut terdiri 
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atas peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai 

pengelolaan sampah dan sarana dan prasarana yang tersedia. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Keterangan:  berhubungan secara langsung 

 berhubungan secara tidak langsung (tidak dianalisis) 

 

Gambar 1  Kerangka analisis hubungan persepsi dan partisipasi masyarakat  

 dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, maka diajukan 

hipotesis penelitian yang terdiri dari hipotesis umum dan hipotesis khusus. 

Hipotesis umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut.   

1. Faktor internal individu berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

2. Faktor eksternal individu berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

3. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga `berhubungan 

nyata dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

Faktor internal individu 

- Usia 
- Jenis kelamin 
- Tingkat pendidikan 
- Status pekerjaan 
- Pendapatan 
- Pengetahuan 
- Pengalaman 

Faktor eksternal individu 

- Peran Pemerintah/ 

tokoh masyarakat 

- Sarana dan Prasarana 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

- Pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai 
- Pemilahan sampah 
- Pemindahan sampah ke tempat pembuangan sementara 
- Pemanfaatan kembali sampah 
- Mengikuti kegiatan kebersihan 
- Pembayaran retribusi untuk fasilitas pengelolaan sampah 
- Mengikuti penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga 
- Pemberian saran/kritik kepada RT/RW mengenai sistem pengelolaan sampah 

masyarakat 

Persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan sampah rumah 

tangga 
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Hipotesis khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Usia berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga 

2. Jenis kelamin berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

3. Tingkat pendidikan berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

4. Status pekerjaan berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

5. Pendapatan berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

6. Pengetahuan berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

7. Pengalaman berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

8. Peran pemerintah/tokoh masyarakat berhubungan nyata dengan persepsi 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

9. Sarana dan prasarana berhubungan nyata dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Definisi Operasional 

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang 

mempengaruhi individu dalam membentuk persepsi, seperti usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan 

pengalaman. 

a.  Usia adalah selisih antara tahun responden dilahirkan hingga tahun pada 

saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, responden yang dipilih 

adalah responden yang memiliki usia produktif. Rentang usia yang dipilih 

yaitu yang sudah memasuki masa remaja akhir hingga masa lansia awal. 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2009) kategori usia responden 

dikategorikan sebagai berikut: 

(1) Remaja akhir  (17 - 25 tahun): diberi kode 1 

(2) Dewasa awal  (26 - 35 tahun): diberi kode 2 

(3) Dewasa akhir  (36 - 45 tahun): diberi kode 3 

(4) Lansia awal  (46 - 55 tahun): diberi kode 4 

b. Jenis kelamin adalah identitas biologis responden yang terbagi atas dua 

kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. 

(1)  Laki-laki: diberi kode 1 

(2)  Perempuan: diberi kode 2 

c. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi terakhir 

yang telah diselesaikan oleh responden. Tingkat pendidikan dikategorikan 

sebagai berikut: 

(1)  SD: diberi kode 1 

(2)  SLTP: diberi kode 2 

(3)  SMU: diberi kode 3 

(4)  S1/S2/S3: diberi kode 4 
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d. Status pekerjaan dikelompokkan mejadi dua yaitu bekerja dan tidak 

bekerja. Masyarakat dikatakan tidak bekerja apabila menganggur, pelajar, 

serta ibu rumah tangga. Masyarakat dikatakan bekerja apabila mendapatkan 

penghasilan seperti buruh, PNS, supir, wirausaha, swasta, dan guru. 

(1)  Tidak bekerja: diberi kode 1 

(2)  Bekerja: diberi kode 2 

e. Pendapatan adalah jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat 

setiap bulannya. Variabel ini diukur dengan mengetahui jumlah penghasilan 

rata-rata yang diperoleh masyarakat setiap bulannya dan dinyatakan dalam 

rupiah. Tingkat pendapatan dikategorikan menjadi rendah dan tinggi 

berdasarkan besar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) perbulan Kota 

Tangerang tahun 2014, yaitu Rp 2.444.301.  

 (1) < Rp 2.444.301 = Rendah: diberi kode 1  

 (2)  > Rp 2.444.301 = Tinggi: diberi kode 2 

f.  Pengetahuan adalah pemahaman responden mengenai pengelolaan sampah 

yang diperoleh dari informasi yang diterima. Variabel ini akan diukur 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya akan dinilai 

sesuai dengan jawaban responden. Masing-masing pertanyaan akan dinilai 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(i)  Jawaban salah: skor 1 

(ii) Jawaban benar: skor 2 

Pengetahuan dibagi ke dalam dua kategori yaitu tinggi dan rendah 

yang berasal dari skor jumlah pertanyaan pengetahuan yang kemudian 

dibagi berdasarkan nilai median. 

(1) Rendah: diberi kode 1 

(2) Tinggi: diberi kode 2 

g.  Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami oleh responden. Dalam 

hal ini, pengalaman dalam mengelola sampah berarti responden pernah 

mengelola sampah. Variabel ini diukur dengan menilai tahapan kegiatan 

pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh responden. Masing-masing 

poin dari pertanyaan akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: 

(i)  Belum pernah: skor 1 

(ii) Sudah pernah: skor 2 

Pengalaman dibagi ke dalam dua kategori yaitu tinggi dan rendah 

yang berasal dari skor jumlah poin pengalaman yang kemudian dibagi 

berdasarkan nilai median. 

(1) Rendah: diberi kode 1 

(2) Tinggi: diberi kode 2 

 

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat, seperti lingkungan sosial di mana 

seseorang tinggal. Lingkungan sosial yang dimaksud lebih menekankan kepada 

hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau tokoh masyarakat serta 

tersedianya fasilitas untuk pengelolaan sampah. Variabel ini diukur 

berdasarkan indikator sebagai berikut: 

a.  Peran pemerintah/tokoh masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah/tokoh masyarakat dalam mengimbau masyarakat untuk 

turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Kegiatan ini dapat berupa 
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ajakan, sosialisasi maupun pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada 

masyarakat. variabel ini diukur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

dengan respon “Ya” dan “Tidak” kepada responden. Penilaian peran 

pemerintah/tokoh masyarakat didasari oleh hasil dari jawaban responden. 

Masing-masing pertanyaan akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: 

(i)  Jawaban tidak: skor 1 

(ii) Jawaban ya: skor 2 

Peran pemerintah/tokoh masyarakat dibagi ke dalam dua kategori, 

yaitu tinggi dan rendah yang berasal dari jumlah skor pertanyaan mengenai 

peran pemerintah/tokoh masyarakat yang kemudian dibagi berdasarkan nilai 

median. 

 (1) Rendah: diberi kode 1 

 (2) Tinggi: diberi kode 2 

b. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di 

dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat untuk mendukung 

terlaksananya pengelolaan sampah. Sarana yang dimaksud dapat berupa 

tong sampah yang sudah memisahkan antara sampah organik dan sampah 

anorganik, bank sampah, maupun jasa pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan sementara. Variabel ini diukur dengan memberikan pertanyaan 

dengan respon “Ya” dan “Tidak” kepada responden. Masing-masing 

pertanyaan akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: 

(i)  Jawaban tidak: skor 1 

(ii) Jawaban ya: skor 2 

Sarana dan prasarana dibagi ke dalam dua kategori, yaitu memadai 

dan tidak memadai yang berasal dari jumlah skor pertanyaan mengenai 

sarana dan prasarana yang kemudian dibagi berdasarkan nilai median. 

 (1) Tidak memadai: diberi kode 1 

(2)  Memadai: diberi kode 2 

 

3.  Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah adalah pandangan atau 

pemaknaan melalui proses penginderaan oleh masyarakat mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Persepsi yang dibentuk dalam 

diri masing-masing individu meliputi persepsi mengenai kegiatan, proses, 

ataupun hasil dari pengelolaan sampah. Variabel persepsi masyarakat akan 

diukur dengan Penilaian Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial (Riduwan dan Akdon 2009). Pernyataan yang diajukan kepada 

responden adalah pernyataan-pernyataan positif yang berjumlah 14 buah 

pernyataan. Terdapat 4 jenis respon dalam skala yang digunakan, yaitu: 

(a) TS (tidak setuju, nilai 1) 

(b) KS (kurang setuju, nilai 2) 

(c) CS (cukup setuju, nilai 3) 

(d) S (setuju, nilai 4) 

Nilai dari masing-masing pernyataan tersebut kemudian dijumlahkan. 

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu: 

(1) Negatif: diberi kode 1 

(2) Netral: diberi kode 2 
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 (3) Positif: diberi kode 3 

 

4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keterlibatan 

masyarakat dalam upaya mengelola sampah. Partisipasi masyarakat terbagi dua, 

yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. 

a.  Partisipasi secara langsung adalah keterlibatan masyrakat secara langsung 

dalam proses pengelolaan sampah, yaitu adanya pengorbanan waktu dan 

tenaga secara langsung untuk mengelola sampah rumah tangga. Bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara langsung yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengurangan pemakaian bahan yang sulit diurai. Bahan yang sulit diurai 

adalah bahan-bahan yang memerlukan waktu lama untuk diurai secara 

alami, seperti plastik dan kertas.  

2. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan cara 

memisakan sampah-sampah ke dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini 

pemilahan sampah berarti memisahkan antara sampah organik dan 

sampah anorganik ataupun memisahkan antara sampah kering dan 

sampah basah.  

3. Pemindahan sampah ke tempat pembuangan sementara. Dalam penelitian 

ini, tempat pembuangan sementara yang dimaksud adalah bank sampah 

yang merupakan fasilitas dalam pengelolaan sampah secara terpadu. 

Bank sampah berfungsi untuk menampung sampah-sampah yang dapat 

didaur ulang.  

4. Pemanfaatan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dapat 

dilakukan dengan cara memakai kembali sampah-sampah yang masih 

dapat digunakan ataupun dapat didaur ulang menjadi barang lain yang 

berguna dan dapat memiliki nilai jual. 

5. Mengikuti kegiatan kebersihan. Kegiatan kebersihan adalah kegiatan 

bersama yang rutin dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga agar 

lingkungannya tetap bersih dari sampah, seperti gotong royong untuk 

kerja bakti. 

b.  Partisipasi secara tidak langsung adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah yang tidak mewajibkan masyarakat bersentuhan secara 

langsung dengan sampah yang dikelola. Bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah secara tidak langsung yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Pembayaran retribusi untuk fasilitas pengelolaan sampah. Pembayaran 

retribusi untuk pengelolaan sampah dilakukan untuk membayar jasa 

petugas yang mengangkut sampah serta untuk membiayai pelayanan 

persampahan lainnya.  

2. Mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan mengenai pengelolaan 

sampah rumah tangga. 

3. Memberikan saran/kritik kepada pengurus RT/RW terkait dengan sistem 

pengelolaan sampah masyarakat. 

Tingkat partisipasi masyarakat akan diukur dengan mengajukan 

pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari bentuk-bentuk 

pengelolaan sampah secara langsung dan tidak langsung. Masing-masing 

pernyataan tersebut akan dinliai dengan ketentuan sebagai berikut: 
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(i) Tidak pernah: diberi skor 1 

(ii) Jarang: diberi skor 2 

(iii)  Cukup Sering: diberi skor 3 

(iv)  Sering: diberi skor 4 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dibagi ke dalam dua kategori, yaitu rendah dan tinggi yang berasal 

dari skor jumlah pertanyaan tentang partisipasi masyarakat secara langsung 

maupun tidak langsung. Total skor tersebut kemudian dibagi berdasarkan 

nilai median. 

(1) Rendah: diberi kode 1 

(2) Tinggi: diberi kode 2 
 

 



 
 

PENDEKATAN LAPANGAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengujian hipotesis atau penelitian 

penjelasan (explanatory research) yang tergolong dalam metode penelitian survei. 

Penelitian pengujian hipotesis merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan 

Effendi et al. 1989). 

Pedekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Singarimbun dan Effendi (1989) 

menyatakan bahwa dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami 

fenomena sosial yang diamati, terdapat usaha untuk menambahkan informasi 

kualitatif pada data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan 

Pinang, Kota Tangerang. Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara persepsi masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan 

sampah.  

Data kuantitatif diperoleh dengan metode survei yang dilakukan secara 

sengaja (purposive) dan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang ditujukan 

kepada responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai karakteristik, persepsi, dan partisipasi responden terhadap 

pengelolaan sampah. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam 

terhadap informan yang dipilih melalui teknik snowball. Wawancara dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Metode wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan untuk menunjang dalam 

menginterprestasi data kuantitatif.  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, 

Kota Tangerang. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di Kelurahan 

Kunciran Indah, karena kelurahan ini memiliki sebuah bank sampah berbasis 

perumahan yang merupakan salah satu fasilitas yang telah dibentuk oleh 

masyarakat secara swadaya agar masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan 

sampah secara terpadu. Selain itu, kelurahan ini merupakan penyandang predikat 

kelurahan terbersih di Kota Tangerang. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap 

representatif untuk mempelajari persepsi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

Penelitian ini dilakukan dari Februari 2014 hingga Juni 2014. Kegiatan 

penelitian meliputi penyusunan proposal penelitian, kolokium, pengambilan data 

lapangan, pengolahan data dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, 
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dan perbaikan laporan penelitian. Pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah suatu teknik atau cara dalam mengambil 

sampel yang representatif dari populasi (Rianse dan Abdi 2009). Dalam penelitian 

ini, populasi penelitian adalah warga yang bertempat tinggal di RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah. Sampel yang akan dijadikan sebagai responden penelitian adalah 

warga yang bertempat tinggal di RW 01 karena tempat tersebut merupakan lokasi 

terletaknya bank sampah sebagai sarana untuk pengelolaan sampah secara terpadu. 

RW 01 juga merupakan daerah percontohan di bidang pengelolaan sampah yang 

ada di Kelurahan Kunciran Indah sehingga dianggap representatif untuk 

menggambarkan karakteristik Kelurahan Kunciran Indah. Unit analisis pada 

penelitian ini adalah 498 rumah tangga yang ada di RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah. Penentuan responden dilakukan dengan teknik acak sederhana (simple 

random sampling) sesuai dengan bilangan acak dari komputer. Jumlah sampel 

yang dijadikan sebagai responden adalah sebanyak 60 orang. Penggunaan teknik 

ini dilakukan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sebagai responden. Dilakukan wawancara ringkas dengan responden 

untuk mengetahui keadaan umum terkait dengan pengelolaan sampah rumah 

tangga yang ada di lokasi penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari 

informan. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik snowball. Teknik 

snowball dilakukan secara berantai dengan meminta informasi kepada orang yang 

telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya. Melalui teknik ini, subjek 

penelitian dipilih berdasarkan rekomendasi yang sesuai dengan penelitian 

(Poerwandari 1998). Penerapan teknik snowball dimulai dari Ketua RW 01. 

Informan pertama dipilih dengan alasan ketua RW 01 adalah orang yang 

mengetahui betul keadaan lingkungannya dan berperan sebagai penggerak 

masyarakat dalam berbagai kegiatan mengenai pengelolaan sampah. Jumlah 

informan dalam penelitian ini adalah 11 orang yang terdiri dari para pengurus 

Bank Sampah Gawe Rukun, Ketua RT, dan sekretaris RW.   

 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian 

dan pihak-pihak yang berkaitan dengan lokasi penelitian, seperti profil dan data 

demografi Kelurahan Kunciran Indah. Data primer diperoleh dari hasil observasi 

dan pengambilan data langsung di lapangan melalui kuesioner dan wawancara 

mendalam kepada responden dan informan. Wawancara mendalam dilakukan 

dengan responden dan informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah 

disiapkan. Wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

sistem pengelolaan sampah dan informasi-informasi lain mengenai masalah 

persampahan di Kelurahan Kunciran Indah. 
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Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan menggunakan kuesioner akan diolah secara 

kuantitatif dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) for 

Windows versi 20.0. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

Uji Korelasi Rank Spearman. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel dan tidak menentukan 

prasyarat data terdistribusi normal. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula 

analisis data kualitatif sebagai pendukung data kuantitatif. Data kualitatif akan 

diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif diuraikan secara deskriptif 

sebagai pendukung data kuantitatif. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Gambaran Umum Kelurahan Kunciran Indah 

Kelurahan Kunciran Indah merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kelurahan Kunciran Indah terdiri dari 15 

RW dan 93 RT. Kelurahan ini berjarak 2 km dari Kecamatan Pinang dan 9 km 

dari Ibukota Tangerang. Secara geografis, Kelurahan Kunciran Indah berbatasan 

dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Batas-batas wilayah Kelurahan Kunciran 

Indah adalah sebagai berikut. 

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang. 

2. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong 

Utara/Tangerang Selatan. 

3. Sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang. 

4. Sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang. 

Dilihat dari topografinya, Kelurahan Kunciran Indah merupakan kawasan 

dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 32
o
C. Luas wilayah Kelurahan 

Kunciran Indah adalah 183.96 Ha. Wilayah tersebut terdiri dari pemukiman, 

persawahan, dan perkantoran. Luas dan persentase wilayah Kelurahan Kunciran 

Indah berdasarkan penggunaannya disajikan dalam Tabel 1 dengan rincian 

sebagai berikut. 

 
Tabel 1  Luas Kelurahan Kunciran Indah berdasarkan penggunaannya tahun 2013 

Wilayah Luas (Ha) Persentase (%) 

Pemukiman 178.56 97.06 

Persawahan (tadah hujan) 5.00 2.72 

Perkantoran 0.40 0.22 

Total Luas Wilayah 183.96 100 

Sumber: Data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013 

 

Hingga bulan Maret tahun 2013, Kelurahan Kunciran Indah memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 26 316 jiwa. Komposisi jumlah penduduk terdiri dari 

13 276 orang laki-laki dan 13 040 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga 

(KK) di Kelurahan ini adalah 6 626 KK, dengan komposisi KK Laki-laki 

sebanyak 5 990 keluarga dan KK Perempuan sebanyak 636 keluarga. Berdasarkan 

luas wilayah Kelurahan Kunciran Indah dan jumlah penduduknya, maka dapat 

diketahui bahwa kepadatan penduduk Kelurahan Kunciran Indah adalah 143 

jiwa/km
2
. Artinya dalam setiap 1 km

2 
wilayah Kelurahan Kunciran Indah rata-rata 

terdapat penduduk berjumlah 143 jiwa. 

Profil Kelurahan Kunciran Indah tahun 2013 memuat data tentang 

pendidikan masyarakat, namun data tersebut tidak mencakup seluruh penduduk. 

Data yang dimuat hanya mencakup data pendidikan dari penduduk yang berusia 

18-56 tahun. Data mengenai jumlah dan persentase penduduk berumur 18-56 

tahun berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 2 dengan rincian 

sebagai berikut. 
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Tabel 2  Jumlah dan persentase penduduk berusia 18-56 tahun berdasarkan 
        tingkat pendidikan tahun 2013  

Pendidikan Laki-laki Perempuan Persentase (%) 

Penduduk usia 18-56 tahun yang buta 

aksara/angka latin 
160 401 3.13 

Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak 

tamat SD 
602 571 6.54 

Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat 

SD 
1 131 975 11.74 

Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat 
SLTP 

1 518 1 131 14.76 

Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat 

SLTA 
3 948 3 602 42.08 

Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat 

perguruan tinggi 
2 451 1 452 21.75 

Total 9 810 8 132 100 

Sumber: Data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013 

 

Berdasarkan usia ketenagakerjaan menurut UU No. 13 tahun 2003, 

penduduk Kelurahan Kunciran Indah yang berusia produktif (15-64) berjumlah 

73.18 persen dari total penduduk, yaitu 19 259 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 

9 789 orang laki-laki dan 9 470 orang perempuan. Pada Data Profil Kelurahan 

Tahun 2013, tercatat bahwa mata pencaharian pokok penduduk Kelurahan 

Kunciran Indah didominasi oleh karyawan perusahaan swasta dan pengusaha kecil 

dan menengah. Data yang tercatat mewakili 53 persen dari penduduk yang berusia 

produktif. Penjelasan terperinci mengenai jumlah dan persentase mata 

pencaharian pokok penduduk Kelurahan Kunciran Indah tahun 2013 disajikan 

dalam Tabel 3.  

 

Tabel 3  Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Kunciran Indah berdasarkan 

    jenis pekerjaan tahun 2013 

Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan Persentase % 

Petani 15 10 0.25 

Pegawai negeri sipil 601 240 8.23 

Pedagang keliling 205 105 3.03 

Pembantu rumah tangga 0 252 2.46 

TNI 157 15 1.68 

POLRI 202 60 2.56 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 112 87 1.95 

Pengusaha kecil dan menengah 1 587 1 470 29.90 

Karyawan perusahaan swasta 3 768 1 205 48.64 

Karyawan perusahaan pemerintah 92 41 1.30 

Total 6 739 3 485 100 

Sumber: Data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013 
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Kelurahan Kunciran Indah adalah salah satu kelurahan di Kota Tangerang 

yang turut berkomitmen untuk menangani permasalahan mengenai sampah. Data 

yang tercantum pada Profil Kelurahan Tahun 2013 menunjukkan bahwa 

Kelurahan Kunciran Indah telah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang 

pengelolaan sampah. Rincian mengenai sarana dan prasarana tersebut disajikan 

dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4  Sarana dan prasarana kebersihan di Kelurahan Kunciran Indah tahun 
       2013 

Sarana dan prasarana kebersihan   Jumlah 

Tempat pembuangan sementara 2 lokasi 

Gerobak sampah 9 unit 

Tong sampah 104 unit 

Truk pengangkut sampah 3 unit 

Satgas kebersihan 14 kelompok 

Sumber: Data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013 

 

 Kelurahan Kunciran Indah juga memiliki bank sampah yang terletak di RW 

01. Bank sampah tersebut bernama Bank Sampah Gawe Rukun. Pendirian bank 

sampah ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat RW 01. Penelitian ini lebih 

memusatkan perhatian kepada masyarakat di daerah RW 01 karena di lokasi 

tersebut merupakan daerah percontohan mengenai pengelolaan sampah rumah 

tangga. 

Gambaran Umum RW 01 Kelurahan Kunciran Indah 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah adalah RW yang letaknya agak terpencil 

karena jalan menuju RW ini adalah jalan buntu. Daerah RW 01 tidak dilalui oleh 

kendaraan umum sehingga untuk mencapai lokasi harus dengan berjalan kaki atau 

dengan kendaraan pribadi. Secara administratif, RW 01 terdiri dari 9 RT. Jumlah 

Penduduk RW 01 hingga bulan April tahun 2014 berjumlah sebanyak 1 967 orang. 

Jumlah ini terdiri dari 1 003 orang laki-laki dan 964 orang perempuan, dengan 

498 KK. 

Berawal dari ide yang dicetuskan oleh Ketua RW 01, Bapak TKD, daerah 

RW 01 mengadakan program yang mewajibkan warganya untuk menanam pohon 

di depan rumah. Pohon yang ditanam merupakan pohon buah, yang dilombakan 6 

bulan sekali. Program ini bermaksud mengajak warga untuk menciptakan suasana 

lingkungan tempat tinggal yang asri. Sebelumnya, daerah RW 01 merupakan 

daerah yang gersang. Dengan dilombakannya tanaman-tanaman tersebut, 

diharapkan warga menjadi semangat untuk memperindah lingkungan. Saat 

penelitian dilakukan, lingkungan RW 01 sudah terlihat asri karena di depan setiap 

rumah telah terdapat tanaman sehingga lingkungan terasa sejuk. 

Selain penanaman pohon di depan rumah, program yang telah dilaksanakan 

di RW 01 adalah pembongkaran bak-bak sampah yang awalnya berada di depan 

rumah warga. Bak-bak sampah tersebut dibongkar dengan tujuan untuk mencegah 

timbulnya penyakit akibat sampah yang dibiarkan menumpuk. Selain penyakit, 

akibat buruk yang timbul karena adanya bak-bak sampah adalah bau tidak sedap, 
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tikus, dan pemulung. Selain untuk mencegah timbulnya dampak buruk yang tidak 

diinginkan, pembongkaran bak-bak sampah dilakukan agar warga mau 

memindahkan sampah rumah tangganya ke TPS dan atau bank sampah. 

RW 01 memiliki fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah 

cukup memadai. Fasilitas utama yang digunakan adalah bank sampah yang 

terletak di RT 01, tepatnya di Jalan Camar Blok KD/1 No.1. Bank sampah yang 

diberi nama Gawe Rukun ini berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah yang 

terpadu. Kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam rangka 

melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga di antaranya pengolahan 

sampah menjadi pupuk kompos dan pembuatan kerajian tangan dari sampah 

plastik/kemasan. Pada tahun 2013, pihak pemerintah (Badan Lingkungan Hidup) 

mengadakan instalasi pengolahan air limbah menjadi air bersih. Fasilitas ini dapat 

dinikmati oleh warga dengan adanya keran-keran yang mengalirkan air bersih di 

setiap gang, sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk menyiram 

tanaman yang ada di halaman depan rumah. Walaupun membutuhkan biaya 

tambahan, fasilitas pengelolaan air limbah ini dijaga dan dirawat secara mandiri 

oleh masyarakat. 

Sifat kekeluargaan masih kental terasa di dalam masyarakat. Masih banyak 

diadakan kumpul warga yang dilakukan secara rutin, di antaranya pertemuan yang 

dilaksanakan setiap bulannya, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, kumpul 

kelompok arisan, senam bersama, dan penimbangan sampah di bank sampah. RW 

01 juga memiliki komunitas yang menghasilkan kerajinan dari barang bekas 

seperti bungkus kopi dan detergen. Dengan banyaknya pertemuan yang dilakukan 

warga, semangat dan kebersamaan terus dibangun sehingga rasa kekeluargaan 

tetap terjaga. 

Bank Sampah Gawe Rukun 

Sejarah Berdirinya Bank Sampah Gawe Rukun 

Berdasarkan hasil wawancara, pendirian Bank Sampah Gawe Rukun ini 

berawal dari gagasan Ketua RW 01, Bapak TKD, yang memiliki kemauan untuk 

memberdayakan masyarakat. Beliau yang merasa lokasi tempat tinggalnya 

terisolir, berusaha berpikir kreatif untuk dapat menciptakan hal yang berguna bagi 

warganya. Dengan lahan yang dimilikinya, Bapak TKD bersama dengan warga 

yang lainnya akhirnya mendirikan taman bacaan pada tahun 2010 yang dapat 

diakses oleh seluruh warga. Setelah setahun berjalan, didirikan tabungan sampah 

atau yang biasa disebut dengan bank sampah. Ide pembangunan bank sampah ini 

dirintis selama 8 bulan. Waktu ini digunakan oleh beliau untuk menumbuhkan 

kesadaran warga untuk dapat mengelola sampah rumah tangga menjadi barang 

yang berguna dan tidak merusak lingkungan. Terdapat motto yang dipegang teguh 

dalam sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, motto itu berbunyi 

“Sampah Juga Uang”. Motto tersebut menggambarkan bahwa sampah yang 

terlihat tidak berguna lagi sebenarnya masih dapat diproses menjadi barang lain 

yang memiliki kegunaan, dan bahkan dapat menghasilkan uang.  

Para kader pengurus dengan giat mengadakan sosialisasi tentang bank 

sampah ke masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan seiring dengan kumpul-kumpul 

yang rutin diadakan warga. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan mengadakan 

penyuluhan yang diadakan sebanyak dua kali sebulan serta menggunakan brosur 
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sebagai media penyebaran informasi. Pada awal pembentukannya, keadaan bank 

sampah ini tidak serta merta disetujui oleh masyarakat. Terdapat warga yang tidak 

setuju dan bahkan mencibir karena beranggapan pembangunan bank sampah tidak 

memberikan manfaat kepada warga. Walaupun begitu, tekad untuk mendirikan 

bank sampah secara swadaya masih kuat. Iuran sumbangan warga sekecil apapun 

diterima agar Bank Sampah Gawe Rukun dapat dibangun. Dengan kegigihan 

ketua dan para kader pengurus, akhirnya bank sampah selesai didirikan secara 

swadaya oleh masyarakat dan hingga sekarang berdiri sebagai fasilitas 

pengelolaan sampah yang ada di RW 01. Bank Sampah Gawe Rukun yang 

terletak di RT 01 RW 01 ini merupakan bank sampah yang dijadikan contoh yang 

ada di Tangerang.  

 

Kelembagaan Bank Sampah Gawe Rukun 

Bank Sampah Gawe Rukun memiliki badan pengurus yang dibentuk 

langsung oleh Bapak TKD yang berperan sebagai ketua umum. Pemilihan warga-

warga yang direkrut menjadi pengurus didasari oleh keaktifan warga tersebut 

dalam kegiatan-kegiatan bersama. Secara umum, kepengurusan Bank Sampah 

Gawe Rukun terdiri dari ketua umum, ketua harian, administrasi, keuangan, 

umum, dan humas (Gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Struktur organisasi Bank Sampah Gawe Rukun 

 

Masing-masing divisi memiliki tugas berbeda yang harus dilakukan. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai masing-masing bagian: 

a. Ketua umum adalah sesorang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh bank sampah Gawe Rukun secara 

keseluruhan 

b. Ketua harian adalah wakil dari ketua umum apabila ketua umum berhalangan 

hadir. Tugas dari ketua harian adalah mengawasi jalannya kegiatan yang 

dilakukan oleh divisi-divisi yang berada dalam struktur organisasi 
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c. Divisi administrasi adalah divisi yang bertugas melakukan pembukuan 

terhadap tabungan sampah di Bank Sampah Gawe Rukun. Divisi ini menaungi 

divisi kerajinan tangan dan pameran yang bertanggung jawab terhadap 

pembuatan kerajinan tangan dan kegiatan pameran yang sewaktu-waktu 

dilakukan. 

d. Divisi keuangan adalah divisi yang bertanggung jawab terhadap pemasukan 

dan pengeluaran uang Bank Sampah Gawe Rukun. Hasil penjualan pupuk 

kompos, kerajinan tangan, dan pengurusan simpan pinjam merupakan tugas 

dari divisi ini. 

e. Divisi umum adalah divisi yang bertugas menangani sampah basah dan sampah 

kering, mulai dari pengumpulan, pemilahan, penyimpanan, dan penjualan 

sampah basah dan kering. 

f. Divisi humas adalah divisi yang bertugas untuk membangun hubungan ke 

masyararakat, termasuk melakukan publikasi dan mendokumentasikan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

 

Nasabah Bank Sampah Gawe Rukun pada awalnya memiliki kartu anggota 

yang digunakan untuk mencatat tabungan sampah yang disetorkan oleh warga. 

Namun karena sistem menabung pada bank sampah ini dilandaskan rasa 

kepercayaan, seiring dengan berjalannya waktu kartu tersebut tidak lagi 

digunakan. Masyarakat mempercayakan nilai sampah yang ditabungnya kepada 

pengelola bank sampah sehingga kini warga dapat langsung menyetorkan 

sampahnya dan akan dilakukan pencatatan pada buku yang dipegang oleh 

pengelola bank sampah. Warga yang telah menabung sampah tidak langsung 

mendapatkan imbalan berupa uang. Umumnya tabungan akan diakumulasi dan 

nasabah akan dapat mengambil hasil tabungan pada saat menjelang hari raya 

Lebaran. 

Terdapat alur penyetoran sampah kering yang terdiri dari 6 tahap. Tahap 

pertama adalah pemilahan sampah oleh warga. Sampah yang dibawa ke bank 

sampah merupakan sampah yang telah dipilah terlebih dahulu oleh warga. Tahap 

kedua adalah menimbang sampah. Sampah yang telah disetorkan ditimbang oleh 

petugas yang berjaga di bank sampah. Langkah yang ketiga adalah mencatat atau 

pembukuan. Pembukuan dilakukan untuk mencatat jenis dan jumlah sampah 

(dalam kilogram) yang disetorkan oleh warga. Kemudian, tahap yang keempat 

adalah merapikan. Proses merapikan dilakukan agar sampah yang telah terkumpul 

tidak berserakan di depan bangunan bank sampah. Sampah dengan jenis yang 

sama disatukan sehingga tidak tercampur dengan sampah jenis lainnya. Tahap 

yang kelima adalah penyimpanan, yaitu tahap di mana sampah-sampah yang telah 

dirapikan disimpan ke dalam bangunan bank sampah. Tahap yang terakhir adalah 

penjualan kepada pengepul. 

Selain sampah kering, Bank Sampah Gawe Rukun juga mengelola sampah 

basah menjadi kompos. Sampah basah yang merupakan bahan baku pembuatan 

kompos merupakan sampah-sampah organik yang biasanya terdiri dari sisa-sisa 

makanan (potongan sayur-sayuran atau buah-buahan) dan dedaunan. Apabila 

bahan baku sudah mecukupi, sampah yang sudah terkumpul kemudian akan 

dicacah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dengan menggunakan mesin 

pencacah sampah. Selanjutnya, hasil pencacahan tersebut dicampur menjadi satu 

dan dimasukkan ke dalam drum-drum pengolah kompos yang disebut dengan 
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komposter. Setelah sampah dimasukkan ke dalam komposter, dilakukan 

penyemprotan larutan bioaktivator yang telah dilarutkan dengan satu liter air. 

Langkah yang terakhir adalah menutup drum komposter rapat-rapat agar 

pengolahan dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan kompos yang baik, 

dibutuhkan waktu sekitar tujuh sampai empat belas hari. Kompos yang sudah jadi 

kemudian dikemas dan dijual, satu bungkus pupuknya dapat dijual seharga Rp15 

000 hingga Rp20 000.  

 

Keberhasilan Bank Sampah Gawe Rukun 

Bank sampah Gawe Rukun yang sudah berdiri sejak 30 Oktober 2011 telah 

meraih berbagai keberhasilan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bank 

sampah ini telah menjadi bank sampah percontohan yang ada di Tangerang. Bank 

sampah ini juga sering mendapat kunjungan tidak hanya dari warga sekitar, tetapi 

juga telah dikunjungi oleh warga dari Bekasi pada 30 November 2012, 

kementerian pada 12 Oktober 2012, Menteri Lingkungan Hidup pada 10 Maret 

2013, Pemda Balikpapan pada 17 April 2013, dan Bank Dunia pada 12 Mei 2013. 

Keberadaan Bank Sampah Gawe Rukun telah berhasil mengajak para warga 

untuk memulai memilah sampah dari penghasilnya, yaitu rumah tangga. Warga-

warga RW 01 sudah datang dengan kemauan sendiri saat ada penimbangan 

sampah yang dilakukan setiap dua minggu sekali pada hari Minggu. Sampah yang 

dibawa warga ke bank sampah merupakan sampah yang telah dipilah sebelumnya. 

Bentuk sampah yang terkumpul bermacam-macam, mulai dari sampah kertas, 

sampah kardus, sampah botol plastik, kaleng, hingga sampah besi. Sampah-

sampah yang terkumpul di bank sampah ini kemudian dikelompokkan 

berdasarkan jenisnya. 

Sampah-sampah yang terkumpul di Bank Sampah Gawe Rukun biasanya 

dibeli oleh para pengepul. Para pengepul akan datang setiap minggunya untuk 

membeli sampah yang telah disimpan. Selain dikumpulkan dan dijual ke pengepul, 

sampah-sampah seperti bungkus kopi, bungkus deterjen, dan sampah kemasan 

lainnya juga diolah menjadi macam-macam kerajinan tangan. Bentuk-bentuk 

kerajinan tangan yang dapat dihasilkan dari sampah tersebut dapat berupa tas, 

dompet, taplak meja, dan tempat tisu. Penjualan produk-produk kerajinan dari 

barang bekas ini dilakukan melalui pemesanan, pada saat diadakan pameran, dan 

penjualan saat ada kunjungan. 

Tidak hanya mengelola sampah anorganik, bank sampah ini juga mengolah 

sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah organik yang telah 

dikumpulkan nantinya ditimbun untuk diproses menjadi kompos di dalam tong-

tong sampah. Dengan adanya pengelolaan sampah organik menjadi pupuk 

kompos ini, warga tidak perlu lagi mencari tempat untuk membeli pupuk untuk 

tanaman yang dimiliki warga karena untuk bisa mendapatkan pupuk kompos ini 

warga hanya butuh untuk datang ke tempat pembuatan kompos yang berada di 

lingkungan tempat tinggal mereka. Hingga saat ini, kebanyakan tanaman yang ada 

di lingkungan RW 01 menggunakan pupuk yang berasal dari hasil pengelolaan 

sampah menjadi kompos.  
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GAMBARAN RESPONDEN PENELITIAN 

Faktor Internal Individu Responden Penelitian 

Faktor internal individu adalah faktor yang berada di dalam diri masing-

masing individu. Faktor internal individu dalam penelitian ini terdiri dari usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan responden 

mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengalaman responden dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga. Faktor-faktor internal individu tersebut 

dibahas secara lebih rinci sebagai berikut. 

Usia Responden 

Responden dalam penelitian ini mencakup warga yang bertempat tinggal di 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah. Masing-masing responden berasal dari rumah 

tangga yang berbeda. Usia responden dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu 

17-25 tahun (remaja akhir), 26-35 tahun (dewasa awal), 36-45 tahun (dewasa 

akhir), dan 46-55 tahun (lansia awal). Warga yang menjadi responden terdiri dari 

4 orang dengan kategori remaja akhir, 10 orang dengan kategori dewasa awal, 18 

orang dengan kategori dewasa akhir, dan 28 orang dengan kategori lansia awal. 

Sebaran responden penelitian berdasarkan usia disajikan dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5  Sebaran responden berdasarkan usia 

Kategori usia Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

17-25 tahun (remaja akhir)  4 6.67 

 42 9.3 

26-35 tahun (dewasa awal) 10 16.67 

36-45 tahun (dewasa akhir) 18 30.00 

46-55 tahun (lansia awal) 28 46.66 

Total   60 100 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

yaitu 46.66 persen memiliki usia dalam kategori lansia awal. Responden yang 

tergolong ke dalam kategori dewasa akhir memiliki persentase sebesar 30 persen, 

sedangkan responden yang tergolong ke dalam kategori dewasa awal memiliki 

persentase 16.67 persen, dan responden yang tergolong ke dalam kategori remaja 

akhir memiliki persentase sebesar 5.67 persen. Responden memiliki rata-rata 

umur 42 tahun, yang berarti rata-rata responden torgolong ke dalam kategori 

dewasa akhir.  

Seluruh responden dalam penelitian ini memiliki usia produktif (15-64 

tahun), yaitu usia ketika seseorang masih mampu bekerja untuk menghasilkan 

barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan 

masyarakat. Masyarakat dengan usia produktif dapat menjadi modal dalam 

pembangunan. RW 01 Kelurahan Kunciran Indah yang sebagian besar 

penduduknya berusia produktif memiliki potensi yang baik untuk terus 

berkembang menjadi daerah yang semakin maju. 
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Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin responden terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pada penelitian ini, jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 27 

orang dan responden perempuan sebanyak 33 orang. Sebaran responden 

berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 6. 

 
Tabel 6  Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

Laki-laki 27 45 
Perem- 

puan 
0.5 Perempuan 33 55 

Total 60 100 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 45 persen responden berjenis 

kelamin laki-laki dan 55 persen responden berjenis kelamin perempuan. 

Mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan responden dengan jenis 

kelamin perempuan dan merupakan ibu rumah tangga. Menurut penelitian 

Koesrimardiyati (2013), perempuan memegang peranan penting dalam 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat karena perempuan lebih dekat dengan 

lingkungan sehingga diperlukan pengorganisasian yang berpusat pada perempuan 

di tingkat komunitas agar pengelolaan sampah dapat terus berlanjut.  

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 

kategori yang terdiri dari SD, SLTP, SMU, dan S1-S3. Berdasarkan data primer 

yang diperoleh melalui kuesioner, terdapat 4 orang responden yang menempuh 

pendidikan formal hingga SD, 4  orang responden yang menempuh pendidikan 

formal hingga SLTP, 45 orang responden yang telah menempuh pendidikan 

formal hingga SMU, dan 7 orang responden yang telah menempuh pendidikan 

formal hingga S1. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7  Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan        Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

SD 4 6.7 

SMU 0.67 

SLTP 4 6.7 

SMU 45 75.0 

S1/S2/S3 7 11.6 

Total 60 100 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden (75 persen) telah 

menempuh pendidikan formal hingga SMU. Sebanyak 6.7 persen responden 

menempuh pendidikan formal hingga SD dan SLTP, dan sebanyak 11.6 persen 

responden telah menempuh pendidikan formal hingga S1. Secara keseluruhan, 
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rata-rata tingkat pendidikan responden penelitian tergolong tinggi, yaitu mencapai 

pendidikan hingga tingkat SMU. 

Responden yang hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD 

merupakan responden dengan umur yang tergolong lansia awal (>45 tahun). 

Sebaliknya, responden dengan tingkat pendidikan tinggi mayoritas tergolong 

berusia dewasa awal dan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

masyarakat semakin sadar bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi, sehingga responden dengan usia yang masih muda menempuh 

pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi daripada responden yang berusia tua. 

Status Pekerjaan Responden 

Status pekerjaan responden dalam penelitian ini memililiki dua kategori, 

yaitu bekerja dan tidak bekerja. Responden yang dikatakan bekerja adalah 

responden yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sedangkan yang 

dikatakan tidak bekerja adalah responden yang tidak memiliki penghasilan tetap 

dan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Berdasarkan data 

primer, responden yang tidak bekerja berjumlah 24 orang dan responden yang 

bekerja adalah sebanyak 36 orang. Sebaran responden berdasarkan status 

pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8  Sebaran responden berdasarkan status pekerjaan 

Status Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) Mean 
Standar 

Deviasi 

Tidak Bekerja 24 40 

Bekerja 0.5 Bekerja 36 60 

Total 60 100 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 40 persen responden tidak bekerja dan 60 

persen responden bekerja. Jumlah responden yang tidak bekerja mencapai 40 

persen dari responden karena dalam penelitian ini, responden berjenis kelamin 

perempuan berjumlah lebih banyak dan mayoritas warga perempuan di RW 01 

merupakan ibu rumah tangga. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap, 

mayoritas ibu rumah tangga di RW 01 Kelurahan Kunciran Indah memiliki 

kegiatan sampingan, seperti usaha mikro membuat kue. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu SK (44 tahun). 

 

“Banyak neng ibu-ibu yang bikin kue, kayak usaha gitu. Karena nggak kerja jadi 

waktu luangnya bisa dimanfaatkan, misalnya bikin kue, terus bikin tas dari 

bungkus kopi. Kalo bapak-bapaknya kebanyakan kerja.” 

 

Walaupun sebagian besar responden perempuan merupakan ibu rumah 

tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, terdapat responden perempuan yang 

bekerja dan responden laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan. 

Pendapatan Responden 

Pendapatan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, 

yaittu tinggi dan rendah. Kategori tersebut ditetapkan berdasarkan Upah 
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Minimum Kabupaten/Kota (UMK) perbulan Kota Tangerang Tahun 2014, yaitu 

sebesar Rp2 444 301. Responden yang tergolong memiliki tingkat pendapatan 

rendah adalah responden dengan penghasilan di bawah UMK, dan responden yang 

tergolong memiliki tingkat pendapatan tinggi adalah responden dengan 

penghasilan di atas UMK. Terdapat 27 responden dengan tingkat pendapatan yang 

tergolong rendah dan 33 responden dengan tingkat pendapatan yang tergolong 

tinggi. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat dalam 

Tabel 9.  

 

Tabel 9  Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan 

Pendapatan Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

< Rp 2 444 301 27 45 

>Rp2 444 301 0.5 > Rp 2 444 301 33 55 

Total 60 100 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa 45 persen resoponden tergolong dalam 

kategori pendapatan rendah dan 55 persen responden tergolong dalam kategori 

pendapatan tinggi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuesioner, responden 

yang memiliki pendapatan kurang dari UMK Tangerang adalah responden yang 

tidak memiliki pekerjaan tetap. Seperti yang telah dipaparkan di atas, mayoritas 

responden adalah ibu rumah tangga yang hanya berpendapatan dari usaha mikro. 

Kondisi ini menyebabkan pendapatannya tidak tetap dan tidak sebesar responden 

yang memiliki pekerjaan. Responden yang bekerja pun tidak seluruhnya 

berpenghasilan tinggi. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi di lingkungan RW 01 

Kunciran Indah adalah menengah ke bawah.  

Pengetahuan Responden 

Pengetahuan responden dalam penelitian ini diukur dengan memberikan 8 

buah pertanyaan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga kepada responden. 

Dari hasil jawaban kedelapan pertanyaan tersebut, diperoleh skor yang akan 

menentukan kategori pengetahuan responden mengenai pengelolaan sampah 

rumah tangga. Jenis pertanyaan dan hasil jawaban responden disajikan dalam 

Tabel 10. 

 

Tabel 10  Jenis pertanyaan pengetahuan dan hasil jawaban responden 

Pertanyaan 
Jawaban responden 

       Benar    %        Salah     % 

Pengertian prinsip 3R 49 81.66 11 18.34 

Manfaat 3R 43 71.66 17 28.34 

Cara mengelola sampah 59 98.33 1 1.67 

Kompos 59 98.33 1 1.67 

Manfaat kompos 55 91.66 5 8.34 

Sampah organik 48 80.00 12 20.00 

Sampah anorganik 42 70.00 18 30.00 

Dampak buruk penumpukan sampah 49 81.66 11 18.34 
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Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami 

pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik. Dari setiap pertanyaan yang 

diajukan, responden yang telah paham mencapai persentase sebesar 70 persen ke 

atas. Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa sebanyak 81.66 persen responden telah 

paham dengan pengertian 3R dan dampak buruk yang ditimbulkan dari 

penumpukan sampah. Sebanyak 91.66 persen responden telah mengetahui 

manfaat dari kompos, dan sebanyak 80 persen responden telah paham tentang 

jenis-jenis sampah yang termasuk sampah organik. Hampir seluruh responden 

(98.33 persen) telah paham mengenai cara mengelola sampah yang benar dan 

jenis sampah apa yang dapat dijadikan pupuk kompos. Perolehan persentase 

terendah berada pada pengetahuan responden tentang manfaat 3R (71.66 persen) 

dan jenis-jenis sampah anorganik (70 persen). 

Pengetahuan responden terdiri dari dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. 

Hasil perhitungan data primer menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa 

hampir seluruh responden, yaitu 57 orang memiliki tingkat pengetahuan yang 

tinggi. Hanya 3 orang responden yang tergolong memiliki tingkat pengetahuan 

yang rendah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Sebaran responden 

berdasarkan tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan sampah disajikan dalam 

Tabel 11. 

 

Tabel 11  Sebaran responden berdasarkan tingkat pengetahuan mengenai 

          pengelolaan  sampah rumah tangga 

Kategori pengetahuan   Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

Rendah (skor 8-12) 3 5 

14.72 1.46 Tinggi (skor 13-16) 57 95 

Total 60 100 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa 5 persen responden masih memiliki tingkat 

pengetahuan yang rendah, sedangkan 95 persen lainnya sudah memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. 

Penghitungan total skor dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa rata-

rata total skor responden dalam menjawab soal-soal tentang pengetahuan adalah 

sebesar 14.72 dengan standar deviasi sebesar 1.46. Rata-rata dari responden 

tergolong ke dalam kategori pengetahuan yang tinggi. Artinya, rata-rata responden 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. 

Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan responden yang sudah tergolong 

tinggi dan adanya penyuluhan atau sosialisasi yang telah dilakukan di lingkungan 

RW 01, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah 

tangga dapat bertambah. 

Pengalaman Responden 

Pengalaman responden dalam pengelolaan sampah diukur dengan 

menyediakan 8 pilihan kegiatan mengenai pengelolaan sampah. Kegiatan yang 

sudah pernah dilakukan oleh responden dalam tiga tahun terakhir diberi tanda, 

sedangkan kegiatan yang belum pernah dilakukan responden tidak diberi tanda. 

Kegiatan pengelolaan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini berupa 
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kegiatan yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan 

pengelolaan sampah rumah tangga.  

Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah rumah 

tangga yaitu pemilahan sampah organik dan sampah anorganik, mengolah sampah 

menjadi pupuk kompos, membuat kerajinan dari barang bekas, menabung sampah 

di bank sampah, memindahkan sampah ke TPS, dan kerja bakti membersihkan 

lingkungan. Kegiatan yang berhubungan secara tidak langsung dengan 

pengelolaan sampah rumah tangga adalah mengikuti sosialisasi dan pelatihan 

mengenai pengelolaan sampah rumah tangga.  

Terdapat dua kategori untuk pengalaman responden, yaitu rendah dan tinggi. 

Dalam penelitian ini, terdapat 6 orang dengan tingkat pengalaman yang tinggi dan 

54 orang dengan tingkat pengalaman tinggi dalam mengelola sampah rumah 

tangga. Sebaran responden berdasarkan tingkat pengalaman disajikan dalam Tabel 

12. 

 

Tabel 12  Sebaran responden berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan 
         sampah rumah tangga 

Pengalaman Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

Rendah (skor 8-12) 6 10 

14.4 1.4 Tinggi (skor 13-16) 54 90 

Total 60 100 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 90 persen 

responden memiliki tingkat pengalaman yang tinggi dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga. Sebanyak 10 persen dari responden memiliki tingkat pengalaman 

yang rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh 

kondisi lingkungan yang kondusif dalam melaksanakan pengelolaan sampah 

rumah tangga sehingga sebagian besar masyarakat sudah memiliki pengalaman 

dalam mengelola sampah rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Faktor Eksternal Individu Responden Penelitian 

Faktor eksternal individu dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang 

terdapat pada lingkungan responden penelitian. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 

peran pemerintah/ tokoh masyarakat dan sarana dan prasarana. Secara lebih 

terperinci, faktor eksternal individu akan dibahas sebagai berikut. 

Peran Pemerintah/ Tokoh Masyarakat 

Peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong berjalannya proses 

penanganan masalah tentang sampah. Seperti yang tertera pada UU No. 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga merupakan 

tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga 

masyarakat. Maka dari itu, peran serta pemerintah/tokoh masyarakat dibutuhkan 
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agar dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

Peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan 

memberikan 12 buah pertanyaan kepada responden mengenai tindakan yang 

pernah dilakukan oleh pemerintah/tokoh masyarakat dalam memperlancar proses 

pengelolaan sampah rumah tangga. Tindakan tersebut berupa penyuluhan, 

pelatihan, imbauan, pemberian contoh, serta ajakan untuk menyelesaikan masalah 

sampah. Peran pemerintah/tokoh masyarakat memiliki dua kategori, yaitu tinggi 

dan rendah yang hasilnya diperoleh melalui akumulasi dari 12 pertanyaan 

mengenai peran pemerintah/tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh melalui 

kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 60 responden menjawab bahwa peran 

pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga tergolong 

dalam kategori tinggi.  

 

Tabel 13  Peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

 tangga di lingkungan RW 01 Kelurahan Kunciran Indah 

Peran Pemerintah/Tokoh 

Masyarakat 
Jumlah Persentase (%) Mean 

Standar 

Deviasi 

Rendah (skor 12-18) 0 0 

22.6 1.83 Tinggi (skor 19-24) 60 100 

Total 60 100 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa seluruh responden menganggap peran 

pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga tinggi. 

Berdasarkan wawancara dengan warga yang menjadi responden, sebenarnya yang 

lebih besar berperan dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan sampah rumah tangga adalah ketua RW 01, yaitu Bapak TKD. Beliau 

adalah tokoh masyarakat yang berjuang gigih untuk melaksanakan penyuluhan 

atau sosialisasi mengenai bank sampah serta pengelolaan sampah rumah tangga. 

Berikut merupakan penuturan salah satu warga yang ditemui saat penelitian 

dilaksanakan. 

 

“Kalo di sini bukan pemerintah yang mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, 

tapi bapak RW. Kalo dari pemerintah nggak ada.” (HP, 51 tahun). 

 

Pihak pemerintah dinilai kurang berperan dalam menggerakkan masyarakat 

untuk mengelola sampah rumah tangga. Ketua RW 01 bersama dengan pengurus 

RW dan Bank Sampah Gawe Rukun lainnya selalu melakukan pemantauan 

mengenai kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Usaha keras yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat merupakan hal yang membuat masyarakat 

tersadar sehingga kemauan untuk mulai mengelola sampah dari rumah tangga 

masing-masing muncul dari dalam diri masyarakat sendiri. 

Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dapat menunjang proses 

pengelolaan sampah rumah tangga yang tersedia di lingkungan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, sarana dan prasarana memiliki dua kategori, yaitu memadai 
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dan tidak memadai. Pengukuran memadainya sarana dan prasarana dilakukan 

dengan memberikan 6 buah pertanyaan yang berhubungan dengan sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah di lingkungan RW 01. Data yang diperoleh melalui 

kuesioner menunjukkan bahwa 60 orang responden menjawab bahwa sarana dan 

prasarana yang ada di RW 01 sudah memadai. 

 

Tabel 14  Sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan 

   RW 01 Kelurahan Kunciran Indah 

Sarana dan prasarana Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

deviasi 

Tidak memadai (skor 6-9) 0 0 

11.4 0.8 Memadai (skor 10-12) 60 100 

Total 60 100 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa 100 persen responden menganggap bahwa 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di lingkungan RW 01 sudah 

memadai. Sesuai dengan pengamatan di lapangan, RW 01 sudah memiliki tong-

tong sampah yang telah memisahkan sampah organik dan anorganik, TPS, bank 

sampah, fasilitas pembuatan kompos, serta jasa pengangkutan sampah.  

Fasilitas pengelolaan sampah yang memadai merupakan kelebihan dari 

daerah ini karena dengan fasilitas yang tersedia di RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah, masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah dengan mudah. Bank 

Sampah Gawe Rukun yang didirikan sejak tahun 2011 merupakan sarana 

prasarana yang sudah sesuai dengan kriteria utama dan pendukung yang tertera 

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada peraturan tersebut 

disebutkan mengenai kriteria untuk penyediaan TPS 3R berbasis masyarakat, 

antara lain berada di dalam wilayah pemukiman penduduk, mengelola sampah 

minimal 3m
3
/hari, memiliki kegiatan lingkungan berbasis masyarakat, ada tokoh 

masyarakat yang disegani yang memiliki wawasan llingkungan yang kuat, dan 

sudah memiliki kelompok aktif peduli lingkungan.  
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PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

Bab ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat dan partisipasinya dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga. Sugihartono et al. (2007) mengemukakan 

bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus yang 

masuk ke dalam alat indera manusia. Dalam persepsi manusia, terdapat perbedaan 

sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik 

atau buruk. Persepsi positif maupun persepsi negatif akan mempengaruhi tindakan 

manusia yang tampak atau nyata. Selanjutnya mengenai partisipasi, Wibisono 

(1989) dalam Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat 

dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di sini diteliti untuk 

melihat pandangan warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah dalam menilai 

pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam penelitian ini, persepsi terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga diukur dengan mengajukan penyataan positif 

kepada responden. Untuk merespon pernyataan tersebut, diberikan empat pilihan 

respon yang terdiri dari setuju (S), cukup setuju (CS), kurang setuju (KS), dan 

tidak setuju (TS). Penjelasan terperinci mengenai pernyataan dan hasil jawaban 

responden disajikan sebagai berikut.  

 

Tabel 15  Persepsi responden terhadap Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah 

      rumah tangga 

Pernyataan 
Setuju 

Cukup 

setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju Mean 

 n %   n % n % N % 

Prinsip reduce efisien dalam 

mengatasi masalah sampah 
52 86.7 6 10.0 2 3.3 0 0.0 3.83 

Prinsip reuse efisien dalam 

mengatasi masalah sampah 
45 75.0 12 20.0 2 3.3 1 1.7 3.68 

Prinsip recycle efisien dalam 

mengatasi masalah sampah 
57 95.0 2 3.3 0 0.0 1 1.7 3.91 

 

Prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga adalah program yang sudah tidak asing lagi. Walaupun ketiga 

prinsip ini berdiri secara bersama-sama, hasil yang didapatkan menunjukkan 

adanya perbedaan persepsi responden terhadap masing-masing prinsip. Dalam 

Tabel 15 terlihat bahwa respon yang diberikan oleh responden berbeda-beda. 

Prinsip yang pertama yaitu reduse, jumlah responden yang setuju bahwa 

mengurangi jumlah sampah merupakan cara yang efisien dalam mengatasi 

masalah sampah rumah tangga adalah sebanyak 52 orang, dengan persentase 

sebesar 86.7 persen. Sebanyak 6 orang responden (10 persen) menjawab cukup 

setuju dan 2 orang responden (3.3 persen) menjawab kurang setuju.  
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Prinsip yang kedua yaitu reuse, jumlah responden yang setuju bahwa 

memakai kembali sampah/barang yang masih dapat digunakan merupakan cara 

yang efisien dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga adalah sebanyak 45 

orang, dengan persentase 75 persen. Sebanyak 12 orang (20 persen) menjawab 

cukup setuju, 2 orang (3.3 persen) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1.17 

persen) menjawab tidak setuju. 

Prinsip ketiga yaitu recycle, jumlah responden yang setuju bahwa mendaur 

ulang sampah merupakan cara yang efisien dalam mengatasi masalah sampah 

rumah tangga adalah sebanyak 57 orang, dengan persentase 95 persen. Sebanyak 

2 orang (3.3 persen) menjawab cukup setuju dan 1 orang (1.7 persen) menjawab 

tidak setuju.  

Berdasarkan Tabel 15, terlihat bahwa mayoritas responden cenderung 

memandang prinsip recyle atau daur ulang adalah prinsip yang paling efisien 

untuk mengatasi masalah sampah. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya 

kegiatan mendaur ulang sampah yang telah dilakukan oleh masyarakat di RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah. Warga RW 01 sudah membiasakan diri untuk 

mendaur ulang sampah menjadi kompos ataupun barang kerajinan sehingga 

persepsi yang terbentuk pada masyarakat membuat mereka menganggap prinsip 

recycle lebih efisien dalam mengatasi masalah sampah. 

Berikutnya, di samping persepsi terhadap prinsip 3R, responden juga 

memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Penjelasan secara terperinci mengenai persepsi responden terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga disajikan dalam Tabel 16. 

 
Tabel  16 Persepsi responden terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

Pernyataan 
Setuju 

Cukup 

setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju Mean 

 n  %  n  %  n   %   n  % 

Sampah harus dikelola setiap hari 45 75.0 12 20.0 3 5.0 0 0.0 3.70 

Sampah yang menumpuk 
berdampak buruk pada 

lingkungan 

35 58.3 9 15.0 2 3.3 14 23.4 3.08 

Sampah harus dipilah sebelum 

dibuang 
59 98.3 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3.96 

Pemakaian plastik sebaiknya 

dikurangi 
52 86.7 7 11.6 0 0.0 1 1.7 3.83 

Sampah yang masih dapat dipakai 

sebaiknya digunakan kembali 
47 78.3 10 16.7 1 1.7 2 3.3 3.70 

Pemindahan sampah rumah 
tangga ke TPS penting agar 

sampah tidak menumpuk 

56 93.3 4 6.7 0 0.0 0 0.0 3.93 

Pembayaran restribusi untuk 
persam-pahan perlu dilakukan 

setiap bulan 

52 86.7 7 11.6 0 0.0 1 1.7 3.83 

 

Setiap hari, seseorang pasti akan menghasilkan sampah dari hasil 

kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu sampah organik 

maupun anorganik. Pada Tabel 16 terlihat bahwa responden menilai pengelolaan 

sampah harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga sebagian besar 
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responden (75 persen) setuju bahwa sampah harus dikelola setiap hari. Sebanyak 

58.3 responden juga setuju bahwa sampah yang menumpuk berdampak buruk 

pada lingkungan. Selanjutnya, diketahui bahwa hampir semua responden (98.3 

persen) setuju bahwa sampah rumah tangga harus dipilah sebelum dibuang ke 

tempat sampah. Sampah yang telah dipilah akan memudahkan proses pengelolaan 

sampah yang selanjutnya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu responden 

yang ditemui saat penelitian. 

 

“Pemilahan sampah itu penting, biar nanti gampang kalo mau dibuat apa-apa. 

Misalnya kerajinan, sampah-sampah kemasan dipilah dulu untuk jadi bahan 

bakunya.” (TS, 47 tahun). 

 

Salah satu sampah yang paling sering dihasilkan oleh rumah tangga adalah 

sampah plastik. Plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai secara 

alami, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur dengan 

sendirinya. Maka dari itu, pengurangan sampah plastik diperlukan agar tidak 

membuat penumpukan sampah. Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa 86.7 

persen responden setuju bahwa pemakaian plastik sebaiknya dikurangi karena 

plastik sulit terurai secara alami. Terdapat 1 orang reponden (1.7 persen) yang 

tidak setuju.dengan pengurangan penggunaan plastik. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang 

menumpuk adalah memanfaatkan barang bekas yang masih dapat dipakai. Bila 

diolah, barang bekas dapat memberikan fungsi lain selain fungsi awalnya 

sehingga dapat memberikan kegunaan baru. Sebanyak 78.3 persen responden 

memandang bahwa barang-barang bekas yang masih dapat dipakai sebaiknya 

dimanfaatkan kembali.  

Selain itu, terlihat bahwa responden setuju dengan pernyataan pentingnya 

pemindahan sampah ke TPS. Perolehan persentase yang tinggi (93.3 persen) pada 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden memandang hal tersebut 

penting untuk dilakukan. Letak TPS/bank sampah di RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah yang relatif dekat dengan tempat tinggal warga diduga memberi pengaruh 

terhadap penilaian responden tentang pentingnya pemindahan sampah ke TPS. 

Dekatnya bank sampah memberikan stimulus kepada warga untuk menabung di 

bank sampah sehingga pandangan terhadap kegiatan menabung di bank sampah 

positif. Di samping itu, dalam Tabel 16 terlihat bahwa mayoritas responden 

memiliki persepsi yang positif terhadap pembayaran retribusi untuk fasilitas 

pengelolaan sampah. Sebanyak 86.7 responden setuju untuk membayar restribusi 

setiap bulannya. Hal ini berarti responden sudah sadar dan memandang bahwa 

pembayaran retribusi untuk fasilitas pengelolaan sampah diperlukan. 

 Sampah rumah tangga dapat dikategorikan menjadi sampah organik dan 

sampah anorganik. Di lingkungan RW 01 Kelurahan Kunciran Indah, sampah 

organik yang biasanya merupakan sampah basah lazimnya didaur ulang menjadi 

pupuk kompos, sedangkan sampah kering seperti plastik dan bungkus kemasan 

diolah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis. Persepsi 

responden terhadap pendauran ulang sampah rumah tangga disajikan dalam Tabel 

17. 
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Tabel 17  Persepsi responden terhadap pendauran ulang sampah rumah tangga 

Pernyataan 
Setuju 

Cukup 

setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju Mean 

 n %  n % n %  n % 

Pembuatan kompos mudah 

dilakukan 
37 61.6 18 30.0 4 6.7 1 1.7 3.45 

Pembuatan kerajinan tangan dari 

barang bekas mudah dilakukan 
38 63.3 19 31.7 2 3.3 1 1.7 3.51 

Pengelolaan sampah menjadi 

kompos memberikan manfaat 
49 81.7 11 18.3 0 0.0 0 0.0 3.80 

Pengelolaan sampah menjadi 

kerajinan memberikan manfaat 
48 80.0 12 20.0 0 0.0 0 0.0 3.83 

 

Tabel 17 menunjukkan bahwa sebanyak 61.6 persen responden memandang 

pembuatan kompos mudah dilakukan, sedangkan 63.3 persen responden 

memandang pembuatan kerajinan tangan dari barang bekas mudah dilakukan. 

Selanjutnya, sebanyak 81.7 persen responden setuju bahwa pengelolaan sampah 

menjadi kompos bermanfaat, dan sebanyak 80 persen responden setuju bahwa 

pengelolaan sampah menjadi kerajinan bermanfaat.  

Dapat dilihat sebagian besar responden menilai bahwa pendauran ulang 

sampah memiliki manfaat. Pada kondisi di lapangan, pendauran ulang sampah 

menjadi kompos dan kerajinan tangan memang memiliki manfaat bagi masyarakat. 

Bagi warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah, kompos hasil olahan sampah dapat 

digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang ada di pekarangan mereka. 

Kompos yang dihasilkan dari sampah basah yang disetorkan juga dapat dijual 

sehingga memiliki nilai ekonomis. Seperti halnya pupuk kompos, kerajinan 

tangan dari barang bekas juga dapat memberikan manfaat bagi warga. Kerajinan 

yang telah dibuat dapat memberikan manfaat secara estetika, contohnya adalah 

sampah yang didaur ulang menjadi barang dekorasi yang dapat dipajang. 

Kerajinan tangan yang berasal dari pengolahan bungkus kopi atau detergen juga 

dapat dijual dengan harga yang tinggi, sehingga hasilnya dapat memberikan 

penambahan penghasilan bagi warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah. 

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam 

penelitian ini memiliki 3 kategori yang terdiri dari negatif, netral, dan positif. 

Klasifikasi pada kategori tersebut didasari oleh hasil akumulasi dari persepsi 

masyarakat yang telah dipaparkan di atas. Sebaran responden berdasarkan 

persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga disajikan dalam Tabel 18. 

 

Tabel 18  Sebaran responden berdasarkan persepsi terhadap pengelolaan sampah 

    rumah tangga 

Persepsi Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

Deviasi 

Negatif (skor 14-28) 0 0.00 

52.06 3.58 
Netral (skor 27-42) 2 3.33 

Positif (skor 43-56) 58 96.67 

Total 60 100 
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Tabel 18 menunjukkan bahwa mayoritas responden (96.67 persen) memiliki 

persepsi yang positif, responden yang memiliki persepsi netral hanya sebanyak 

3.3 persen dan tidak ada warga yang memiliki persepsi negatif terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga. Warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah 

sudah tidak asing dengan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Stimulus 

dari lingkungan yang kondusif akan membentuk persepsi positif pada pengelolaan 

sampah rumah tangga itu sendiri.  

Penyuluhan atau sosialisasi yang sebelumnya telah dilakukan untuk warga 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah menekankan pada perubahan pemahaman 

masyarakat mengenai sampah. Dahulu, pemahaman atau persepsi masyarakat 

tentang sampah adalah merupakan tanggung jawab petugas persampahan. Petugas 

yang melakukan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah hingga 

ke tempat pembuangan akhir. Sosialisasi yang dilakukan di RW 01 mengarahkan 

pada perubahan pandangan masyarakat terhadap sampah tersebut. Sekarang, 

sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga merupakan tanggung jawab dari 

rumah tangga itu sendiri. Masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk 

melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah rumah tangga. 

Dengan ditekankannya pemahaman ini, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga menjadi baik karena pemahaman merupakan salah satu hal 

yang mempengaruhi pembentukan persepsi. 

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga membuat masyarakat paham 

tentang bahaya dan manfaat sampah bagi kehidupan manusia. Masyarakat 

memandang bahwa banyak manfaat yang dirasakan setelah melaksanakan 

pengelolaan sampah rumah tangga. Tidak hanya lingkungan bebas dari sampah 

yang menumpuk, kebersamaan, kerukunan, dan penghargaan yang didapat ketika 

mereka bersama-sama melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga membuat 

masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga. 

 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan 

keterlibatan individu dalam pengelolaan sampah rumah tangga, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung merupakan 

keikutsertaan individu dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

sampah rumah tangga, di antaranya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

prinsip 3R sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

Partisipasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memberikan ide, 

gagasan, materi, serta dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

Partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam penelitian ini 

diukur dengan mengajukan penyataan-pernyataan yang merupakan bentuk 

partisipasi individu dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk merespon pernyataan tersebut, responden 

diberikan empat pilihan respon yang terdiri dari sering (S), cukup sering (CS), 

jarang (J), dan tidak pernah (TP). Penjelasan terperinci mengenai pernyataan dan 

hasil jawaban responden disajikan sebagai berikut.  
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Tabel 19  Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara 

   langsung 

Pernyataan 
Sering 

Cukup 

sering 
Jarang 

Tidak 

pernah Mean 

 n %  n % n %  n % 

Memilah sampah organik dan 
anorganik sebelum membuang 

ke tempat sampah 

30 50.0 13 21.7 16 26.6 1 1.7 3.20 

Membawa wadah sendiri 

ketika berbelanja 
5 8.3 13 21.7 15 25.0 27 45.0 1.93 

Menggunakan kertas pada 

kedua sisinya 
28 46.7 13 21.7 11 18.3 8 13.3 2.45 

Menggunakan serbet kain 

daripada tisu 
29 48.3 14 23.3 14 23.3 3 5.0 3.01 

Menggunakan plastik berulang 

kali 
7 11.7 24 40.0 18 30.0 11 18.3 3.15 

Menggunakan produk yang 

dapat diisi ulang 
46 76.6 10 16.7 3 5.0 1 1.7 3.68 

Memanfaatkan kembali wadah 

yang masih dapat digunakan 
26 43.4 11 18.3 18 30.0 5 8.3 2.96 

Membawa sampah ke 

TPS/bank sampah 
43 71.7 11 18.3 4 6.7 2 3.3 3.58 

Terlibat dalam membuat 

kerajinan dari barang bekas 
25 41.7 16 26.6 13 21.7 6 10.0 3.00 

Terlibat dalam pembuatan 

kompos 
18 30.0 14 23.3 12 20.0 16 26.7 2.56 

Mengikuti kerja bakti 10 16.7 23 38.3 12 20.0 15 25.0 2.46 

 

Pemilahan sampah organik dan anorganik merupakan langkah awal dalam 

melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah organik dan anorganik 

memiliki tingkat degradasi (waktu hancur) yang berbeda, sehingga diperlukan 

pemisahan. Sampah anorganik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk 

terdegradasi, sedangkan sampah organik hanya memerlukan waktu yang relatif  

pendek untuk terurau secara alami. Apabila kedua jenis sampah ini tidak 

dipisahkan, maka yang akan terurai hanyalah sampah organik. Dengan melakukan 

pemilahan, penumpukan sampah dapat dikurangi dan pengolahan sampah rumah 

tangga akan lebih mudah dilakukan. Tabel 19 menunjukkan bahwa sebanyak 50 

persen responden sering melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik 

sebelum membuangnya ke tempat sampah.  

Membawa wadah sendiri ketika berbelanja, menggunakan kertas pada kedua 

sisinya, dan menggunakan serbet kain daripada tisu merupakan cara mengurangi 

sampah yang sesuai dengan prinsip reduce dalam prinsip 3R. Tabel 19 

menunjukkan bahwa sebanyak 8.3 persen responden sering membawa wadah 

sendiri ketika berbelanja, sebanyak 46.7 persen responden sering mengunakan 

kertas pada kedua sisinya, dan sebanyak 48.3 persen responden sering 

menggunakan serbet kain daripada tisu.  

Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa membawa wadah sendiri ketika 

berbelanja memiliki persentase tertinggi (mencapai 45 persen) pada kegiatan yang 

tidak pernah dilakukan oleh responden. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang 

sudah ada di masyarakat, yaitu menggunakan kantong plastik untuk mewadahi 
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barang yang dibeli. Menggunakan kantong plastik untuk mewadahi barang yang 

telah dibeli dinilai lebih praktis daripada membawa wadah sendiri dari rumah. 

Berikut merupakan penuturan salah satu warga yang ditemui saat penelitian 

dilaksanakan. 

 

“Kalo pakai kantong plastik lebih praktis daripada bawa wadah sendiri, soalnya 

sudah biasa begitu.” (AS, 40 tahun). 

 

Menggunakan plastik berulang kali, menggunakan produk yang dapat diisi 

ulang, dan memanfaatkan kembali wadah yang masih dapat digunakan merupakan 

cara mengurangi sampah yang sesuai dengan prinsip reuse dalam prinsip 3R. 

Tabel 19 menunjukkan bahwa hanya sebanyak 11.7 persen responden sering 

menggunakan plastik berulang kali, sebanyak 76.6 persen responden sering 

menggunakan produk yang dapat diisi ulang, dan 43.4 persen responden yang 

sering memanfaatkan kembali wadah yang masih dapat digunakan. Dari kegiatan 

pengelolaan sampah yang termasuk ke dalam prinsip reuse, responden lebih 

sering menggunakan produk yang dapat diisi ulang 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah memiliki bank sampah yang berfungsi 

sebagai tempat penampung sampah yang telah dipilah. Dilakukan penimbangan 

sampah yang disetorkan oleh warga secara rutin, yaitu dua minggu sekali. 

Penimbangan biasanya dimulai dari pagi sekitar pukul enam hingga siang sekitar 

pukul dua belas. Tabel 19 menunjukkan bahwa sebanyak 71.7 persen responden 

sering memindahkan sampah rumah tangga ke bank sampah. Saat penelitian 

dilakukan, terlihat warga berbondong-bondong membawa sampahnya ke bank 

sampah. Ada warga yang berjalan kaki hingga ke lokasi bank sampah, ada juga 

yang menggunakan motor untuk mengangkut sampahnya. Sejak bank sampah ini 

dibangun, warga menjadi bersemangat untuk menabung di bank sampah, 

tujuannya adalah agar lingkungan tempat tinggal menjadi bebas dari tumpukan 

sampah yang mengganggu. 

Selanjutnya, membuat kerajinan dan kompos dari sampah merupakan 

kegiatan yang sesuai dengan prinsip recycle dalam prinsip 3R. Data pada Tabel 19 

menunjukkan bahwa 41.7 persen responden sering terlibat dalam pembuatan 

kerajinan dari barang bekas dan sebanyak 30 persen responden sering terlibat 

dalam pembuatan kompos. Pembuatan kerajinan tangan dari barang bekas 

memiliki persentase pada jawaban “sering” lebih tinggi karena mayoritas ibu-ibu 

di daerah RW 01 Kelurahan Kunciran Indah memiliki akses yang mudah untuk 

mendapatkan bahan baku maupun belajar agar dapat terampil membuat kerajinan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Ibu SH dan TS. 

 

“Di sini kalau mau buat kerajinan gampang, bahan bakunya seperti bungkus kopi 

diantarkan ke rumah jadi saya tinggal buat saja.” (SH, 49 tahun). 

 

“Kumpul ibu-ibu tidak hanya sekedar ngumpul, kita juga biasanya saling 

mengajarkan untuk membuat kerajinan seperti tas atau dompet, agar semuanya 

dapat membuat sendiri.” (TS, 55 tahun). 

 

Perolehan persentase responden yang sering terlibat dalam pembuatan 

kompos lebih sedikit daripada pembuatan kerajinan tangan diduga disebabkan 
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oleh adanya kepengurusan dalam pembuatan pembuatan kompos. Pengurus 

pembuat kompos adalah warga yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah 

basah menjadi kompos pada hari-hari tertentu, sehingga masyarakat hanya tinggal 

membawa sampah basahnya ke tempat penggilingan sampah.  

Kegiatan selanjutnya adalah mengikuti kerja bakti. Kerja bakti adalah hal 

dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Tabel 19 

menunjukkan bahwa hanya sebesar 16.7 persen responden sering mengikuti 

kegiatan kerja bakti. Persentase yang kecil ini diduga disebabkan karena kerja 

bakti yang ada di lingkungan RW 01 Kelurahan Kunciran Indah tidak dilakukan 

secara rutin. Lingkungan RW 01 relatif selalu bersih karena warga rajin membawa 

sampahnya ke bank sampah sehingga tidak ada sampah yang berserakan di jalan. 

Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu informan yang ditemui saat penelitian 

berlangsung. Bapak HD (40 tahun) mengatakan: 
 

“Di sini ada namanya Minggu bersih, kegiatan ini semacam kegiatan kerja bakti 

untuk membersihkan lingkungan sekitar, tapi tidak rutin. Kerja bakti dilakukan 

kalau lingkungan sudah terlihat kotor dan perlu dibersihkan.” 
 

Selain partisipasi secara langsung, partisipasi dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Walaupun tidak 

bersentuhan langsung dengan sampah rumah tangga, partisipasi secara tidak 

langsung dapat membantu memperlancar proses pengelolaan sampah rumah 

tangga.  
 

Tabel 20  Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara 
   tidak langsung 

Pernyataan 
Sering 

Cukup 

sering 
Jarang 

Tidak 

pernah Mean 

 n %  n % N %  n % 

Memberikan saran/kritik 

kepada RT/RW 6 10.0 11 18.3 34 56.7 9 15 2.23 

Mendiskusikan pengelolaan 

sampah dengan warga lain 8 13.3 28 46.7 23 38.3 1 1.7 2.71 

Mengikuti penyuluhan 
pembuatan kerajinan dari 

barang bekas 

16 26.6 19 31.7 24 40.0 1 1.7 2.83 

Mengikuti pelatihan 
membuat kerajinan dari 

barang bekas 

13 21.7 20 33.3 25 41.7 2 3.3 2.83 

Mengikuti penyuluhan 

pembuatan kompos 14 23.3 28 46.7 15 25.0 3 5.0 2.73 

Mengikuti pelatihan 

membuat kompos 14 23.3 19 31.7 24 40.0 3 5.0 2.73 

Membayar retribusi untuk 
fasilitas pengelolaan sampah 

setiap bulan 

35 58.3 21 35.0 3 5.0 1 1.7 3.50 

 

Gagasan atau ide warga dalam mengatasi permasalahan mengenai sampah 

yang ada di lingkungan merupakan hal yang penting diperhatikan karena dengan 
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begitu sistem pengelolaan sampah akan dapat dievaluasi dan diperbaiki agar 

menjadi lebih baik. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan pikiran 

juga dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tabel 20 menunjukkan 

bahwa sebanyak 10 persen responden sering memberikan saran/kritik kepada 

RT/RW. Sebanyak 18.3 persen responden menjawab cukup sering, 56.7 persen 

responden menjawab jarang, dan 15 persen responden menjawab tidak pernah 

memberikan saran dan kritik kepada RT/RW mengenai pengelolaan sampah 

rumah tangga. Selanjutnya, sebanyak 13.3 persen responden sering mendiskusikan 

pengelolaan sampah dengan warga lainnya.  

Saat awal-awal pembentukan bank sampah Gawe Rukun, banyak diadakan 

penyuluhan dan pelatihan mengenai pengolahan sampah menjadi kompos dan 

kerajinan tangan yang bernilai jual. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar 

bahwa sampah dapat dikelola dan menghasilkan suatu barang yang bahkan 

memiliki kegunaan baru dan nilai ekonomis yang tinggi. Pada pernyataan 

mengenai penyuluhan dan pelatihan membuat kerajinan, secara berturut-turut 26.6 

dan 21.7 persen responden menjawab bahwa mereka sering mengikuti penyuluhan 

dan pelatihan mengenai pembuatan kerajinan dari barang bekas. Hanya 1.17 

persen responden yang tidak pernah mengikuti penyuluhan dan 3.3 tidak pernah 

mengikuti pelatihan untuk membuat kerajinan dari barang bekas. 

Selanjutnya, pada pernyataan mengenai penyuluhan dan pelatihan membuat 

kompos, diketahui bahwa sebanyak 23.3 persen responden menjawab mereka 

sering mengikuti penyuluhan dan pelatihan mengenai pembuatan kerajinan dari 

barang bekas. Sebanyak 5 persen responden tidak pernah mengikuti penyuluhan 

maupun pelatihan pembuatan kompos. Perolehan persentase responden yang tidak 

pernah mengikuti kegiatan pembuatan kompos lebih besar daripada kegiatan 

pembuatan kerajinan tangan. Hal ini diduga terjadi karena kebanyakan kegiatan 

pembuatan pupuk kompos diikuti oleh bapak-bapak, sehingga ibu-ibu yang 

merupakan responden terbanyak penelitian ini lebih banyak yang tidak  mengikuti 

kegiatan pembuatan kompos daripada pembuatan kerajinan tangan. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam 

penelitian ini memiliki 2 kategori, yaitu rendah dan tinggi. Klasifikasi pada 

kategori tersebut didasari oleh hasil akumulasi dari partisipasi masyarakat secara 

langsung dan tidak langsung yang telah dipaparkan di atas. Sebaran responden 

berdasarkan partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga disajikan dalam 

Tabel 21. 

 

Tabel 21  Sebaran responden berdasarkan partisipasi dalam pengelolaan sampah 

    rumah tangga 

Partisipasi Jumlah Persentase (%) Mean 
Standar 

Deviasi 

Rendah (skor 18-44) 6 10 

51.65 7.84 Tinggi (skor 45-72) 54 90 

Total 60 100 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa 90 persen responden memiliki tingkat 

partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sebanyak 10 

persen responden memiliki tingkat partisipasi yang dikategorikan rendah. Hasil ini 



48 
 

menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah berpartisipasi secara langsung 

dan tidak langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan, warga RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

Prinsip 3R telah diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan 

sampah basah yang dilakukan setiap hari dan penimbangan sampah kering yang 

dilakukan setiap dua minggu sekali merupakan partisipasi nyata yang telah 

dijalankan secara berkelanjutan oleh warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah.  

Menurut Astuti (2011), partisipasi akan muncul ketika masyarakat mulai 

sadar akan masalah yang dihadapi dan mampu mengidentifikasi kebutuhan 

mereka. Kesadaran yang sudah tumbuh pada masyarakat RW 01 Kelurahan 

Kuciran Indah membuat mereka memiliki kemauan untuk turut berpartisipasi 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Banyak manfaat yang telah dirasakan 

masyarakat, seperti manfaat secara sosial dan ekonomi. RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah sering mendapat kunjungan dari berbagai instansi pemerintah, 

swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat dari daerah lain berkat adanya Bank 

Sampah Gawe Rukun. Kunjungan-kunjungan tersebut merupakan kebanggaan dan 

motivasi tersendiri bagi warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah untuk terus 

menjaga kebersihan lingkungannya agar tetap menjadi lingkungan yang asri.  

Yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung terhadap 

daerah RW 01 Kelurahan Kunciran Indah ini adalah bermacam-macam kerajinan 

tangan yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Kerajinan yang telah dibuat 

warga itu biasanya dikumpulkan kemudian dijual pada saat ada kunjungan 

ataupun pameran pada acara tertentu. Dengan kunjungan-kunjungan serta 

pameran yang diikuti oleh warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah, warga 

menjadi terdorong untuk ikut berpartisipasi untuk membuat kerajinan dari sampah 

rumah tangga. Selain itu, banyaknya kegiatan bersama para warga seperti senam 

pagi, malam kebersamaan, karyawisata, dan kumpul untuk membuat kerajinan 

bersama membuat para warga memiliki ikatan yang kuat sehingga semangat untuk 

secara bersama memajukan Bank Sampah Gawe Rukun tetap terjaga. Dengan 

begitu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah tinggi. 
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HUBUNGAN ANTARA FAKTOR INTERNAL DAN 

EKSTERNAL INDIVIDU DENGAN PERSEPSI TERHADAP 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 
 

Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara faktor internal dan eksternal 

individu terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh Sarwono (1999), persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Thoha (1999) 

yang menjelaskan bahwa persepsi pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam diri individu dan dari luar individu atau lingkungannya. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal 

dan eksternal individu memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah. Berdasarkan uji korelasi Rank Spearman, diketahui bahwa 

ternyata hanya beberapa dari faktor internal individu, yaitu pengetahuan dan 

pengalaman yang berhubungan nyata dengan persepsi terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga. Hasil uji korelasi antara faktor internal dan eksternal 

individu dengan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilihat 

pada Tabel 22. 

  

Tabel 22  Hasil uji korelasi antara faktor internal dan eksternal individu dengan 

    persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

Variabel independen r p 

Faktor 

internal 

individu 

Usia -0.052 0.694 

Jenis kelamin 0.019 0.887 

Pendidikan -0.007 0.957 

Pekerjaan 0.038 0.774 

Pendapatan 0.205 0.116 

Pegetahuan 0.383** 0.002** 

Pengalaman 0.557**     0.000** 

Faktor 

eksternal 

individu 

Peran pemerintah/tokoh masyarakat 
dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga 
0.495** 0.000** 

Sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah rumah tangga 
0.393** 0.002** 

Keterangan: ** berhubungan nyata pada p<0.01 

 

Penjelasan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang tertera pada 

Tabel 22 serta hubungannya dengan persepsi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah akan dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut. 

Hubungan antara Faktor Internal Individu dan Persepsi terhadap  

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

 

Faktor internal individu merupakan faktor-faktor yang berasal dari diri 

masing-masing individu. Dalam penelitian ini, yang termasuk faktor internal 

individu adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat 

pendapatan, pengetahuan, dan pengalaman. 
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Hubungan antara Usia dan Persepsi terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga 

 Responden pada penelitian ini meyoritas tergolong ke dalam kategori usia 

lansia awal, yaitu dengan batas umur 46-55 tahun. Rata-rata umur responden 

adalah 42 tahun. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar 

responden (96.7 persen) memiliki persepsi yang positif, dan sebanyak 3.3 persen 

memiliki persepsi yang netral terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Berikut merupakan hasil tabulasi silang antara usia dan persepsi masyarakat yang 

disajikan dalam Tabel 23. 

 

Tabel 23  Hubungan antara usia dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

     sampah rumah tangga 

Persepsi 

Usia responden 

Remaja akhir Dewasa awal Dewasa akhir Lansia awal 

n % n       %     n     %     n % 

Negatif 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 

Netral 0 0 0 0 1 5.6 1 3.6 

Positif 4 100 10 100 17 94.4 18 96.4 

Total 4 100 10 100 18 100 28 100 

 

Tabel 23 menunjukkan bahwa sebanyak 100 persen responden dengan 

kategori usia remaja akhir memiliki persepsi yang positif terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh responden dengan 

kategori usia dewasa awal, yaitu 100 persen memiliki persepsi yang positif. 

Responden dengan kategori usia dewasa akhir memiliki perbedaan persepsi, 

sebanyak 5.6 persen memiliki persepsi yang netral dan sebanyak 94.4 persen 

memiliki persepsi yang positif. Selanjutnya, sebanyak 3.6 persen dari responden 

dengan kategori lansia awal memiliki persepsi netral dan sebanyak 96.4 persen 

memiliki persepsi yang positif. 

Berdasarkan tabulasi silang dan hasil uji korelasi Rank Spearman, tidak 

terlihat hubungan yang signifikan antara usia dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = -0.052, p = 0,694). Ini berarti 

hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan nyata antara usia 

dengan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ditolak. Hasil ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Frisellya dan Rahardyan 

(2009). Pada penelitian tersebut, persepsi terhadap sampah memiliki hubungan 

nyata dengan usia responden.  

Dalam penelitin ini, usia tidak memiliki hubungan nyata dengan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga diduga karena kegiatan-kegiatan 

pengelolaan sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

siapa saja. Responden dengan kategori usia manapun dapat melakukan 

pengelolaan sampah karena responden masih tergolong ke dalam usia produktif, 

sehingga tidak menemukan kesulitan dalam melakukan pengelolaan sampah 

rumah tangga. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Dali (1982) dalam 

Hermawan (2005), persepsi sangat bergantung pada kemampuan diri individu. 

Masyarakat dengan usia muda hingga tua mampu untuk melakukan pengelolaan 
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sampah rumah tangga, sehingga persepsi mereka terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga tidak berbeda.  

Hubungan antara Jenis Kelamin dan Persepsi terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

Responden pada penelitian ini mayoritas adalah perempuan, yaitu sebanyak 

27 responden, dan 33 responden lainnya adalah laki-laki. Persentase dari 

responden laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 45 dan 50 persen. 

Berikut merupakan hasil tabulasi silang antara jenis kelamin dan persepsi 

masyarakat yang disajikan dalam Tabel 24. 

 

Tabel 24  Hubungan antara jenis kelamin dan persepsi masyarakat terhadap 

       pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan 

n % n % 

Negatif 0 0.0 0 0.0 

Netral 1 3.7 1 3.0 

Positif 26 96.3 32 97.0 

Total 27 100 33 100 

 

Tabel 24 menunjukkan bahwa dari 27 responden dengan jenis kelamin laki-

laki, sebanyak 96.3 persen memiliki persepsi yang positif dan 3.7 persen memiliki 

persepsi yang netral. Selanjutnya, dari 33 responden dengan jenis kelamin 

perempuan, sebanyak 3 persen memiliki persepsi netral dan 97 persen memiliki 

persepsi yang positif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Berdasarkan tabulasi silang dan uji korelasi Rank Spearman, tidak terlihat 

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan persepsi responden 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = 0.019, p = 0.887). Artinya  

hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

jenis kelamin dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Sarwono (1999) yang menyatakan bahwa jenis kelamin sebagai salah satu faktor 

internal individu mempengaruhi persepsi seseorang. 

Jenis kelamin tidak memiliki hubungan nyata dengan persepsi terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga diduga karena warga RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah seluruhnya telah menerima informasi dan stimulus yang 

cenderung sama mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Seperti pendapat 

yang diungkapkan oleh Sarwono (1999), persepsi pada hakikatnya adalah proses 

kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang 

lingkungan. Ketika informasi yang diperoleh dari lingkungan sama, akan 

terbentuk persepsi yang cenderung sama sehingga walaupun jenis kelamin 

responden berbeda, baik responden laki-laki maupun responden perempuan akan 

memiliki persepsi yang sama. Dengan begitu, jenis kelamin tidak berhubungan 

dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 
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Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga 

Responden pada penelitian ini mayoritas telah menempuh pendidikan 

hingga tingkat SMU, yaitu sebanyak 45 orang atau 75 persen dari total responden. 

Berikut merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat pendidikan dan persepsi 

masyarakat yang disajikan pada Tabel 25. 

 

Tabel 25  Hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi masyarakat terhadap 
   pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Tingkat pendidikan 

SD SLTP SMU S1/S2/S3 

n % n % n % N % 

Negatif 0 0 0 0 0 0.0 0 0 

Netral 0 0 0 0 2 4.4 0 0 

Positif 4 100 4 100 43 95.6 7 100 

Total 4 100 4 100 45 100 7 100 

 

Tabel 25 menunjukkan bahwa dari 4 responden dengan tingkat pendidikan 

SD, sebanyak 100 persen memiliki persepsi yang positif. Hasil yang sama juga 

ditunjukkan oleh responden dengan tingkat pendidikan SLTP, yaitu 100 persen 

memiliki persepsi yang positif. Dari 45 responden dengan tingkat pendidikan 

SMU, sebanyak 95.6 persen memiliki persepsi yang positif dan 4.4 persen 

memiliki persepsi yang netral. Selanjutnya, dari 7 responden dengan tingkat 

pendidikan S1, seluruh responden (100 persen) memiliki persepsi positif terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

Berdasarkan tabulasi silang dan hasil uji korelasi Rank Spearman, tidak 

terlihat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = -0.007, p = 0.957). Artinya 

hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

tingkat pendidikan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penjelasan Asngari (1984) dalam 

Puspitasari (2010) yang mengatakan bahwa persepsi tidak hanya ditentukan oleh 

pengalaman masa silam, tetapi juga pendidikan yang berperan membentuk kognisi 

seseorang.  

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga diduga karena sebaran responden 

berdasarkan tingkat pendidikan terpusat hanya pada kategori SMU, sehingga 

penyebarannya tidak merata. Selain itu, wilayah RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah juga sering melakukan kumpul warga. Dalam pertemuan itu, diskusi yang 

dilakukan dapat berfungsi sebagai penyebar informasi sehingga walaupun tingkat 

pendidikan berbeda, informasi yang disebarkan juga akan diterima oleh responden 

dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan begitu, tingkat pendidikan tidak 

menentukan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

secara signifikan. 
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Hubungan antara Status Pekerjaan dan Persepsi terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga 

Responden dalam penelitian ini yang memiliki pekerjaan tetap adalah 

sebanyak 36 orang, dengan persentase 60 persen. Sisanya sebanyak 24 orang atau 

40 persen responden tidak bekerja. Berikut merupakan hasil tabulasi silang antara 

status pekerjaan dan persepsi masyarakat yang disajikan pada Tabel 26. 

 

Tabel 26  Hubungan antara status pekerjaan dan persepsi masyarakat terhadap 
     pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Status pekerjaan 

Tidak bekerja Bekerja 

n % n % 

Negatif 0 0.0 0 0.0 

Netral 1 4.2 1 2.8 

Positif 23 95.8 35 97.2 

Total 24 100 36 100 

 

Tabel 26 menunjukkan bahwa dari 24 responden yang tidak bekerja, 

sebanyak 95.8 persen memiliki persepsi yang positif dan 4.2 persen memiliki 

persepsi yang netral. Selanjutnya, dari 36 responden tidak bekerja, sebanyak 2.8 

persen memiliki persepsi netral dan 97.2 persen memiliki persepsi yang positif 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. 

Berdasarkan tabulasi silang dan hasil uji korelasi Rank Spearman, tidak 

terlihat hubungan yang signifikan antara status pekerjaan seseorang dengan 

persepsinya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = 0.038, p = 0.774). 

Artinya hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan yang 

nyata antara status pekerjaan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga ditolak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Palenewen (1993) bahwa 

persepsi tidak bergantung pada status pekerjaan.  

Status pekerjaan akan menentukan banyaknya waktu luang yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Responden yang tidak bekerja akan secara 

otomatis memiliki waktu luang yang lebih banyak daripada responden yang 

bekerja. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data di atas menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang nyata antara status pekerjaan dengan persepsi terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga karena kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah 

rumah tangga misalnya seperti penerapan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari 

dapat dilaksanakan kapanpun tanpa harus meluangkan waktu tertentu untuk 

melakukannya. Selain itu, di RW 01 Kelurahan Kunciran Indah kegiatan seperti 

penimbangan sampah, pembuatan kerajinan tangan bersama, dan pembuatan 

kompos juga dilakukan pada hari libur, sehingga baik warga yang bekerja maupun 

tidak bekerja memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan pengelolaan 

sampah rumah tangga. Dengan begitu, baik responden yang bekerja maupun tidak 

bekerja memiliki pandangan yang sama terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga. 



54 
 

Hubungan antara Pendapatan dan Persepsi terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

Responden dalam penelitian ini yang memiliki tingkat pendapatan tinggi 

adalah sebanyak 27 orang atau 45 persen. Sisanya yaitu sebanyak 23 orang atau 

55 persen responden memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Berikut 

merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat pendapatan dengan persepsi 

masyarakat yang disajikan pada Tabel 27. 

  

Tabel 27  Hubungan antara pendapatan dan persepsi masyarakat terhadap 

         pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Tingkat pendapatan 

Rendah Tinggi 

N % n % 

Negatif 0 0.0 0 0 

Netral 2 7.4 0 0 

Positif 25 92.6 33 100 

Total 27 100 33 100 

 

Tabel 27 menunjukkan bahwa dari 27 responden dengan tingkat pendapatan 

rendah, sebanyak 92.6 persen memiliki persepsi yang positif dan 7.4 persen 

memiliki persepsi yang netral. Selanjutnya, dari 33 responden dengan tingkat 

pendapatan tinggi, seluruh responden (100 persen) memiliki persepsi yang positif 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Pada kategori ini tidak terdapat 

responden yang memiliki persepsi netral maupun negatif. Mayoritas responden 

baik yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi maupun rendah memiliki 

persepsi yang positif.  

Berdasarkan tabulasi silang dan uji korelasi Rank Spearman, tidak terlihat 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = 0.205, p = 0.116). Artinya 

hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

tingkat pendapatan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuwono 

(2006) yang menyatakan bahwa pendapatan seseorang tidak berpengaruh nyata 

pada persepsi. 

Pendapatan warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah dapat dikatakan 

tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Penabungan sampah 

yang dilakukan masyarakat di bank sampah ataupun penjualan hasil kerajinan dan 

kompos tentunya mendapat imbalan berupa uang yang akan menambah 

penghasilan warga. Walaupun demikian, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat menilai 

bahwa menabung sampah di bank sampah dan mengolah sampah menjadi kompos 

atau kerajinan adalah kegiatan yang bukan semata-mata mencari keuntungan. 

Responden menilai bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga lingkungan 

agar bebas dari penumpukan sampah, sehingga walaupun tingkat pendapatan 
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mereka tidak terlalu tinggi, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga tetap positif. 

Hubungan antara Pengetahuan dan Persepsi terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang dengan pengetahuan 

rendah dan 57 orang dengan pengetahuan tinggi. Sebagian besar sudah memiliki 

pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut 

merupakan hasil tabulasi silang antara pengetahuan dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang disajikan dalam Tabel 28.  

  

Tabel 28  Hubungan antara pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap 

        pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Pengetahuan 

Rendah Tinggi 

n % n % 

Negatif 0 0.0 0 0.0 

Netral 2 66.3 1 1.8 

Positif 1 33.3 56 98.2 

Total 3 100 57 100 

 

Tabel 28 menunjukkan bahwa dari 3 responden dengan kategori 

pengetahuan rendah, 33.3 persen memiliki persepsi yang positif. Responden 

dengan pengetahuan rendah sebanyak 66.3 persen berpersepsi netral. Selanjutnya, 

dari 57 responden dengan kategori pengetahuan tinggi, sebanyak 98.2 persen 

memiliki persepsi yang positif dan 1.8 persen memiliki persepsi yang netral 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Responden dengan tingkat 

pengetahuan tinggi cenderung memiliki persepsi yang positif terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga.  

Berdasarkan tabulasi silang dan uji korelasi Rank Spearman, terlihat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan persepsi terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga (r = 0.383, p = 0.002). Artinya hipotesis penelitian ini yang 

menduga bahwa terdapat hubungan yang nyata antara pengetahuan dan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga diterima. Hasil ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Robbins (2001) yang mengatakan bahwa 

pengetahuan sebagai bagian dari individu yang bersangkutan mempengaruhi 

pembentukan persepsi. Pengetahuan merupakan sumber informasi yang akan 

diproses oleh otak manusia untuk diinterpretasikan menjadi sebuah penilaian, 

sehingga pengetahuan seseorang tentang objek/peristiwa berperan penting dalam 

pembentukan persepsi terhadap objek/peristiwa tersebut.  

Mayoritas warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah sudah sadar dan paham 

tentang manfaat dari pengelolaan sampah rumah tangga. Mereka mengetahui 

bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan dapat mencegah timbulnya masalah 

mengenai sampah. Warga juga sudah familiar dengan kegiatan-kegiatan 

pengelolaan sampah rumah tangga sehingga terbentuk persepsi yang positif. 
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Hubungan antara Pengalaman dan Persepsi terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang dengan kategori 

pengalaman rendah dan 54 orang dengan kategori pengalaman tinggi. Sebagian 

besar responden telah berpengalaman dengan pengelolaan sampah rumah tangga 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan hasil tabulasi 

silang antara pengalaman dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga yang disajikan dalam Tabel 29. 

 

Tabel 29  Hubungan antara pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap 
        pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Pengalaman 

Rendah Tinggi 

n % n % 

Negatif 0 0.0 0 0 

Netral 2 33.3 0 0 

Positif 4 66.7 54 100 

Total 6 100 54 100 

 

Tabel 29 menunjukkan bahwa dari 6 responden dengan kategori 

pengalaman rendah, sebanyak 66.7 persen memiliki persepsi yang positif dan 33.3 

persen memiliki persepsi yang netral. Selanjutnya, dari 54 responden dengan 

kategori pengalaman tinggi, seluruh responden (100 persen) memiliki persepsi 

yang positif. Pada kategori ini tidak terdapat responden yang memiliki persepsi 

netral maupun negatif. Responden dengan tingkat pengalaman tinggi cenderung 

memiliki persepsi yang positif terhadap pegelolaan sampah rumah tangga.  

Berdasarkan tabulasi silang dan uji korelasi Rank Spearman, terlihat adanya 

hubungan yang signifikan antara pengalaman dan persepsi terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga (r = 0.557, p = 0.000). Artinya hipotesis penelitian ini yang 

menduga bahwa terdapat hubungan yang nyata antara pengalaman dan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga diterima. Sejalan dengan pendapat 

yang diutarakan oleh Asngari (1984) dalam Puspitasari (2010), proses 

pembentukan persepsi diawali dari perolehan informasi kemudian dilakukan 

penyaringan dan penyusunan informasi tersebut menjadi satu kesatuan yang 

bermakna dan akhirnya diinterpretasikan mengenai fakta dari keseluruhan 

informasi. Pada fase interpretasi ini, pengalaman memegang peranan penting 

untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap objek yang diamati. 

Selain itu, pengalaman responden juga berarti bahwa responden secara 

langsung telah merasakan suatu kegiatan dengan inderanya. Hal ini sangat erat 

kaitannya dengan pengertian persepsi yang dijelaskan oleh Leavitt (1978), yaitu 

persepsi merupakan penilaian atau interpretasi seseorang terhadap stimulus yang 

ditangkap oleh alat inderanya. Pengalaman merupakan hasil akumulasi dari proses 

belajar yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu 

objek/peristiwa. Pengalaman memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi 

terhadap pengelolaan rumah karena pengalaman menjadi dasar bagi seseorang 

untuk mempersepsi sesuatu. 
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Hubungan antara Faktor Eksternal Individu dan Persepsi terhadap  

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Faktor internal eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

individu. Dalam penelitian ini, yang termasuk faktor eksternal individu adalah 

peran pemerintah/tokoh masyarakat dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

 

Hubungan antara Peran Pemerintah/Tokoh Masyarakat dan Persepsi 

terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Seluruh responden di dalam penelitian ini menganggap bahwa peran tokoh 

masyarakat, khususnya ketua RW 01 Kelurahan Kunciran Indah memiliki peran 

yang tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut merupakan hasil 

tabulasi silang antara peran pemerintah/tokoh masyarakat dan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang disajikan dalam Tabel 30. 

 

Tabel 30  Hubungan antara peran pemerintah/tokoh dan persepsi masyarakat 
       terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Peran pemerintah/Tokoh masyarakat 

Rendah Tinggi 

n % n % 

Negatif 0 0 0 0.0 

Netral 0 0 2 3.3 

Positif 0 0 58 96.7 

Total 0 0 60 100 

 

Tabel 30 menunjukkan bahwa dari 60 responden yang menganggap peran 

pemerintah/tokoh masyarakat tinggi, sebanyak 96.7 persen memiliki persepsi 

yang positif dan 3.3 persen memiliki persepsi yang netral. Tidak terdapat 

responden yang menganggap bahwa peran pemerintah/tokoh masyarakat rendah 

sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif 

karena tingginya peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga.  

Hasil olah data dengan SPSS menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara peran pemerintah/tokoh masyarakat dengan persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (r = 0.495, p = 0.000). Artinya 

hipotesis penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan nyata antara 

peran pemerintah/tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

dengan persepsi masyarakat terhadap pengelelolaan sampah rumah tangga dapat 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yolarita (2011) mengenai pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R di Kota Solok. 

Masyarakat melihat bahwa tokoh masyarakat berperan dalam memberikan 

informasi dan motivasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tokoh 

masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh 

masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Contoh yang 

diberikan oleh tokoh masyarakat membuat masyarakat berpandangan bahwa 
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apabila tokoh masyarakat melakukannya, maka masyarakat juga sebaiknya turut 

melakukannya karena tokoh masyarakat sudah mengimbau masyarakat untuk 

melakukannya. Dengan begitu, masyarakat menjadi tertarik untuk turut 

menerapkan prinsip 3R dalam mengelola sampah rumah tangganya. 

Keadaan yang ada di lapangan memang menunjukkan bahwa keberhasilan 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah dalam menyadarkan warganya tentang urgensi 

dari pengelolaan sampah rumah tangga tidak terlepas dari peran ketua RW 01, 

yaitu Bapak TKD. Sebagai tokoh masyarakat yang dihormati beliau serta rekan-

rekan pengurus bank sampah Gawe Rukun giat menggencarkan program-program 

dan mengajak warga untuk turut berpartisipasi. Sosialisasi kepada warga dan 

diskusi-diskusi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga membuat warga 

tersadar bahwa banyak manfaat yang dapat diterima dari hasil pengelolaan 

sampah, misalnya manfaat secara sosial, ekonomi, dan estetika sehingga dengan 

sadarnya masyarakat, persepsi yang muncul terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga menjadi positif. 

Hubungan antara Sarana dan Prasarana dengan Persepsi terhadap 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Seluruh responden di dalam penelitian ini menganggap bahwa sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah rumah tangga sudah memadai. Berikut merupakan 

hasil tabulasi silang antara sarana dan prasarana dan persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga yang disajikan dalam Tabel 30. 

 

Tabel 31  Hubungan antara sarana dan prasarana dengan persepsi masyarakat 

                     terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

Persepsi 

Sarana dan prasarana 

Rendah Tinggi 

n % n % 

Negatif 0 0 0 0.0 

Netral 0 0 2 3.3 

Positif 0 0 58 96.7 

Total 0 0 60 100 

 

Tabel 31 menunjukkan bahwa dari 60 responden yang menganggap sarana 

dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga di RW 01 Kelurahan Kunciran 

Indah memadai, sebanyak 96.7 persen memiliki persepsi yang positif dan 3.3 

persen memiliki persepsi yang netral. Tidak terdapat responden yang menganggap 

bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga di RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah tidak memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa 

mayoritas responden (96.7 persen) memiliki persepsi positif karena memadainya 

fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah. 

Hasil olah data menujukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

anatara sarana dan prasarana dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga (r = 0.393, p = 0.002). Artinya hipotesis penelitian ini yang 

menduga bahwa terdapat hubungan nyata antara sarana dan prasarana pengelolaan 
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sampah rumah tangga dengan persepsi masyarakat terhadap pengelelolaan sampah 

rumah tangga dapat diterima. Semakin memadai sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah rumah tangga, maka akan semakin baik persepsi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga, begitu juga sebaliknya, semakin tidak 

memadai sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga, maka akan 

semakin negatif persepsinya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.  

Menurut Yolarita (2011), keberadaan sarana dan prasarana merupakan 

faktor yang penting bagi pengelolaan sampah rumah tangga. Sarana dan prasarana 

akan menunjang jalannya proses pengelolaan sampah rumah tangga. RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai 

dengan kriteria TPS 3R berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sehingga proses pengelolaan sampah 

rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah pendapat yang 

dikemukakan oleh seorang warga yang ditemui saat penelitian. 

 

“Enak neng, kalo punya sampah, basah atau kering, kita tinggal kumpulin aja 

nanti dibawa ke bank sampah. Ada yang buat bikin kompos, ada yang buat 

sampah keringnya, jadinya gampang.” (MH 44 tahun). 

 

Kemudahan yang didapatkan dengan adanya sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah rumah tangga yang memadai membuat masyarakat 

berpandangan positif dan termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan sampah 

rumah tangga. 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  

SAMPAH RUMAH TANGGA 

 

Bab sebelumnya telah membahas tentang persepsi dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Secara keseluruhan, warga 

RW 01 Kelurahan Kunciran Indah ternyata memiliki persepsi yang positif 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (Tabel 18). Warga menilai bahwa 

pengelolaan sampah rumah tangga dapat merupakan hal yang penting dilakukan 

dan dapat mendatangkan manfaat. Sebaran responden berdasarkan persepsi 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga disajikan dalam Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Sebaran responden berdasarkan persepsi terhadap pengelolaan sampah  

rumah tangga 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa persepsi terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga yang terbentuk pada warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah 

sudah baik. Persepsi yang positif ini terbentuk terutama disebabkan oleh 

lingkungan tempat tinggal yang kondusif untuk melaksanakan pengelolaan 

sampah rumah tangga. Keberadaan Bank sampah Gawe Rukun yang terletak dekat 

dengan tempat tinggal membuat warga memandang bahwa sampah yang terlihat 

sebagai barang yang sudah tidak berguna sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali 

menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, adanya peran tokoh masyarakat yang 

tinggi dan sarana dan prasarana yang memadai merupakan keunggulan daerah ini 

sehingga membuat masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga. 

Selanjutnya, secara keseluruhan tingkat partisipasi warga RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah tinggi (Tabel 21). Mayoritas warga telah terlibat dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Gambar 4). Prinsip 3R telah banyak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari 

dan pengelolaan sampah di Bank Sampah Gawe Rukun berjalan secara 

berkesinambungan. Peran serta masyarakat merupakan kunci dari berhasilnya 

daerah ini menjadi daerah dengan lingkungan yang bersih dan asri. Pengelolaan 

sampah yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga akan memudahkan 
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proses pengelolaan sampah selanjutnya sehingga dapat mengurangi jumlah 

tumpukan sampah yang ditampung di tempat pembuangan sampah akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Sebaran responden berdasarkan partisipasi terhadap pengelolaan 

     sampah rumah tangga 

 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Manurung (2008), persepsi 

seseorang terhadap pengelolaan sampah mempengaruhi partisipasinya dalam 

pengelolaan sampah. Begitu pula yang terjadi pada warga RW 01 Kelurahan 

Kunciran Indah, mereka yang memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga cenderung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga (Tabel 32).  

 

Tabel 32  Hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

  sampah rumah tangga 

Partisipasi 

Persepsi masyarakat 

Negatif Netral Positif 

n % n % n % 

Rendah 0 0 2 100 4 6.9 

Tinggi 0 0 0 0 54 93.1 

Jumlah 0 0 2 100 58 100 

 

Pada Tabel 32 terlihat bahwa sebanyak 93.1 responden dengan persepsi 

positif memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. Persentase yang besar ini memiliki arti bahwa mayoritas warga RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah yang memiliki penilaian baik terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga turut aktif melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga. 

Hal ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh warga terhadap 

berjalannya program pengelolaan sampah yang ada di RW 01, seperti yang 

dikatakan oleh Bapak MJ (50 tahun). 

 

“Saya sangat mendukung program bank sampah di sini. Berkat kerja sama Pak 

RW dan para warga, jadinya bank sampah di sini jalan. Sekarang ibu-ibu pada 



62 
 

bisa bikin kerajinan dari barang bekas dan ada pengolahan jadi kompos. Itu 

bagus.” 

 

Responden dengan persepsi netral memiliki tingkat partisipasi yang rendah 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Responden berpersepsi netral adalah 

responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, 

sehingga partisipasinya dalam pengelolaan sampah rumah tangga juga rendah.  

Berdasarkan Tabel 32, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. Hasil olah data dengan SPSS menunjukkan nilai koefisien korelasi linier 

(r) antara persepsi terhadap partisipasi adalah 0.726. Hal ini berarti terdapat 

hubungan linier yang sangat kuat dan positif antara persepsi dan partisipasi dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga. Artinya, semakin baik persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, maka akan semakin tinggi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, begitu juga 

sebaliknya, semakin negatif persepsi seseorang terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga, maka akan semakin rendah partisipasinya dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga. Nilai p (0.000) < α (0.05) memiliki arti bahwa hipotesis 

penelitian ini yang menduga bahwa terdapat hubungan nyata antara persepsi 

masyarakat terhadap pengelelolaan sampah rumah tangga dengan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dapat diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Juarsyah (2007) yang 

menjelaskan bahwa partisipasi yang dilakukan seseorang dilandasi oleh persepsi, 

dan persepsi memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi. Selain itu, 

Notoatmodjo (2003) menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan seseorang 

tidak akan langsung terwujud karena diperlukan faktor pendukung atau kondisi 

yang memungkinkan untuk terwujudnya suatu tindakan. Persepsi merupakan 

faktor pendukung terwujudnya tindakan tersebut sehingga berhubungan erat 

dengan tindakan seseorang. Warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah memiliki 

persepsi yang positif serta lingkungan kondusif untuk melaksanakan pengelolaan 

sampah rumah tangga sebagai faktor pendukung terwujudnya partisipasi. Faktor 

tersebut yang mendorong para warga untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Persepsi warga RW 01 Kelurahan Kunciran Indah terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga secara keseluruhan adalah positif dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara keseluruhan sudah 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang kondusif dan  mayoritas warga 

sudah sadar akan manfaat dari pengelolaan sampah rumah tangga sehingga 

mereka turut berpersepsi positif dan berpartisipasi dalam menerapkan prinsip 

3R dalam kehidupan sehari-hari secara langsung serta melaksanakan kegiatan 

pengelolaan sampah secara tidak langsung. Bentuk partisipasi yang masih 

jarang dilaksanakan oleh warga, yaitu membawa wadah sendiri ketika 

berbelanja karena dirasa kurang praktis. 

2. Faktor internal individu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 

pekerjaan, tingkat pendapatan, pengetahuan, dan pengalaman tidak seluruhnya 

berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang berhubungan signifikan 

terhadap persepsi masyarakat adalah pengetahuan dan pengalaman. 

Pengetahuan dan pengalaman memiliki hubungan signifikan dengan persepsi 

karena pengetahuan dan pengalaman merupakan dasar bagi seorang individu 

untuk membentuk persepsi terhadap suatu objek/kejadian yang ada di 

lingkungannya. Kemudian, faktor eksternal individu seperti peran 

pemerintah/tokoh masyarakat dan sarana dan prasarana memiliki hubungan 

yang signifikan dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hal 

ini disebabkan oleh stimulus yang diberikan oleh lingkungan diinterpretasikan 

oleh individu dalam proses persepsi, sehingga keadaan lingkungan 

berhubungan dengan persepsi seorang individu. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Artinya, ketika persepsi seseorang 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga adalah positif, maka tingkat 

partisipasi individu tersebut dalam pengelolaan sampah rumah tangga akan 

tinggi. Dengan persepsi warga RW 01 Kelurahan Kunciran yang positif 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, partisipasi warga juga tinggi 

sehingga daerah ini berhasil meraih predikat lingkungan terbersih kategori 

binaan DKP dan memiliki bank sampah yang dijadikan percontohan. 

 

Saran 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa lingkungan memiliki pengaruh 

yang besar terhadap pembentukan persepsi dan partisipasi masyarakat. Oleh 

karena itu, dibutuhkan lingkungan yang kondusif dan tokoh masyarakat yang 

dapat berperan sebagai penggerak untuk memajukan suatu daerah. Tokoh yang 

dihormati oleh masyarakat merupakan modal bagi suatu daerah untuk dapat 

melakukan program-program pembangunan secara partisipatif. 

2. Salah satu langkah yang paling penting untuk mengajak masyarakat untuk 

melakukan pengelolaan sampah adalah dengan mengubah persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah. Perlu adanya penyadaran melalui sosialisasi dan 
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pemantauan secara berkala agar pengelolaan sampah rumah tangga dapat 

berjalan secara berkelanjutan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah tumah tangga ini, maka saran yang dapat diberikan 

adalah rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, yaitu: 

a. Perlu diteliti tentang perbandingan persepsi dan partisipasi masyarakat 

antara dua daerah yang memiliki kondisi pengelolaan sampah rumah 

tangga yang berbeda. 

b. Perlu diteliti tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga mengingat masalah 

mengenai sampah sudah semakin mengkhawatirkan seiring bertambahnya 

jumlah penduduk. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

No. Kode Sampel:                    Nama Responden: 

Tanggal Pengisian: 

 

 

Kuesioner Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam  

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

  Diwyacitra Tansatrisna, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)  

Program Studi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 

 

I. BAGIAN 1 – Karakteristik Internal Individu 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.  

FAKTOR INTERNAL INDIVIDU 

No. Karakteristik  Jawaban 

1. Usia : _____ tahun 

2. Jenis Kelamin : 
[A]  Laki-laki 

[B]  Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir : 

[A]  SD 

[B]  SLTP 

[C]  SMU 

[D]  S1/S2/S3 

4. Pekerjaan : 

[A]  Tidak bekerja 

[B]  Bekerja 

Pekerjaan: __________________________ 

5. Pendapatan Perbulan : 

[A]  < Rp 2.444.301 

[B]  > Rp 2.444.301 

       Jumlah pendapatan: Rp ________________ 

Pengetahuan 

No. Pertanyaan  Jawaban 

6. 

Yang dimaksud dengan 

pengelolaan sampah dengan 

prinsip 3R adalah… 

: 

[A]  reuse, recycle, result 

       (memakai kembali, daur ulang, hasil) 

[B]  reuse, restore, recycle 

       (memakai kembali, menyimpan, daur ulang) 

[C]  reduce, reuse, recycle 

       (mengurangi, memakai kembali, daur ulang) 

[D]  reduce, restore, result 

       (mengurangi, menyimpan, hasil) 
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7. 

Yang tidak termasuk manfaat 

dari pengelolaan sampah 

dengan prinsip 3R adalah… 

: 

[A]  menambah lama waktu pengelolaan sampah     

       rumah tangga 

[B]  mengurangi kebutuhan lahan tempat  

       pembuangan sampah akhir 

[C]  membantu pengelolaan sampah secara dini  

       dan cepat 

[D]  menghemat biaya pengangkutan sampah ke  

       tempat pembuangan akhir 

8. 
Sampah yang sudah 

terkumpul sebaiknya… 
: 

[A]  dibuang ke selokan 

[B]  dibakar 

[C]  didaur ulang 

[D]  disembunyikan 

9. 

Sampah yang dapat dijadikan 

sebagai pupuk kompos 

adalah sampah… 

: 

[A]  sisa makanan 

[B]  kaleng 

[C]  plastik 

[D]  botol 

10. 

Berikut ini adalah manfaat 

yang didapat dari pupuk 

kompos, kecuali… 

: 

[A]  memperbaiki struktur tanah 

[B]  mengurangi kebutuhan pupuk kimia 

[C]  meningkatkan oksigen dalam tanah 

[D]  membuat tanaman berumur pendek 

11. 

Yang termasuk ke dalam 

kategori sampah organik 

adalah… 

: 

[A]  daun-daunan, sisa makanan, sisa sayuran 

[B]  kertas, kain, daun-daunan 

[C]  sisa makanan, botol-botolan, kertas 

[D]  sisa sayuran, plastik, kertas 

12. 

Sampah berikut adalah jenis 

sampah yang sulit terurai, 

kecuali… 

: 

[A]  sterofoam 

[B]  sisa makanan 

[C]  plastik 

[D]  kain 

13. 

Timbunan sampah yang 

dibiarkan dan tidak dikelola 

dapat menimbulkan dampak 

buruk seperti berikut, 

kecuali… 

: 

[A]  sumber penyakit 

[B]  banjir 

[C]  pencemaran udara 

[D]  lingkungan asri 

Pengalaman 

14. 

Berilah tanda centang (✓) 

pada kegiatan yang pernah 

Anda lakukan dalam 3 tahun 

terakhir 

(boleh lebih dari satu) 

: 

[   ]  mengolah sampah menjadi kompos 

[   ]  membuat kerajinan dari barang bekas 

[   ]  memilah sampah organik dan anorganik 

[   ]  menabung sampah di bank sampah 

[   ]  memindahkan sampah ke TPS 

[   ]  kerja bakti membersihkan lingkungan 

[   ]  mengikuti kegiatan/pelatihan yang diseleng-       

        garakan oleh lembaga yang mengelola  

        sampah rumah tangga 

[   ]  mengikuti sosialisasi/penyuluhan mengenai  

        pengelolaan sampah rumah tangga 
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II. BAGIAN 2 – Faktor Eksternal Individu 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.  

FAKTOR EKSTERNAL INDIVIDU 

A. Peran Pemerintah/Tokoh Masyarakat 

No. Pertanyaan Ya Tidak Ket. 

15. 

Apakah dalam tiga tahun terakhir ada penyuluhan oleh 

pihak pemerintah mengenai pemilahan sampah rumah 

tangga di daerah Anda tinggal? 

  

 

16. 

Apakah dalam tiga tahun terakhir ada penyuluhan oleh 

pihak pemerintah mengenai pembuatan pupuk kompos di 

daerah Anda tinggal? 

  

 

17. 

Apakah dalam tiga tahun terakhir ada penyuluhan oleh 

pihak pemerintah mengenai pembuatan kerajinan dari 

barang bekas di daerah Anda tinggal? 

  

 

18. 
Apakah dalam tiga tahun terakhir ada pelatihan mengenai 

pembuatan pupuk kompos di daerah Anda tinggal? 
  

 

19. 

Apakah dalam tiga tahun terakhir ada pelatihan mengenai 

pembuatan kerajinan dari barang bekas di daerah Anda 

tinggal? 

  

 

20. 
Apakah Anda melihat tokoh masyarakat memindahkan 

sampah rumah tangga ke bank sampah? 
  

 

21. 
Apakah Anda melihat tokoh masyarakat melaksanakan 

pembuatan pupuk kompos? 
  

 

22. 
Apakah Anda melihat tokoh masyarakat membuat 

kerajinan dari barang bekas? 
  

 

23. 

Apakah Anda melihat tokoh masyarakat mengimbau 

masyarakat untuk memindahkan sampah rumah tangga ke 

bank sampah? 

  

 

24. 

Apakah Anda melihat tokoh masyarakat mengimbau 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan membuat pupuk 

kompos? 

  

 

25. 

Apakah Anda melihat tokoh masyarakat mengimbau 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan membuat kerajinan 

dari barang bekas? 

  

 

26. 
Apakah Anda melihat tokoh masyarakat mengajak untuk 

berdiskusi mengenai masalah persampahan? 
  

 

B. Sarana dan Prasarana 

No. Pertanyaan Ya Tidak Ket. 

27. 

Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda tersedia tong 

sampah yang memisahkan antara sampah organik dan 

sampah anorganik? 
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28. 
Apakah jumlah tong sampah yang tersedia di lingkungan 

tempat tinggal Anda sudah mencukupi? 
  

 

29. 

Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat 

fasilitas untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi 

pupuk kompos? 

  

 

30. 
Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat jasa 

pengangkutan sampah rumah tangga secara rutin? 
  

 

31. 
Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat 

tempat pembuangan sampah terpadu? 
  

 

32. 

Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat 

lembaga/pengurus yang khusus bergerak di bidang 

pengelolaan sampah rumah tangga? 

  

 

 

III. BAGIAN 3 – Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Anda anggap paling 

sesuai.  

S = Setuju 

CS  = Cukup Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

No. Pernyataan S CS KS TS 

33. Sampah rumah tangga perlu dikelola setiap hari     

34. 
Sampah rumah tangga yang dibiarkan menumpuk 

dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan 

    

35. 
Sampah sebaiknya dipilah sebelum dibuang ke tempat 

sampah 

    

36. 
Pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos 

memberikan manfaat bagi Anda 

    

37. 
Pengolahan sampah rumah tangga menjadi suatu 

kerajinan baru memberikan manfaat bagi Anda 

    

38. 
Pemakaian plastik sebaiknya dikurangi karena plastik 

sulit terurai secara alami 

    

39. 
Sampah yang masih dapat dipakai sebaiknya 

dimanfaatkan kembali 

    

40. 

Pemindahan sampah ke tempat pembuangan sementara 

penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan 

sampah rumah tangga 

    

41. Pembuatan pupuk kompos mudah dilakukan     
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42. 
Pembuatan kerajinan dari barang bekas mudah 

dilakukan 

    

43. 

Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi 

jumlah sampah merupakan cara yang efisien dalam 

mengatasi masalah sampah rumah tangga  

    

44. 

Pengelolaan sampah dengan prinsip memakai kembali 

sampah yang masih dapat dipakai merupakan cara 

yang efisien dalam mengatasi masalah sampah rumah 

tangga 

    

45. 

Pengelolaan sampah dengan prinsip mendaur ulang 

sampah merupakan cara yang efisien dalam mengatasi 

masalah sampah rumah tangga 

    

46. 
Pembayaran biaya retribusi untuk fasilitas pengelolaan 

sampah perlu dilakukan setiap bulan 

    

 

IV. BAGIAN 4 – Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Anda anggap paling 

sesuai.  

TP = Tidak Pernah 

J = Jarang 

CS = Cukup Sering 

S = Sering 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Langsung 

No. Pernyataan TP J CS S 

47. 
Saya memilah sampah organik dan anorganik sebelum 

membuangnya ke tempat sampah 
    

48. Saya membawa wadah sendiri ketika berbelanja     

49. 
Saya menghemat penggunaan plastik dengan 

menggunakannya berulang kali 
    

50. Saya menggunakan kertas pada kedua sisinya     

51. 
Saya menggunakan serbet yang terbuat dari kain 

daripada menggunakan tissue 
    

52. Saya menggunakan produk yang dapat diisi ulang     

53. 

Saya memanfaatkan kembali botol bekas yang masih 

dapat digunakan (untuk wadah detergen, pewangi, 

minyak goreng, dll) 

    

54. 
Saya membawa sampah yang telah dipilah ke tempat 

pembuangan sementara (bank sampah) 
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55. 
Saya terlibat dalam pembuatan kerajinan (tas, dompet, 

dll) dari barang bekas bersama warga yang lainnya 
    

56. 
Saya terlibat dalam pendauran ulang sampah menjadi 

pupuk kompos bersama warga yang lainnya 
    

57. Saya mengikuti kegiatan kerja bakti     

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Tidak Langsung 

No. Pernyataan TP J CS S 

58. 
Saya memberikan saran/kritik mengenai pengelolaan 

sampah rumah tangga kepada pengurus RT/RW 
    

59. 
Saya mendiskusikan tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga bersama warga yang lainnya 
    

60. 
Saya mengikuti penyuluhan mengenai pembuatan 

kerajinan dari barang bekas 
    

61. 
Saya mengikuti penyuluhan mengenai pembuatan 

pupuk kompos 
    

62. 
Saya mengikuti pelatihan untuk membuat pupuk 

kompos 
    

63. 
Saya mengikuti pelatihan untuk membuat kerajinan 

dari bahan bekas 
    

64. 
Saya membayar biaya retribusi untuk meningkatkan 

fasilitas pengelolaan sampah setiap bulan 
    

 

 

 

 

 

 

--------------------- TERIMA KASIH --------------------- 
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Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya bank sampah secara swadaya? 

2. Apakah Anda mendukung adanya bank sampah di lingkungan tempat tinggal 

Anda? 

3. Apakah Anda merasakan manfaat dari adanya bank sampah di lingkungan 

tempat tinggal Anda? Manfaat apa yang Anda rasakan? 

4. Apa yang menyebabkan Anda berpartisipasi dalam pembuatan pupuk 

kompos? 

5. Apa yang menyebabkan Anda berpartisipasi dalam pembuatan kerajinan dari 

barang bekas? 

6. Adakah kendala yang Anda rasakan dalam pembuatan pupuk kompos? 

7. Adakah kendala yang Anda rasakan dalam pembuatan kerajinan dari barang 

bekas? 

8. Apakah menurut Anda prinsip 3R sulit/mudah untuk dijalankan? Apa 

alasannya? 

9. Bagaimana manajemen pengelolaan sampah di lingkungan Anda? 

10. Menurut Anda, apakah sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di 

lingkungan tempat tinggal Anda sudah berjalan dengan baik? Apa alasannya? 
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Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 
 

Kondisi Bank Sampah Gawe Rukun dan Taman Bacaan Warga di RT 001/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasilitas umum pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah 

 

 

 

 

 

 

 

  

Warga menyetorkan dan melakukan penimbangan sampah kering 
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Papan reklame yang ada di RW 01 

Kelurahan Kunciran Indah. Daerah ini 

berhasil meraih penghargaan sebagai 

Peringkat I Lingkungan Bersih Kategori 

Binaan DKP pada Lomba Kebersihan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

 

 

 

 

  

Terdapat tulisan yang dipasang pada 

gang tempat tinggal warga untuk 

mengingatkan agar warga selalu 

menjaga kebersihan lingkungan 
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Lampiran 4 Hasil Olah Data SPSS 

 

1. Usia dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Usia Persepsi 

Spearman's rho 

Usia 

Correlation Coefficient 1.000 -.052 

Sig. (2-tailed) . .694 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient -.052 1.000 

Sig. (2-tailed) .694 . 

N 60 60 

 

 

2. Jenis kelamin dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Kelamin Persepsi 

Spearman's rho 

Kelamin 

Correlation Coefficient 1.000 .019 

Sig. (2-tailed) . .887 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .019 1.000 

Sig. (2-tailed) .887 . 

N 60 60 

 

 

3. Pendidikan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Pendidikan Persepsi 

Spearman's rho 

Pendidikan 

Correlation Coefficient 1.000 -.007 

Sig. (2-tailed) . .957 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient -.007 1.000 

Sig. (2-tailed) .957 . 

N 60 60 
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4. Pekerjaan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Pekerjaan Persepsi 

Spearman's rho 

Pekerjaan 

Correlation Coefficient 1.000 .038 

Sig. (2-tailed) . .774 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .038 1.000 

Sig. (2-tailed) .774 . 

N 60 60 

 

 

5. Pendapatan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Pendapatan Persepsi 

Spearman's rho 

Pendapatan 

Correlation Coefficient 1.000 .205 

Sig. (2-tailed) . .116 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .205 1.000 

Sig. (2-tailed) .116 . 

N 60 60 

 

 

6. Pengetahuan dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Pengetahuan Persepsi 

Spearman's rho 

Pengetahuan 

Correlation Coefficient 1.000 .383
**
 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .383
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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7. Pengalaman dan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Pengalaman Persepsi 

Spearman's rho 

Pengalaman 

Correlation Coefficient 1.000 .557
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .557
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

8. Peran pemerintah/tokoh masyarakat dan persepsi terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Peran Persepsi 

Spearman's rho 

Peran 

Correlation Coefficient 1.000 .495
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .495
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

9. Sarana dan prasarana dengan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga 

 

Correlations 

 Sarana Persepsi 

Spearman's rho 

Sarana 

Correlation Coefficient 1.000 .393
**
 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 60 60 

Persepsi 

Correlation Coefficient .393
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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10. Persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan partisipasi dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga 

 

Correlations 

 Persepsi Partisipasi 

Spearman's rho 

Persepsi 

Correlation Coefficient 1.000 .726
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 60 60 

Partisipasi 

Correlation Coefficient .726
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5 Pelaksanaan Penelitian Tahun 2013 

 

 

Kegiatan 

2014 

Februari Maret April Mei Juni Jul

i 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Penyusunan 

proposal skripsi 
                    

  

Kolokium                       

Perbaikan 

proposal 

penelitian 

                    

  

Pengambilan 

data lapangan 
                    

  

Pengolahan dan 

analisis data 

                      

Penulisan draft 

skripsi 

                      

Sidang skripsi                       

Perbaikan 

skripsi 

                      



 
 

Lampiran 6 Kerangka Sampling 

 

No. Nama Jenis Kelamin  No. Nama Jenis Kelamin 

1 Dryt Laki-laki  45 Llt Perempuan 

2 Jmw Perempuan  46 Sgg Laki-laki 

3 Mls Perempuan  47 Tns Laki-laki 

4 Skm Laki-laki  48 Ysl Perempuan 

5 Wyt Perempuan  49 Ekp Laki-laki 

6 Ags Laki-laki  50 Tmr Perempuan 

7 Myy Perempuan  51 Nnr Perempuan 

8 Hdp Laki-laki  52 Dps Laki-laki 

9 Pjh Perempuan  53 Skn Laki-laki 

10 Nzr Laki-laki  54 Syn Perempuan 

11 Stm Perempuan  55 Sra Perempuan 

12 Ekp Laki-laki  56 Skw Laki-laki 

13 Spd Perempuan  57 Frd Perempuan 

14 Tkd Laki-laki  58 Rsl Laki-laki 

15 Tty Perempuan  59 Ags Laki-laki 

16 Srt Laki-laki  60 Trw Perempuan 

17 Slms Perempuan  61 Mjn Perempuan 

18 Swd Laki-laki  62 Syn Laki-laki 

19 Ampk Perempuan  63 Nhd Laki-laki 

20 Agi Laki-laki  64 Sfu Perempuan 

21 Isks Laki-laki 

 

65 Erd Laki-laki 

22 Dny Perempuan 66 Irs Perempuan 

23 Mah Perempuan 67 Nsw Perempuan 

24 Ens Laki-laki 68 Dsh Laki-laki 

25 Jml Perempuan 69 Eds Laki-laki 

25 Shn Laki-laki 70 Tgm Perempuan 

27 Ens Perempuan 71 Pna Perempuan 

28 Kst Perempuan 72 Agw Laki-laki 

29 Sgt Laki-laki 73 Sdn Perempuan 

30 Ndy Laki-laki 74 Snr Laki-laki 

31 Mnh Perempuan 75 Agt Laki-laki 

32 Edr Laki-laki 76 Wrs Perempuan 

33 Snh Perempuan 77 Sgk Laki-laki 

34 Tgm Laki-laki 78 Hst Perempuan 

35 Par Perempuan 79 Ylt Laki-laki 

36 Wlm Laki-laki 80 Llm Laki-laki 

37 Ani Perempuan 81 Nsh Perempuan 

38 Teri Laki-laki 82 Srs Laki-laki 

39 Nms Perempuan 83 Prh Perempuan 

40 Inm Laki-laki 84 Atw Perempuan 

41 Wly Perempuan 85 Sdt Laki-laki 

42 Smn Laki-laki 86 Lnh Perempuan 

43 Sht Laki-laki 87 Yyh Laki-laki 

44 Sta Perempuan  88 Nmt Perempuan 
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89 Ddr Laki-laki 135 Abt Laki-laki 

90 Wtn Perempuan 136 Nmn Perempuan 

91 Nud Perempuan 137 Msb Laki-laki 

92 Mhu Laki-laki 138 Ssm Perempuan 

93 Srw Laki-laki 139 Ddh Laki-laki 

94 Nmd Perempuan 140 Ens Perempuan 

95 Fms Laki-laki 141 Msa Perempuan 

96 Scl Perempuan 142 Wts Laki-laki 

97 Idw Perempuan 143 Rhy Perempuan 

98 Stn Laki-laki 144 Rdw Laki-laki 

99 Inp Laki-laki 145 Syt Laki-laki 

100 Tts Perempuan 146 Sdp Laki-laki 

101 Myt Perempuan 147 Str Perempuan 

102 Psh Laki-laki 148 Ekn Perempuan 

103 Snt Perempuan 148 Ins Perempuan 

104 Hsd Perempuan 150 Pjm Laki-laki 

105 Mht Laki-laki 151 Nhl Perempuan 

106 Esa Perempuan 152 Mrd Laki-laki 

107 Mrw Laki-laki 153 Ksm Perempuan 

108 Skt Perempuan 154 Pjn Laki-laki 

109 Efn Perempuan 155 Adt Laki-laki 

110 Adr Laki-laki 156 Ynk Perempuan 

111 Snl Perempuan 157 Wtp Perempuan 

112 Raw Laki-laki 158 Hsh Laki-laki 

113 Wla Laki-laki 159 Dnp Perempuan 

114 Rvs Laki-laki 160 Swn Perempuan 

115 Msi Laki-laki 161 Shm Laki-laki 

116 Atm Laki-laki 162 Jrh Perempuan 

117 Rth Perempuan 163 Sky Laki-laki 

118 Hsn Laki-laki 164 Irs Perempuan 

119 Ndn Laki-laki 165 Yda Perempuan 

120 Skn Laki-laki 166 Ssh Laki-laki 

121 Spt Laki-laki 167 Tsm Laki-laki 

122 Smn Perempuan 168 Nnt Perempuan 

123 Spr Perempuan 169 Sry Laki-laki 

124 Rjt Laki-laki 170 Smy Perempuan 

125 Nks Perempuan 171 Ims  Laki-laki 

126 Ltb Laki-laki 172 Sgk Perempuan 

127 Smd Laki-laki 173 Orl Laki-laki 

128 Abr Laki-laki 174 Wsm Laki-laki 

129 Zhn Perempuan 175 Mrn Perempuan 

130 Iad Laki-laki 176 Nil Perempuan 

131 Mwt Laki-laki 177 Tns Laki-laki 

132 Lst Perempuan 178 Agh Laki-laki 

133 Snh Laki-laki 179 Sgh Perempuan 

134 Sfn Perempuan 180 Umn Laki-laki 
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181 Mjt Laki-laki 227 Myn Laki-laki 

182 Sht Perempuan 228 Ira Perempuan 

183 Ynm Perempuan 229 Ags Perempuan 

184 Gds Laki-laki 230 Sym Perempuan 

185 Fry Perempuan 231 Ktr Laki-laki 

186 Rst Perempuan 232 Yhy Laki-laki 

187 Htt Perempuan 233 Arn Perempuan 

188 Sma Laki-laki 234 Chr Laki-laki 

189 Csy Perempuan 235 Mrt Perempuan 

190 Slt Laki-laki 236 Ylr Perempuan 

191 Imp Perempuan 237 Spi Perempuan 

192 Ikm Laki-laki 238 Znm Laki-laki 

193 Mmr Laki-laki 239 Mct Laki-laki 

194 Sjd Laki-laki 240 Drw Perempuan 

195 Mmr Perempuan 241 Mth Laki-laki 

196 Bja Laki-laki 242 Bte Perempuan 

197 Ams Laki-laki 243 Fth Laki-laki 

198 Swh Perempuan 244 Sfn Perempuan 

199 Frw Laki-laki 245 Jns Perempuan 

200 Ssw Laki-laki 246 Lsd Perempuan 

201 Atl Laki-laki 247 Act Perempuan 

202 Dvh Perempuan 248 Myt Laki-laki 

203 Sta Perempuan 249 Ens Perempuan 

204 Jms Laki-laki 250 Acs Laki-laki 

205 Ajd Laki-laki 251 Zrd Perempuan 

206 Smt Laki-laki 252 Srn Perempuan 

207 Myn Perempuan 253 Lha Laki-laki 

208 Fzi Laki-laki 254 Sfh Laki-laki 

209 Nsm Laki-laki 255 Smr Perempuan 

210 Dwt Perempuan 256 Sdj Laki-laki 

211 Rby Perempuan 257 Yns Perempuan 

212 Msr Laki-laki 258 Idp Perempuan 

213 Nll Perempuan 259 Hrb Laki-laki 

214 Sto Perempuan 260 Mny Perempuan 

215 Mhf Laki-laki 261 Shy Laki-laki 

216 Tep Laki-laki 262 Ktt Laki-laki 

217 Hjz Laki-laki 263 Nws Perempuan 

218 Shd Perempuan 264 Raj Laki-laki 

219 Rtm Laki-laki 265 Mtt Perempuan 

220 Eln Perempuan 266 Srn Perempuan 

221 Yfz Perempuan 267 Slh Laki-laki 

222 Zhh Perempuan 268 Nns Laki-laki 

223 Tts Laki-laki 269 Ppn Perempuan 

224 Rsh Perempuan 

 

270 Msl Laki-laki 

225 Dos Laki-laki 271 Str Perempuan 

226 Thh Laki-laki 272 Pnm Perempuan 
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273 Rzf Laki-laki 318 Pdh Laki-laki 

274 Wty Perempuan 319 Mhs Laki-laki 

275 Abr Laki-laki 320 Msg Laki-laki 

276 Hna Perempuan 321 Asr Perempuan 

277 Axp Laki-laki 322 Srd Perempuan 

278 Hnw Laki-laki 323 Ssn Perempuan 

278 Kmb Perempuan 324 Uss Laki-laki 

280 Swo Laki-laki 325 Bds Laki-laki 

281 Slm Laki-laki 326 Rlm Perempuan 

282 Pkm Perempuan 327 Imm Perempuan 

283 Myy Perempuan 328 Aht Laki-laki 

284 Rmm Perempuan 329 Wdt Perempuan 

285 Agl Laki-laki 340 Sdm Perempuan 

286 Iwh Laki-laki 341 Rmr Laki-laki 

287 Ach Laki-laki  342 Ddi Laki-laki 

288 Dck Perempuan  343 Nrn Perempuan 

289 Mdm Laki-laki  344 Imm Perempuan 

290 Idh Perempuan  345 Adk Laki-laki 

291 Klp Laki-laki  346 Myr Perempuan 

292 Ktp Laki-laki  347 Srd Perempuan 

293 Fty Perempuan  348 Rgp Laki-laki 

294 Bnd Laki-laki  349 Trt Perempuan 

295 Hdk Laki-laki  350 Scp Laki-laki 

296 Nvm Perempuan  351 Iyb Perempuan 

297 Ttw Perempuan  352 Val Perempuan 

298 Pyl Perempuan  353 Wdr Laki-laki 

299 Skp Laki-laki  354 Ttk Laki-laki 

300 Irw Laki-laki  355 Fha Perempuan 

301 Mrn Perempuan  356 Hbk Laki-laki 

302 Rth Perempuan  357 Sra Perempuan 

303 Ktb Laki-laki  358 Qtw Laki-laki 

304 Rmi Perempuan  359 Dhv Perempuan 

305 Sms Laki-laki  360 Rtr Laki-laki 

306 Rnp Perempuan  361 Fbn Laki-laki 

307 Tkn Laki-laki  362 Dyp Perempuan 

308 Rpm Laki-laki  363 Ame Perempuan 

309 Wwk Perempuan  364 Jkr Laki-laki 

310 Idw Perempuan  365 Ern Laki-laki 

311 Anb Perempuan  366 Ssh Perempuan 

312 Jjk Laki-laki  367 Knd Perempuan 

313 Cch Perempuan  368 Erw Laki-laki 

314 Skr Laki-laki  369 Mka Perempuan 

315 Wrh Perempuan  370 Mcb Laki-laki 

315 Prw Laki-laki  371 Kbh Perempuan 

316 Pjl Perempuan  372 Mrg Laki-laki 

317 Ddh Laki-laki  373 Rmb Perempuan 
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374 Inj Perempuan  420 Afw Laki-laki 

375 Irp Laki-laki  421 Egr Perempuan 

376 Ink Perempuan  422 Eki Laki-laki 

377 Fer Laki-laki  423 Rst Perempuan 

378 Dcp Perempuan  424 Afb Laki-laki 

379 Rwg Laki-laki  425 Yyn Perempuan 

380 Aua Perempuan  426 Rgg Laki-laki 

381 Dra Laki-laki  427 Fth Perempuan 

382 Rey Perempuan  428 Gnp Laki-laki 

383 Rba Laki-laki  429 Atl Perempuan 

384 Ssr Perempuan  430 Rfz Perempuan 

385 Dhs Perempuan  431 Ilm Perempuan 

386 Irf Laki-laki  432 Ddg Laki-laki 

387 Apr Perempuan  433 Nkw Laki-laki 

388 Rzk Perempuan  434 Ajp Laki-laki 

389 Why Perempuan  435 Dyp Perempuan 

390 Bhc Laki-laki  436 Pjm Laki-laki 

391 Pia Perempuan  437 Mhd Laki-laki 

392 Dmb Laki-laki  438 Ynp Perempuan 

393 Nda Perempuan  439 Had Perempuan 

394 Rdm Laki-laki  440 Wmd Laki-laki 

395 Agp Laki-laki  441 Fzn Perempuan 

396 Bdp Laki-laki  442 Ada Perempuan 

397 Ctd Perempuan  443 Acf Laki-laki 

398 Btm Laki-laki  444 Rmd Laki-laki 

399 Asy Laki-laki  445 Arm Laki-laki 

400 Dra Perempuan  446 Dps Perempuan 

401 Hpw Laki-laki  447 Lhg Laki-laki 

402 Err Laki-laki  448 Das Perempuan 

403 Fjj Laki-laki  449 Ysn Perempuan 

404 Bwt Perempuan  450 Ich Perempuan 

405 Nur Perempuan  451 Bap Laki-laki 

406 Ewn Laki-laki  452 Elf Perempuan 

407 Des Laki-laki  453 Kmw Perempuan 

408 Nkm Laki-laki  454 Dbd Perempuan 

409 Bfg Perempuan  455 Msy Laki-laki 

410 Knk Laki-laki  456 Hrp Laki-laki 

411 Shy Laki-laki  457 Sda Laki-laki 

412 Hys Perempuan  458 Fnn Perempuan 

413 Evl Perempuan  459 Maa Laki-laki 

414 Msc Laki-laki  460 Rka Laki-laki 

415 Sep Perempuan  461 Kgd Perempuan 

416 Nps Perempuan  462 Nvr Perempuan 

417 Irf Laki-laki  463 Swb Laki-laki 

418 Bdm Laki-laki  464 Hls Perempuan 

419 Imm Laki-laki  465 Ras Perempuan 
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466 Adc Perempuan  484 Rcj Laki-laki 

467 Nsy Laki-laki  485 Iws Laki-laki 

468 Ksd Perempuan  484 Hst Laki-laki 

469 Nmh Perempuan  485 Sdi Perempuan 

470 Chr Perempuan  486 Ktj Laki-laki 

471 Sai Laki-laki  487 Dap Perempuan 

472 Srh Perempuan  488 Ctp Perempuan 

473 Bbw Laki-laki  489 Lvl Perempuan 

474 Arw Laki-laki  490 Wtk Laki-laki 

475 Dwb Perempuan  491 Rfw Perempuan 

476 Srd Laki-laki  492 Agt Perempuan 

477 Nnp Perempuan  493 Fmt Laki-laki 

478 Zsh Laki-laki  494 Sts Perempuan 

479 Fan Perempuan  495 Eds Laki-laki 

480 Ffa Laki-laki  496 Myb Perempuan 

481 Ssd Perempuan  497 Lma Laki-laki 

482 Adm Laki-laki  498 Dnm Perempuan 

483 Qml Perempuan     
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Penulis telah menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN Gunung 01 Pagi 
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