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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku 

(pengetahuan,sikap dan praktek) ibu rumah tanga dalam pemilahan sampah 
di 3 type pemukiman (elite, sederhana dan non perumahan)serta kaitannya 

dengan karakteristik responden (pendidikan, status pekerjaan, informasi 

pemilahahan sampah, jumlah keluarga dan keberadaan pembantu rumah 

tangga (PRT).  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory yaitu menjelaskan 

perilaku ibu rumah tanga dalam pemilahan sampah dengan beberapa faktor 
yang ada kaitanya. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 

sampling yaitu Perumahan Taman setiabudi type mediatama (mewakili rumah 
elite), perumnas Banyumanik tupe 36 Kruing (mewakili type sederhana) dan 
RW I (mewakili non perumahan). Jumlah sample 109 orang sebagai 

responden penelitian adalah ibu rumah tangga.  

Hasil analisa des diperoleh gambaran distribusi frekuensi karakteristik 
responden sebagai berikut: mayorits responden tamatan SLTA (43,75%), 

mayoritas responden tidak bekerja (57,3%), mauoritas responden 

mempunyai jumlah keluarga lebih dari 5 orang sebesar 64,6%, responden 
yang mempunyai PRT 50%, responden yang pernah mendapat informasi 
khusus tentang pemilahan sampah 42,7%, pengetahuan responden tentang 

pemilahan sampah yang baik 35,4%, sikap responden yang mendukung 
pemilahan sampah 4 9,0%, responden yang memilah sampah sebesar 62,5%.  

Hasil uji statistik Kai kuadrat dinyatakan ada hubungan bermakna antara 
informasi tetang pemilahan sampah yang pernah diterima responden dengan 
pengetahuan tentang pemilahan sampah (p<0,05), ada hubungan bermakna 

antara tingkat pendidian responden dengan sikap tentang pemilahan sampah 

(p<0,05), ada hubungan yang bermakna antar tingkat pendidikan, 
keberadaan PRT, pengetahuan dan sikap responden dengan praktek 
pemilahan sampah (p<0,05), ada perbedaan praktek ibu rumah tangga dalam 

pemilahan sampah pada perumahan elite, sederhana, dan non perumahan 
(p<0,05).  

Disaranakn untuk meningkatakan kesadaran masyarakat untuk melakuan 
pemilahan sampah melalui: penyuluhan oleh petugas kesehatan, TV/radio, 

leaflet dan media komunikasi lainnya, lomba pengolahan sampah di tingkat 



RT/RW/kelurahan, pembuatan TPs terpisah sesuai jenis sampah, PERDA atau 

peraturan sejenisnya dalam hal pemilahan sampah terutama di perumahan.  
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