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SARI
Fathar, Faiz Bahtiar.2019.Pemanfaatan Bank Sampah Botekan Asri Sebagai
Sarana Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Kelurahan Kembangarum
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019.Skripsi, Jurusan
PendidikanGeografi, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Moch. Arifien, M.Si; Pembimbing II: Dr. Ir. Ananto Aji,
M.S.
Kata Kunci: Pemanfaatan Bank Sampah, Pendidikan Lingkungn Hidup.
Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat
kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran
masyarakat. Melalui bank sampah ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan
lingkungan hidup bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tingkat pendidikan anggota bank sampah, pengetahuan pengelolaan sampah dan
perilaku pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bak sampah sebagai sarana
pendidikan lingkungan hidup pada anggota bank sampah Boteken Asri di Desa
Botekan KecamatanUlujami.
Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 38
anggota bank sampah Boteken sehingga menggunakan sampling jenuh yaitu
seluruh anggota populasi diambil menjadi sampel penelitian. Variabel penelitian
ini meliputi pendidikan, pengetahuan dan perilaku pengelolaan sampah. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Analisis data
menggunakan analisis data kuantitatif berupa deskriptif persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan anggota bank
sampah Botekan Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Ulujami termasuk
dalam kriteria cukup tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 60,3%. (2) Tingkat
pengetahuan anggota bank sampah Botekan Asri dalam pengelolaan sampai
sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup yang meliputi pengetahuan tetang
dampak sampah terhadap lingkungan dan pengetahuan jenis-jenis sampah dalam
kriteria tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 74,1%. (3) Perilaku anggota bank
sampah Botekan Asri anggota Bank Sampah Botekan dalam pengelolaan sampah
sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup yang meliputi perilaku menjaga
kebersihan rumah dan halaman, mengurangi sampah rumah tangga, ikut kegiatan
kerja bakti, mengumpulkan sampah dan memisahkan sampah organik dan
anorganik, kebiasaan membuang sampah, menggunakan kembali sampah menjadi
barang ekonomis, dan daur ulang sampah dalam kriteria cukup dengan nilai
rata-rata 66,4%.
Kesimpulan penelitian ini yaitu pengeloaan bank sampah dapat menjadi sarana
pendidikan lingkungan hidup bagi anggota bank sampah Botekan Asri. Saran
penelitian yaitu perlu dilakukan peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, dengan demikian
diharapkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan
meningkat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat
sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak
dikehendaki oleh pemiliknya dan diibuang sebagai barang yang tidak berguna.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Pemalang Tahun 2017 menyebutkan bahwa produksi sampah warga
Kabupaten Pemalang mencapai 1.200 ton per hari, Sebanyak 800 ton masuk
ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pegongsoran sedangkan lainnya
dikelola swasta (Sumber: BPS Kabupaten Pemalang).
Di Desa Botekan terdapat bank sampah Botekan Asri yang berada
tepatnya sebelah balai desa . Bank sampah ini
organik dan anorganik dari

mengumpulkan sampah

para warga yang sudah terdaftar sebagai

nasabah kemudian dijual kepada pengepul sampah dengan hitungan
perkilogram dengan kata lain bank sampah ini belum bisa memanfaatkan
sampah-sampah untuk misalnya dibuat kerajinan tangan dan sebagainya.
Dalam kajian bidang ilmu Geografi pengelolaan sampah sendiri
merupakan sebagian kecil suatu ruang yang keberadaannya berada dalam satu
bagian dari bumi yang kita tempati Budaya 3R yang dilakukan nasabah bank
sampah Botekan Asri yakni Reduse, cara mengurangi sampah dengan
pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan seperti
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mengurangi pemakaian kantong plastik, mengutamakan membeli produk
berwadah sehingga dapat diisi ulang. Reuse,cara menggunakan kembali
barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru seperti
menggunakan kantong plastik belanja untuk berbelanja kembali. Recycle,cara
mendaur ulang kembali benda atau barang lama menjadi barang baru seperti
pengelolaan sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk yang berasal
dari sayur, daun-daunan, dan kotoran hewan.
Peran nasabah dari bank sampah di Desa Botekan dapat dilihat dari
segi ekonomi, sarana dan prasarana, frekuensi dalam melakukan pengelolaan
sampah baik organik maupun anorganik dan bahan yang dibutuhkan dalam
pemanfaatan daur ulang sampah.
Terdapat kendala berkaitan dengan pengelolaan sampah diantaranya:
1) sebagian besar warga memiliki kebiasaan membuang sampah tidak pada
tempatnya seperti membuang sampah di jalanan umum, 2) warga masih
mencampur sampah anorganik dan organik dalam satu tempat, 3) kurang
berpartisipasinya warga dalam mengelola sampah-sampah yang sudah tidak
terpakai menjadi barang kerajinan dan kompos, 4) jumlah truk pengangkut
sampah terbatas dan kewalahan mengangkut volume sampah yang semakin
banyak.
Melalui bank sampah ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan
lingkungan hidup bagi masyarakat yang ada di lingkungan Desa Botekan
karena dengan adanya bank sampah masyarakat mulai dapat membedakan
antara sampah anorganik dan sampah organik serta dapat lebih menjadikan
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lingkungan sekitar tempat tinggalnya bebas dari sampah yang selama ini
hanya ditumpuk dan dibakar saja.
Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dengan peran nasabah dalam
pengelolaan sampah rumah tangga dengan judul: “Pemanfaatan Bank
Sampah Botekan Asri Sebagai Sarana Pendidikan Lingkungan Hidup
Bagi Masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana tingkat pendidikan anggota bank sampah Botekan Asri di Desa
Botekan Kecamatan Ulujami?
2. Bagaimana pengetahuan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bak
sampah sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup pada anggota bank
sampah Botekan Asri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami?
3. Bagaimana perilaku pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bak sampah
sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup pada anggota bank sampah
Botekan Asri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui tingkat pendidikan anggota bank sampah Botekan Asri di
Desa Botekan Kecamatan Ulujami.
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2. Mengetahui tingkat pengetahuan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan
bak sampah sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup pada anggota
bank sampah Botekan Asri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami.
3. Mengetahui perilaku pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bak
sampah sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup pada anggota bank
sampah Botekan Asri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan

yang

hendak

dicapai

dalam

penelitian

ini manfaat yang diharapkan diantaranya yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususunya geografi dalam bidang lingkungan hidup.
b. Memperoleh gambaran kontribusi warga masyarakat terhadap Bank
Sampah Botekan asri, serta mengetahui manfaat Bank Sampah bagi
masyarakat.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
d. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan juga dapat
dijadikan rujukan untuk penelitian sejenisnya .
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman, informasi, manfaat dan
pengetahuan tentang pengelolaan sampah dengan model Bank yang
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berkaitandengan bidang lingkungan kemasyarakatan serta bidang
pendidikan lingkungan hidup.
b. Bagi warga Desa Botekan, dapat

menambah pengetahuan tentang

pendidikan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah yang lebih
baik

E. Batasan Istilah
Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan
pandangan mengenaibeberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul
tersebut. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan
Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didika 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.
Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan yaitu jenjang
pendidikan yang telah ditempuh, baik formal maupun nonformal oleh
anggota bank sampah Botekan Asri.
2. Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu
seseorang terhadap suatau obyek melalui indera yang dimilikinya (mata,
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hidung, kulit, telinga dan lidah) (Notoadmojo S,2010:50). Pada penelitian
ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pemahaman anggota bank
sampah terkait dengan pengelolaan sampah baik berupa jenis-jenis sampah,
dampak sampah terhadap lingkungan dan cara mengolah kembali sampah.
3. Perilaku
Perilaku adalah aktivitas atau kegiatan secara keseluruhan yang
dilakukan organisme atau mahluk hidup yanng didasari atas pengetahuan
atau ketidaktahuan sikap dan tindakan (Notoadmodjo S,2010:43). Pada
penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku adalah aktivitas atau
kegiatan anggota dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank
sampah sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup.
4. Pengelolaan Sampah
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegelolaan
Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai
sumber daya.
Dalam penelitian ini yang dimaksud pengelolaan sampah adalah
pengelolaan sampah di Desa Botekan Kecamatan Ulujami yang terdiri dari
sampah organik berupa sisa makanan, daun, dan sampah anorganik yaitu
sampah yang berupa plastik, kaleng, pecahan gelas, dan logam-logam.
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5. Bank Sampah
Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan
dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang
ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung
(menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan
serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah
seharga uang yang dipinjam (Asteria, 2016:137). Bank sampah pada
penelitian ini yaitu bank sampah Botekan Asri di Desa Botekan
Kecamatan Ulujami yang memiliki anggota sebanyak 38 orang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bank Sampah
1. Konsep Bank Sampah
Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan
dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang
ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung
(menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan
serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah
seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan
dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik yang
sudah bekerja sama dengan bank sampah. Sementara plastik kemasan
dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat untuk didaur ulang menjadi
barang-barang kerajinan (Asteria, 2016:137).
Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk
mengumpulkan sampahyang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan
sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan
kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepulsampah. Bank sampah
dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh
petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi
bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
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9

Menurut
13

Tahun

Peraturan

2012

Menteri

tentang

Lingkungan

Hidup

Pedoman Pelaksanaan Reduce,

RI

No

Reuse,

dan Recycle melalui Bank Sampah, bank sampah adalah tempat pemilahan
dan

pengumpulan

diguna

ulang

Lingkungan

sampah

yang

yang memiliki

dapat

didaur

ulang

nilai

ekonomi

dan/atau

(Kementerian

Hidup, 2012:2).

Sampah memiliki beberapa dampak negatif bagi masyarakat dan
lingkungan, seperti membuat lingkungan menjadi kotor, terlihat kumuh,
menjadi

sumberpenyakit,

Disamping

itu,

menyebabkan

penambahan

jumlah

bencana,
sampah

dan

sebagainya.

diperparah

dengan

pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur. Pengelolaan
sampah dalam skala kecil oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan
cara dibakar dan dalam skala besar dilakukan dengan meletakkan sampah
di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ataupun di Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Permasalahan sampah juga terkait dengan minimnya
kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengolah sampah. Hal ini
dikarenakan paradigma masyarakat yang masih menganggap bahwa
sampah adalah bahan sisa yang tidak memiliki nilai guna dan manfaat.
Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah,
menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar
dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Selain itu warga yang
menyerahkan sampah akan memperoleh tambahan penghasilan untuk
kemandirian ekonomi warga dapat digunakan untuk usaha simpan pinjam
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seperti koperasi, dengan bunga rendah agar keuangan bank sampah dapat
diputar dan dikembangkan, juga terwujudnya kesehatan lingkungan.
Pembinaan warga perempuan telah menunjukkan kemampuan warga
perempuan dalam menggerakkan komunitasnya untuk berperan aktif
mengelola sampah di lingkungannya sekaligus melakukan kontrol sosial di
komunitasnya(Asteria, 2016:139).
2. Fungsi Bank Sampah
Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya
angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA).
Dampaknya, volume sampah yang ada di masyarakat dan TPA dapat
berkurang. Pengelolaan Bank Sampah juga mengikuti kaidah-kaidah yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, yang berprinsip 3R. Program pengelolaan sampah
mandiri melalui Bank Sampah dewasa ini menjadi salah satu alternatif
solusi bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk mengurangi terus
meningkatnya volume sampah yang semakin tidak terkendali (Suryani,
2014:76).
Fungsi dari Bank Sampah yaitu merupakan tempat menabung
sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah, sampah yang ditabung
pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara
kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada
nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila
dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang.
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Akan tetapi, dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang
mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus
orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Fadly, 2016:2).
Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu
rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Melalui
bank sampah akhirnya ditemukan salah satu solusi inovatif untuk
“memaksa” masyarakat untuk memilah sampah. Dengan menyamakan
sampah secara uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat
akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya
sehingga mereka mau memilah sampah (Saputro, 2015:83).
3. Dampak Keberadaan Bank Sampah Terhadap Masyarakat
Pembentukan bank sampah yang diintegrasikan dengan edukasi
mengenai prinsip 4R menjadi pengetahuan dasar bagi warga untuk
mengelola sampah sejak dari sumbernya, yaitu sampah rumah tangga.
Pemberdayaan warga untuk membentukpengetahuan dan keterampilan
warga sehingga mampu memilah sampah organik dan non organik.
Manfaat dari kemampuan warga mengelola sampah dengan menerapkan
prinsip 4R dan menabung ke bank sampah telah memberikan manfaat
langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan
lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan
sehat (Asteria, 2008:139).
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Tabel 2.1 Dampak Keberadaan Bank Sampah
No

Kondisi
Sebelum
adanya bank sampah
Secara
teknis:
kendaraan
angkut
sampah banyak yang
rusak,
belum
menerapkan prinsip 4R
dan belum memiliki
teknologi pengolahan
sampah

Kegiatan bank sampah

2

Secara
partisipasi
rendah

3

Secara
ekonomi:
sampah dianggap tidak
memiliki nilai ekonomi
dan
manfaatSecara
ekonomi:
sampah
dianggap
tidak
memiliki nilai ekonomi
dan manfaat

4

Timbulan
sampah:
mencapai 1627 meter
kubik per hari

5

Secara sistem: masih
kumpul-angkut buang
dan keterbatasan lahan
untuk
pewadahan
sampah
Kondisi
lingkungan
yang masih mengalami
masalah banjir akibat
gorong-gorong
tersumbat sampah

Pertemuan
sosialisasi
kesadaran lingkungan kepada
warga perempuan, sekaligus
dilakukan arahan dan dialog
untuk
memberikan
pengetahuan
mengenai
kesadaran lingkungan dan
pembagian bibit tanaman
(yang memanfaatkan sampah
plastik sebagai kantong untuk
media
pembibitan
atau
polyback
Pendataan harga
sampah
plastik di pasaran dengan
melakukan observasi dan
bekerja sama dengan para
pengepul. Telah dilakukan
kerja sama dengan 10
pengepul, yaitu 3 pengepul
besar dan 7 pengepul kecil •
Kerja sama dengan pemilik
pabrik pengolahan kantong
kresek bekas yang tidak laku
atau tidak diambil oleh
pemulung dan bandar barang
rongsokan
Publikasi kegiatan pada media
surat
kabar
lokal
di
Tasikmalaya, yaitu surat kabar
Kabar Priangan
Melalui dialog dan pelatihan,
warga telah dapat memilah
sampah dan mampu membuat
produk daur ulang

1

6

sosial:
warga

Pemetaan masalah dengan
melakukan pertemuan dan
dialog
dengan
warga
perempuan mengenai dampak
masalah
sampah
bagi
lingkungan dan kesehatan
warg

Upaya mengajak warga peduli
membersihkan gorong-gorong
dan melakukan pemilahan
sampah
plastik
lalu
memotivasi
warga
untuk
menabung ke bank sampah

Sumber:(Asteria, 2008:140).

Kondisi setelah adanya bank
sampah
Warga
memiliki
pengetahuan
mengenai
dampak masalah sampah,
sehingga
mulai
terjadi
perubahan kebiasaan warga
perempuan, yang mulai aktif
melakukan
pemilahan
sampah
rumah
tangga,
dengan penerapan prinsip
4R.
Semakin banyak warga
mulai menyetorkan sampah
ke bank sampah dan
berkontribusi aktif, dengan
partisipasi warga perempuan
anggota
PKK
dalam
kepengurusan bank sampah

Mulai tampak perubahan
konsisi lingkungan secara
fisik dengan penurunan
jumlah
sampah
yang
dibuang ke sungai maupun
yang
dibuang
sembanrangan,
dan
lingkungan tampak lebih
bersih.

Dukungan pihak RT, RW
dan kelurahan setempat
dalam
aktivitas
dialog
dengan warga dan pelatihan
yang
diberikan.
Warga
semakin banyak menabung
ke bank sampah dan mulai
membuat beberapa produk
kerajinan,
tas/map
dan
sandal.
Kondisi leingkungan telah
lebih bersih dan sehat.
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Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan
lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan
masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi
barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah
dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan
sampah

mereka

akan

mendapatkan

imbalan

berupa

uang

yang

dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki (Suryani, 2014:74).
B. Pengelolaan Sampah Sebagai Sarana Pendidikan Lingkungan Hidup
1. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup
Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997
Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 32
Tahun 2009, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi peri
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Kesadaran lingkungan dan pemahaman tentang pengelolaan
lingkungan diberikan melalui pendidikan lingkungan hidup. Pada awalnya,
pendidikan lingkungan hidup bermula dari kepedulian dan kegundahan
berbagai pihak atas permasalahan lingkungan yang ada. Pendidikan
lingkungan hidup didasarkan pada empat pilar pendidikan (Delors Report
dalam Muslicha, 2015:112) yaitu (1) pendidikan untuk mengetahui dan
memahami lingkungan hidup dengan segala aspeknya (learning to know),
(2) pendidikan untuk menanamkan sikap, kemampuan dan keterampilan
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dalam melestarikan lingkungan (learning to do), (3) pendidikan untuk
menanamkan cara hidup bersama di bumi yang harus diamankan
kelestariannya bagi generasi yang akan datang (learning to live together),
dan (4) pendidikan untuk menanamkan keyakinan mendalam bahwa
manusia merupakan bagian dari alam, bahwa manusia merupakan teman
dan bukan lawan alam, serta dalam kehidupannya harus bertindak secara
ramah dan bijaksana memperlakukan alam (learning to be).
Hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah sirkuler.
Segala tingkah laku dari manusia akan mempengaruhi akan merubah
lingkungan. Perubahan lingkungan pada gilirannya akan mempengaruhi
kehidupan manusia sehingga perlu tindakan nyata untuk melakukan upaya
penyadaran melalui pendidikan (Setyobudi, 2018: 11). Pendidikan
lingkungan hidup merupakan usaha untuk melaestarikan lingkungan yang
dilakukan dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang (Sumarmi,
2008: 19)
2. Permasalahan Sampah
Sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik di tempat
pembuangan sampah sementara (TPS), tempat pembuangan sampah akhir
(TPA), maupun saat pendistribusiannya.
Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah (Tim
Penulis, 2008:17:18):
a. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya
tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya.
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b. Lahan TPA semakin menyempit akibat tergusur untuk penggunaan
lain.
c. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh sehingga waktu untuk
mengangkut sampah kurang efektif.
d. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu
mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi
menjadi tumpukan sampah.
e. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat
membusuk.
f. Sampah yang telah matang dan berubah menjadi kompos tidak
segera dikeluarkan dari tempat penampungan sehingga semakin
menggunung.
g. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah.
Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat
sebagai jalan pintas.
h. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai
pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.
i. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai
pengolahan sampah secara tepat.
j. Manajemen sampah tidak efektif. Hal ini dapat menimbulkan
kesalahpahaman, terutama bagi masyarakat sekitar.
3. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam beberapa alternatif
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usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Banyak produk berbahan
sampah dinilai mempunyai kualitas cukup baik dan ramah terhadap
lingkungan (Tim Penulis Pengelolaan sampah, 2008:21). Dengan sedikit
kreativitas dan kerja keras, sampah bisa disulap menjadi barang
multifungsi dan kaya manfaat. Dalam proses pengelolaan sampah, tahap
distribusi memiliki peranan penting yaitu sebelum diangku toleh petugas
kebersihan, sampah ditampung sementara dalam wadah.
Sampah biasanya dipilah secara sederhana menjadi tiga jenis, yaitu
sampah layak kompos 50%, sampah layak jual 16%, dan sampah layak
buang 34%. Sampah yang ada akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan
tingkat RT/RW ataupun kota dilakukan sekitar 2-3 hari sekali oleh instansi
terkait. Sementara itu, jadwal pengambilan sampah di lokasi rumah yang
terpencar-pencar dilaksanakan sekitar satu kali per minggu, sampah
diangkut menggunakan truk sampah atau gerobak tarik menuju lokasi yang
telah disepakati (Tim Penulis Penanganan dan Pengelolaan sampah,
2008:27).
Secara

umum

pengelolaan

sampah

meliputi

pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan ke TPS, lalu pengangkutan ke TPA. Namun,
melalui program PILKAB (pilah, kumpul, ambil manfaatnya, buang
sisanya) yang dilakukan sejak sampah berada di rumah, pengelolaan
sampah skalarumah tangga dapat dilaksanakan secara mandiri dan efektif
(Teti Suryati, 2009:19).
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a. Pemilahan Sampah
Langkah pertama mengolah sampah adalah pemilahan atau
sortasi sampah. Sebelum memilah sampah, kita harus mengenali
jenis-jenis sampah yang ada di rumah terlebih dahulu. Secara umum,
jenis sampah rumah tangga terdiri dari sampah organik, sampah
anorganik, dan sampah berbahaya. Bahan organik yang dapat diolah
menjadi kompos, seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan
daun-daunan. Bahan anorganik dari sampah rumah tangga, seperti
plastik atau botol kemasan, kaca, dan besi dapat dibersihkan untuk
dimanfaatkan kembali atau dijual ke penampung barang bekas.
Sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti
paku, bekas lampu neon, sisa racun tikus atau serangga, obat
kadaluarsa, baterai dan sejenisnya harus dipisahkan, dikumpulkan,
dan dimasukkan ke dalam kotak atau dibungkus rapi.Setiap anggota
keluarga harus diberi pengertian dan pemahaman terlebih dahulu
mengenai jenis-jenis sampah rumah tangga serta pentingnya
menyortir sampah. Tujuannya, agar setiap anggota keluarga
memiliki kesadaran dan ikut bekerjasama dalam menerapkan
kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
dapat memilah sampah sediakan tempat sampah yang berbeda warna
untuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya.
b. Pengumpulan Sampah
Sampah yang sudah dipilah, baik di dalam plastik maupun
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keranjang sampah, dikumpulkan dan dirapikan ke dalam wadah
penampungan. Sampah organik bisa dikumpulkan atau ditumpuk
dalam satu wadah penampungan khusus terlebih dahulu agar terjadi
pelapukan, kemudian diolah menjadi kompos. Untuk sampah
anorganik, seperti plastik atau botol kemasan sebaiknya dibersihkan
untuk diolah atau dimanfaatkan kembali. Namun, jika tidak dapat
mengolah sampah tersebut, sebaiknya pisahkan dan berikan kepada
pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.
c. Pengolahan Sampah
Sampah

yang sudah

dikumpulkan

dan masih

dapat

dimanfaatkan dapat diolah langsung. Misalnya, sampah anorganik
berupa botol, sedotan minuman, kemasan atau bungkusan makanan
kecil bisa dibuat berbagai kerajinan tangan. Jika tidak sempat diolah
sendiri, jual kepada pengumpul. Sementara itu, untuk sampah
organik olah menjadi kompos atau pupuk organik.
d. Membuang Sisa
Tidak semua sampah bisa diolah. Ranting, sabut dan
tempurung kelapa, serta biji dan kulit salak, termasuk bahan yang
sulit dikomposkan karena memakan waktu lama, sehingga harus
disingkirkan. Selain itu, beberapa jenis sampah harus ditangani
secara khusus, seperti baterai bekas, pembalut wanita, dan popok
bayi. Sampah-sampah tersebut termasuk bahan berbahaya dan
beracun (sampah B3), sehingga tidak dapat diolah. Jadi, harus
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langsung dibuang ke

TPS

kemudian di

buang ke TPA.

Barang-barang tersebut bisa membahayakan atau melukai orang dan
beberapa jenis di antaranya bila hancur atau tercampur, bisa
mencemari kompos.
Tiga cara mudah dan aman untuk mengatasi masalah sampah
dan bisa menjadi pedoman sederhana untuk membantu kita dalam
mengurangi sampah di rumah (Suryati, 2009:17). Cara ini dikenal
dengan prinsip 3R, yaitu:
1) Reduce (mengurangi)
Sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang, anntara
lain pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak
sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk
yang bisa diisi ulang (refill), atau mengurangi pemakaian
kantong plastik dengan membawa tas sendiri saat berbelanja.
2) Reuse (penggunaan kembali)
Barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama,
sebenarnya bisa berguna untuk kegiatan berikutnya, baik untuk
fungsi yang sama maupun berbeda.
3) Recycle (mendaur ulang)
Usaha ini dilakukan dengan mengubah barang bekas
menjadi benda lainnya yang lebih berguna dan layak pakai.
Satu diantara bentuk implementasi prinsip 3R yang mulai
banyak digalakkan oleh masyarakat adalah mendaur ulang sampah
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dan berupaya menghimpun kegiatan yang dapat memanfaatkan
sampah untuk di daur ulang. Proses daur ulang sampah
membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama tempat
penampungan atau bokssampah yang tertata sedemikian rupa.
Dengan demikian sampah dapat dipilah dengan mudah untuk bahan
daur ulang. TPA yang ada sekarang sebenarnya tidak didesain untuk
memproses sampah menjadi kompos. Namun, sampah yang ada
disana umumnya bercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya,
baik dari plastik, kaleng, maupun bahan kimia lain. Dengan
demikian, kompos yang dihasilkan pun mengandung racun. Jika
digunakan untuk pupuk sayuran, akan meracuni seluruh rantai
makanan. Karena itu pemilahan sampah sangat penting dilakukan
jika ingin mengolah sampah dengan benar.
C. Faktor yang mempengaruhi warga dalam pengelolaan sampah
1. Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu
seseorang terhadap suatau obyek melalui indera yang dimilikinya (mata,
hidung, kulit, telinga dan lidah). Sebagian besar pengetahuan seseorang
diperoleh melalui indera pendengaran dan pengelihatan. Pengetahuan
merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang. Pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan
presepsi terhadap objek (Notoadmojo S,2010:50). Secara umum,tingkat
pengetahuan seseorang dibagi menjadi 6, yaitu:
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1) Tahu (know)
Adalah mengingat kembali (recall) sesuatau hal yang telah dipelajari
atau rangasangan yang telah diterima.
2) Memahami (comprehension)
Adalah kemampuan secara benar mengenai objek atau materi harus
dapat menjelaskan,menyebutkan contoh,meyimpulkan,meramalkan
dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
3) Aplikasi (apllication)
Diartikan

sebagai

kemampuan

untuk

menggunakan

atau

mengaplikasikan prinsip/hal yang telah diketahui pada situasi
sebenarnya.
4) Analisis (analysis)
Adalah

kemampuan

komponen-komponen

untuk
yang

menjabarkan
ada

dalam

dan

suatu

memisahkan
masalah/objek

kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen tersebut.
5) Sintesis (synthesis)
Adalah

kemampuan

untuk

merangkum

komponen-komponen

pengetahuan yang dimiliki dalam satu hubungan atau formulasi baru
dari hubungan-hubungan atau formasi-formasi yang ada.
6) Evaluasi (evaluation)
Adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek.
Penilaian didasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
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Menurut

Notoatmodjo

S,

(2010:51),pengetahuan

seseorang

dipengaruhi oleh beberapa faktor,seperti:
1) Pengalaman
Pengalaman dapat berupa pengalaman pribadi aaau orang lain.
2) Tingkat Pendidikan
Pendidikan dapat membawa pengetahuan dan wawasan seseorang.
Pendidikan dapat berupa pendidikan formal dan non formal.
3) Keyakinan
Keyakinan umumnya dimiliki orang secara turun temurun tanpa
melakukan pembuktian sendiri. Keyakinan dapat mempengaruhi
seseorang baik bersifat positif ataupun negatif.
4) Fasilitas
Fasilitas-fasilitas sebagai sumber informasi dapat mempengaruhi
pengetahuan seseorang, misalnya radio, televisi, internet, koran, dan
buku.
5) Pendapatan
Pendapatan tidak berpengaruh langsung terhadp pengetahuan
seseorang.Namun seseorang yang berpendapatan besar lebih mampu
untuk menyediakan atau membeli fasilitas informasi yang ada.
6) Sosial Budaya
Kebiasan keluarga dan kebudayan lingkungan tempat tinggal dapat
mempengaruhi pengetahuan, presepsi, dan sikap seseorang terhadap
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sesuatu. Lingkungan dan pergaulan sekitar tempat tinggal juga
berperan dalam mempengaruhi sosial budaya seseorang.
2. Perilaku
Perilaku adalah aktivitas atau kegiatan secara keseluruhan yang
dilakukan organisme atau mahluk hidup yanng didasari atas pengetahuan
atau ketidaktahuan sikap dan tindakan (Notoadmodjo ,2010:43).Menurut
Benyamin Bloom (1908) dalam (Notoatmodjo,2010:50),membagi perilaku
ke dalam 3 domain atau tingkah ranah,yaitupengetahuan (knowledge),
sikap (attitude) dan praktek atau tindakan (pratice).
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulakn bahwa
perilaku merupakan suatu cerminan sikap yang terlahir akibat interaksi
antara manusia dengan lingkungan, sehingga perilaku individu dan
masyarakat dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesadaran
masyarakat mampu mempengaruhi hal tersebut.
3. Tingkat Pendidikan
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didika secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan
kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu
rokhani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan
keterampilan-keterampilan).
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional pasal 3 Pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani
dan

rohani,

kepribadian

yang

mantap

dan

bertanggung

jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan
formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal). Jalur
pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan
sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri dari pendidikan
prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi.
Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan
dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau

25

bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.Pendidikan
awal sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah memiliki fungsi
sebagai dasar pembentukanpribadi manusia sebagai pribadi masyarakat
dan wargaNegara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan YME serta berkemampuan dan berketrampilan dasar
sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan bekal hidup dalam
masyarakat.
Pendidikan menengah menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 merupakan lanjutan pendidikan
dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan
pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat. Tujuan dari pendidikan menengah ini adalah membentuk
pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan
berbudi pekerti luhur serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
memerlukan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup di
masyarakat.
Pendidikan tinggi menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 19 merupakan jenjangpendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh
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pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem
terbuka dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau
universitas. Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk
menyiapkan peserta didik agarmenjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan

akademik

dan

atau

professional

serta

kemampuan

kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

D. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Sudati
Nur Sarfiah (2017) dengan judul penelitian “Manfaat Bank Sampah Bagi
Masyarakat Di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang (Study Bank Sampah Semali Berseri).” Hasil penelitian
ini menemukan bahwa program Bank Sampah mendatangkan manfaat positif
terhadap lingkungan yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan
yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu berkurangnya
tumpukkan sampah di lingkungan sekitar yang selama ini menjadi
pemandangan yang kurang menarik di Dusun Semali. Adanya program bank
sampah ini, terjadi sedikit peningkatan terhadap pendapatan masyarakat di
Dusun Semali. Hal ini didapat dari hasil jawaban responden yang menjawab
kondisi keuangan mereka sedikit meningkat setelah adanya program bank
sampah ini. Walaupun jangka waktu untuk mendapatkan uang tersebut sekitar
6-12 bulan sekali, tetapi masyarakat sangat terbantu dengan hasil yang
diperoleh

untuk

kebututan

sehari-hari,

pendidikan

anak,

sampai
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memperbaiki kualitas kesehatan.
Anih Sri Suryani (2014) dengan judul penelitian “Peran Bank Sampah
Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah
Malang)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program pengelolaan
sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu alternative
solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan
volume sampah yang semakin tidak terkendali. Sosialisasi pengelolaan
sampah mandiri melalui Bank Sampah, sampai saat ini masih gencar
dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Selain memberikan
dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah
memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis.
Reba Anindyajati Pratama (2017) dengan judul penelitian “Peluang
Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan
(Studi Kasus Bank Sampah Malang)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa
pengelolaan persampahan di Kota Malang dilakukan dengan pendekatan
pelayanan persampahan oleh Pemerintah Kota maupun swadaya masyarakat.
Besarnya angka pelayanan persampahan Kota Malang sebesar 68%,
sedangkan 30% sisanya dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan BSM di
Kota Malang mampu mereduksi sampah yang dibuang ke TPA sebesar 3,956
ton pada tahun 2020 atau setara 2% dari total sampah Kota Malang. Jika
ditotal selama kurun waktu 2012 -2020, maka volume sampah yang direduksi
sebesar 12.291 ton. Melalui optimalisasi BSM dengan strategi pendekatan
diversifikasi produk maupun ekspansi afiliasi BSM, didapatkan peningkatan
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kinerja persampahan menjadi 2.5% dengan jumlah 4.730 ton pada tahun
2020. Jika ditotal selama kurun waktu 2012-2020, maka besarnya reduksi
sampah melalui strategi optimalisasi BSM sebesar 22,702 ton.
Donna Asteria (2015) dengan judul penelitian “Bank Sampah Sebagai
Alternatif

Strategi

Pengelolaan

Sampah

Berbasis

Masyarakat

Di

Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehadiran bank
sampah telah mendorong adanya capacity building bagi warga dengan
mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui
terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong
partisipasi mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga
perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah telah
menstimulasi kreativitas dan inovasi kerajinan daur ulang sampah.
Pitri Nurhidayah (2017) dengan judul penelitian”Pemberdyaan
Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Dusun Serut, Desa Palbapang,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian ini menemukan
bahwa: 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di
Dusun Serut memiliki kegiatan yang meliputi sosialisasi bank sampah,
penabungan sampah, pemilihan sampah, pelatihan keterampilan dan evaluasi
yang dilakukan seminggu sekali akan tetapi masih terdapat kekurangan antara
lain rencana-rencana tersebut belum diikuti oleh seluruh anggota bank
sampah; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat
melalui bank sampah di Dusun Serut yaitu kinerja pengurus yang tidak
maksimal, pembagian kerja yang kurang spesifik, serta partisipasi masyarakat
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yang kurang; 3) Dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui bank
sampah di Dusun Serut pada aspek lingkungan cukup memberikan dampak
yang baik yaitu terlihat dari semakin bersihnya lingkungan, pada aspek
ekonomi cukup untuk memberikan penghasilan tambahan bagi anggota yang
aktif, dan pada aspek sosial semakin mengakrabkan antar masyarakat.
E. Kerangka Pemikiran Penelitian
Masalah sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup
yang sejak lama telah menjadi perhatian dunia dan perlu mendapat
penanganan

yang

serius

agar

tidak

menimbulkan

dampak

yang

membahayakan. Semua orang tidak terlepas dari permasalahan sampah
karena setiap orang menghasilkan sampah dari proses aktivitasnya.
Meningkatnya volume sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,
peningkatan teknologi, aktivitas sosial budaya dan pertumbuhan ekonomi
masyarakat di suatu daerah (Sukerti, 2017:148).
Permasalahan sampah tersebut kemudian memunculkan kesadaran
dari berbagai pihak dalam pengelolaannya. Salah satunya yaitu melalui
pembentukan bank sampah yang dikelola oleh warga masyarakat Botekan
yaitu Bank Sampah Asri Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini juga menjadi sarana pendidikan
lingkungan hidup bagi para anggota bank sampah. Bank sampah Botekan
Asri dengan jumlah anggota sebanyak 38 memiliki kegiatan rutin sebulan 2
kali

dalam

pengumpulan

sampah

yang

telah

dipihak

berdasarkan

jenis-jenisnya. Kelompok bank smpah Botekan Asri ini juga merupakan
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wadah bagi anggotanya untuk belajar menabung dari hasil penjualan sampah
dan mampu menghasilkan benda-benda bernilai ekonomi dengan adanya
penyuluhan/sosialisasi pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah oleh anggota bank sampah dapat ditentukan oleh
tingkat pendidikan, pengetahuan dan perilakunya. Pendidikan merupakan
bagian

yang paling penting dalam memberikan pengalaman

serta

pengetahuan dalam hal apapun termasuk dalam pengelolaan sampah.
Perbedaan tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat
pengetahuan dan perilaku seseorang dalam pengelolaan sampah. Tingkat
pendidikan ini tidak hanya dari pendidikan formal saja, namun pendidikan
nonformal (sosialisasi dan pelatihan) juga akan mempengaruhi tingkat
pengetahuan dan perilaku seseorang dalam pengelolaan sampah. Semakin
tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi dan baik pula tingkat
pengetahuan dan perilaku dalam pengelolaan sampah. Sebaliknya, semakin
rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pula tingkat pengetahuan
dan perilaku dalam pengelolaan sampah.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka pemikiran
sebagai berikut:
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Permasalahan Sampah yang Merusak Lingkungan
Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Pembentukan Bank Sampah Botekan Asri

Sarana Pendidikan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah oleh Anggota
Bank Sampah Botekan Asri

Pendidikan Dalam
Pengelolaan Sampah

Pengetahuan dalam
Pengelolaan Sampah

Terwujudnya lingkungan yang bersih,
Nyaman dan Indah

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Perilaku dalam
Pengelolaan
Samapah
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
dapat diambil simpulan bahwa:
1. Tingkat pendidikan anggota bank sampah Botekan Asri ,Kecamatan
Ulujami termasuk dalam kriteria cukup tinggi dengan persentase rata-rata
sebesar 60,3%.
2. Tingkat pengetahuan anggota bank sampah Botekan Asri dalam
pengelolaan sampai sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup yang
meliputi pengetahuan tetang dampak sampah terhadap lingkungan dan
pengetahuan jenis-jenis sampah dalam kriteria tinggi dengan nilai rata-rata
sebesar 74,1%
3. Perilaku anggota bank sampah Botekan Asri anggota Bank Sampah
Botekan dalam pengelolaan sampah sebagai sarana pendidikan lingkungan
hidupyang meliputi perilaku menjaga kebersihan rumah dan halaman,
mengurangi

sampah

rumah

tangga,

ikut

kegiatan

kerja

bakti,

mengumpulkan sampah dan memisahkan sampah organik dan anorganik,
kebiasaan membuang sampah, menggunakan kembali sampah menjadi
barang ekonomis, dan daur ulang sampah dalam kriteria cukup dengan
nilai rata-rata 66,4%.
59
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B. Saran-Saran
Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian yang
didapatkan adalah :
1. Perlu adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan untuk meningkatkan
kualitas SDM sehingga turut serta berpengaruh kepada pengetahuan
tentang lingkungan hidup.
2. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pengelolaan sampah, dengan demikian diharapkan
tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan
meningkat.
3. Dibutuhkan kreativitas anggota bank sampah pmengenai pengolahan
sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi misalnya dengan dibuat
kerajinan bisa menambah penghasilan serta dapat menjadi daya tarik bagi
warga yang belum menjadi anggota bank sampah.
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