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Kata Kunci : Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima,Kebersihan 

Lingkungan. 

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan 

dan pengajaran. Tingginya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat sangat penting 

bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global untuk masa depan. Pedagang 

kaki lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan 

atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di 

bongkar pasang. Pedagang kaki lima memberikan andil yang cukup besar dalam 

mengelola kebersihan lingkungan di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar. Tujuan 

penelitian ini untuk (1) mengetahui kondisi pendidikan pedagang kaki lima, (2) 

mengetahui kondisi lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar, (3) mengetahui 

pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima dalam keikutsertaan menjaga 

kebersihan lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar. 

Objek penelitian ini meliputi pedagang kaki lima yang terdapat di Objek 

Wisata Goa Jatijajar. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa 

metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner,dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan deskriptif persentase dan analisis statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan 

pedagang kaki lima terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan menunjukkan 

bahwa rata-rata tingkat pengetahuannya tergolong baik (68,12 %) dengan tingkat 

pendidikannya yang rata-rata adalah pendidikan dasar atau SD. Tingkat 

pendidikan yang rata-ratanya hanya menempuh jenjang pendidikan dasar ini 

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang kebersihan lingkungan yang masih 

buruk. Tingkat pengetahuan pedagang menjadi meningkat setelah diadakannya 

penyuluhan tentang kebersihan yang ditujukkan kepada pedagang di Objek 

Wisata Goa Jatijajar. 

Saran, kegiatan penyuluhan, kepelatihan dan pendidikan formal lainnya 

harus sering dilakukan supaya pengetahuan dan wawasan pedagang kaki lima 

tentang kebersihan semakin meningkat dan kondisi lingkungan Objek Wisata Goa 

Jatijajar juga semakin terjaga kebersihannya sehingga daya tarik untuk wisatawan 

juga meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pelatihan dan pengajaran. Di dalam UU RI Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Sisdiknas, 2003). 

  Tingginya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat sangat penting bagi 

kesiapan bangsa menghadapi tantangan global untuk masa depan. Tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap 

informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-

hari. Tingkat pendidikan formal membentuk suatu nilai penting terutama dalam 

menerima hal baru dan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Menurut Notoatmodjo (2003) tingkatan 

pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti:  
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Pendidikan SD atau sederajat, SLTP atau sederajat,SMA atau sederajat dan 

pendidikan tinggi yang meliputi diploma, sarjana,magister, doktor, dan spesialis 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau dan beraneka 

ragam keindahan alam serta didiami oleh ratusan suku bangsa dengan aneka 

ragam budaya, yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan, terutama di bidang pariwisata. Kegiatan melakukan perjalanan 

dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, 

memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga, menunaikan tugas, berziarah dan 

lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia  

masa kini tetapi sudah ada sejak dulu. 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan wisata untuk 

menikmati produk-produk wisata ataupun daya tarik wisata. Wisatawan yang 

mempunyai tujuan rekreasi, menginginkan suatu daerah yang menimbulkan 

suasana baru lepas dari kebisingan kehidupan sehari-hari. Daerah wisata yang 

diinginkan ialah suatu daerah yang tenang, pemandangan yang asli yang nyaman 

untuk keperluan istirahat. Biasanya daerah tersebut berupa daerah pantai, gunung-

gunung, pedesaan, hutan-hutan, ladang-ladang perburuan, dan sebagainya, suatu 

daerah yang jauh berbeda dengan suasana perkotaan di daerah mereka 

sebelumnya.  

Gairah wisatawan yang demikian justru harus di dorong dengan 

pemeliharaan lingkungan alam, sebab apabila daerah tujuan atau objek wisata 

tersebut rusak dan tidak terpelihara maka wisatawan tidak akan mengunjungi 
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tempat tersebut karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Dengan demikian 

sebenarnya pembinaan atau pemeliharaan lingkungan harus berentetan dengan 

perkembangan pariwisata karena merupakan syarat mutlak dan dapat saling 

membantu. 

Lingkungan merupakan ruang yang kita tempati beserta segala sesuatu 

yang ada di dalamnya. Terdapat 2 jenis lingkungan yaitu lingkungan buatan dan 

lingkungan alami. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat 

manusia untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya,contohnya seperti waduk, 

lahan pertanian, perkebunan,pertambangan, permukiman penduduk, dan lain 

sebagainya. Sementara lingkungan alami yaitu segala sesuatu yang ada di alam 

dan diciptakan oleh Tuhan sehingga manusia tinggal memanfaatkan dan 

mengolahnya, seperti pegunungan, danau, hutan, goa, sungai, pantai. 

 Salah satu goa yang terdapat di Jawa Tengah yaitu Goa Jatijajar. Goa ini 

merupakan objek wisata yang berlokasi di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 

Kabupaten Kebumen berjarak sekitar 21 Km sebelah barat daya Kecamatan 

Gombong.  Goa Jatijajar terbentuk secara alami selama ribuan tahun yang lalu  

dengan membentuk stalagtit dan stalagmit. Goa ini berada di kaki pegunungan 

kapur yang memanjang dari utara dan berujung di selatan menjorok ke laut berupa 

sebuah tanjung. Daya tarik dari goa ini yaitu memiliki suatu legenda yang 

menurut cerita goa ini dulunya merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh 

Raden Kamandaka sebagai tempat bersemedi. Banyak keistimewaan yang 

ditawarkan dari Goa Jatijajar untuk para pengunjung. Di dalam goa ini terdapat 

sungai bawah tanah yang masih aktif, terdapat juga empat sendang, yaitu Sendang 
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Kantil, Sendang Mawar, Sendang Jombor, dan Puserbumi. Aliran air dari Sendang 

Mawar ini melewati sebuah lubang yang sempit hingga tembus ke luar goa. 

Sementara pada Sendang Kantil melewati lubang sempit yang memanjang 

sehingga untuk menelusuri goa ini harus melalui penyelaman. Sementara untuk 

Sendang Jombor dan Puserbumi ini untuk dapat memasuki kedua sendang ini 

harus melalui tata cara yang ketat yaitu dengan izin pengelola karena kedua 

sendang ini konon dikeramatkan sehingga penjagaannya lebih ketat. 

Objek Wisata Goa Jatijajar identik dengan sebutan objek wisata alam dan 

budaya. Dikatakan demikian karena goa ini terbentuk secara alamiah dan juga 

berhubungan dengan sebuah legenda Raden Kamandaka yaitu putera makhkota 

kerajaan Padjajaran yang bernama asli Banyak Cotro atau Banyak Catra yang 

lebih terkenal dengan sebuah cerita Lutung Kasarung. Goa Jatijajar memiliki 

potensi wisata yang menarik untuk pilihan berwisata bagi semua kalangan dan 

golongan. Selain karena tarif untuk masuk objek wisata ini yang terjangkau, juga 

karena akses untuk masuk ke dalam objek wisata juga sudah dapat dikatakan 

mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anak tangga yang disediakan di 

objek wisata menuju mulut goa sehingga pengunjung tidak mengalami kesulitan 

untuk menuju goa.Mudahnya akses untuk masuk dan dengan memasang tarif yang 

ekonomis maka daya tarik bagi wisatawan juga dapat meningkat. Meningkatnya 

jumlah pengunjung maka pengelolaan kebersihan dan kelestarian di objek wisata 

juga harus lebih diperhatikan. Meningkatnya jumlah pengunjung maka jumlah 

pedagang juga akan bertambah karena bagi mereka semakin banyak jumlah 

pengunjung maka peluang untuk mendapatkan pendapatan semakin besar. Maka 
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dari itu antara pengunjung dan pedagang hendaknya harus saling merawat dan 

menjaga kelestarian di objek wisata ini.  Hal ini perlu dilakukan agar dapat terjadi 

keseimbangan interaksi antara makhluk hidup khususnya manusia dengan 

lingkungannya. Jadi harus ada hubungan timbal balik dan keselarasan ekologi 

yaitu suatu keadaan dimana makhluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis 

dengan lingkungannya. 

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya ini, 

mengakibatkan adanya ketidakstabilan atau ketidakseimbangan ekologi seperti 

kerusakan tanah, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Dari semua makhluk 

hidup, hanya manusialah yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya, 

baik itu lingkungan fisik maupun biotik. Manusia menyadari betul akan segala 

macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya dan mampu pula mengarahkan 

demi kepentingannya. Interaksi antara manusia dengan obyek wisata yang secara 

langsung dapat mengakibatkan kebersihan obyek wisata menjadi terancam. Hal 

ini dapat disebabkan karena usaha sadar tentang menjaga lingkungan masyarakat 

yang masih kurang. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk menjaga nilai 

kebersihan lingkungan agar ancaman terhadap kondisi lingkungan dapat teratasi. 

Berdasarkan fakta di lapangan dapat diketahui bahwa kondisi objek wisata Goa 

Jatijajar masih banyak tumpukan sampah yang berserakan dan tidak 

memperhatikan kebersihan. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang di sekitar 

objek wisata maupun wisatawannya yang tingkat sadar lingkungannya juga belum 

maksimal. 
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Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak di produksi sendiri, untuk memperoleh 

suatu keuntungan. Sedangkan pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri yaitu 

pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam 

usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang 

atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan 

miliknya. Pedagang memberikan andil yang cukup besar dalam kebersihan  

lingkungan di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar. Hal ini karena sebagian besar 

aktivitas kegiatan pedagang dihabiskan di lokasi obyek wisata tersebut, akan 

tetapi untuk pedagang kaki lima (PKL) hanya bersifat musiman atau tidak 

menetap dan hanya berjualan untuk hari-hari tertentu, seperti liburan sekolah dan 

liburan hari raya saja.  

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa para 

pedagang kaki lima tidak hanya mengandalkan pendapatannya dari berdagang di 

area Objek Wisata Goa Jatijajar saja tetapi memiliki mata pencaharian lain seperti 

bertani, buruh, kuli bangunan, dan lain-lain. Alasan mereka menambah mata 

pencaharian selain berdagang yaitu karena apabila hanya mengandalkan 

bergadang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka terlebih 

lagi jumlah pengunjung yang tidak selalu ramai, hanya liburan sekola dan liburan 

hari raya saja selebihnya sepi pengunjung. Apabila sedang sepi pengunjung itulah 

pada pedagang kaki lima banyak yang meninggalkan lapak mereka tanpa 

dibereskan terlebih dahulu sehingga banyak warung-warung semi permanen dan 
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lapak-lapak kecil yang berserakan dan terbengkalai. Pada saat melakukan 

observasi, penulis juga menemukan fakta bahwa tingkat pedagang kaki lima 

sebagaian besar menempuh jenjang pedidikan sekolah dasar (SD) sehingga 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di 

Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kondisi tingkat pendidikan pedagang kaki lima di Objek 

Wisata Goa Jatijajar ? 

2. Adakah pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap 

upaya menjaga kebersihan lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat di 

rumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi tingkat pendidikan pedagang kaki lima di Objek 

Wisata Goa Jatijajar. 

2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima dalam 

keikutsertaan  menjaga kebersihan lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan pada dunia 

pembelajaran masyarakat berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan kepustakaan khususnya untuk 

Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang yang dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan lingkungan 

hidup. 

2) Untuk meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap 

lingkungan sekitar.  

3) Agar dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pedagang kaki lima di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar 

dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

b. Bagi Pemerintah 

1) Agar dapat mengambil kebijakan tentang kebersihan 

lingkungan di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar. 

2) Sebagai bahan evaluasi maupun bahan pertimbangan dalam 

melakukan kebijakan. 

c. Bagi Pedagang Kaki Lima 

1) Agar dapat mengambil tindakan untuk menjaga kebersihan 

lingkungan Goa Jatijajar secara arif dan bijaksana. 
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2) Agar dapat membantu pedagang kaki lima maupun masyarakat 

untuk meningkatkan kesadaran teradap lingkungan di sekitar. 

E. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan atau menafsirkan serta 

untuk membatasi permasalahan yang ada. 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya 

yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuataan seseorang. Dari pengertian di atas telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang 

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.  

Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan 

sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. Dua 

hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang 

menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu 

sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh 

tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya. 

Dalam penelitian ini yang disebut pengaruh adalah jenjang 

pendidikan/tingkat pendidikan terhadap upaya menjaga kebersihan . 

2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 
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kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih akan 

memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari khususnya 

dalam hal kesehatan, kebersihan dan pelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yaitu: 

a. Pedagang kaki lima yang tamat SD/Sederajat. 

b. Pedagang kaki lima yang tamat SMP/Sederajat. 

c. Pedagang kaki lima yang tamat SMA/Sederajat. 

d. Pedagang kaki lima yang tamat pendidikan tinggi.  

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh dari tingkat pendidikan para pedagang kaki lima di kawasan 

Objek Wisata Goa Jatijajar terhadap kebersihan lingkungan di kawasan tersebut. 

3. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sekumpulan pedagang yang 

menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar yang jauh dari kesan 

rapi dan bersih dengan modal yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

untuk mengatahui peran serta pedagang kaki lima yang berada di Objek Wisata 

Goa Jatijajar dalam keikutsertaan menjaga kebersihan lingkungan.   

4. Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan 

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dan merupakan unsur dasar di dalam ilmu kesehatan dan 
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pencegahan. Kebersihan lingkungan dilakukan supaya dapat terciptanya 

lingkungan yang sehat dan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah dan 

nyaman, serta untuk menjaga kestabilan lingkungan biotik dan abiotik.  

Kebersihan lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi lingkungan di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar berkaitan 

dengan pengelolaan kebersihan dan perawatan yang dilakukan di lokasi tersebut, 

atraksi yang disuguhkan supaya pengunjung datang, perawatan sarana dan 

prasarana seperti tempat atau arena bermain anak, fasilitas kamar mandi yang 

memadai, tempat beribadah yang layak, pasar kerajinan yang tersedia serta 

infrastruktur yaitu kaitannya seperti akses jalan menuju lokasi wisata yang relatif 

mudah dijangkau karena dekat dengan jalan dan juga alat transportasi yang dapat 

yang dapat dengan mudah dapat menjangkau lokasi wisata karena sudah tersedia 

tempat parkir yang cukup luas. 

5. Objek Wisata 

Objek wisata yaitu semua tempat atau keadaan alam yang memiliki 

sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya 

tarik dan diupayakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Dalam rangka 

meningkatkan kesadaran dan peran aktif segenap masyarakat supaya ikut berperan 

dalam pembangunan pariwisata, maka masyarakat harus memahami arti dari sadar 

wisata dan sapta pesona. Dimana pengertian sadar wisata yaitu sebuah konsep 

yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat 

dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah. Sapta pesona yaitu jabaran 
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konsep dari sadar wisata khususnya yang terkait dengan dukungan dan peran serta 

masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan 

suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri 

pariwisata, melalui perwujudan unsur AMAN, TERTIB, BERSIH, 

SEJUK,INDAH dan KENANGAN. Dengan pedagang memahami sadar wisata 

dan sapta pesona ini diharapkan masyarakat dapat memahami berbagai hal 

penting diantaranya dapat mengerti dan memahami makna pembangunan 

pariwisata, memiliki pengertian dan pemahaman tentang dasar-dasar atau hakikat 

pariwisata, mengerti tentang dampak positif dan negatif dari pengembangan 

pariwisata, memahami arti sadar wisata dan sapta pesona serta 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan 

citra produk wisata, maupun dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

Objek wisata yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini adalah 

Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.  

6. Goa Jatijajar 

Pengertian goa adalah suatu lorong bentukan alami yang berada di bawah 

tanah    yang bisa dilalui oleh manusia. Goa Jatijajar dibentuk oleh alam selama 

ribuan tahun yang lalu, kemudian munculah sebuah karya alam yang  indah. 

Tempat berpetualang di perut bumi, namun santai dan menyenangkan yang 

terletak 21 kilometer ke arah selatan Gombong, atau 42 kilometer arah barat 

Kebumen. Goa Jatijajar berada di kaki pegunungan kapur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini di jelaskan mengenai penjabaran tentang pengaruh tingkat 

pendidikan, pedagang kaki lima, kebersihan lingkungan, objek wisata dan Goa 

Jatijajar. Semua penjabaran tersebut sesuai dengan teori-teori yang sudah 

dijelaskan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan satu per satu teori 

yang berhubungan pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima (PKL) 

terhadap upaya menjaga kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

1. Tingkat Pendidikan 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) 

merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat 

disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antar 

peubah.  Dalam hal ini tingkat pendidikan pedagang kaki lima akan memberikan 

pengaruh terhadap kebersihan lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar. 

 Dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyebutkan 

bahwa pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 indikator 

tingkat pendidikan terdiri atas jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan perserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 

dikembangkan. Jenjang pendidikan dalam penelitian ini adalah dalam pendidikan 

formal, yaitu : 

a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain sederajat. 

b. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),Madrasah Aliyah 

(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK),atau bentuk lain sederajat. 

c. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. 
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Tingkat atau jenjang pendidikan merupakan tahap pendidikan yang 

berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran 

(Ihsan, 2008:22).Dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan merupakan 

usaha sadar yang terencana sesuai dengan perkembangan individu dalam 

menciptakan suatu proses belajar mengajar yang aktif sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang 

atau peserta didik dalam upaya mendapatkan kecerdasan dan keterampilan yang 

berguna bagi lingkungan sekitar. 

2. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan 

(KBBI,2015).Pedagang adalah orang yang menjual barang/jasa untuk 

mendapatkan keuntungan (KBBI,2015). 

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha atau 

kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar 

kurang dari lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-

daerah keramaian umum seperti di depan pertokoan,tempat wisata,pasar, 

sekolahan, gedung, bioskop, dan lain-lain (Nurhanafiansyah, 1994:6). Sedangkan 

Alma (2004:120) mempunyai pengertian berbeda mengenai pedagang kaki lima, 

yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh 

penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, 

berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak memiliki izin usaha. 
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Menurut McGee dan Yeung (1977: 25), PKL mempunyai pengertian yang 

sama dengan ”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang 

menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk 

kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Pedagang kaki lima 

sangatlah marak dan populer di negara kita. Kepopuleran keberadaan pedagang 

kaki lima  ini dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya sudah 

jelas di sektor ini dapat menyerap lapangan pekerjaan dari sekian banyak 

penganggur. Para penganggur ini berusaha mencoba berkreasi, berwirausaha, 

dengan modal sendiri maupun tanpa modal. Pedagang kaki lima sangatlah 

membantu konsumen, mudah mendapat barang, harga yang murah, servis cepat, 

sambil lewat di kaki lima, dapat membeli oleh-oleh buat keluarganya di rumah. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah para pedagang kaki lima terkadang 

menghiraukan tata tertib, keamanan, kebersihan dan kebisingan. Dimana ada 

pedagang kaki lima, disana pasti timbul kesemrawutan, bising dan banyak sampah 

berserakan (Alma, 2004:119). 

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima yang dikemukakan oleh Kartono dkk. 

(1980: 3-7), yaitu: 

a. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti 

produsen. 

b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu 

ketempatyang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan 

yang tidak permanen serta bongkar pasang); 



17 
 

 
 

c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya 

yang tahan lama secara eceran; 

d. Umumnya bermodal kecil,kadang hanya merupakan alat bagi pemilik 

modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih 

payahnya; 

e. Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya 

tidak berstandar; 

f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan 

pembeli yang berdaya beli rendah; 

g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak 

turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung; 

h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas 

pada usaha pedagang kaki lima; 

i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi 

melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang 

melaksanakan musiman. 

Adapun jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima secara 

umum oleh McGee dan Yeung dapat dibagi menjadi: 

a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (Unprocessed and 

semiprocessed foods). Yang termasuk pada jenis dagangan ini adalah 

bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu 

juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras. 
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b. Makanan siap saji (Prepared food). Yang termasuk dalam jenis 

dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan 

langsung  disajikan ditempat  maupun  dibawa  pulang. Penyebaran fisik 

PKL ini biasanya cenderung mengelompok dan homogen dengan 

kelompok mereka. 

c. Non makanan (Non foods).Yang termasuk jenis barang dagangan yang 

tidak berupa makanan. Contohnya adalah mulai dari tekstil sampai 

dengan obat-obatan. 

d. Jasa pelayanan (Services). Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah 

jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, 

reparasi jam dan lain-lain. 

3. Kebersihan Lingkungan 

 Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungannya dari segala yang kotor dan noda dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman (Freaker, 2009). Menurut agama, 

kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu kebersihan sangat 

berarti dan sangat bermanfaat bagi semua orang. Ini semua sesuai dengan hadits 

Nabi Muhammad SAW. Kebersihan akan lebih menjamin kebersihan seseorang 

dan menyehatkan, serta kebersihan tidaklah sama dengan kemewahan. Kebersihan 

adalah usaha manusia supaya lingkungan tetap sehat terawat secara berkelanjutan. 

Semakin banyak kotoran yang menumpuk maka semakin tidak baik pula untuk 

dilihat dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit atau wabah penyakit di 

sekitarnya. Dalam hal ini umat beragama dan masyarakat sekitar mutlak 
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diperlukan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. 

Kondisi bersih sangatlah mendukung kenyamanan dan ketentraman, sebaliknya 

apabila tempat yang kotor akan menjadikan kondisi yang suram dan sangat 

menjengkelkan. Renungkanlah sebuah hadits Rasulullah SAW yang artinya 

“islam itu bersih maka hendaklah kamu suka membersihkan diri kamu, tidak akan 

masuk surga kecuali orang-orang yang bersih.”(HR. Dailami) 

 Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan 

makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang 

melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Unsur hayati (biotik) yaitu unsur lingkungan yang terdiri dari makhluk 

hidup,seperti manusia,hewan,tumbuh-tumbuhan dan jasad renik. 

b. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia yang merupakan sistem nilai,gagasan dan keyakinan dalam 

perilaku sebaga makhluk sosial. 

c. Unsur fisik (abiotik) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-

benda tidak hidup seperti tanah,udara,iklim,dan lain-lain. 

 Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan 

hidup segenap kehidupan di bumi. Karena kehidupan di muka bumi akan 

berlangsung secara wajar apabila lingkungan fisik tetap terjaga keseimbangannya. 

Kerusakan lingkungan fisik akan mengakibatkan banyak bencana yang dapat 
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mengancam keselamatan manusia seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, 

perubahan musim yang tidak teratur, polusi, dan munculnya berbagai penyakit. 

 Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup 

dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, angin puting beliung,dan lain-lain. 

b. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Manusia sebagai 

penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan 

kelestarian lingkungan hidup.  

 Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah pola 

kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. 

Akan tetapi, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan 

pemikiran akan masa yang akan datang untuk kehidupan generasi berikutnya. 

Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap 

kelangsungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan karena faktor 

manusia,antara lain: terjadinya pencemaran (baik pencemaran air, udara, tanah 

maupun suara) sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir sebagai 

dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam 

menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan, terjadinya tanah 

longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. 

 Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa 

ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin 

negara saja, melainkan sudah menjadi tanggung setiap insan di bumi dari balita 
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sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan 

lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi 

terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang kelak. Sebagai 

warga negara yang baik, masyarakat hendaknya harus memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. 

4. Objek Wisata 

a. Pengertian Tentang Pariwisata 

Pariwisata secara umum dapat diartikan sebagai perjalanan sementara 

seseorang/kelompok orang ke suatu tempat tujuan di luar tempat kerja atau tempat 

tinggal sehari-hari, kegiatan selama berada di tempat tujuan, serta fasilitas-fasilitas 

yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan aktivitas termaksud 

(Mathieson). Pariwisata merupakan kebutuhan manusia di seluruh dunia, sehingga 

dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dalam bidang 

ekonomi, maka muncul sifat manusia untuk melakukan perjalanan untuk 

sementara meninggalkan rutinitas di tempat tinggal mereka untuk mencari 

keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan hidupnya. Proses bepergian ini 

menjadikan terjadinya interaksi, saling berhubungan, perasaan-perasaan, persepsi-

persepsi, motivasi dan tekanan-tekanan, kepuasan, kenikmatan dalam berwisata 

dan sebagainya diantara sesama pribadi atau kelompok (Suwantoro, 1997) 

Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan 

tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. 
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Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang mereka tuju dan 

fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka (Marpaung, 2002:13). 

Pariwisata secara umum dapat diartikan sebagai perjalanan sementara seseorang 

atau kelompok orang ke suatu tempat tujuan di luar tempat kerja atau tempat 

tinggal sehari-hari, kegiatan selama berada di tempat tujuan, serta fasilitas-fasilitas 

yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan aktivitas termaksud 

(Santoso, 2004:3). 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

di bidang tersebut(Visit Indonesia, 2008) 

Perjalanan wisata atau pariwisata merupakan bagian dari perjalanan 

(travel) dalam arti umum yang dapat meliputi perjalanan ke tempat kerja, untuk 

berbelanja/berdagang, untuk menghadiri konferensi, serta perjalanan migrasi 

(perpindahan) sementara ataupun tetap. Sesuatu yang dapat mendorong seseorang 

untuk melakukan perjalanan wisata ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti, kondisi lingkunga, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi dan pengaruh 

kegiatan pariwisata. Pariwisata juga merupakan bagian kegiatan rekreasi, tetapi 

dengan melibatkan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal hingga perlu 

menginap, sedang tujuannya dapat lebih luas dengan mencakup menikmati dan 

memperkaya kehidupan lewat penambahan pengetahuan tentang tempat lain yang 

mengandung warisan budaya/sejarah, pemandangan alam yang indah/lain, 

mengenal adat kehidupan masyarakat/bangsa lain dan sebagainya. 
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b. Bentuk dan Jenis Pariwisata 

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

baik secara perorangan maupun kelompok di dalam negara sendiri atau di negara 

lain. Obyek Wisata Goa Jatijajar termasuk bentuk pariwisata alam. Pariwisata 

alam secara garis besar dapat dibedakan antara wisata perairan atau wisata bahari 

(meliputi: berenang, snorkling, menyelam, memancing, berlayar, berselancar, 

berkano atau berdayung, dan lain-lain) dan wisata daratan serta dirgantara 

(meliputi:lintas alam, pendakian gunung, penelusuran goa, berkemah, jalan 

santai/hiking, terbang layang). Untuk Goa Jatijajar termasuk kedalam wisata 

daratan dengan menelusuri ke dalam goa. Selain dikenal sebagai bentuk 

pariwisata alam, Objek Wisata Goa Jatijajar juga dikenal sebagai objek wisata 

budaya. Hal ini disebabkan karena di lokasi ini terdapat legenda dari Raden 

Kamandaka yang konon menjadikan Goa Jatijajar sebagai tempat untuk 

bersemedi dan mendapatkan wangsit. 

Menurut Suwantoro (1997:14) membedakan beberapa jenis wisata 

berdasarkan jumlahnya menjadi : wisata perorangan yaitu suatu perjalanan wisata 

yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-istri, wisata keluarga yaitu 

suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain, dan wisata rombongan yaitu 

suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh 

seorang yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh 

anggotanya. 

Berdasarkan maksud dan tujuannya, wisata dapat dibedakan menjadi : 
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1) Wisata liburan 

Wisata liburan merupakan suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan 

dan di ikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan 

mengibur diri. 

2) Wisata pengenalan 

Wisata pengenalan merupakan suatu perjalanan anjangsana yang 

dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 

mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. 

3) Wisata pendidikan 

Wisata pendidikan merupakan suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan 

mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. 

4) Wisata pengetahuan 

Wisata pengetahuan merupakan suatu perjalanan wisata yang tujuan 

pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan 

terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. 

5) Wisata keagamaan 

Wisata keagamaan merupakan suatu perjalanan yang dimaksudkan untuk 

melakukan ibadah keagamaan. 

6) Wisata kunjungan khusus 

Wisata kunjungan khusus merupakan suatu perjalanan wisata yang 

dilakukan dengan maksud khusus. 
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7) Wisata program khusus 

Wisata program khusus merupakan suatu perjalanan yang dimaksudkan 

untuk mengisi kekosongan khusus. 

8) Wisata perburuan 

Wisata perburuan merupakan suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan 

untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa 

setempat sebagai hiburan semata. Sedangkan apabila dilihat dari segi 

kepengaturannya, wisata dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu: wisata 

berencana yang merupakan suatu perjalanan yang jauh hari sudah direncanakan 

atau diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi, maupun obyek-obyek 

yang akan dikunjungi. Wisata paket merupakan suatu produk perjalanan wisata 

yang dijual ole suatu biro perjalanan atau perusahaan transport yang bekerja sama, 

dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel 

ataupun fasilitas lainnya yang memeberikan kenyamanan bagi wisatawan.  

Wisata terpimpin merupakan suatu paket perjalanan wisata dan merupakan 

perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan dan rute perjalanan tertentu pula. Wisata khusus merupakan sustu 

perjalanan wisata yang disusun secara kusus guna memenuhi permintaan 

wisatawan sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan suatu perjalanan wisata 

tambahan diluar pengaturan yang telah didusun dan diperjanjikan pelaksanaannya 

yang dilakukan atas permintaan wisatawan disebut dengan wisata tambahan. 
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c. Objek dan Daya Tarik Wisata 

Menurut Chalik (1994:9) objek dan daya tarik wisata merupakan yang 

menjadi sasaran perjalanan wisata yang meliputi : 

1) Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,yang berwujud keadaan alam serta flora 

dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah hutan rimba, 

dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka. 

2) Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo (pertanian), wisata tirta 

(air),wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan. 

3) Sasaran wisata minat khusus, seperti berburu, mendaki gunung, 

menelusuri goa, industri dan kerajinan, tempat-tempat perbelanjaan, 

sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain. 

Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan/atau aktivitas dan 

fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung 

untuk datang ke suatu tempat atau daerah tertentu. Daya tarik yang tidak atau 

belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan 

belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis 

pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar dari 

kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik wisata di suatu daerah atau areal tertentu, 

kepariwisataan sulit dikembangkan. Pariwisata biasanya akan dapat berkembang 

atau dikembangkan, jika suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis objek dan daya 

tarik wisata (Marpaung, 2002:78). 
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Ciri-ciri dari daya tarik wisata antara lain: 

1) Dapat memeberikan kenyamanan privasi bagi pengunjung. 

2)  Bebas dari keramaian lalu lintas. 

3) Pengembangan kawasan dan daerah di sekitar yang tradisional. 

4) Tersedianya jalan setapak yang memadai. 

5) Relatif dekat dengan masyarakat sekitar. 

6) Perlindungan terhadap bentang alam dan lingkungan. 

Beberapa variabel yang perlu diperhatikan bagi obyek wisata antara lain:  

1) Kebersihan objek wisata  

Kebersihan merupakan sustu keadaan atau kondisi yang menampilkan 

suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. 

Wisatawan akan merasa betah dan nyaman apabila berada di objek wisata 

yang lingkungannya bersih, sajian makanannya bersih dan sehat serta 

pakaian dan penampilan para petugas yang bersih, rapi dan tidak 

mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan lain-lain. 

2) Kesejukan objek wisata 

Lingkungan yang asri dan serba hijau akan membuat pengunjung atau 

wisatawan merasa betah dan nyaman. Untuk menjaga kesejukan tersebut 

semua pihak haruslah turut serta aktif dalam memelihara kelestarian 

lingkungan dan penghijauan yang telah dilakukan masyarakat atau 

pemerintah, berperan aktif untuk dapat menganjurkan dan mempelopori 

supaya masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan 
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pemelihara kebersihan, serta membentuk suatu perkumpulan yang 

tujuannya memelihara kelestarian lingkungan. 

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari 

pengadaan dan peningkatan kebersihan,hotel, restoran tempat hiburan, dan 

sebagainya serta prasarana aksesbilitas seperti jalan dan alat transportasi 

yang dapat digunakan untuk menuju objek wisata dengan lancar dan 

terjangkau oleh wisatawan. Tim Peneliti PMB-LIPI( 2006:339). Prasarana 

wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata 

seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dll. 

Suwantoro (2004:21). 

Sebagai daya tarik suatu objek wisata dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan. Jadi kondisi lingkungan sangat mendukung pengembangan dan 

pertumbuhan kepariwisataan. Disini dapat dilihat apabila suatu objek wisata 

kondisi lingkungannya misalkan terdapat banyak sampah ataupun perawatannya 

yang kurang, maka daerah objek wisata ini tidak dapat menarik minat pengunjung 

dan mengakibatkan penurunan pengunjung. Sebaliknya apabila kondisi 

lingkungan misalkan kebersihannya terjaga serta tidak terdapat tumpukan sampah 

maka daya tarik pengunjung dapat meningkat. 

d. Wisatawan 

Menurut INPRES No. 9 Tahun 1969, wisatawan (tourist) merupakan 

setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk kunjungan ke tempat 
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lain dengan menikmati perjalanan atau kunjungannya tersebut.Wisatawan adalah 

orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi, menurut pengertian ini, semua orang 

yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang 

penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi. Dalam bahasa inggris wisatawan ini disebut dengan 

“Tourist”. Oleh para pakar pariwisata dan organisasi internasional untuk 

kepentingan tertentu, pengertian tourist ini diberi persyaratan seperti : 

1) Perjalanan dilakukan secara sukarela; 

2) Perjalanan dilakukan di tempat lain atau di luar wilayah/ negara tempat 

tinggalnya; 

3) Bersifat sementara; 

4) Tidak untuk mencari nafkah; 

5) Tujuannya semata-mata untuk liburan, kesehatan, belajar, keagamaan 

olahraga,kunjungan usaha, mengunjungi keluarga, tugas dan menghadiri 

pertemuan. 

e. Masyarakat dan Lingkungan 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

setempat yang bekerja di Objek Wisata Goa Jatijajar sebagai pedagang. 

Disamping pedagang di sekitar objek wisata, lingkungan alam disekitar 

obyek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama supaya kebersihan dan 

kelestariannya tetap terjaga. Pertumbuhan manusia yang semakin meningkat dari 
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tahun ke tahun dapat mengakibatkan tingkat kebersihan lingkungan menurun. 

Oleh sebab itu, perlu adanya menjaga kebersihan lingkungan melalui penegakkan 

berbagai aturan dan permasyarakatan dalam pengelolaan suatu objek wisata. 

Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan alam sekitar 

Goa Jatijajar. 

 Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif segenap 

masyarakat supaya ikut berperan dalam pembangunan pariwisata, maka 

masyarakat harus memahami arti dari sadar wisata dan sapta pesona. 

a. Sadar Wisata 

 Sadar wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang 

menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam 

mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kepariwisataan di suatu wilayah. Dalam konteks pengertian tersebut, maka 

gerakan sadar wisata dapat menjadi dua penjabaran, yaitu : 

1) Gerakan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran seluruh komponen 

masyarakat dalam perannya sebagai tuan rumah untuk menerapkan dan 

mewujudkan sapta pesona yang didalamnya meliputi unsur-unsur aman, 

tertib,bersih,sejuk,indah,ramah dan kenangan. 

2) Gerakan untuk menumbuhkan motivasi,kemampuan dan kesempatan bagi 

masyarakat dalam perannya sebagai wawasan untuk mengenali dan 

mencintai tanah air. 

b. Sapta Pesona 
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  Sapta pesona merupakan jabaran konsep dari sadar wisata khususnya yang 

terkait dengan dukungan dan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah dalam 

upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu 

mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata,melalui perwujudan 

unsur aman,tertib,bersih,indah dan unsur kenangan. 

  Unsur-unsur sapta pesona tersebut telah menjadi bagian yang terpisahkan 

dalam program-program pembangunan kepariwisataan yang telah dilaksanakan 

dalam dua dekade,seiring dengan upaya pemantapan posisi sektor pariwisata 

sebagai sektor andalan dalam perolehan devisa negara, maupun sebagai instrumen 

pembangunan yang strategis di daerah baik dalam konteks pengembangan 

wilayah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

  Jabaran masing-masing unsur dari sapta pesona tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Aman 

Pengertian dari aman yaitu suatu kondisi lingkungan di daerah tujuan 

wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi 

wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain: 

 Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam 

kunjungannya. 

 Menolong dan melindungi wisatawan. 

 Rasa bersahabat terhadap wisatawan. 

 Memelihara keamanan lingkungan. 
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 Membantu memberi informasi kepada wisatawan. 

 Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular. 

 Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas 

publik. 

2) Tertib 

Pengertian dari tertib yaitu suatu kondisi lingkungn dan pelayanan di 

destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin 

yang tinggi dan profesional, serta kualitas fisik dan layanan yang teratur maupun 

efisien sehingga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dalam melakukan 

perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. 

 Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, diantaranya: 

 Mewujudkan budaya antri. 

 Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku. 

 Disiplin waktu atau tepat waktu. 

 Serba teratur,rapi dan lancar. 

 Semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang 

menunjukkan keteraturan yang tinggi. 

3) Bersih 

Pengertian dari bersih yaitu suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk 

dan pelayanan di suatu daerah tujuan wisata yang mencerminkan suatu keadaan 

yang bersih dan sehat atau higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang 

bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. 

Bentuk dari aksi yang perlu diwujudkan, diantaranya: 
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 Tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. 

 Turut menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata 

serta sarana prasarana pendukungnya. 

 Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap 

kendaraan atau rokok, bau lainnya) 

 Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis. 

 Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang 

bersih. 

 Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi. 

4) Sejuk 

Pengertian dari sejuk yaitu suatu kondisi lingkungan daerah tujuan wisata 

yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan 

perasaan nyaman dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau 

kunjungan ke daerah tersebut. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan yaitu: 

 Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon. 

 Memelihara penghijauan di lingkungan objek dan daya tarik 

wisata serta jalur wisata. 

 Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/fasilitas umum, hotel, 

penginapan, restoran, sarana prasarana dan fasilitas 

kepariwisataan lainnya. 
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5) Indah 

Pengertian dari indah yaitu suatu kondisi di daerah tujuan wisata yang 

mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa 

kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan 

atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mendorong promosi ke pasar 

wisatawan yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, diantaranya yaitu: 

 Menjaga keindahan objek dan daya tarik wisata dalam tatanan 

yang alami dan harmoni. 

 Menata lingkungan dan tempat tinggal secara teratur,tertib dan 

serasi serta menjaga karakter kelokalan. 

 Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai 

elemen estetika lingkungan yang bersifat alami. 

6) Ramah-tamah 

Pengertian dari ramah tamah yaitu suatu kondisi lingkungan dan sikap 

masyarakat di daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang 

akrab,terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan 

nyaman, diterima dan betah (seperti di rumah sendiri) bagi wisatawan dalam 

melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, diantaranya yaitu: 

 Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela membantu 

wisatawan. 

 Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan. 
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 Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap 

wisatawan. 

 Menampilkan senyum dan keramah tamahan yang tulus. 

7) Kenangan 

Pengertian dari kenangan yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesn 

yang diperoleh wisatawan di daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa 

senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan 

perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mendorong promosi ke 

pasar wisatawan yang lebih luas dan potensi kunjungan yang datang. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, diantaranya yaitu: 

 Menggali mengangkat keunikan budaya lokal. 

 Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang 

bersih,sehat dan menarik. 

 Menyediakan cinderamata yang menarik,unik atau khas serta 

mudah dibawa. 

5. Goa Jatijajar 

 Pengertian goa adalah suatu lorong bentukan alamiah di bawah tanah yang 

bisa dilalui oleh manusia, dinamakan goa makro sedangkan yang hanya bisa 

dilalui hewan saja disebut goa mikro. Dalam hal ini yang dimaksud adalah goa 

alam, namun ada juga goa buatan manusia seperti tempat perlindungan perang dan 

lain-lain. Goa Jatijajar termasuk goa jenis batu gamping (karst) : adalah fenomena 

bentukan goa terbesar (70% dari seluruh goa di dunia). Terbentuk akibat 

terjadinya peristiwa karst (pelarutan batuan kapur akibat aktifitas air) sehingga 
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tercipta lorong-lorong dan bentukan batuan yang sangat menarik akibat proses 

kristalisasi dan pelarutan gamping. Diperkirakan wilayah sebaran karst Indonesia 

adalah yang terbesar di dunia. Fungsi dari goa itu sendiri diantaranya yaitu : 

a. Tempat berlindung (primitif) manusia dan hewan 

b. Tempat penambangan mineral (kalsit/gamping, guano) 

c. Tempat perburuan (walet, sriti, kelelawar) 

d. Obyek wisata alam bebas dan minat khusus 

e. Obyek sosial budaya (legenda, mistik) 

f. Gudang air tanah potensial sepanjang tahun 

g. Laboratorium ilmiah yang peka, lengkap dan langka 

h. Indikator perubahan lingkungan paling sensitif 

i. Fasilitas penyangga mikro ekosistem yang sangat peka dan vital bagi 

kehidupan makro ekosistem di luar goa. 

 Goa ini ditemukan oleh seorang petani yang memiliki tanah di atas goa 

tersebut yang bernama Jayamenawi. Pada suatu ketika Jayamenawi sedang 

mengambil rumput, kemudian jatuh kesebuah lobang, ternyata lobang itu adalah 

sebuah lobang ventilasi yang ada di langit-langit goa tersebut. Lubang ini 

mempunyai garis tengah 4 meter dan tinggi dari tanah yang berada dibawahnya 24 

meter. Pada mulanya pintu-pintu goa masih tertutup oleh tanah. Maka setelah 

tanah yang menutupi dibongkar dan dibuang,ditemukanlah pintu goa yang 

sekarang untuk masuk. Hal ini karena di muka pintu goa ada 2 pohon jati yang 

besar tumbuh sejajar, maka gua tersebut diberi nama Goa Jatijajar.  
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Obyek Wisata Goa Jatijajar dilengkapi taman yang asri yang dilengkapi 

dengan taman bermain. Taman ini diberi nama Pulau Kera, karena di taman ini 

terdapat banyak patung kera. Di gerbang mulut Goa Jatijajar, terdapat lubang di 

antara stalagmit, sehingga bila cahaya matahari masuk terlihat sangat indah. Goa 

Jatijajar merupakan bukti dari legenda Kamandaka (Lutung Kasarung), di mana 

kisah ini secara tersirat dikisahkan melalui patung-patung yang ada di dalam Goa 

Jatijajar. Di dalam Goa Jatijajar terdapat sebuah mata air (sendang) yang konon 

kabarnya akan membuat awet muda bagi yang mencuci muka di sana. Di samping 

Goa Jatijajar, masih terdapat goa yang lain seperti Goa Dempok ini. Stalagtit yang 

terdapat di dalam Goa Dempok terbentuk secara alami selama ratusan atau bahkan 

ribuan tahun yang lalu. Hingga kini masih terjaga keasliannya. Goa Intan berada 

satu lokasi dengan Obyek Wisata Goa Jatijajar. Goa ini memiliki keunikan 

tersendiri dengan langit goa yang relatif tidak terlalu tinggi. 

Di dalam Goa Jatijajar terdapat 7 (tujuh) sungai atau sendang, tetapi yang 

dapat dicapai dengan mudah hanya 4 (empat) sungai yaitu: 

1) Sungai Puser Bumi 

2) Sungai Jombor 

3) Sungai Mawar 

4) Sungai Kantil 

Untuk sungai Puser Bumi dan Jombor konon airnya mempunyai khasiat 

dapat digunakan untuk segala macam tujuan menurut kepercayaan masing-masing. 

Sedangkan Sungai Mawar konon apabila airnya untuk mandi atau mencuci muka, 

mempunyai khasiat bisa awet muda. Adapun Sendang Kantil jika airnya untuk cuci 
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muka atau mandi, maka niat/cita-citanya akan mudah tercapai. Setelah Goa 

Jatijajar dibangun maka pengelolanya dikelola oleh Pemda Kebumen.  

B. Penelitian Terdahulu 

 Joko Prajanto melakukan penelitian pada tahun 2009 tentang faktor yang 

mempengaruhi pendapatan dan profil pedagang kaki lima di Kecamatan 

Sukoharjo. Dari analisa data dapat diperoleh bahwa status pedagang kaki lima 

sebagian besar sudah berumah tangga dan sebagian besar berpendidikan SLTA. 

Adapun pendapatan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh modal, 

pendidikan, jumlah tenaga kerja. 

 Andi Sukoco (2010) dengan judul Kepedulian Masyarakat Kampus 

Terhadap Kebersihan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepedulian masyarakat kampus terhadap kebersihan kampus FIS UNNES 

serta untuk mengetahui tingkat kebersihan lingkungan kampus FIS UNNES. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa populasi yang 

digunakan yaitu terdapat masyarakat kampus yang didalamnya terdiri dari dosen 

dengan jumlah 86,bagian administrasi 27 serta mahasiswa dengan jumlah 2342. 

Menggunakan variabel kepedulian dan kebersihan serta menggunakan analisis 

data deskriptif persentase. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama tingkat 

kepedulian masyarakat kampus terhadap kebersihan lingkungan di FIS UNNES 

tergolong cukup baik dengan rata-rata 75,05. Masyarakat kampus memiliki sikap 

dan perilaku yang baik dalam menjaga kebersihan MCK, kebersihan ruangan, 

pengelolaan sampah maupun menjaga kebersihan ruang terbuka. Hasil penelitian 

yang kedua yaitu tingkat kebersihan kampus FIS UNNES tergolong cukup baik 
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dengan rata-rata 65,86 yang berarti bahwa kebersihan ruangan,kebersiham MCK 

maupun ruang terbuka terjaga dengan baik. 

 Ganjar Gutomo (2011) dengan judul Distribusi Spasial Lokasi Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran lokasi usaha 

pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, mengetahui 

jenis dagangan pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Sragen Kulon 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, serta untuk mengetahui besarnya 

sumbangan pedagang kaki lima terhadap pendapatan keluarga di wilayah 

kelurahan Sragen Kulon.Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pedagang 

kaki lima di seluruh wilayah administrasi Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen yang berjumlah 53 pedagang kaki lima. Sementara 

variabelnya berupa variabel persebaran lokasi usaha pedagang kaki lima dan 

variabel sumbangan pendapatan keluarga pedagang kaki lima. Penelitian ini 

menggunakan analisis data yaitu data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu  

distribusi spasial lokasi pedagang kaki lima di Kelurahan Sragen Kulon 

membentuk pola memanjang mengikuti jalan utama di Kelurahan Sragen. Lokasi 

pedagang kaki lima sebagian besar berada di Dukuh Beloran sebanyak 30 orang 

(56,6%) dari total 53 pedagang kaki lima yang ada. Jenis dagangan yang dijual 

oleh pedagang kaki lima di Kelurahan Sragen Kulon didominasi oleh jenis 

dagangan makanan yaitu sebanyak 39 orang (73,6%), jenis dagangan non 

makanan sebanyak 7 orang (13,2%) dan jasa pelayanan sebanyak 7 orang ( 

13,2%). Sumbangan pendapatan pedagang kaki lima terhadap pendapatan 



40 
 

 
 

keluarga sebesar 68,68%. Rata-rata pendapatan pedagang kaki lima perbulan 

adalah Rp. 1.166.037,00. 

 Sahidun (2015) dengan judul Peran Serta Masyarakat Klidang Lor Dalam 

Upaya Pelestarian Lingkungan Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang 

(Tinjauan Tingkat Pendidikan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran serta masyarakat Klidang Lor dalam upaya pelestarian 

lingkungan di sekitar Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang, 

mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan peran serta masyarakat 

berpendidikan tinggi, sedang ataupun rendah dalam upaya pelestarian lingkungan 

di sekitar Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang, menganalisis pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap peran serta masyarakat Klidang Lor dalam upaya 

pelestarian lingkungan Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang.Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan populasi masyarakat nelayan 

yang berada di sekitar Sungai Sambong yang dapat merusak sungai,pedagang 

yang berada di Objek Wisata Pantai Sigandu sebanyak 11 orang. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan dan peran serta 

masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah 

tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap peran 

serta masyarakat Klidang Lor dalam upaya pelestarian lingkungan, peran serta 

masyarakat Klidang Lor dalam upaya pelestarian lingkungan Objek Wisata Pantai 

Sigandu termasuk dalam kategori cukup yaitu 59,9%, serta adanya perbedaan 

dalam berperan serta antara masyarakat yang berpendidikan dasar, menengah dan 

tinggi.
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Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu 

 
Nama Peneliti (tahun) Judul Penelitian Tujuan Penelitian  Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Joko Prajanto 

Tugas Akhir (2009) 

Analisis profil dan 

persebaran pedagang 

kaki lima di Kecamatan 

Sukoharjo. 

1. Analisis profil 

demografi sosial 

ekonomi 

2. Mengetahui faktor 

yang mempengaruhi 

pendapatan 

Populasi: pedagang kaki lima di 

alun-alun sukoharjo Sampel: 

menggunakan total sampling area, 

68 sampel 

Variabel: sosial demografi, sosial 

ekonomi, jenis kegiatan usaha. 

Analisis data: tabulasi silang dan 

statistik 

1. Sosial demografi dan 

ekonomi: sebagian besar 

berstatus kawin dan 

berpendidikan SLTA, modal 

rata-rata Rp.466.435,- 

2. Pendapatan pedagang kaki 

lima dipengaruhi oleh modal, 

pendidikan, jumlah tenaga 

kerja 

 

Andi Sukoco (2010) Kepedulian masyarakat 

kampus terhadap 

kebersihan lingkungan. 

1. Mengetahui tingkat 

kepedulian 

masyarakat kampus 

terhadap kebersihan 

kampus FIS 

UNNES. 

2. Mengetahui tingkat 

kebersihan 

lingkungan kampus 

FIS UNNES. 

 

Populasi : masyarakat kampus FIS 

UNNES yang terdiri dari dosen: 86, 

bagian administrasi: 27, 

mahasiswa: 2342. 

Variabel: kepedulian, kebersihan. 

Analisis data: deskriptif presentase. 

1. Tingkat kepedulian 

masyarakat kampus terhadap 

kebersihan lingkungan di 

FIS UNNES tergolong 

cukup baik dengan rata-rata 

75,05. 

2. Tingkat kebersihan kampus 

FIS UNNES cukup baik 

dengan rata-rata 65,86 

Ganjar Gutomo Distribusi spasial lokasi 

pedagang kaki lima 

(PKL) di Kelurahan 

Sragen Kulon 

Kecamatan Sragen 

1. Mengetahui 

persebaran lokasi 

usaha pedagang kaki 

lima di wilayah 

Kecamatan Sragen 

Populasi : seluruh pedagang kaki 

lima di seluruh wilayah 

administrasi Kelurahan Sragen 

Kulon, Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen yang berjumlah 

1. Distribusi spasial lokasi 

pedagang kaki lima di 

Kelurahan Sragen Kulon 

membentuk pola memanjang 

mengikuti jalan utama di 
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Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui jenis 

dagangan pedagang 

kaki lima di wilayah 

Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

3. Mengetahui 

besarnya sumbangan 

pedagang kaki lima 

terhadap pendapatan 

keluarga di wilayah 

Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen.  

53. 

Variabel : persebaran lokasi usaha 

pedagang kaki lima,jenis dagangan 

pedagang kaki lima, sumbangan 

pendapatan keluarga pedagang kaki 

lima. 

Analisis data: data primer yaitu 

observasi dan angket. 

Kelurahan Sragen. 

2. Lokasi pedagang kaki lima 

sebaian besar berada di 

Dukuh Beloran sebanyak 30 

orang (56,6%) dari total 53 

pedagang kaki lima yang 

ada. 

3. Jenis dagangan yang dijual 

oleh pedagang kaki lima di 

Kelurahan Sragen Kulon 

didominasi oleh jenis 

dagangan makanan yaitu 

sebanyak 39 orang (73,6%), 

jenis dagangan non makanan 

sebanyak 7 orang (13,2%). 

4. Sumbangan pendapatan 

pedagang kaki lima terhadap 

pendapatan keluarga sebesar 

68,68%. 

5. Rata-rata pendapatan 

pedagang kaki lima per 

bulan adalah 

Rp.1.166.037,00. 

Sahidun (2015) Peran serta masyarakat 

Klidang Lor dalam 

upaya pelestarian 

lingkungan Objek 

Wisata  Pantai Sigandu 

Kabupaten Batang 

(tinjauan tingkat 

pendidikan) 

1. Mengetahui peran 

serta masyarakat 

Klidang Lor dalam 

upaya pelestarian 

lingkungan di sekitar 

Objek Wisata Pantai 

Sigandu Kabupaten 

Batang. 

Populasi : masyarakat nelayan yang 

berada di sekitar Sungai Sambong 

yang dapat merusak 

sungai,pedagang yang berada di 

Objek Wisata Pantai Sigandu  

sebanyak 11 orang. 

Variabel : tingkat pendidikan, peran 

serta masyarakat dalam pelestarian 

1. Tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara tingkat 

pendidikan terhadap peran 

serta masyarakat Klidang 

Lor dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

2. Peran serta masyarakat 

Klidang Lor dalam upaya 
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2. Mengidentifikasi ada 

atau tidaknya 

perbedaan peran 

serta msayarakat 

berpendidikan 

tinggi, sedang 

maupun rendah 

dalam upaya 

pelestarian 

lingkungan di sekitar 

Objek Wisata Pantai 

Sigandu Kabupaten 

Batang. 

3. Menganalisis 

pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap 

peran serta 

masyarakat Klidang 

Lor dalam upaya 

pelestarian 

lingkungan Objek 

Wisata Pantai 

Sigandu . 

lingkungan. 

Analisis data: deskriptif presentase, 

analisis statistik 

pelestarian lingkungan 

Objek Wisata Pantai Sigandu 

termasuk dalam kategori 

cukup yaitu 59,9%. 

3. Adanya perbedaan dalam 

berperan serta antara 

masyarakat yang 

berpendidikan dasar, 

menengah dan tinggi. 
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C. Kerangka Berpikir 

 Objek Wisata Goa Jatijajar merupakan salah satu objek wisata unggulan 

yang berada di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang 

menjadi pilihan pengunjung berekreasi terutama pada saat waktu liburan sekolah 

maupun liburan hari raya. Sebuah tempat pariwisata akan menjadi lebih menarik 

apabila didalamnya memiliki variabel yang perlu diperhatikan oleh objek wisata 

seperti kebersihan objek wisata, kesejukan objek wisata dan sarana prasarana 

objek wisata. Ramainya pengunjung yang datang dijadikan sebagai ladang untuk 

mencari nafkah oleh para pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

Peluang tersebut dijadikan oleh pedagang kaki lima untuk menambah pendapatan 

mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Banyaknya jumlah 

pedagang kaki lima yang mendirikan lapak semi permanen sering tidak 

memperhatikan keadaan lingkungan,kebersihan dan keasrian di sekitar objek 

wisata. Sehingga banyak sekali timbunan-timbunan sampah yang berserakan di 

area objek wisata, disamping itu para pedagang kaki lima yang hanya berjualan 

pada musim-musim tertentu seringkali meninggalkan lapaknya dibiarkan kosong 

begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu sehingga membuat pemandangan 

sekitar menjadi kurang menyenangkan melihat lapak yang sudah lapuk bahkan 

sudah rapuh teronggok begitu saja. 

 Dengan demikian penulis ingin mengkaji tingkat pendidikan daripada 

para pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa Jatijajar ini, berapa jumlah 
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pedagang kaki lima yang jenjang pendidikannya hanya menempuh Sekolah 

Dasar/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Setelah 

mengkaji tingkat pendidikan pedagang kaki lima, penulis kemudian mengkaji 

adakah pengaruh dari tingkat pendidikan ini terhadap upaya menjaga kebersihan 

lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar. Upaya menjaga kebersihan lingkungan 

disini dapat dilihat dari bagaimana tindakan pedagang kaki lima terhadap 

kebersihan Goa Jatijajar serta bagaimana peran serta pedagang kaki lima dan 

keikutsertaan pedagang kaki lima dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di 

Objek Wisata Goa Jatijajar. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji 

fenomena pedagang kaki lima dalam penelitian ini dengan judul PENGARUH 

TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP UPAYA 

MENJAGA KEBERSIHAN DI OBJEK WISATA GOA JATIJAJAR 

KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN.   
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Objek Wisata Goa Jatijajar Lingkungan 

Pedagang Kaki Lima 

 

Tingkat Pendidikan PKL 

1. Pendidikan tingkat 

SD/Sederajat 

2. Pendidikan tingkat 

SMP/Sederajat 

3. Pendidikan tingkat 

SMA/Sederajat 

4. Perguruan Tinggi 

 

Upaya PKL Menjaga Kebersihan 

Lingkungan 

1. Tindakan pedagang terhadap 

kebersihan Goa Jatijajar. 

2. Peran serta dan keikutsertaan 

pedagang dalam upaya menjaga 

kebersihan Goa Jatijajar. 

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI 

LIMA TERHADAP UPAYA MENJAGA KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN DI OBJEK WISATA GOA JATIJAJAR 

KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN 
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D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara dalam sebuah penelitian. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas maka dalam penelitian 

ini hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat 

pendidikan pedagang kaki lima terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan di 

Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. 

   = Ada pangaruh antara tingkat pendidikan pedagang kaki lima 

terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek Wisata 

Goa Jatijajar. 

   = Tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan pedagang kaki 

lima terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek 

Wisata Goa Jatijajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di seluruh 

wilayah Objek Wisata Goa Jatijajar di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten 

Kebumen yang berjumlah 129 pedagang kaki lima.  

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang 

dimaksud adalah sejumlah pedagang kaki lima yang berada di Objek Wisata Goa 

Jatijajar. Menurut Arikunto (2002: 112) dalam menentukan besarnya sampel 

menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 maka dalam 

pengambilan sampel lebih baik diambil seluruhnya. Selanjutnya apabila jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena 

subyek penelitian berjumlah diatas 100, yaitu 129 maka subyek yang diteliti 25 % 

sehingga jumlah subyek penelitian yang diambil menjadi 33 sampel. Dimana yang 

tidak sekolah berjumlah 0 orang, lulus SD/Sederajat 14 orang, lulus 

SMP/Sederajat 9 orang, SMA/Sederajat 10 orang,Perguruan Tinggi 0 orang.
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Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan Simple Random Sampling  yang merupakan pengambilan 

sampel secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap sejenis 

atau homogen. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian itu dilaksanakan. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten 

Kebumen tepatnya di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian atau obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 96). Variabel yang menjadi penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2010:61). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan pedagang kaki lima (PKL). 

Variabel tingkat pendidikan diperoleh dari pendidikan formal terakhir pedagang 

tersebut.  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 

 Tingkat pendidikan pedagang kaki lima di kawasan Objek 

Wisata Goa Jatijajar 
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a) Pedagang tamat SD 

b) Pedagang tamat SMP/Sederajat 

c) Pedagang tamat SMA/Sederajat 

d) Pedagang tamat perguruan tinggi 

2.  Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

adanya variabel bebas (Sugiyono 2010:61).Variabel terikat dalam penelitian ini 

yaitu : 

 Peran serta pedagang kaki lima terhadap upaya menjaga 

kebersihan. 

 Cara yang digunakan pedagang kaki lima untuk menjaga 

kebersihan lingkungan: 

D. Validitas dan Realibilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

bila mempunyai tingkat validitas yang tinggi sedangkan instrumen yang kurang 

valid mempunyai tingkat validitas yang rendah.  Menurut Messick (1989) 

validitas instrumen merupakan pertimbangan yang paling utama dalam 

mengevaluasi kualitas tes sebagai instrumen ukur. Konsep validitas mengacu 

kepada kelayakan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan inferensi tertentu yang 

dapat dibuat berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan. Validitas tes itu sendiri 

adalah proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat mendukung inferensi 
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termaksud. Dengan demikian, proses tersebut bukan untuk memvalidasi tes 

melainkan memvalidasi inferensi mengenai penggunaan hasil ukur secara 

spesifik. 

Menurut Arikunto (2010:211) sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian dan dapat mengungkap data 

variabel yang diteliti secara tepat. Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur sah tidaknya kuesioner dari variabel peran serta pedagang kaki lima 

dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.Untuk mengukur tingkat validitas 

instrumen, maka dapat menggunakan rumus product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson, (Arikunto, 2010: 213) sebagai berikut. 

    
 ∑    (∑  )(∑  )

√*  ∑    (∑   )+*  ∑    (∑   )+
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = jumlah anggota populasi 

X = skor indikator yang diuji 

Y = total skor indikator 

∑    = jumlah kuadrat nilai X 

∑    = jumlah kuadrat niali Y 

 Setelah dihitung, hasil dari r hitung (rxy) yang diketahui kemudian 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila rxy > r tabel, 

maka korelasi tersebu t signifikan dan berarti item dalam instrumen tersebut bisa 

dikatakan valid. 
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2. Reliabilitas Instrumen 

 Pengertian reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur, oleh sebagian 

orang dianggap sama saja dan sering dipertukarkan. Reliabilitas merupakan suatu 

pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas. 

Uji reliabilitas merupakan uji konsisten suatu instrumen. Yaitu  untuk mengetahui 

sampai sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

dilakukan dua kali atau lebih. Instrumen yang reliabel berarti cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen 

tersebut sudah konsisten. (Arikunto, 2010:221). Untuk mencari reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini digunakan rumus alpha sebagai berikut. 

11r  = 
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Keterangan : 

11r   =  reliabilitas instrumen 

k  =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b
 
=  jumlah varian butir 

2
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= varians total 

Rumus varians: 
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  Jika nilai  r 11 > r tabel  maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel dan jika nilai r11 < r tabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak 

reliabel (Arikunto, 2010: 239). 

E. Metode Pengumpulan Data 

1.  Metode Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009:221). Observasi 

dapat dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif. Dalam 

observasi parsipatif pengamat ikut berperan serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipatif pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan dan hanya mengamati kegiatan, tidak ikut dalam 

kegiatan. 

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati 

kondisi Objek Wisata Goa Jatijajar berkaitan dengan pengelolaan dan 

upaya dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Peneliti menggunakan 

observasi partisipan karena peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan 

yang sedang dilakukan. 

2. Metode Wawancara 

 Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya 

jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden 
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tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan 

(Arikunto, 2009:30) 

 Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dan 

memperkuat argumen mengenai tingkat pendidikan pedagang kaki lima 

serta bentuk upaya menjaga kebersihan Objek Wisata di Goa Jatijajar. 

Informan dalam penelitian ini adalah staff Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kebumen dan staff pengelola objek wisata Goa Jatijajar.  

3.  Metode Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006:140). 

Angket bersifat objektif dalam arti responden diharapkan bekerja sama 

untuk menyisakan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti 

secara tertulis, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. 

 Kuesioner atau angket ini digunakan untuk mengungkapkan 

tanggapan masyarakat khususnya pedagang kaki lima di Jatijajar mengenai 

pelaksanaan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan 

objek wisata ini. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yaitu 

suatu angket dimana pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawabannya 

telah ditentukan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 

diinginkan. Dalam angket ini responden diharapkan mudah untuk 

memberikan jawaban karena sudah disediakan berupa multiple choice 
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seperti a, b, c dan d yang hanya membutukan waktu yang relatif singkat 

dalam menjawabnya. 

4.  Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010:329).  

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan bukti yang 

otentik dalam bentuk gambar atau foto di lokasi penelitian. Gambar atau 

foto tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa 

peneliti benar-benar sudah melakukan penelitian di Objek Wisata Goa 

Jatijajar Kabupaten Kebumen. 

F. Metode Analisis Data 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif persentase. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

terhadap objek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana 

adanya, tanpa memberikan kesimpulan untuk umum (Sugiyono, 2010:29). Metode 

deskriptif persentase ini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan dari 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif persentase 

digunakan untuk mendiskripsikan tentang peran serta masyarakat dan 

mendeskripsikan ada atau tidaknya perbedaan peran serta pedagang yang 

berpendidikan tinggi, sedang dan rendah dalam upaya menjag a kebersihan 

lingkungan. 
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Rumus deskriptif persentase menurut Sudjana (2001:129) yang digunakan 

sebagai berikut. 

   
 

 
      

DP = Deskriptif Persentase  

n  = Skor Empiris (Skor yang di  peroleh) 

N = Skor ideal (Skor maksimal) 

 Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif persentase untuk 

mempermudah langkah selanjutnya maka jawaban perlu diberi skor terlebih 

dahulu, dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Jawaban “a” skor 4 

2. Jawaban “b” skor 3 

3. Jawaban “c” skor 2 

4. Jawaban “d” skor 1 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh, diolah dan dianalisis serta 

diperhitungkan dengan deskriptif persentase, untuk kriteria penskorannya 

digunakan perhitungan sebagai berikut. 

Persentase maksimal : 100% 

Persentase minimal  : 25% 

Range    : 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval  : 
     

                  
 = 

   

 
 =  18,75% 

Dari penskoran yang digunakan tersebut maka dapat dibuat kriteria 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Jenjang Kriteria Hasil Penelitian 

No Interval (%) Skor Kriteria  

1.  81,28 – 100  4 Sangat Baik 

2.  62,52 -   1,27 3 Baik 

3.  43,76 -  62,51 2 Cukup 

4.  25,00 - 43,75 1 Kurang 

Sumber : Data primer penelitian, 2015 

 

2.  Analisis Statistik 

Analisis statistik dapat digunakan untuk menganalisis dan menguji 

hipotesis pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap kebersihan 

lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar. Analisis statistik dilakukan dalam 

penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan analisis regresi 

maka perlu adanya normalitas data terlebih dahulu. Uji normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan uji Chi Kuadrat dengan rumus sebagai berikut: 

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

Keterangan: 

       : frekuensi yang diamati, kategori ke-i 

       : frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i 

        : jumlah kategori 

   : batas bawah sampel 



58 
 

 
 

 Hasil perhitungan chi-kuadrat   , selanjutnya dikonsultasikan dengan    

tabel. Jika nilai    ≤     tabel pada taraf signifikansi 5% maka sampel penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b.  Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Untuk mengetahui arah garis regresi menggunakan rumus persamaan 

model regresi linier sederhana sebagai berikut. 

y = a + bx 

Dimana: 

  
            

      (  ) 
                     

          

      (  ) 
 

Keterangan: 

x = Tingkat Pendidikan 

y = Upaya menjaga kebersihan lingkungan (pedagang kaki lima) 

a,b= koefisien persamaan regresi yang menyatakan perubahan rata-

rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 

satu unit (Sudjana, 2005: 315). 

c. Uji Kelinieran Regresi Sederhana 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model linier yang diambil 

cocok atau tidak dengan keadaan. Untuk analisis ini digunakan tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.2. Analisis Varians Untuk Kelinearan Regresi. 

 

  Keterangan: 

  ( )             

  ( )         
(  ) 

 
 

  (   )     (    
(  )(  )

 
) 

  ( )           ( )    ( )    (   ) 

  ( )         (     
(   ) 

  
) 

  ( )           ( )    ( )            

 Uji keberartian model regresi, apabila Fhitung > Ftabel dengan dk=(1:n-2) 

maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh signifikan, sedangkan 

untuk uji kelinieran, apabila Fhitung < Ftabel dengan dk=(k-2 : n-k), maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut berbentuk linier (Sudjana, 2005: 332). 

Sumber 
Varians 

Dk JK RK F hitung 

Total N JK (T) -  

Regresi (a) 1 JK (a) RK(a) = JK(a) : 1  

RK (a/b) 

RK (S) 

Regresi (a/b) 1 JK (a/b) RK(a/b) = JK(a/b) : 1 

Residu (S) n-2 JK (S) RK(S) = JK(S) : (n-2) 

Tuna Cocok 

(TC) 

k-2 JK (TC) RK(TC) = JK(TC) : (k-2)  

RK (a/b) 

RK (S) Kekeliruan n-k JK (E) RK(E) = JK(E) : (n-k) 
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G. Alur Kegiatan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alur kegiatan penelitian di dalam penelitian ini memiliki 3 tahap, yaitu 

tahap  sebelum penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap setelah 

penelitian. Untuk tahap sebelum penelitian terdapat  susunan rancangan penelitian 

yang diantaranya memulai dengan merumuskan topik penelitian, membuat 

rumusan masalah, membuat tujuan penelitian, mempelajari literatur yang relevan, 

membuat susunan metode penelitian hingga membuat instrumen penelitian. 

Dalam tahap pelaksanaan penelitian yang merupakan tahap inti, yaitu tahap 

Pelaksanaan 

Penelitian 
Pasca Penelitian 

Usulan Topik 

Rumusan 

Masalah 

Tujuan 

Mengumpulkan 

Literatur 

Membuat 

susunan metode 

penelitian 

Membuat 

Instrumen 

Penelitian 

Pra Penelitian 

OBSERVASI 

Melakukan kuesioner, 

Angket, 

Wawancara,Dokumentasi 

Analisis Data 

Menarik 

Kesimpulan dan 

saran 

Disusun dalam 

bentuk laporan 

yang berbentuk 

skripsi 
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dimana peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan bekal instrumen yang 

telah dibuat pada saat penyusunan rancangan penelitian. Sementara untuk tahap 

setelah penelitian, peneliti menganalisis data dan menarik kesimpulannya yang 

telah disusun dalam bentuk laporan penelitian yang berbentuk skripsi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian merupakan data yang telah diperoleh dengan metode 

observasi,wawancara, dokumentasi dan angket melalui pengolahan data.  

1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

 Kondisi umum daerah penelitian dapat diuraikan berdasarkan dengan letak 

astronomis, kondisi geografis, sarana dan prasarana fisik Objek Wisata Goa 

Jatijajar. 

a. Letak Astronomis Daerah Penelitian 

 Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis 

lintang dan bujur. Secara astronomis Objek Wisata Goa Jatijajar berada di 

garis 7⁰40‟13,57”LS dan  109⁰25‟38,29”BT  

b. Letak Administrasi  

 Secara administratif Objek Wisata Goa Jatijajar terletak di Desa 

Jatijajar 21 Km ke arah selatan Kecamatan. Secara Geografis Objek 

Wisata Goa Jatijajar berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Rowokele ( Kab. Kebumen ) 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Buayan ( Kab. Kebumen ) 

 Sebelah Selatan  : Desa Watukelir 

 Sebelah Barat  : Desa Tlogosari, Desa Wangunweni dan  

     Desa Demangsari. 
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Batas-batas wilayah Goa Jatijajar secara lebih jelas dapat dilihat    pada Gambar 

4.1. Peta Lokasi Penelitian Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten  Kebumen. 

 

Gambar 4.1. Peta Lokasi Objek Wisata Goa Jatijajar Kabupaten Kebumen 
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c. Kondisi Tata Guna Lahan Wilayah 

 Wilayah Kecamatan Ayah memiliki luas wilayah 7.637,00 Ha, yang 

1.201,21 Ha atau 15,73 % diantaranya merupakan wilayah lahan sawah dan 

6.435,79 Ha atau 84,27 % merupakan lahan yang bukan sawah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel tata guna lahan Desa Ayah sebagai berikut. 

 Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Kecamatan Ayah   

       (Penggunaan Tanah Sawah). 

No Penggunaan Tanah Sawah Luas (Ha) 

1. Irigasi Teknis 36,00 

2. Irigasi Setengah Teknis 29,00 

3. Irigasi Sederhana PU 48,00 

4. Irigasi Desa 91,00 

5. Tadah Hujan 1.094,00 

6. Pasang Surut -  

Total 1.298,00 

Sumber Data: BPS Kebumen, 2015 

 Tabel 4.2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Kecamatan Ayah   

       (Penggunaan Tanah Kering). 

No Penggunaan Tanah Kering Luas (Ha) 

1. Bangunan dan lahan sekitarnya 1.815,00 

2. Tegal/ladang/kebun 1.157,00 

3. Penggembalaan - 

4. Tambak 18,00 

5. Tanah smntra tdk di usahakan - 

6. Tanaman kayu-kayuan - 

7. Hutan Negara 2.321,00 

8. Kolam 5,00 

9. Tanah Lainnya 23,00 

Total 6.339,00 

Sumber Data :BPS Kebumen,2015 

 Berdasarkan tabel 4.2. dapat dijambarkan bahwa Kecamatan Ayah di 

dominasi oleh tanah kering dengan penggunaannya sebagai bangunan dan lahan 

sekitarnya dengan luas 2.815,00 Ha. Sementara untuk wilayah persawahan hanya 

sebesar 1.094,00 sebagai sawah tadah hujan. 
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d. Kondisi Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu wilayah bertujuan demi 

kesejahteraan masyarakatnya menjadi meningkat. Kondisi kesejahteraan 

masyarakat Kecamatan Ayah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Kondisi Sosial Ekonomi 

NO Kriteria Jumlah KK 

1.  Keluarga Prasejahtera 77 

2.  Keluarga Sejahtera I 65 

3.  Keluarga Sejahtera II 196 

4.  Keluarga Sejahtera III 128 

5.   Keluarga Sejahtera III+  1 

Jumlah Kepala Keluarga 467 

Sumber Data: BPS Kebumen 2015 

 Berdasarkan tabel 4.3. dapat dijabarkan bahwa sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Ayah berada pada kriteria Keluarga Sejahtera II dengan jumlah 196 

kepala keluarga. Kemudian diikuti oleh kriteria Keluarga Sejahtera III dengan 128 

kepala keluarga dan Keluarga Prasejahtera dengan 77 kepala keluarga. 

Selanjutnya diikuti oleh kriteris Keluarga Sejahtera I dengan jumlah 65 kepala 

keluarga dan yang terakhir diikuti Keluarga Sejahtera III+ dengan jumlah 1 kepala 

keluarga. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 

umum masyarakat Kecamatan Ayah berada pada kriteria keluarga sejahtera II. 

e. Kondisi Kependudukan 

 Kondisi kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangan penting 

bagi pembangunan suatu wilayah. Penduduk memiliki peranan yang penting 

dalam menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya, karena dalam 

menjaga kebersihan lingkungan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk bahu 
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membahu menjaga kebersihan. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.4. Komposisi Usia Penduduk 

Kelompok Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 Tahun 79 53 132 

5 – 9 Tahun 69 65 134 

10 – 14 Tahun 57 74 131 

15 – 19 Tahun 91 116 207 

20 – 24 Tahun 57 44 101 

25 – 29 Tahun 48 63 111 

30 – 34 Tahun 66 64 130 

35- 39 Tahun 49 55 104 

40 – 44 Tahun 59 66 125 

45 – 49 Tahun 51 38 89 

50 – 54 Tahun 39 51 90 

55 – 59 Tahun 26 32 58 

60 – 64 Tahun 16 21 37 

65 – 69 Tahun 15 13 28 

70 – 74 Tahun 10 10 20 

 >75 Tahun 24 8 32 

Total 756 773 1529 

Sumber:BPS Kebumen, 2015 

 

 Pada Tahun 2012 tercatat penduduk Kecamatan Ayah sebanyak 52.227 

jiwa meningkat 0,76% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 57,227 jiwa. Dari 

jumlah tersebut 29,062 jiwa (50,78) adalah penduduk laki-laki dan 28.165 jiwa 

(42,22%) adalah penduduk perempuan atau sex ratio penduduk Kecamatan Ayah 

adalah sebesar 103%. 

 Desa yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar adalah Desa 

Jatijajar dengan jumlah penduduk sebanyak 6.304 jiwa (11,02%). Hal ini 

dikarenakan karena di Desa Jatijajar memiliki potensi kepariwisataan yang 

mumpuni sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong untuk bertempat 

tinggal dan mencari pekerjaan di Desa Jatijajar. Sementara untuk penduduk yang 
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memiliki penduduk paling sedikit yaitu Desa Kedungweru dengan jumlah 

penduduk sebanyak 1.197 jiwa (2,09%). 

 Dilihat dari kelompok umur penduduk, terlihat bahwa kelompok umur 10-

14 tahun berjumlah paling banyak yaitu sebanyak 5.564 jiwa (9,72%) kemudian 

di ikuti kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 5.075 jiwa (8,87%) dan kelompok 

umur 5-9 tahun sebanyak 5.018 jiwa (8,77%). Dan kelompok umur yang paling 

sedikit jumlahnya adalah berturut-turut kelompok umur 70-74 tahun, 65-69 tahun, 

75 keatas dan 60-64 tahun dengan masing-masing sebanyak 1.252 jiwa (2,19%), 

1.497 jiwa (2,62%), 1.629 jiwa (2,85%) dan 1.645 jiwa (2,87%).  

f. Kondisi Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat dalam menggambarkan kualitas penduduk di suatu 

wilayah.masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai pola pikir 

yang jelas berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya menengah atau 

dasar. Perbedaan pola pikir tersebut dapat mempengaruhi kualitas masyarakat 

dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk dapat lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ayah 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

1.  Tidak/Belum Tamat SD 408 

2.  SD 611 

3.  SMP 215 

4.  SMA 135 

5.  Akademi/Diploma 12 

6.  Sarjana 16 

Total 1.397 

Sumber Data: BPS Kebumen 2015 
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 Berdasarkan tabel 4.5. dapat dijabarkan bahwa sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Ayah adalah tamat SD dengan jumlah 611 jiwa, selanjutnya untuk 

tidak/belum tamat SD dengan jumlah 408, untuk tamat SMP dengan jumlah 215 

jiwa, tamat SMA 135 jiwa kemudian tamat  Sarjana 16 serta yang terakhir tamat 

Akademi/Diploma dengan jumlah 12 jiwa.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

masyarakat Kecamatan Ayah mayoritas dengan lulusan  Sekolah Dasar dan 

belum/tidak tamat SD. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan di Kecamatan 

Ayah ini menjadi kendala dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan upaya 

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Tabel 4.6.Tabel Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Di Objek Wisata Goa    

     Jatijajar 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase % 

1. SD/Sederajat 20 60,60 

2. SMP/Sederajat 5 15,15 

3. SMA/Sederajat 8 24,24 

Jumlah 33 100 

Sumber Data Primer 2015  

 Berdasarkan tabel 4.6. maka dapat diketahui bahwa dari jumlah pedagang 

kaki lima dengan total pedagang 33 memiliki jumlah terbanyak untuk lulusan SD 

dengan jumlah 20 dengan persentase 60,60% kemudian disusul oleh lulusan SMA 

dengan jumlah 8 dengan persentase 24,24 % dan yang terakhir lulusan SMP 

dengan jumlah 5 responden dengan persentase 15,15%. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa Jatijajar 

masih di dominasi oleh pendidikan dasar saja yaitu SD/Sederajat.  
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1. Deskriptif Presentase Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang 

Kaki Lima Terhadap Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan. 

 Tingkat pengaruh pedagang kaki lima terhadap upaya menjaga kebersihan 

lingkungan yang sudah diukur dengan menggunakan 25 butir soal, maka langkah 

selanjutnya adalah menggunakan  deskriptif presentase dengan tujuan untuk 

memperjelas hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan 

pedagang kaki lima terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek 

Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Untuk lebih jelasnya 

deskripsi upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7. Upaya menjaga kebersihan lingkungan oleh pedagang kaki lima 

Kriteria  Interval 
Jumlah Rata-Rata 

F % Skor Kriteria 

Kurang 25,00 - 43,75 2 6,06% 

68,12% Baik 

Cukup baik 43,76 -  62,52 9 27,27% 

Baik 62,53 -   1,27 19 57,58% 

Sangat Baik 81,28 -  100 3 9,09% 

Total 33 100 

Sumber Data: Analisis Data Primer 2015 

 Berdasarkan  hasil dari perhitungan deskriptif persentase dalam penelitian 

ini, menunjukkan bahwa nilai rata-rata upaya menjaga kebersihan lingkungan 

adalah 68,12 % (kriteria baik). Tingkat pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata 

tingkat pendidikan pedagang kaki lima adalah pendidikan dasar atau SD dan 

sederajat dengan jumlah terbesar yaitu memiliki skor 57,58%. Apabila dibuat 

diagram dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.2. Diagram upaya menjaga kebersihan lingkungan. 

 

2. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data menggunakan MS.Excel, dengan bertujuan untuk 

membuktikan apakah sebuah variabel memiliki sebaran data yang berdistribusi 

normal atau tidak serta untuk menguji apakah sebuah uji statistik memenuhi 

syarat untuk di uji statistik parametris. Uji normalitas data juga merupakan sebuah 

syarat utama yang haru  dipenuhi dalam uji statistik regresi linear. Regresi linear 

dapat dilakukan apabila memiliki data yang normal, sehingga dibutuhkan uji 

normalitas data. Uji normalitas data dengan N=33 dan taraf signifikansi 5% 

sehingga dapat diperoleh             . Data yang berdistribusi normal adalah 

data yang mempunyai                 . 

 Berdasarkan hasil dari analisis menggunakan MS.Excel maka dapat 

diketahui bahwa          adalah sebesar 6,769. Apabila dibandingkan dengan 

         maka memiliki hasil          (     )          (    ).Dengan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki 

distribusi yang normal. Dengan demikian maka penelitian ini dapat menggunakan 

analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis. 
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3. Analisis Regresi 

a. Persamaan Regresi 

 Regresi merupaka suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk 

mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi berguna untuk 

mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Rumus regresi 

disini digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pedagang 

kaki lima terhadap upaya menjaga kebersihan Objek Wisata Goa Jatijajar. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai constant (a) sebesar 37,360 dan 

nilai tingkat pendidikan (b) sebesar 5,578, maka dapat diketahui persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut. 

Y = 37,360 + 5,578X 

 Dari persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta 

37,360 tanpa adanya tambahan dari variabel bebas atau tingkat pendidikan maka 

tetap 37,360. Koefisien regresi X sebesar 5,578 yang artinya setiap penambahan 1 

nilai tingkat pendidikan maka nilai pengaruh tingkat kebersihan pedagang kaki 

lima bertambah sebesar 5,578. 

b. Uji Hipotesis  

 Untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai         dengan        . Apabila          >        maka    diterima dan    

ditolak. Sebaliknya apabila         <        maka    diterima dan    ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis data, apabila dibandingkan dengan          dengan taraf 

signifikansi 5%, berarti menunjukkan bahwa nilai         = 32,80 <        = 

4,160, yang berarti    diterima dan    ditolak. Maka dari itu dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa “ada pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap 

upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan 

Ayah Kabupaten Kebumen”. 

c. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan 

melakukan analisis data regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

adalah sebesar 0,5141 atau sebesar 51,41% dengan demikian maka dapat 

diketahui bahwa pengar uh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap upaya 

menjaga kebersihan lingkungan sebesar 51,41%. Sementara untuk sisanya adalah 

(100-51,41%) adalah 48,59 % dapat dipengaruhi oleh variabel penyebab yang 

lainnya.  

B.  Pembahasan 

1. Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Objek Wisata Goa Jatijajar 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pedagang kaki 

lima bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh adalah pada jenjang 

pendidikan dasar yaitu lulus SD. Tingkat pendidikan formal merupakan tahapan 

untuk membentuk suatu nilai yang penting terutama dalam menerima hal baru dan 

merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang 

dikembangkan akan tetapi dengan hasil penelitian yang rata-rata tingkat 

pendidikannya hanya lulusan SD dapat dikhawatirkan berpengaruh terhadap 

tingkat kebersihan pedagang kaki lima dalam upaya menjaga kebersihan di Objek 
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Wisata Goa Jatijajar. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh 

pedagang kaki lima ini dikarenakan karena beberapa alasan yaitu selain karena 

kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk melanjutkan sekolah juga karena 

beberapa pemikiran pedagang kaki lima yang tidak terlalu mementingkan 

pendidikan, tetapi lebih mengutamakan keterampilan dan kekuatan fisik untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya Hasil data yang diperoleh dengan  jumlah 

sampel 33 pedagang yaitu memiliki jumlah pedagang yang tidak lulus SD adalah 

0, lulus SD adalah 20, lulus SMP adalah 5, lulus SMA adalah 8, dan lulus 

Perguruan Tinggi adalah 0. Dengan demikian jumlah terbanyak untuk jenjang 

pendidikan dasar yaitu SD. 

2. Kondisi Lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar. 

 Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan penulis di 

lapangan dapat diketahui bahwa kondisi fisik Objek Wisata Goa Jatijajar 

mengalami penurunan pada tingkat kebersihannya. Hal ini dikarenakan karena 

minimnya jumlah petugas kebersihan yang disediakan. Sementara itu tidak 

sedikit juga pengunjung yang lalai memperhatikan kebersihan dengan 

meninggalkan sampah ke dalam objek wisata sehingga banyak sampah yang 

berserakan. Selain itu masih adanya sikap acuh pedagang terhadap kebersihan 

dengan membuang sampah tidak pada tempatnya yang membuat nilai keindahan 

menjadi terganggu. Rendahnya rasa kepedulian terhadap kebersihan membuat 

kondisi lingkungan di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar semakin memburuk 

yang sebenarnya nantinya akan berdampak buruk bagi banyak pihak. 
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 Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para pedagang kaki lima 

menyebutkan bahwa alasan pedagang membuang sampah tidak langsung ke 

tempat pembuangannya adalah dikarenakan lokasi yang terlampau jauh sehingga 

pedagang merasa malas dan memilih untuk membuang sampahnya di lokasi 

terdekat yang menurut mereka bisa untuk membuang sampah dan dibakarnya 

yaitu di bibir goa kecil yang banyak terdapat di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

Narasumber menerangkan bahwa dulu pernah dilakukan kegiatan gotong royong 

secara rutin yaitu setiap dua minggu sekali akan tetapi sekarang sudah tidak aktif 

lagi sehingga  kondisinya semakin memburuk. Pedagang merupakan pelaku 

penting dalam pembangunan kepariwisataan dalam meningkatkan kualitas Objek 

Wisata Goa Jatijajar sehingga harus ada 

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dalam Keikutsertaan Menjaga 

Kebersihan Lingkungan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata 

pendidikan yang ditempuh oleh pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa 

Jatijajar adalah lulusan pada jenjang pendidikan dasar atau SD dengan diambil 

sampel pedagang berjumlah 33 memiliki jumlah angka terbesar pada lulusan SD 

dengan jumlah 20 pedagang. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan pedagang 

kaki lima ini dapat berpengaruh terhadap kualitas kebersihan lingkungan di 

Objek Wisata Goa Jatijajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi lingkungan 

Goa Jatijajar yang kurang terawat dan banyak sampah yang berserakan tidak pada 

tempatnya. 
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 Pendidikan formal  pedagang kaki lima cukup berpengaruh dalam upaya 

menjaga kebersihan lingkungan, akan tetapi tidak hanya pendidikan formal saja 

yang berpengaruh melainkan pendidikan non formal juga berpengaruh terhadap 

upaya menjaga pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

Objek Wisata Goa Jatijajar. Pendidikan non formal ini dapat ditunjukkan dengan 

adanya usaha Pemerintah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang 

kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebumen ataupun dari relawan 

yang diikuti oleh pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa Jatijajar untuk 

menjaga kebersihan lingkungan objek wisata dengan SAPTA PESONA yang 

isinya tentang upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu 

mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan 

unsur yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan unsur kenangan. SAPTA 

PESONA dapat terlaksana dengan baik apabila semua pelaku wisata baik 

pedagang maupun pengunjung dapat melaksanakannya secara berkesinambungan. 

Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah terkait ini dilaksanakan secara 

2 bulan sekali, hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik dalam menjaga 

kebersihan lingkungan terhadap pedagang kaki lima dan membuktikan bahwa 

pendidikan non formal  juga dapat berpengaruh terhadap sikap sadar dalam upaya 

menjaga kebersihan lingkungan.  

 Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan formal berpengaruh terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan di 

Objek Wisata Goa Jatijajar. Pendidikan formal dapat berpengaruh karena sebelum 

dan sesudah pihak Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan dapat terlihat 
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perbedaannya, jadi sebelum pedagang memperoleh kepelatihan atau penyuluhan 

dari DisParBud kondisi kebersihan  di Goa Jatijajar masih buruk dikarenakan 

tingkat pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal masih rendah. Setelah 

pedagang mendapatkan kepelatihan atau penyuluhan dari DisParBud pedagang 

mendapatkan wawasan pengetahuan melalui pendidikan non formal tersebut 

sehingga tingkat pengetahuan pedagang kaki lima tentang sadar kebersihan 

lingkungan juga meningkat. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat khususnya pedagang di kawasan Objek Wisata Goa Jatijajar sebagai 

subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat 

bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam 

meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, Pemerintah 

mengukuhkan pembentukkan Paguyuban Pedagang ”Sehati” Objek Wisata Goa 

Jatijajar Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 

2015-2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi tingkat pendidikan pedagang kaki lima di Objek Wisata Goa 

Jatijajar antara satu dengan yang lain berbeda. Sebanyak 20 atau 

60,60% pedagang lulusan SD. Sebanyak 8 atau 24,24% pedagang 

lulusan SMA dan sisanya sebanyak 5 atau 15,15% pedagang lulusan 

SMP. 

2. Pengaruh tingkat pendidikan dalam keikutsertaan menjaga kebersihan 

menurut hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh karena 

kurangnya pengetahuan pedagang yang rata-rata hanya menempuh 

pendidikan jenjang dasar menyebabkan kurangnya rasa peduli 

terhadap kebersihan. Pendidikan formal berpengaruh dalam upaya 

menjaga kebersihan lingkungan akan tetapi pendidikan non formal  
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juga berpengaruh. Pendidikan non formal yang dilakukan oleh 

Pemerintah memberikan dampak positif dengan bertambahnya 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang tidak di dapatnya di pendidikan 

formal khususnya tentang kebersihan. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap 

upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijjar 

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebesar 51,41% dan sisanya 

adalah 48,59% yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Goa Jatijajar disarankan untuk 

lebih meningkatkan rasa sadar akan kebersihan lingkungan, dengan cara 

mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Pemerintah, pengelola 

objek pariwisata dan relawan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan 

di Objek Wisata Goa Jatijajar dari pencemaran sampah. Pengukuhan  

pembentukan paguyuban pedagang sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas perkembangan kualitas kepariwisataan. 

2. Kepada pihak Pengelola Objek Wisata Goa Jatijajar dan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen diharapkan mampu memberikan 

penyuluhan-penyuluhan kepada pedagang tentang upaya menjaga 

kebersihan secara berkala karena pendidikan non formal melalui 

penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi pedagang. Disamping itu, pelu 
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adanya penambahan sarana tempat sampah agar masyarakat tidak 

membuang sampah sembarangan. 

3. Pengunjung hendaknya ikut bahu membahu untuk membantu pengelola 

dan Pemerintah dalam mengupayakan kebersihan lingkungan yang 

maksimal dengan tidak membuang sampah sembarangan. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata 

Goa JatijajarKabupaten Kebumen. 

Variabel Sub-Variabel Indikator Nomor Soal 

1. Tingkat pendidikan 

pedagang kaki lima. 

 Jenjang pendidikan terakhir 

yang ditempuh oleh 

pedagang kaki lima. 

 Tingkatan pendidikan pedagang kaki lima yang 

berada di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar: 

1. Tidak Sekolah (informal) 

2. Lulusan SD/Sederajat 

3. Lulusan SMP/Sederajat 

4. Lulusan SMA/Sederajat 

5. Lulusan Pendidikan Tinggi 

 

Tercantum pada 

bagian 

karakteristik 

responden 

2. Upaya pedagang 

kaki lima dalam 

menjaga kebersihan 

lingkungan di 

kawasan Objek 

Wisata Goa 

Jatijajar. 

 Peran serta pedagang kaki 

lima dalam mengidentifikasi 

masalah di kawasan Goa 

Jatijajar. 

 Pedagang kaki lima mengetahui tingkat 

kebersihan yang menurun di Objek Wisata Goa 

Jatijajar. 

 Pedagang kaki lima mengetahui penyebab 

menurunnya tingkat kebersihan di Objek Wisata 

Goa Jatijajar dan sekitarnya. 

1,2 dan 3 

 

 

4, 5 dan 6 

 Keikutsertaan pedagang kaki 

lima dalam sosialisasi 

kebersihan lingkungan. 

 Pedagang kaki lima menerima informasi tentang 

kebersihan lingkungan. 

 Pedagang kaki lima memberikan informasi 

tentang kebersihan lingkungan kepada pedagang 

kaki lima yang lain. 

 Pedagang kaki lima memberikan informasi 

tentang menurunnya kebersihan lingkungan 

7, 8 dan 9 

 

 10 

 

 

11 



84 
 

 
 

kepada pihak terkait. 
 

 Partisipasi pedagang kaki 

lima  dalam pelaksanaan 

kebersihan lingkungan. 

 Pedagang kaki lima mengolah sampah hasil 

Rumah Tangga. 

 Pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam 

menjaga kebersihan di Objek Wisata Goa 

Jatijajar. 

 Pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam 

menyediakan fasilitas untuk kebersihan di 

berbagai titik keramaian Objek Wisata Goa 

Jatijajar. 

 Pedagang kaki lima mematuhi peraturan yang ada 

berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan. 

12, 13, 14 dan 

15 

16, 17 dan 18 

 

 

19 dan 20 

 

 

 

21dan 22 

 Keikutsertaan pedagang kaki 

lima dalam memberikan 

tanggapan/saran tentang 

upaya menjaga kebersihan 

lingkungan. 

 Pedagang kaki lima memberikan tanggapan 

mengenai upaya menjaga kebersihan lingkungan. 

 Pedagang kaki lima memberikan saran tentang 

upaya menjaga kebersihan lingkungan. 

23 dan 24 

 

25 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI LIMA 

TERHADAP UPAYA MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI 

OBJEK WISATA GOA JATIJAJAR KABUPATEN KEBUMEN 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Sebelum mengisi angket ini bacalah dahulu dengan teliti. 

2. Tuliskan identitas anda pada kolom yang disediakan. 

3. Cara pengisian dengan memberikan tanda (X) pada jawaban yang 

sudah tersedia. 

4. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

5. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

I. Identitas Responden 

A. Nama    : 

B. Alamat    : 

 

II. Karakteristik Responden 

A. Umur    : 

B. Jenis Kelamin   : 

C. Pekerjaan    : 

D. Pendidikan   : 

1. Tidak sekolah 

2. Lulus SD/MI 

3. Lulus SMP/MTs 

4. Lulus SMA/SMK/MA/MAK 

5. Lulus Pendidikan Tinggi 
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III. Upaya pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan lingkungan 

A. Peran serta pedagang kaki lima dalam mengidentifikasi masalah di 

kawasan Objek Wisata Goa Jatijajar Kabupaten Kebumen. 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pencemaran sampah di Objek Wisata 

Goa Jatijajar ? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu     d. Kurang tahu 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tingkat kebersihan di Objek Wisata Goa 

Jatijajar kini semakin menurun? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu     d. Kurang tahu 

3. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah tingkat kebersihan Goa Jatijajar 

berpengaruh terhadap daya tarik wisatawan yang datang ? 

a. Sangat berpengaruh    

b. Berpengaruh   

c. Cukup berpengaruh 

d. Kurang berpengaruh    

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penyebab terjadinya penurunan tingkat 

kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar ? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu     d. Kurang tahu 

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sampah sebagai penyebab 

menurunnya tingkat kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju 

6. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu apakah keberadaan sampah dapat 

mengganggu kesehatan? 

a. Sangat mengganggu   c. Cukup mengganggu 

b. Mengganggu    d. Kurang 

mengganggu 
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B. Keikutsertaan pedagang kaki lima dalam sosialisasi kebersihan 

lingkungan. 

7. Siapakah yang memberikan informasi kepada Bapak/Ibu tentang kebersihan 

lingkungan ? 

a. Pengelola objek wisata 

b. Tokoh masyarakat/RT 

c. Relawan kebersihan lingkungan 

d. Media masa 

8. Berapa kali Bapak/Ibu menerima informasi tentang kebersihan lingkungan  

oleh pengelola pariwisata Objek Wisata Goa Jatijajar ? 

a. Lebih dari 5 kali   c. 2-3 kali 

b. 4-5 kali    d. 1 kali 

9. Bagaimana tingkat ketertarikan Bapak/Ibu dalam menanggapi program 

sosialisasi tentang kebersihan lingkungan? 

a. Sangat Tertarik 

b. Tertarik 

c. Cukup tertarik 

d. Kurang tertarik 

10. Berapa kali Bapak/Ibu memberikan informasi berkaitan dengan pencemaran 

sampah di Objek Wisata Goa Jatijajar kepada pedagang lain ? 

a. Lebih dari 5 kali   c. 2-3 kali 

b. 4-5 kali    d. 1 kali 

11. Berapa kali Bapak/Ibu memberikan informasi kepada Pemerintah atau pihak 

pengelola objek wisata ataupun kepada tokoh masyarakat/RT tentang masalah 

pencemaran lingkungan berupa sampah di Goa Jatijajar ? 

a. Lebih dari 5 kali   c. 2-3 kali 

b. 4-5 kali    d. 1 kali 
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C. Partisipasi pedagang kaki lima dalam pelaksanaan kebersihan 

lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

12. Apakah Bapak/Ibu telah memisahkan sampah yang mudah busuk dan tidak 

busuk? 

a. Selalu ( setiap hari ) 

b. Sering ( 2 kali dalam seminggu ) 

c. Kadang-kadang ( 1 minggu sekali ) 

d. Sesekali ( 1 bulan sekali ) 

13. Dimana biasanya Bapak/Ibu membuang sampah yang sudah tidak terpakai? 

a. Tempat sampah     

b. Dibakar 

c. Di buang di sekitar toko/warung 

d. Di buang ke saluran air/ got    

14. Apakah Bapak/Ibu setuju apabila sampah atau limbah rumah tangga tidak di 

buang sembarangan? 

a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju 

15. Berapa kalikah Bapak/Ibu mengolah sampah menjadi kerajinan tangan atau 

mendaur ulang sampah ? 

a. Lebih dari 5 kali   c. 2-3 kali 

b. 4-5 kali    d. 1 kali 

16. Setujukah Bapak/Ibu apabila diadakannya kegiatan untuk bergotong royong 

membersihkan sampah di sekitar Objek Wisata Goa Jatijajar? 

a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju 

17. Apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan 

sampah di kawasan Goa Jatijajar? 

a. Selalu ikut    c. Kadang-kadang  

b. Ikut      d. Tidak pernah 

18. Berapa kali Bapak/Ibu ikut serta dalam kegiatan gotong royong 

membersihkan sampah di kawasan Goa Jatijajar ? 
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a. Lebih dari 5 kali   c. 2-3 kali 

b. 4-5 kali    d. 1 kali 

19. Apakah Bapak/Ibu setuju apabila di Goa Jatijajar disediakan fasilitas 

tambahan untuk kebersihan lingkungan? 

a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju 

20. Apakah Bapak/Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam menyediakan fasilitas 

untuk kebersihan di Goa Jatijajar? 

a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju  

21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui peraturan yang dibuat oleh  pemerintah 

tentang menjaga kebersihan lingkungan? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu       d. Kurang tahu 

22. Apakah Bapak/Ibu sudah mematuhi peraturan pemerintah tentang menjaga 

kebersihan? 

a. Sangat mematuhi   c. Cukup mematuhi 

b. Mematuhi    d. Kurang mematuhi 

D. Keikutsertaan pedagang kaki lima dalam memberikan tanggapan atau 

saran tentang upaya menjaga kebersihan lingkungan. 

23. Bagaimanakah keikutsertaan Bapak/Ibu dalam upaya menjaga kebersihan 

lingkungan di Goa Jatijajar? 

a. Ikut serta merencanakan, mensosialisasikan, melaksanakan 

dan mengevaluasi kegiatan kebersihan lingkungan. 

b. Hanya ikut serta mensosialisasikan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan kebersihan lingkungan. 

c. Hanya ikut serta mensosialisasikan dan melaksanakan 

kegiatan. 

d. Hanya ikut melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan. 

24. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang upaya menjaga kebersihan ling 

kungan di Goa Jatijajar? 
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a. Sangat setuju    c. Cukup setuju 

b. Setuju     d. Kurang setuju 

25. Berapa kali Bapak/Ibu ikut serta memberikan saran  dan usulan dalam 

kegiatan kebersihan lingkungan ? 

a. Selalu ( lebih dari 5 kali ) 

b. Sering ( 4-5 kali ) 

c. Kadang-kadang ( 2-3 kali ) 

d. Hanya 1 kali 
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PEDOMAN WAWANCARA ( Dinas Pariwisata ) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar Kabupaten 

Kebumen 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Sebelum mengisi angket ini bacalah dahulu dengan teliti. 

2. Tuliskan identitas anda pada kolom yang disediakan. 

3. Cara pengisian dengan memberikan jawaban pada lembar jawaban 

yang sudah tersedia. 

4. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

5. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

Nama   : 

Alamat  : 

Usia   : 

Tingkat Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Lama bekerja : 

 

1. Pada saat ini Objek Wisata Goa Jatijajar mengalami pencemaran sampah 

yang cukup mengganggu wisatawan maupun masyarakat di sekitar Goa 

Jatijajar. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan potensi Objek Wisata 

Goa Jatijajar yang pada saat ini sebagai objek wisata unggulan di 

Kabupaten Kebumen? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk 

menanggulangi permasalahan pencemaran sampah di Objek Wisata Goa 

Jatijajar? 
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Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

3. Apakah dalam upaya penanggulangan abrasi tersebut mengikutsertakan 

pedagang kaki lima atau masyarakat setempat dalam upaya menjaga 

kebersihan Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

4. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pencemaran sampah di kawasan Goa 

Jatijajar apakah dapat mempengaruhi keindahan dan kebersihan 

lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

5. Apakah pihak pemerintah telah memberikan penyuluhan kepada pedagang 

kaki lima ataupun masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan Goa 

Jatijajar? 

 

Jawaban: 

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

6. Hambatan apa sajakah yang dialami oleh pemerintah khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan 

Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 
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PEDOMAN WAWANCARA ( Pengelola Goa Jatijajar ) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar 

Kabupaten Kebumen 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Sebelum mengisi angket ini bacalah dahulu dengan teliti. 

2. Tuliskan identitas anda pada kolom yang disediakan. 

3. Cara pengisian dengan memberikan jawaban pada lembar jawaban 

yang sudah tersedia. 

4. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

5. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

Nama   : 

Alamat  : 

Usia   : 

Tingkat Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Lama bekerja : 

 

1. Pada saat ini Goa Jatijajar mengalami pencemaran sampah yang dapat 

merusak keindahan dan kebersihan Goa Jatijajar. Menurut Bapak/Ibu 

dengan potensi Objek Wisata Goa Jatijajar dengan kondisi seperti saat ini 

sebagai wisata unggulan di Kabupaten Kebumen? 

Jawaban: 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Dengan adanya pencemaran sampah, apakah dapat mempengaruhi jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Goa Jatijajar? 
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Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pengelola objek wisata untuk 

upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................. 

4. Menurut Bapak/Ibu pencemaran sampah di Goa Jatijajar seperti sekarang 

ini,apakah dapat mempengaruhi keindahan dan kelestarian Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pengelola dalam upaya 

menjaga kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar dari pencemaran 

sampah ? 

       Jawaban: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................. 

6. Apakah dalam upaya-upaya tersebut melibatkan peran serta pedagang 

kaki lima/masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan Goa Jatijajar? 
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Jawaban: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................. 

7. Apakah dari pihak pengelola telah bekerjasama dengan pedagang kaki 

lima atau masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

8. Selain pencemaran sampah, permasalahan lingkungan apa sajakah yang 

terjadi di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................. 

9. Bagaimanakah peran serta dari pedagang kaki lima dalam membantu 

menjaga kebersihan lingkungan di Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................. 

10. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam upaya menjaga kebersihan 

lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: 

......................................................................................................................

..............................................................................................................  
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA ( Dinas Pariwisata ) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar Kabupaten 

Kebumen 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

6. Sebelum mengisi angket ini bacalah dahulu dengan teliti. 

7. Tuliskan identitas anda pada kolom yang disediakan. 

8. Cara pengisian dengan memberikan jawaban pada lembar jawaban 

yang sudah tersedia. 

9. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

10. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

Nama   : Endah Sushie W.SH. 

Alamat  :Kebumen 

Usia   :41 

Tingkat Pendidikan  :S2 

Jabatan  :Bagian Bimbingan dan Penyuluhan 

Lama bekerja :5 Tahun 

 

7. Pada saat ini Objek Wisata Goa Jatijajar mengalami pencemaran sampah 

yang cukup mengganggu wisatawan maupun masyarakat di sekitar Goa 

Jatijajar. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan potensi Objek Wisata 

Goa Jatijajar yang pada saat ini sebagai objek wisata unggulan di 

Kabupaten Kebumen? 

Jawaban: Sangat disayangkan apabila objek wisata unggulan seperti Goa 

Jatijajar ini mengalami pencemaran. Kondisi lingkungan yang bersih dari 

sampah dapat menimbulkan rasa nyaman dan ingin berlama-lama di Goa 

Jatijajar baik itu untuk wisatawan yang datang untuk rekreasi maupun 

untuk para pedagang yang berjualan di area objek wisata. 

8. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk 

menanggulangi permasalahan pencemaran sampah di Objek Wisata Goa 

Jatijajar? 
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Jawaban: Dari DisParBud Kebumen sendiri sebenarnya sudah berusaha 

dan berupaya untuk dapat mengatasi  masalah di Objek Wisata Goa 

Jatijajar diantaranya masalah pencemaran sampah yang terjadi saat ini. 

Upaya yang dilakukan oleh DisParBud ini yaitu untuk terus menerapkan 

pemahaman bagi masyarakat khususnya untuk pedagang tentang Sapta 

Pesona dimana di dalamnya terdapat unsur bersih. Dengan memberikan 

pemahaman tentang unsur bersih ini diharapkan dapat lebih menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih. 

9. Apakah dalam upaya penanggulangan pencemaran sampah tersebut 

mengikutsertakan pedagang kaki lima atau masyarakat setempat dalam 

upaya menjaga kebersihan Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: Untuk menanggulangi pencemaran sampah seharusnya semua 

pihak harus turut andil dalam mengatasinya. Peran semua pihak ini 

bertujuan untuk menciptakan rasa gotong royong yang tinggi dan rasa 

simpati untuk saling menjaga lingkungannya. Bukan hanya pedagang kaki 

lima saja yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kebersihannya 

akan tetapi pihak pengelola dan dari DisParBud sendiri juga memiliki 

andil untuk menanggulangi pencemaran sampah ini.intinya, semua pelaku 

wisata baik pedagang,petugas pengelola pariwisata harus saling bahu 

membahu dalam mengatasi pencemaran sampah. 

10. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pencemaran sampah di kawasan Goa 

Jatijajar apakah dapat mempengaruhi keindahan dan kebersihan 

lingkungan Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: Tentu ! keindahan dan kebersihan memiliki kesan nyaman dan 

kesan yang mendalam serta rasa kagum bagi wisatawan dalam melakukan 

perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut,sehingga mendorong 

promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang. 

Sehingga apabila suatu tempat wisata yang mengalami pencemaran,maka 

wisatawan tidak akan merasakan kesan yang mendalam dan cenderung 

untuk berpaling muka untuk berkunjung kembali. 
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11. Apakah pihak pemerintah telah memberikan penyuluhan kepada pedagang 

kaki lima ataupun masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan Goa 

Jatijajar? 

Jawaban:Pihak Pemerintah telah memberikan pendampingan dan 

bimbingan serta stimulus pemacu para pedagang untuk mendukung dan 

mengambangkan wisata melalui menjaga kebersihan. Pemerintah 

menghimbau kepada para pedagang untuk dapat membuat paguyuban 

untuk keseluruhan anggota. Hal ini dapat bertujuan agar dapat 

mengkoordinir tiap kelompok pedagang yang terdapat di objek 

wisata.Pemerintah juga selalu menerapkan bahwa keberhasilan dari 

kebersihan itu selain dari kesadaran untuk tiap individu juga didukung 

oleh sapta pesona,paguyuban pedagang serta keamanan. 

12. Hambatan apa sajakah yang dialami oleh pemerintah khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan 

Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: Hambatan yang dialami oleh Pemerintah untuk upaya menjaga 

kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar itu sendiri diantaranya yaitu 

berhenti atau tidak aktifnya kegiatan gotong royong. Hal ini jelas 

mempersulit pihak Pemerintah untuk menggerakan masyarakat dalam 

mengupayakan kebersihan lingkungan agar meningkat. Karena peran 

pedagang disini sangat penting dan sangat membantu dalam program 

penanggulangan pencemaran sampah ini. Maka dari itu diperlukannya 

paguyuban untuk keseluruhan anggota supaya dapat membantu 

menggerakan kesadaran warga khususnya para pedagang agar turut serta 

dalam membantu menanggulangi pencemaran sampah ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA ( Pengelola Goa Jatijajar ) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar 

Kabupaten Kebumen 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

6. Sebelum mengisi angket ini bacalah dahulu dengan teliti. 

7. Tuliskan identitas anda pada kolom yang disediakan. 

8. Cara pengisian dengan memberikan jawaban pada lembar jawaban 

yang sudah tersedia. 

9. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

10. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

Nama   :Suparno 

Alamat  :Jatijajar 

Usia   :45 Tahun 

Tingkat Pendidikan  :SMA 

Jabatan  :Kepala Pengelola Objek Wisata Goa Jatijajar 

Lama bekerja :3 Tahun 

 

11. Pada saat ini Goa Jatijajar mengalami pencemaran sampah yang dapat 

merusak keindahan dan kebersihan Goa Jatijajar. Bagaimana menurut 

Bapak/Ibu dengan potensi Objek Wisata Goa Jatijajar dengan kondisi seperti 

saat ini sebagai wisata unggulan di Kabupaten Kebumen? 

Jawaban: sangat disayangkan dengan keberadaan yang kurang bersih    karena 

dapat berpengaruh terhadap daya tarik wisatawan dan kesehatan, akan tetapi 

pihak staff dari objek wisata ini selalu berupaya semaksimal mungkin agar 

kebersihan selalu terjaga dengan setiap pagi dan sore hari selalu melakukan 

kebersihan. 

12. Dengan adanya pencemaran sampah, apakah dapat mempengaruhi jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: tidak begitu berpengaruh  
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13. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pengelola objek wisata untuk 

upaya menjaga kebersihan lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: dengan melakukan bersih-bersih setiap pagi sebelum pengunjung        

datang dan sore hari setelah pengunjung pulang. 

14. Menurut Bapak/Ibu pencemaran sampah di Goa Jatijajar seperti sekarang 

ini,apakah dapat mempengaruhi keindahan dan kelestarian Goa Jatijajar? 

Jawaban: tentu berpengaruh 

15. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pengelola dalam upaya menjaga 

kebersihan di Objek Wisata Goa Jatijajar dari pencemaran sampah ? 

       Jawaban: melakukan gotong royong 2 minggu atau satu bulan sekali 

16. Apakah dalam upaya-upaya tersebut melibatkan peran serta pedagang kaki 

lima/masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan Goa Jatijajar? 

Jawaban: pedagang diikutsertakan dalam kegiatan bersih-bersih karena 

pedagang memiliki peran penting dalam pembangunan kepariwisataan. 

17. Apakah dari pihak pengelola telah bekerjasama dengan pedagang kaki lima 

atau masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan Goa Jatijajar? 

Jawaban: bekerjasama, pihak pengelola dengan pedagang selalu bahu 

membahu dalam upaya kebersihan lingkungan 

18. Selain pencemaran sampah, permasalahan lingkungan apa sajakah yang 

terjadi di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: fasilitas umum masih kurang seperti kamar mandi 

19. Bagaimanakah peran serta dari pedagang kaki lima dalam membantu menjaga 

kebersihan lingkungan di Goa Jatijajar? 

Jawaban: kurangnya sikap sadar lingkungan para pedagang membuat pihak    

pengelola sedikit kesulitan sehingga pedagang kurang antusias apabila 

diadakan gotong royong dalam rangka meningatkan kebersihan. 

20. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam upaya menjaga kebersihan 

lingkungan di Objek Wisata Goa Jatijajar? 

Jawaban: kendalanya yaitu susahnya mengumpulkan semua pedagang untuk 

ikut serta melakukan kebersihan 

 



102 
 

 
 

No kode  

Status 

Istri suami 

usia pekerjaan 
 pendidikan terakhir  

usia pekerjaan 
 pendidikan terakhir 

tdk 
seklh 

tamat 
sd 

tamat 
smp 

tamat 
sma 

tamat 
pt 

 
tdk 

seklh 
tamat 

sd 
tamat 
smp 

tamat 
sma 

tamat 
pt 

1 P1 30 Pdp 
 

1 
   

 32 sopir 
  

1 
  

2 P2 45 Pdp 
 

1 
   

 50 petani 
 

1 
   

3 P3 37 Irt 
  

1 
  

 38 pdk 
   

1 
 

4 P4 47 Pdg 
 

1 
   

 51 petani 
 

1 
   

5 P5 25 Pdp 
  

1 
  

 27 sopir 
   

1 
 

6 P6 56 Psp 
 

1 
   

 58 buruh 
 

1 
   

7 P7 45 Pdg 
   

1 
 

 47 buruh 
  

1 
  

8 P8 40 Pdm 
 

1 
   

 45 petani 
   

1 
 

9 P9 49 buruh 
  

1 
  

 50 pdm 
  

1 
  

10 P10 41 Pdgt 
 

1 
   

 45 petani 
 

1 
   

11 P11 37 Pdp 
 

1 
   

 37 tkng kayu 
   

1 
 

12 P12 27 Pdm 
   

1 
 

 30 
pdg 

pakaian   
1 

  

13 P13 31 Pdk 
  

1 
  

 35 
pdg 

pakaian    
1 

 

14 P14 25 Pdp 
  

1 
  

 29 pdm 
   

1 
 

15 P15 28 
pd mie 
ayam    

1 
 

 30 pdm 
   

1 
 

16 P16 37 Pdgt 
 

1 
   

 40 petani 
  

1 
  

17 P17 45 
pd 

pakaian    
1 

 
 49 pdm 

   
1 
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18 P18 22 Irt 
   

1 
 

 24 pdm 
   

1 
 

19 P19 50 Pdgt 
 

1 
   

 50 buruh 
     

20 P20 60 Pdp 
  

1 
  

 65 petani 
 

1 
   

21 P21 40 Irt 
  

1 
  

 45 pdm 
 

1 
   

22 P22 62 Pdp 
 

1 
   

 64 petani 
 

1 
   

23 P23 25 
pd 

pakaian    
1 

 
 31 pdm 

   
1 

 

24 P24 55 Pdm 
 

1 
   

 60 petani 
 

1 
   

25 P25 39 Pdm 
 

1 
   

 45 sopir 
  

1 
  

26 P26 50 Pdp 
 

1 
   

 53 petani 
 

1 
   

27 P27 45 Pdg 
 

1 
   

 48 pdm 
   

1 
 

28 P28 48 Pdm 
 

1 
   

 50 petani 
  

1 
  

29 P29 50 Pdp 
 

1 
   

 55 buruh 
  

1 
  

30 P30 48 Pdgt 
 

1 
   

 50 tkng kayu 
  

1 
  

31 P31 52 Pdp 
 

1 
   

 50 
pd 

pakaian   
1 

  

32 P32 50 Pdp 
 

1 
   

 58 petani 
 

1 
   

33 P33 48 Pdp 
  

1 
  

 50 buruh 
 

1 
   

  
Jumlah 0 19 8 6 

 
 jumlah 

 
11 10 11 
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                         ANALISIS REGRESI PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN 

PEDAGANG KAKI LIMA DALAM UPAYA MENJAGA 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI OBJEK WISATA GOA 

JATIJAJAR KECAMATAN AYAH KABUPATEN 

 
Tabel Persiapan Analisis Regresi               

No Kode X1 Y X1
2
 Y

2
 X1Y  

 1 R-01 5 58 25 3364 290  
 

2 R-02 4 58 16 3364 232  
 

3 R-03 7 72 49 5184 504  
 

4 R-04 4 62 16 3844 248  
 

5 R-05 7 61 49 3721 427  
 

6 R-06 4 43 16 1849 172  
 

7 R-07 7 80 49 6400 560  
 

8 R-08 6 80 36 6400 480  
 

9 R-09 6 65 36 4225 390  
 

10 R-10 4 57 16 3249 228  
 

11 R-11 6 70 36 4900 420  
 

12 R-12 7 60 49 3600 420  
 

13 R-13 7 75 49 5625 525  
 

14 R-14 7 72 49 5184 504  
 

15 R-15 8 85 64 7225 680  
 

16 R-16 5 68 25 4624 340  
 

17 R-17 8 79 64 6241 632  
 

18 R-18 8 88 64 7744 704  
 

19 R-19 2 41 4 1681 82  
 

20 R-20 5 67 25 4489 335  
 

21 R-21 5 62 25 3844 310 
  

22 R-22 4 57 16 3249 228 
  

23 R-23 8 92 64 8464 736 
  

24 R-24 4 51 16 2601 204 
  

25 R-25 5 67 25 4489 335 
  

26 R-26 4 76 16 5776 304 
  

27 R-27 6 74 36 5476 444 
  

28 R-28 5 65 25 4225 325 
  

29 R-29 5 71 25 5041 355 
  

30 R-30 5 74 25 5476 370 
  

31 R-31 5 65 25 4225 325 
  

32 R-32 4 73 16 5329 292 
  

33 R-33 5 80 25 6400 400 
     182 2248 1076 157508 12801 
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Tabel Persiapan JK (E) 
                    

No Kode X1 Y X1
2
 Y

2
 X1Y JKE 

1 R-19 3 41,00 9 1681 123 0,00 

2 R-04 4 62,00 16 3844 248 807,33 

3 R-06 4 43,00 16 1849 172   

4 R-10 4 57,00 16 3249 228   

5 R-24 4 51,00 16 2601 204   

6 R-26 4 76,00 16 5776 304   

7 R-32 4 73,00 16 5329 292   

8 R-02 5 58,00 25 3364 290 446,40 

9 R-20 5 67,00 25 4489 335   

10 R-21 5 62,00 25 3844 310   

11 R-22 5 57,00 25 3249 285   

12 R-25 5 67,00 25 4489 335   

13 R-28 5 65,00 25 4225 325   

14 R-29 5 71,00 25 5041 355   

15 R-30 5 74,00 25 5476 370   

16 R-31 5 65,00 25 4225 325   

17 R-33 5 80,00 25 6400 400   

18 R-09 6 65,00 36 4225 390 42,00 

19 R-16 6 68,00 36 4624 408   

20 R-27 6 74,00 36 5476 444   

21 R-01 7 58,00 49 3364 406 440,00 

22 R-03 7 72,00 49 5184 504   

23 R-05 7 61,00 49 3721 427   

24 R-07 7 80,00 49 6400 560   

25 R-11 7 70,00 49 4900 490   

26 R-12 7 60,00 49 3600 420   

27 R-13 7 75,00 49 5625 525   

28 R-14 7 72,00 49 5184 504   

29 R-08 8 80,00 64 6400 640 118,80 

30 R-15 8 85,00 64 7225 680   

31 R-17 8 79,00 64 6241 632   

32 R-18 8 88,00 64 7744 704   

33 R-23 8 92,00 64 8464 736   

   191 2248 1175 157508 13371 1854,53 
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Lampiran 6 

UJI  NORMALITAS  DATA TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI LIMA 

                     Hipotesis 
                  Ho : Data berdistribusi normal 

            Ha : Data tidak berdistribusi normal 
           

                     Pengujian Hipotesis: 
               Rumus yang digunakan: 

               

 
 

                    

                     

                     

                     Kriteria yang digunakan 
               

Ho 
diterima 

jika
2
 < 


2
 tabel 

 

                    

                     

                     

                     

         


2
()(k-3)

          Pengujian Hipotesis 
               

Daerah 
penolakan Ho Daerah 

penerimaan Ho 
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Nilai maksimal 
 

= 
 

8,00 Panjang Kelas 
 

= 
 

1,0 
  Nilai minimal 

 
= 

 
2,00 Rata-rata ( X )  

 
= 

 
5,5 

 Rentang 
  

= 
 

6,00 S 
    

= 
 

1,5 
 Banyak kelas 

 
= 

 
6,0 N 

    
= 

 
33 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

2,00 - 2,90 1,50 -2,67 0,4962 0,0186 0,615 1 0,242 

3,00 - 3,90 2,50 -2,01 0,4776 0,0675 2,229 0 2,229 

4,00  4,90 3,50 -1,34 0,4101 0,1597 5,270 8 1,414 

5,00 - 5,90 4,50 -0,68 0,2504 0,2463 8,129 10 0,431 

6,00 - 6,90 5,50 -0,01 0,0040 0,2479 8,182 4 2,137 

7,00 - 7,90 6,50 0,66 0,2439 0,2287 7,546 6 0,317 

          8,40 1,92 0,4726     29   

                              ²  = 6,769 

 
Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,81 

    

 
 

                    

                     

                     

      
6,7691 

 
7,81   

         

 

 

 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 



108 
 

 

Lampiran 7 

 

UJI  NORMALITAS  DATA MENJAGA KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN 

                     Hipotesis 
                  Ho : Data berdistribusi normal 

            Ha : Data tidak berdistribusi normal 
           

                     Pengujian Hipotesis: 
               Rumus yang digunakan: 

               

 
 

                    

                     

                     

                     Kriteria yang digunakan 
               

Ho 
diterima 

jika
2
 < 


2
 tabel 

 

                    

                     

                     

                     

         


2
()(k-3)

          

Daerah 
penolakan Ho Daerah 

penerimaan Ho 
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Pengujian Hipotesis 
               Nilai maksimal 

 
= 

 
92,00 Panjang Kelas 

 
= 

 
8,50 

  
Nilai minimal 

 
= 

 
41,00 

Rata-rata ( 
X ) 

 

 
= 

 
68,1 

 Rentang 
  

= 
 

51,00 S 
    

= 
 

11,7 
 Banyak kelas 

 
= 

 
6,0 N 

    
= 

 
33 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

41,00 - 49,00 40,50 -2,36 0,4909 0,0465 1,535 2 0,141 

50,00 - 58,00 49,50 -1,59 0,4444 0,1496 4,938 5 0,001 

59,00  67,00 58,50 -0,82 0,2948 0,2736 9,029 9 0,000 

68,00 - 76,00 67,50 -0,05 0,0212 0,2845 9,387 10 0,040 

77,00 - 85,00 76,50 0,72 0,2633 0,1682 5,551 5 0,055 

86,00 - 94,00 85,50 1,49 0,4315 0,0565 1,865 2 0,010 

          94,50 2,26 0,4880     33   

                              ²  = 0,246 

 
Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,81 

    

 
 

                    

                     

                     

      
0,2465 

 
7,81   

        

 
Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 
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Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 

 
Gambar 4.3.Keberadaan sampah di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

 
Gambar 4.4. Bibir goa yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. 
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Gambar 4.5. Lokasi pembuangan sampah yang sudah menimbun. 

 

Gambar 4.6. Sampah berserakan di saluran air. 
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Gambar 4.7. Kuesioner terhadap pedagang di Objek Wisata Goa Jatijajar. 

 
Gambar 4.8. Melakukan wawancara kepada Ketua Pengelola Objek Wisata Goa 

Jatijajar. 
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 Gambar 4.9. Bersama Karyawan dan Staff Pengelola Objek Wisata Goa 

Jatijajar.  
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Lampiran 9 
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