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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Lingkungan tidak 

hanya terdiri dari keragaman biotik dan abiotik, namun juga termasuk interaksi diantaranya. 

Lingkungan berperan dalam menjaga keseimbangan dari interaksi antara komponen biotik dan 

abiotik. Berdasarkan segi ekonomi, lingkungan memberikan manusia sumber-sumber makanan dan 

bahan baku industri serta tempat untuk tinggal. Dari segi sosial, lingkungan memberikan sarana 

untuk bersosialisasi dan mengembangkan budaya. Melihat pentingnya fungsi lingkungan bagi 

manusia, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga lingkungan. Pengelolaan 

lingkungan yang tidak tepat dapat merusak lingkungan. Beberapa contoh masalah tentang 

lingkungan hidup antara lain bencana banjir, peningkatan muka air laut, perubahan iklim yang 

ekstrim dan lain-lain. Bencana alam tersebut merupakan dampak negatif dari aktivitas manusia 

yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. 

Salah satu masalah lingkungan yang sedang marak diperbincangkan adalah masalah 

sampah. Saat ini masalah sampah adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara 

tepat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan 

bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini 

menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah perkotaan sebesar 2-4 persen/tahun (Status 

Lingkungan Hidup Indonesia, 2004). Namun tidak diikuti oleh ketersediaan sarana dan prasarana 

persampahan yang memadai, sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi salah satu sumber 

pencemaran lingkungan. 

Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang 

benar sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan diperkirakan akan semakin 

memburuk pada masa yang akan datang (Kamal, 2009). Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia 

umumnya belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, 

sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk itu 

sampah telah menjadi permasalahan nasional, yang pengelolaannya perlu dilakukan secara 

komprefensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan, 

keamanan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Razak, 2010).  

 

1 



2 

 

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya 

pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah serta kurangnya 

biaya pemerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat. 

Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tetapi tidak disertai dengan keselarasan 

pengetahuan tentang persampahan dan perilaku masyarakat meliputi sikap dan praktek yang kurang 

peduli dalam memelihara kebersihan dan membuang sampah dengan tepat (Slamet, 2003). 

Sehingga seringkali masalah persampahan terjadi secara berulang, karena minimnya respon atau 

perilaku masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Pada umumnya sikap manusia 

dalam mengkonsumsi sampah lebih dominan daripada kemampuan untuk memusnahkan sampah 

yang dihasilkan tersebut. Sehingga perlu disadari bahwa peran masyarakat sangat penting dalam 

upaya pemecahan masalah sampah, karena sebagian masalah tersebut muncul akibat pengetahuan, 

sikap maupun praktek masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dan kurang responsif dalam 

menjaga lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sistem pengelolaan sampah 

yang baik, dengan langkah yang paling tepat adalah dengan melakukan pengelolaan langsung di 

sumber sampah. 

Upaya untuk menangani permasalahan sampah tersebut perlu dikembangkan metode-

metode pengelolaan sampah yang lebih mengajak peran masyarakat. Bukan lagi menitikberatkan 

pada membuang sampah tetapi pada mengelola sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya 

tanggungjawab pemerintah saja, melainkan tanggungjawab semua stakeholders yaitu pemerintah, 

swasta, LSM dan juga masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah sangat 

diperlukan dengan tujuan untuk melakukan power sharing sehingga masyarakat memiliki 

kemampuan dan kesetaraan dengan stakeholders lainnya (Nasdian dalam Aprianto, 2008). Oleh 

karena itu, terlebih dahulu perlu membangun pondasi yang kuat dalam diri setiap masyarakat untuk 

sadar akan lingkungan dan sampah (Setiawati, 2009). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan sampah adalah dengan melihat dari segi 

pengetahuan dan perilaku masyarakat, perilaku tersebut mencakup sikap dan praktek.  

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan sekaligus sebagai Ibukota 

Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan dalam perkembangan aktivitas 

perkotaannya, dan tidak luput dari permasalahan sampah. Untuk volume sampah yang dihasilkan 

per orang dalam suatu kota besar tercatat rata-rata sekitar 0,5 kg/kapita/hari (Sudradjat, 2006). 

Sedangkan menurut SNI 19-3964-1995, satuan timbulan sampah untuk kota besar yaitu sebesar 2-

2,5 liter/orang/hari atau sekitar 0,4-0,5 kg/orang/hari (Damanhuri, 2010). Berdasarkan data statistik 

tahun 2015 menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Semarang 
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mencapai 1.200 ton/hari, namun sampah yang mampu terangkut ke TPA Jatibarang hanya sekitar 

800 ton/hari, dan sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA ditimbun, atau dibakar (Semarangpos, 

2015). 

Masalah pengelolaan sampah juga sering terjadi di wilayah perumahan, salah satunya 

adalah Perumahan Bukit Kencana Jaya yang berada di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. 

Perumahan Bukit Kencana Jaya salah satu daerah yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan 

sampah yaitu, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) kurang efektif dalam menampung 

sampah. Total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebesar 12,3 m3/hari namun hanya sekitar 

4,8m3/hari (40%) yang masuk ke tempat sampah yang selanjutnya diangkut ke TPS sedangkan 

sisanya tidak dikelola atau dibiarkan begitu saja (Putri, 2012). Sehingga sisa sampah yang tidak 

diangkut ke TPS adalah sebesar 60%. Dengan kondisi jumlah sampah yang semakin bertambah 

menyebabkan banyak sampah dibuang secara sembarangan, dibakar atau dibuang ke pinggiran 

Sungai Babon atau bahkan dibiarkan menjadi tempat berkembang-biak berbagai vektor penyakit. 

Hal tersebut mengakibatkan lingkungan menjadi kurang bersih, kurang sehat dan mengurangi nilai 

estetika. 

Perumahan Bukit Kencana Jaya merupakan salah satu perumahan yang pernah melakukan 

program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program pengelolaan sampah tersebut diusung 

oleh lembaga pemerhati lingkungan Bintari yang bekerjasama dengan GIZ ProLH, yang berupaya 

untuk melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan sampah di Perumahan Bukit 

Kencana Jaya. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan berupa memilah sampah menjadi 3 

jenis, antara lain: sampah untuk dijual, sampah untuk pengomposan dan sampah yang tidak dapat 

dimanfaatkan kembali. Sampah untuk dijual adalah sampah anorganik yang telebih dahulu 

disimpan didalam rumah kemudian diambil oleh petugas untuk dijual, sedangkan sampah untuk 

pengomposan adalah sampah organik, dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan akan diangkut 

menuju ke TPA. 

Program tersebut berjalan selama dua tahun yaitu dari tahun 2004-2006, namun setelah 

pihak Bintari tidak ikut dalam kegiatan tersebut permasalahan sampah kembali terjadi. Semua 

komposisi sampah rumah tangga dicampur dan dibuang secara bersamaan dari berbagai sumber. 

Kegiatan pengolahan dan pemisahan sampah tidak dilaksanakan. Pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat juga menyebabkan penumpukan sampah semakin meningkat. Melihat 

permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi secara berulang akibat dari pengetahuan dan 

perilaku masyarakat yang belum responsif, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana 

tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih 

baik di Perumahan Bukit Kencana Jaya (BKJ). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan volume sampah semakin 

bertambah. Membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Perumahan 

Bukit Kencana Jaya atau ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) bukan merupakan akhir 

dari masalah. Mengingat kemampuan daya tampung TPA yang sudah overload dan semakin sulit 

mendapatkan lahan baru untuk tempat pembuangan sampah. Sedangkan kondisi yang terjadi saat 

ini adalah semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dihadapkan dengan semakin 

sulitnya mencari lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu 

perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan daerah perumahan 

semakin padat dan akan mempengaruhi volume timbulan sampah yang dihasilkan.  

Menurut Wibowo dan Darwin (2006) persampahan telah menjadi agenda permasalahan 

utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan perubahan 

paradigma dalam pengelolaan sampah mulai dari sekarang. Menurut Yarianto et.al (2005) 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah salah satu faktor teknis untuk 

menanggulangi persoalan sampah perkotaan. Hal tersebut memang memerlukan waktu panjang dan 

tingkat kesulitan yang lebih besar, tetapi apabila dilakukan secara terpadu dan konsisten bukan 

tidak mungkin berhasil dengan baik. Sebagai contoh Pemerintah Jepang memerlukan waktu 10 

tahun untuk membiasakan masyarakatnya memilah sampah.  

Faktor lain yang menyebabkan permasalahan persampahan semakin rumit adalah 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persampahan serta perilaku masyarakat yang masih 

kurang peduli dalam memelihara lingkungan dan membuang sampah dengan tepat (Slamet, 2003). 

Minimnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah menyebabkan upaya pengelolaan 

sampah yang pernah dilaksanakan tidak berjalan secara berkelanjutan, sehingga masalah 

persampahan terjadi kembali. 

Sehingga dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut berpartisipasi 

dalam pengelolaan sampah, karena permasalahan sampah merupakan tanggungjawab semua pihak 

yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka upaya pengurangan sampah dari sumbernya yaitu 

rumah tangga merupakan salah satu cara efektif yang dapat ditempuh. Adapun beberapa 

permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Perumahan BKJ, antara lain: 

 Terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). 

 Kegiatan pemisahan sampah dan pengolahan sampah tidak berkelanjutan. 

 Perilaku masyarakat yang cenderung kembali membakar sampah dan menimbun sampah. 

 Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka research question dari penelitian ini adalah 

“Bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah 

yang lebih baik di Perumahan Bukit Kencana Jaya?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian serta merumuskan 

upaya pengelolaan sampah yang lebih baik berdasarkan tingkat pengetahuan dan perilaku 

masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya.  

c. Mengidentifikasi sikap masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

d. Mengidentifikasi praktek atau tindakan masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

e. Melakukan penilaian dan merumuskan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di 

Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Sampah berdasarkan Pengetahuan dan Perilaku 

Masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya”, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

a. Memberikan sumbangan teoritis ilmu terutama dalam bidang pengelolaan sampah. 

b. Memberikan masukan pada masyarakat dan stakeholder di Perumahan Bukit Kencana Jaya 

untuk bekerja lebih baik di bidangnya masing-masing dalam pengelolaan sampah. 

c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam memecahkan masalah 

pengelolaan sampah di perumahan yang berkaitan dengan masyarakat. 

d. Mengetahui sejauh mana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dibantu dari 

pihak dinas dan lembaga terkait. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup merupakan kajian dalam penelitian. Ruang lingkup ini terdiri dari 2 yaitu 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Perumahan Bukit Kencana Jaya yang 

terletak di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang. Adapun batas-batas administrasi 

dari Perumahan Bukit Kencana Jaya, yaitu: 

 

    

   Sumber: Citra Google Earth, 2016 

 
Gambar 1.1 

Peta Administrasi Wilayah Studi Perumahan Bukit Kencana Jaya, Semarang 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Batasan substansi dalam penelitian ini meliputi kedalaman pembahasan mengenai 

beberapa hal, diantaranya terkait dengan pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. Berikut penjelasan mengenai masing-masing materi: 

 

Jalan Gondang Raya 

Jalan Cemara Indah, Jalan Boulevard Kencana 

Jaya 

Jalan 

Bukit 

Cemara 

Indah 

Puri  

Dinar 

Mas 

 

Dapat 

diakses 

dari Jalan 

Utama 

Sigar 

Bencah 

Akses utama 

Wilayah Studi Perumahan 
Bukit KEncana Jaya 
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a. Pengetahuan 

Pada dasarnya pengetahuan lebih menekankan pada pengamatan dan pengalaman 

inderawi yang dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan 

biasa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan 

rasional (Mundiri, 2008). Menurut Solso (2008) bahwa pengetahuan adalah penyimpanan, 

pengintegrasian dan pengorganisasian informasi dalam memori. Solso menambahkan bahwa 

pengetahuan adalah informasi yang telah diorganisir dalam memori dan merupakan bagian dari 

sebuah sistem informasi yang terstruktur. Pengetahuan juga dapat didefenisikan sebagai 

sekumpulan informasi yang dipahami, yang diperoleh dari proses belajar semasa hidup dan dapat 

digunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri, baik terhadap diri sendiri maupun 

lingkungan. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih lama bertahan daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan, 

sebaliknya apabila perilaku tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan 

berlangsung lama (Notoatmodjo, 2003). 

 

b. Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2003) sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup 

dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Disebutkan juga bahwa sikap itu merupakan 

kesiapan untuk bertindak dan juga merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk kecenderungan untuk bertingkah laku, dapat juga diartikan sebagai suatu 

bentuk respon evaluatif yaitu suatu respon yang sudah dalam pertimbangan oleh individu yang 

bersangkutan. Selain itu, sikap adalah kecenderungan untuk berespon baik secara positif atau 

negatif terhadap orang lain, objek atau situasi. 

 

c. Praktek atau Tindakan 

Suatu sikap belum dapat secara otomatis terwujud menjadi suatu tindakan. Untuk 

mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata, maka diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, dan faktor dukungan dari pihak luar 

(Rohani, 2007). 

 

1.6 Definisi Operasional 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan 

terlebih dahulu sesuai dengan konteks penelitian yang akan dilakukan. Pendefinisian tersebut 
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berguna untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan. 

Berikut definisi operasional pada penelitian ini:  

 

TABEL I.1 

DEFINISI OPERASIONAL 

Istilah Definisi 

Pengetahuan merupakan keakraban, kesadaran atau pemahaman dari masyarakat 

mengenai fakta, informasi, deskripsi atau keterampilan terhadap suatu 

topik yang menarik yang diperoleh dari pengalaman atau pendidikan 

dengan cara mengamati, menemukan atau belajar  (Babaei et al, 2015). 

Kaitannya dengan pengelolaan sampah bahwa untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat dilihat dari 

konteks pemahaman tentang pemisahan sampah, pengelolaan sampah 

dengan 3R serta pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang baik. 

Perilaku 

Masyarakat 

menurut skinner (1938) dalam Notoatmojo (2003) menjelaskan bahwa 

perilaku merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap 

rangsangan atau stimulus. Menurut Ajzen, 2005 bahwa perilaku terdiri 

dari dua bagian yaitu sikap dan praktek. Sikap merupakan suatu respon 

yang sudah dalam pertimbangan oleh individu yang bersangkutan. 

Kaitannya dengan pengelolaan sampah adalah jika ilmu atau pengetahuan 

yang didapatkan oleh individu bersifat positif maka individu tersebut akan 

cenderung bersikap positif dalam pengelolaan sampah, demikian 

sebaliknya. Sikap masyarakat dapat dilihat dari konteks respon terhadap 

pemisahan sampah, pengelolaan sampah dengan 3R, pengelolaan sampah 

yang baik serta respon terhadap kegiatan pengomposan. Sikap belum 

dapat dipastikan secara otomatis dapat terwujud menjadi suatu praktek 

atau tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata 

atau praktek, maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, dan faktor dukungan dari 

pihak luar (Rohani, 2007). Kaitannya dengan pengelolaan sampah adalah 

bahwa masyarakat akan cenderung menunjukkan praktek yang positif jika 

didukung oleh pengetahuan dan sikap yang positif, demikian sebaliknya. 

Praktek masyarakat dapat dilihat dari konteks pemisahan sampah, 

pengelolaan sampah serta respon terhadap kegiatan pengomposan. 

 

Partisipasi 

Masyarakat 

merupakan kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam 

keberhasilan (keterpaduan) untuk menanggapi kondisi lingkungan, 

sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika dari 

kondisi lingkungan tersebut (Adjid, 1985). Kaitannya dengan pengelolaan 

sampah bahwa dibutuhkan partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat 

untuk dapat melakukan pengelolaan sampah yang baik, sehingga 

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena sumber sampah 

terbesar adalah masyarakat, sehingga penanganan masalah sampah 

tersebut harus ditangani langsung pada sumbernya. Dapat dilihat dari 

konteks kesediaan untuk mengikuti kegiatan pengeloaan sampah dan 

kesediaan untuk membayar retribusi sampah. 
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Istilah Definisi 

Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Masyarakat 

adalah penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan 

dikelola dan dimiliki oleh masyarakat guna meningkatkan kemandirian 

masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui 

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (Setyaningrum, 2015). 

Keberhasilan program pengelolaan sampah terletak pada pemilahan, tanpa 

pemilahan maka pengelolaan sampah akan menjadi sulit, mahal dan 

berisko tinggi dalam mencemari lingkungan dan membahayakan 

kesehatan manusia (USAIDS-ESP, 2011). 
       Sumber: Analisis Penyusun, 2016 

 

1.7 Justifikasi Pemilihan Wilayah Penelitian 

Sistem pengelolaan sampah di Perumahan Bukit Kencana Jaya merupakan sistem 

pengelolaan sampah secara terpadu yang dilakukan pertama di Jawa Tengah. Perumahan Bukit 

Kencana Jaya menjadi salah satu wilayah percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat di wilayah perumahan yang diusung oleh pihak Bintari dan GIZ ProLH. Pengelolaan 

sampah dilakukan mulai dari tahap pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga hingga 

pengelolaan sampah pada tingkat Rukun Warga (RW) dan pemanfaatan sampah. Namun setelah 

pengawasan dari pihak luar berhenti, maka permasalahan muncul kembali. Selain itu minimnya 

tingkat pengetahuan masyarakat dan kurangnya kepedulian tentang pengelolaan sampah 

mengakibatkan permasalahan sampah kembali terjadi.  

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah sangat diperlukan dengan tujuan untuk 

melakukan power sharing sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan 

stakeholders lainnya (Nasdian dalam Aprianto, 2008). Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu 

membangun pondasi yang kuat dalam diri setiap masyarakat untuk sadar akan lingkungan dan 

sampah (Setiawati, 2009). Melihat permasalahan sampah di perumahan tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk 

mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di Perumahan Bukit Kencana Jaya (BKJ). Dengan 

demikian dapat dilihat bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan sampah. 

 

1.8 Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian merupakan suatu upaya untuk mewujudkan suatu penelitian tanpa 

ada unsur penjiplakan. Penelitian yang dilakukan merupakan hasil karya peneliti sendiri yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Sampah berdasarkan 

Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya”, memiliki tujuan untuk 

melakukan analisis serta merumuskan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik berdasarkan 
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tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Berikut beberapa 

penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini: 

 

TABEL I.2 

KEASLIAN PENELITIAN 

No Nama 

Peneliti 

Judul Lokasi dan 

Tahun 

Penelitian 

Materi Penelitian Metode Hasil 

1.  Babaei et 

al., 2015 

Household 

recycling 

knowledge, 

attitudes and 

practices 

towards solid 

waste 

management 

Abadan, 

Iran, 2015 
 Pengetahuan 

masyarakat 

tentang 

pengelolaan 

sampah 

 Sikap 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

 Praktek atau 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

 

Analisis 

statistik 

deskriptif 

dan tabulasi 

silang 

Pengetahuan, sikap dan 

praktek masyarakat di 

Abadan, Iran dalam 

pengelolaan sampah 

tergolong rendah karena 

mereka tidak puas dengan 

pelayanan pengangkutan 

sampah dan infrastruktur 

persampahan yang 

disediakan oleh 

pemerintah. 

 

 

 

 

2.  Beltran et 

al., 2014 

Attitude 

towards the 

incorporation 

of the 

selective 

collection of 

biowaste in a 

municipal 

solid waste 

management 

system 

 

Eropa, 2014  Karakteristik 

Ekonomi 

 Kemauan 

Berpartisipasi 

 Kesediaan 

Membayar 

Retribusi 

 

Analisis 

tabulasi 

silang 

Faktor yang 

mempengaruhi sikap 

masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah di 

wilayah Eropa adalah 

karakteristik sosial 

ekonomi, kemauan 

berpartisipasi dan biaya 

retribusi pengelolaan 

sampah. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Lokasi dan 

Tahun 

Penelitian 

Materi Penelitian Metode Hasil 

3. Aprinia 

Phasa 

Kurnia 

Putri 

Karakteristik 

Pengelolaan 

Sampah di 

Perumahan 

Bukit 

Kencana Jaya 

(BKJ) 

Semarang 

Perumahan 

Buki 

Kencana 

Jaya (BKJ), 

2012 

 Karakteristik 

sosial dan 

ekonomi 

masyarakat. 

 Sistem 

pengelolaan 

sampah. 

 Penilaian 

pengelolaan 

sampah 

berdasarkan 

sistem 

pengelolaan 

sampah. 

Analisis 

deskriptif. 

Terdapat hubungan antara 

karakterisitk sosial 

ekonomi dengan sistem 

pengelolaan sampah. 

4. Desa et 

al., 2010 

A Study on 

the 

Knowledge, 

Attitudes, 

Awareness 

Status and 

Behaviour 

Concerning 

Solid Waste 

Management 

Malaysia, 

2010 
 Pengetahuan 

Masyarakat 

 Kesadaran 

Masyarakat 

 Praktek atau 

tindakan 

Masyarakat 

 Sikap 

Masyarakat 

Analisis 

statistik 

deskriptif 

dan tabulasi 

silang 

Mahasiswa di Malaysia 

menunjukkan bahwa dari 

segi pengetahuan, 

kesadaran dan praktek 

mereka dalam pengelolaan 

sampah tergolong baik 

karena mereka menghargai 

kebersihan, namun perlu 

dilakukan dorongan untuk 

membangun sikap 

mahasiswa untuk lebih 

terlibat dalam 

pengurangan sampah. 

 

 

5.  ESP, 2011 Modul 

Pelatihan 

Pengelolaan 

Sampah 

Berbasis 

Masyarakat 

Jakarta, 

2011 
 Pewadahan 

Sampah 

 Pemilahan 

Sampah 

 Daur Ulang 

Sampah 

Analisis 

Statistik 

Deskriptif 

Pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat perlu 

diterapkan agar dapat 

mengurangi volume 

sampah khususnya 

langsung pada tingkat 

rumah tangga melalui 

pewadahan, pemilahan dan 

daur ulang sampah. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Lokasi dan 

Tahun 

Penelitian 

Materi Penelitian Metode Hasil 

6. Ike, S Karakateristik 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Sampah 

melalui 

Program 

Bank Sampah 

Bank 

Sampah Asri 

di Kelurahan 

Tandang, 

2015 

 Mekanisme 

kerja Bank 

Sampah Asri 

 Pengelolaan 

sampah yang 

dilakukan 

oleh 

masyarakat di 

Kelurahan 

Tadang. 

 Analisis 

upaya 

peningkatan 

pengelolaan 

sampah yang 

dilakukan 

masyarakat. 

Analisis 

Kualitatif 

Karakteristik masyarakat 

dalam upaya peningkatan 

pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat 

didasarkan pada aspek 

sosial, ekonomi dan 

budaya. 

7. Indriyani 

Widiastuti 

Evaluasi 

Pengolahan 

Sampah 

Berbasis 

Masyarakat 

di Kelurahan 

Jomblang, 

Kecamatan 

Candisari 

Kelurahan 

Jomblang, 

Kecamatan 

Candisari, 

2012 

 Identifikasi 

karakteristik 

kegiatan 

pengolahan 

sampah di 

Kelurahan 

Jomblang. 

 Mengkaji 

parameter 

evaluasi 

pengolahan 

sampah 

berbasis 

masyarakat. 

Deskriptif 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif. 

Mengetahui kekurangan 

dan kelebihan serta faktor 

yang mempengaruhi 

kegiatan pengolahan 

sampah berbasis 

masyarakat di Kelurahan 

Jomblang. 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016 

 

1.9 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian merupakan suatu gambaran  dari hasil penelitian ini yang berjudul 

“Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat di Perumahan Bukit 

Kencana Jaya, Kota Semarang”, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Dibawah ini adalah bagan posisi penelitian dalam 

hirarki ilmu perencanaan wilayah dan kota: 
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Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016 

 

Gambar 1.2 

Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

 

1.10 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan diagram atau bagan yang menjelaskan secara garis besar 

mengenai alur logika sebuah penelitian. Berikut ini kerangkan pikir yang mendasari penelitian 

mengenai penilaian dan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di Perumahan Bukit Kencana 

Jaya, Kota Semarang yang dianalisis berdasarkan pengetahuan dan perilaku masyarakat dimulai 

dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian, analisis, dan output 

penelitian. Adapun kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Pengembangan 

Wilayah 

Geomatikal dan 

Spasial 

Pengembangan Fisik 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Lingkungan 

Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah di Perumahan BKJ 

 

Pengembangan Kota Perancangan Kota 

Pengembangan Non-Fisik 

Infrastruktur Perumahan dan 

Permukiman 

Lingkungan 

Peningkatan Pengelolaan Sampah 

berbasis Masyarakat 

 Pengetahuan 

 Perilaku Masyarakat 
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  Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016 

 

Gambar 1.3 

Kerangka Pikir 

Permasalahan 

Pertanyaan 

Penelitian 

Tujuan 

Output 

 

Latar Belakang 

Analisis 
Analisis tingkat pengetahuan dan perilaku 

serta analisis variabel yang berhubungan 

untuk mendukung pengelolaan sampah 

yang lebih baik 

Praktek atau 

Tindakan 

Masyarakat 

 

 

Permasalahan sampah juga terjadi 

di Perumahan Bukit Kencana Jaya 

Adanya permasalahan persampahan di 

kota besar termasuk Kota Semarang 

Tahun 2004-2006 dilakukan upaya 

pengelolaan sampah oleh lembaga pemerhati 

lingkungan Bintari 

Peningkatan timbulan 

sampah di TPS 

Permasalahan sampah muncul kembali akibatnya 

kurangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

Pemisahan dan 

pengolahan sampah tidak 

berkelanjutan 

Pertanyaan Penelitian: 

Bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat 

untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di 

Perumahan Bukit Kencana Jaya? 

Melakukan analisis serta merumuskan upaya pengelolaan sampah 

yang lebih baik berdasarkan tingkat pengetahuan dan perilaku 

masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

Analisis 

Kuantitatif 

 

 

Mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku 

masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah yang 

lebih baik di Perumahan Bukit Kencana Jaya 

Tingkat 

Pengetahuan 

Masyarakat 

 

Sikap 

Masyarakat 

 

 

Perilaku masyarakat 

cenderung kembali membakar 

atau menimbun sampah 

Karakteristik 

Masyarakat 

Minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang 

pengelolaan sampah 
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1.11  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian “Pengelolaan Sampah berdasarkan Pengetahuan dan Perilaku 

Masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya”, yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif. Menurut Robert Donmoyer dalam Given (2008) bahwa penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam bentuk numberik dibandingkan naratif. Menurut Subana dan Sudrajat 

(2005) bahwa penelitian kuantitatif dapat dilihat dari segi tujuan penelitian yang digunakan untuk 

menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta, mendeskripsikan statistik, atau untuk menunjukkan 

hubungan antar variabel dan ada pula yang sifatnya untuk mengembangkan konsep, 

mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan berbagai hal. 

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup 

lama digunakan sebagai metode untuk penelitian, selain itu metode ini juga disebut sebagai metode 

ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, 

terukur, rasional dan sistematis. Menurut Ghufron (2008) penelitian secara kuantitatif memiliki 

beberapa tahapan proses mulai dari munculnya masalah kemudian penentuan hipotesis lalu 

pengkajian teori, kemudian penentuan sampel dan instrumen data hingga melakukan analisis data. 

Berikut gambar proses penelitian secara kuantitatif: 

 

 

               Sumber:Metodologi Penelitian Kuantitatif, 2008 

 

Gambar 1.4 

Proses Penelitian Kuantitatif 
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1.12  Metode Pengumpulan Data 

1.12.1 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur dalam penelitian dalam mengumpulkan 

data-data penelitian yang akan dianalisis untuk menghasilkan informasi. Untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti 

(Widiastomo, 2014). Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: 

 Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006 dalam Sirnayatin, 2013). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti ingin mengetahui 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain 

itu, kuesioner juga tepat digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di 

wilayah yang cukup luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung. Metode kuesioner dipergunakan 

untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, 

sikap dan praktek masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan instrumen yang diperlukan 

berupa daftar pertanyaan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat di Perumahan Bukit 

Kencana Jaya. 

 Wawancara (Interview) 

Interview adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang 

berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Percakapan informal 

cenderung bersifat sangat terbuka sehingga wawancara benar-benar mirip dengan percakapan 

(Pawito, 2007). Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu 

pewawancara menggunakan teknik wawancara atau pedoman wawancara yang dibuat dalam 

bentuk daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang mengikat (permanen). 

Susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat melakukan wawancara. Adapun 
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yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua RW dan Ketua RT di 

Perumahan Bukit Kencana Jaya. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang didapatkan 

dari hasil angket dan untuk memperjelas hasil yang diinginkan. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak kedua dan bukan 

langsung objek yang diteliti. Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dilakukan untuk dapat mengetahui dan memahami teori yang 

digunakan dalam penelitian. Studi literatur yang digunakan berupa jurnal, buku, artikel atau 

penelitian tugas akhir yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 Survey Instansi 

Survey instansi dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait 

perumahan seperti kependudukan. Survey instansi dilakukan melalui Ketua RW Perumahan 

BKJ, Kelurahan Meteseh. 

 Pengolahan Data Spasial 

Pengolahan data spasial dilakukan untuk mengetahui lokasi penelitian secara detail. 

Pengolahan data spasial diperoleh dari data citra atau peta. 

 

1.12.2  Kebutuhan Data 

Kebutuhan data ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri atas sasaran, kebutuhan data, 

teknik pengumpulan data, serta sumber data. Berikut adalah tabel kebutuhan data yang diperlukan: 

 

TABEL I.3 

KEBUTUHAN DATA 

 

No Sasaran Kebutuhan Data Jenis Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

1 Identifikasi 

Karakterisitik 

Masyarakat 

Jenis Kelamin Primer Kuesioner Masyarakat 

Umur Primer Kuesioner Masyarakat 

Tingkat Pendidikan Primer Kuesioner Masyarakat 

Tingkat Pendapatan Primer Kuesioner Masyarakat 

Jenis Pekerjaan Primer Kuesioner Masyarakat 

2 Identifikasi 

Pengetahuan 

Masyarakat 

Pengertian Sampah Primer Kuesioner  Masyarakat 

Pemisahan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengelolaan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengelolaan Sampah 

yang Baik 

Primer Kuesioner + 

Wawancara 

Masyarakat, 

Ketua RW / RT  
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No Sasaran Kebutuhan Data Jenis Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

 

3 Identifikasi 

Sikap 

Masyarakat 

Pengertian Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pemisahan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengelolaan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengomposan  Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengelolaan Sampah 

yang Baik 

Primer Kuesioner    

+ Wawancara 

Masyarakat, 

Ketua RW / RT 

 

4 Identifikasi 

Praktek atau 

Tindakan 

Masyarakat 

Pemisahan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengelolaan Sampah Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengomposan Primer Kuesioner Masyarakat 

Kesediaan 

Membayar Retribusi 

Primer  

Kuesioner 

Masyarakat 

      Sumber: Analisis Penyusun, 2016 

 

Variabel-variabel kebutuhan data pada tabel diatas akan diperoleh dengan cara teknik 

wawancara dan kuesioner, yang kemudian hasil pengumpulan data akan di analisis menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis crosstab untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 

perilaku masyarakat, serta untuk mengetahui variabel yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

 

1.12.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah yang akan diteliti atau diamati, dimana populasi 

tidak hanya fokus pada orang (manusia), melainkan juga bisa berbentuk makhluk hidup lainnya 

ataupun benda-benda alam (Nisfiannoor, 2009). Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri bersama yang membedakannya dengan kelompok subjek lainnya. Ciri-ciri yang 

dimaksud tidak terbatas hanya pada ciri lokasi melainkan dapat terdiri dari karakteristik-

karakteristik individu (Azwar, 2010). 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi, menggunakan sampel sebesar 

mungkin adalah prinsip yang harus dipegang dalam sebuah penelitian. Sampel dengan jumlah < 30 

dianggap sedikit dan besar kemungkinan akan diperoleh sampel yang tidak representatif 

dibandingkan dengan sampel yang diambil dalam jumlah besar. Sampel yang tidak representatif 

berarti tidak dapat dipercaya yang kemudian akan mempengaruhi kesimpulan yang tidak akurat 

(Nisfiannoor, 2009:5).  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah probability 

sampling yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang 

sama bagi seluruh populasi penelitian untuk dipilih (Nasution, 2008). Sementara itu, jenis 
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probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan akan memberikan kesempatan yang sama bagi individu-individu 

dalam populasi untuk dijadikan anggota sampel (Sugiyono, 2015). 

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Perumahan Bukit Kencana 

Jaya Semarang yang di refleksikan pada jumlah kepala keluarga sebesar 1016 KK. Penelitian ini 

menggunakan derajat kepercayaan 90% sehingga derajat nilai ketelitian yang digunakan adalah 

10%. Adapun untuk memperoleh jumlah sampel yang akurat, jumlah sampel yang akan diteliti 

menggunakan Rumus Slovin berikut ini: 

 

Keterangan:  

n  : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d  : Derajat ketelitian 

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

 

n = 91.03 sampel atau responden (dibulatkan 91 sampel) 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 91 sampel yang akan 

menjadi responden dalam penelitian ini. Disamping itu, ditentukan pula besaran dari sebaran 

sampel untuk masing-masing RW yang akan diambil secara proporsional. Agar kuesioner yang ada 

dapat tersebar secara merata, maka digunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling 

dengan rumus berikut (Purwanto, 2007).  

 

 

Keterangan: 

x = Jumlah Sampel 

y = Jumlah populasi total (Jumlah KK di Perumahan Bukit Kencana Jaya) 

n = Jumlah populasi (KK) tiap RW  

Perumahan BKJ terdiri dari 5 Rukun Warga (RW), adapun pembagian sampel untuk 

masing-masing RW didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga (KK) di masing-masing RW. Berikut 

pembagian sampel untuk masing-masing RW di Perumahan Bukit Kencana Jaya (BKJ): 
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a. Rukun Warga XI dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 210 KK, maka 

 210 

1016 

b. Rukun Warga XII dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 207 KK, maka 

 207 

1016 

c. Rukun Warga XIII dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 190 KK, maka 

190 

1016 

d. Rukun Warga XIV dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 184 KK, maka 

 184 

1016 

e. Rukun Warga XV dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 225, maka 

 225 

1016 

 

Sementara itu untuk penentuan sampel dalam wawancara menggunakan purposive 

sampling. Teknik ini merupakan pengambilan sampel yang langsung tertuju pada narasumber 

sebagai sumber data dengan pertimbangan narasumber dianggap paling tahu tentang apa yang 

diharapkan (Sugiyono, 2012). Sampel pada penelitian ini merupakan narasumber kunci, dimana 

orang-orang yang berkompeten, benar-benar mengetahui dan lebih memahami tentang pengelolaan 

sampah di Perumahan Bukit Kencana Jaya.  

 

1. 13   Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi. Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan 

praktek masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis 

menggunakan dua analisis, yaitu: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statisitik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya (Sugiyono, 2012). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

mengolah data kuesioner mengenai distribusi karakteristik masyarakat, pengetahuan, sikap dan 

praktek masyarakat yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan lain-lain. 

x 91 = 18,8 dibulatkan menjadi 19 sampel 

x 91 = 18,5 dibulatkan menjadi 19 sampel 

x 91 = 17,0 dibulatkan menjadi 17 sampel 

x 91 = 16,4 dibulatkan menjadi 16 sampel 

x 91 = 19,8 dibulatkan menjadi 20 sampel 
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b. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) 

Analisis tabulasi silang merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data 

nominal, ordinal, interval serta kombinasi. Tabulasi silang merupakan metode yang mentabulasikan 

beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel. Analisis tabulasi silang pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Chi 

Square. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel teramati (observed vaiable) dan variabel 

laten (latent variable).  

Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diamati dan diukur sehingga sering 

disebut indikator yang menjadi ukuran dari variabel laten (Wijanto, 2008). Sebagai contoh, jika 

suatu penelitian menggunakan alat kuesioner, maka setiap pertanyaan dari kuesioner tersebut 

mewakili variabel teramati. Sementara variabel laten adalah variabel yang tidak dapat teramati atau 

diukur secara langsung sehingga hanya dapat diamati melalui variabel teramati. Adapun variabel 

laten dan variabel teramati yang telah ditentukan berdasarkan kajian literatur pada penelitian ini, 

antara lain: 

 

TABEL I.4 

VARIABEL PENELITIAN 

 

No Varibel Laten Variabel Teramati Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Karakterisitik Masyarakat Jenis Kelamin Kuesioner 

Umur Kuesioner 

Tingkat Pendidikan Kuesioner 

Tingkat Pendapatan Kuesioner 

Jenis Pekerjaan Kuesioner 

2 Pengetahuan Masyarakat Pengertian Sampah Kuesioner  

Pemisahan Sampah Kuesioner 

Pengelolaan Sampah Kuesioner 

Pengelolaan Sampah yang Baik Kuesioner + 

Wawancara 

3 Sikap Masyarakat 

  

  

  

Pengertian Sampah Kuesioner 

Pemisahan Sampah Kuesioner 

Pengelolaan Sampah Kuesioner 

Pengomposan di Pekarangan Kuesioner 

Pengelolaan Sampah yang Baik Kuesioner + 

Wawancara 

4 Praktek atau Tindakan 

Masyarakat 

  

Pemisahan Sampah Kuesioner 

Pengelolaan Sampah Kuesioner 

Pengomposan di Pekarangan Kuesioner 

Kesediaan Membayar Retribusi Kuesioner 

 Sumber: Analisis Penyusun, 2016 
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1.14   Kerangka Analisis 

Kerangka analisis disusun untuk menguraikan tahap demi tahap penyusunan laporan dan 

analisis yang digunakan. Tahapan dalam kerangka analisis terdiri dari tiga tahapan yaitu input, 

proses dan output. Pada tahap input berisi data awal yang menjadi dasar penelitian. Input dianalisis 

menggunakan teknik-teknik tertentu sehingga menghasilkan output. Output akan digunakan 

sebagai data input untuk selanjutnya dianalisis dan menghasilkan output berdasarkan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai dalam penelitian.  

Pada penelitian ini terdapat empat variabel utama yang menjadi input yaitu: 

a. Karakteristik masyarakat, terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan dan jenis pekerjaan. 

b. Pengetahuan masyarakat, terdiri dari pengertian sampah, pemisahan sampah, pengelolaan 

sampah dan pengelolaan sampah yang lebih baik. 

c. Sikap masyarakat, terdiri dari pengertian sampah, pemisahan sampah, pengelolaan sampah, 

pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengomposan. 

d. Praktek atau tindakan masyarakat, terdiri dari pemisahan sampah, pengelolaan sampah, 

pengomposan dan kesediaan membayar retribusi. 

Keempat variabel tersebut akan diidentifikasi dalam tahapan awal, kemudian 

menghasilkan output, output yang diharapkan adalah tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat 

dalam pengelolaan sampah serta variabel-variabel yang berhubungan terhadap pengelolaan sampah. 

Setelah tahapan output, maka selanjutnya akan diproses dalam tahapan analisis untuk menghasilkan 

output berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu upaya pengelolaan sampah 

yang lebih baik di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Sehingga dilakukan analisis terhadap 

pengetahuan dan perilaku masyarakat, yang kemudian hasil analisis tersebut akan digunakan 

sebagai dasar untuk menyusun upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di Perumahan Bukit 

Kencana Jaya. Berikut kerangka analisis penelitian: 
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Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016 
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Berdasarkan kerangka analisis yang telah dijabarkan diatas, menunjukkan bahwa teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian “Pengelolaan Sampah berdasarkan Pengetahuan dan 

Perilaku Masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya, Semarang” adalah analisis statistik 

deskriptif dan analisis crosstab. Data yang digunakan sebagian besar merupakan data kuantitatif 

yang didapatkan dari kuesioner, namun tetap didukung dari informasi-informasi kualitatif yang 

didapatkan dari wawancara. Data-data tersebut akan diolah menggunakan analisis statistik 

deskriptif.  

Teknik analisis statistik deskriptif dipilih sebagai alat analisis untuk mengetahui jumlah 

dan persentase karakteristik masyarakat, serta untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku 

masyarakat. Sedang analisis crosstab dipilih sebagai alat analisis untuk mengetahui hubungan antar 

variabel pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Output dari analisis 

berupa persentase tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah, 

yang kemudian akan diketahui bagian-bagian mana yang masih kurang dan butuh penanganan 

secara lanjut. Kemudian akan dilakukan analisis secara kualitatif untuk mengetahui penyebab dan 

alasan dari bagian-bagian pengetahuan dan perilaku yang masih kurang tersebut. Selanjutnya akan 

dilakukan perumusan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik berdasarkan tingkat pengetahuan 

dan perilaku masyarakat di Perumahan Bukit Kencana Jaya. 

Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan 

sampah akan dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu baik, sedang dan rendah. Penentuan kategori 

tersebut diukur dengan menghitung total skor dari masing-masing variabel, berikut rumus yang 

dikemukakan oleh Tabash et al (2015):  

KAP =  x 100% 

 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh hasil tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat 

yang dikategorikan menjadi 3 tingkatan di Perumahan Bukit Kencana Jaya: 

 

TABEL I.5 

KATEGORI TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU 

 

Pengetahuan Sikap Praktek 

Skor 

(%) 

Kategori Skor 

(%) 

Kategori Skor 

(%) 

Kategori 

20 – 49 Rendah 20 – 49 Rendah 20 – 49 Rendah 

50 – 79 Sedang 50 – 79 Sedang 50 – 79 Sedang 

80 - 100 Baik 80 - 100 Baik 80 - 100 Baik 

                    Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016 
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Setelah didapatkan hasil perhitungan untuk masing-masing variabel teramati, maka 

tahapan selanjutnya adalah mengukur tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dengan cara 

menjumlahkan seluruh nilai variabel teramati, kemudian menggunakan perhitungan rata-rata 

(mean), kemudian berdasarkan persentase nilai rata-rata tersebut dapat dilihat kategori yang lebih 

dominan yang menjadi tingkat pengetahuan serta perilaku masyarakat. Disamping itu digunakan 

analisis crosstab dengan nilai uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom, 

berikut hipotesis dan taraf signifikansi dalam uji Chi-Square: 

 H0 = Tidak ada hubungan antara baris dan kolom 

 H1 = Ada hubungan antara baris dan kolom 

 Jika probabilitas (α) > 0,005, maka H0 diterima 

 Jika probabilitas (α) < 0,005, maka H1 ditolak 

 

1.15  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, 

definisi operasional, justifikasi pemilihan wilayah penelitian, keaslian penelitian, posisi 

penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, kerangka analisis dan sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT, 

PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT 

Berisi mengenai tinjauan literatur tentang teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengetahuan masyarakat 

serta perilaku masyarakat. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUMAHAN BUKIT KENCANA JAYA (BKJ) 

Berisi mengenai gambaran umum wilayah Kecamatan Tembalang, gambaran umum 

Perumahan Bukit Kencana Jaya, kondisi pengelolaan sampah serta karakteristik masyarakat. 

BAB IV ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK 

MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH YANG LEBIH BAIK DI BKJ 

Berisi mengenai analisis pengetahuan masyarakat dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan 

sampah 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran. 


