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SARI 

Noveningtyas, Tirta Panca. 2019. Peranan Bank Sampah Dewi Shinta Dalam 

Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Ibu Rumah Tangga Rw 8, Rw 9, 

Rw 11 Kelurahan Panggung Kota Tegal. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas. Negeri Semarang. Wahyu Setyaningsih ST., M.T. Drs. Saptono 

Putro M.Si. 110 halaman. 

Kata Kunci :  Peranan, Bank sampah, Peduli Lingkungan Hidup.  

Penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan 

Panggung Kota Tegal. Populasinya adalah ibu rumah tangga masyarakat RW 8, 9, 

11 Kelurahan Panggung Kota Tegal yang berjumlah 448. Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik Purposive Sampling dimana untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif ( Sugiyono, 

2010 : 26 ). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari populasi 

yang ada , karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 448 ibu rumah tangga. Berarti 

448x20% hasilnya adalah sebanyak 90 sampel.  Variabel dalam penelitian kali ini 

adalah pengetahuan anggota Bank Sampah Dewi Shinta terhadap Pengelolaan 

sampah, kegiatan yang dilaksanakan Bank Sampah Dewi Shinta dalam mendidik 

masyarakat, dampak yang signifikan terhadap lingkungan setelah adanya Bank 

Sampah . Teknik analisis yang di gunakan adalah teknik deskriptif persentase, dan 

juga wawancara. 

Hasil penelitian Pada aspek pengetahuan pemilahan dan komposting sampah 

mendapatkan kriteria baik dengan persentase 73,61%. Selanjutnya pada aspek 

kegiatan yang dilaksanakan seperti kerajinan tangan dan study banding 

mendapatkan kriteria baik dengan presentase 63,94%. Pada aspek dampak yang 

signifikan terhadap adanya bank sampah diperoleh dari hasil wawancara dan juga 

instrumen bahwa jumlah sampah rumah tangga masyarakat Kelurahan Panggung 

Kota Tegal sebagian sudah di setorkan ke Bank Sampah Dewi Shinta yang 

berdampak positif pada berkurangnya jumlah sampah per hari yang dihasilkan di 

Kota Tegal pada umumnya. 

Saran, Diharapkan Bank Sampah Dewi Shinta dapat lebih memberikan pelatihan 

tentang kerajinan tangan sehingga barang kerajinan tangan tersebut dapat lebih 

memiliki nilai jual yang baik. Diharapkan Bank Sampah Dewi Shinta dapat 

memiliki bangunan yang lebih luas sehingga dapat menampung sampah terpilah 

dari masyarakat ataupun anggota Bank Sampah. 

. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan 

sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran 

mayarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan 

yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif 

dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan 

generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan lingkungan hidup 

mempelajari permasalahan lingkungan khususnya masalah dan pengelolaan 

pencemaran, kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi 

(Bangvasi UNNES, 2010 : 20). 

Salah satu indicator dari Pendidikan Lingkungan Hidup adalah 

Pengelolalaan sampah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang  Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dari/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya yang 

dimaksud dngan sampah secara spesifik adalah sampah yang karena sifat, 

konsentrasi, dari/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Menurut 

Slamet (2007 : 85), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau 

proses alam yang berbentuk padat atau semipadat berupa zat organik atau 

anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah 

tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 
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Permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah urbanisasi, perumahan 

kumuh, polusi udara, pencemaran air sungai, kemacetan lalu lintas, serta 

sampah. Persoalan-persoalan tersebut timbul sebagai akibat pemerintah 

cenderung lebih memperhatikan masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dibandingkan dengan kesinambungan terhadap masalah lingkungan. Volume 

sampah makin meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan volume sampah 

bukan hanya karena meningkatnya jumlah penduduk semata, tetapi juga 

disebabkan oleh meningkatnya ekonomi dan kegiatan penduduk ( Hariyanto, 

2014 : 6 ).  

Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang 

merupakan bahan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Sampah menjadi 

masalah penting pada saat ini terutama untuk kota-kota besar yang padat 

penduduknya termasuk Kota Tegal. Dampak bertambahnya volume sampah 

yang tidak dapat terangkut setiap harinya dapat menyebabkan menurunnya 

kualitas lingkungan di masyarakat. Daerah perkotaan menyumbang sampah 

paling banyak tak terkecuali wilayah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal. Berdasarkan data yang diperolah dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tegal menyatakan pada tahun 2016 bahwasanya sampah per hari 

mencapai 650 ton dan 520 ton diperoleh dari sampah rumah tangga, dengan 

cakupan pelayanan pengelolaan sampah 39,68  km2 atau 75% dari keseluruhan 

luas Kota Tegal ( Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal 2017) 

Pengurangan sampah di Kota Tegal ditargetkan sebesar 10% per tahun. 

Pemerintah Kota Tegal  melalui Surat Edaran Walikota Tegal  Nomor  
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660.1/054.1/2016 menghimbau kepada seluruh Kepala SKPD, Direktur 

BUMN/BUMD, Camat, Lurah, dan Kepala Sekolah yang ada di Kota Tegal 

untuk melakukan langkah-langkah pengurangan sampah sebagai berikut: 

1. Pembinaan  terhadap masyarakat dan siswa sekolah untuk mengelola 

sampah melalui program 3R (reduce, reuse, recycle) 

2. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan anorganik menjadi 

kerajinan tangan 

3. Membawa tas sendiri saat berbelanja 

4. Menyajikan makanan dan minuman pada saat rapat dengan menggunakan 

gelas dan piring, tidak menggunakan makanan dan minuman berkemasan 

plastik 

5. Merawat barang agar tidak cepat rusak 

6. Memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga 

7. Memanfaatkan gelas plastik untuk tempat pembibitan 

8. Membentuk bank sampah di tiap kelurahan 

Menyikapi surat edaran tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal 

berkonsentarsi khusus pada pembangunan bank sampah pada setiap Kelurahan 

di Kota Tegal dengan sasarannya adalah posyandu di setiap kelurahan atau 

dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga karena hal ini sudah berkelanjutan 

atau sudah pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2013. 

Awal mula dari terbentuknya bank sampah yaitu melalui sosialisasi oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal pada tahun 2013 mengenai pembentukan 

bank sampah dari pemanfaatan, pemilahan sampai dengan cara pengolahannya, 
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selanjutnya pada akhir tahun 2013 ibu-ibu yang tergabung dalam posdaya 

Dewi Shinta tergerak untuk membangun bank sampah Dewi Shinta dengan 

alasan banyaknya sampah rumah tangga yang sangat mengganggu kebersihan 

lingkungan bahkan tak jarang sampai menyebabkan banjir di wilayah RW 8, 9, 

11 Kelurahan Panggung Kota Tegal, dengan berbekal ilmu yang diperoleh dari 

sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup mengenai cara-cara pengolahan, 

pemilahan, dan pemanfaatan sampah. Hal ini mendapatkan respon yang sangat  

positif dari warga yang menjadi nasabah atau anggota bank sampah Dewi 

Shinta. Sikap yang baik dari warga ini akhirnya memperoleh respon positif 

juga dari Dinas Lingkungan hidup yang pada akhirnya pada tanggal 26 oktober 

2015 Bank Sampah Dewi Shinta memperoleh pengesahan secara hukum dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Dalam Pelatihan yang diikuti oleh pengurus Bank Sampah Dewi Shinta 

Bank Sampah berkonsentrasi pada aspek 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dimana 

Reduce adalah mengurangi, dalam hal ini yang dimaksud adalah mengurangi 

sampah seperti sampah rumah tangga yang biasanya hanya dibuang ditempat 

sampah atau bahkan di sungai dan menyebabkan banjir. Kemudian Reuse atau 

penggunaan kembali, adalah menggunakan kembali sampah atau bahan bahan 

yang terbuang dan tidak terpakai agar tidak terjadi penumpukan sampah di 

lingkungan, seperti contohnya botol bekas sirup yang sudah kosong bisa 

dijadikan tempat minyak goreng, atau kaleng susu bekas bisa kita jadikan 

tempat gula. Selanjutnya recycle adalah mengolah kembali dalam hal ini bank 

sampah Dewi Shinta mendaur ulang kembali sampah sampah atau bahan yang 
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tidak lagi berguna menjadi bahan lain dengan melakukan berbagai proses 

pengolahan, seperti contohnya menggunakan kembali sampah botol plastik 

menjadi kerajinan tangan. Adapun sampah-sampah organik seperti sisa 

makanan rumah tangga dan sampah tanaman seperti ranting, daun yang mati, 

bank sampah Dewi Shinta juga mengolahnya menjadi kompos yang berguna 

untuk kesuburan tanaman. Kegiatan yang sudah dijelaskan di atas pada 

akhirnya anggota bank sampah Dewi Shinta memperoleh keuntungan baik 

dalam ekonomi maupun ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup 

khususnya pengolaham sampah.  

Tujuan awal warga menjadi anggota bank sampah adalah untuk 

memperoleh penghasilan tambahan keluarga, karena sudah sering mendengar 

dari media media sosial sampah rumah tangga yang tidak berguna bisa 

dijadikan tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil untuk memenuhi 

kebutuhan. Warga mulai mengetahui manfaat lain dari bank sampah, pada 

akhirnya warga mengerti tentang pengolahan sampah, 3R, atau tentang sampah 

organik dan anorganik, yang akhirnya sampah yang ada bisa menjadi barang 

yang lebih bermanfaat dan mengurangi sampah di lingkungan. Tanpa disadari, 

warga yang menjadi anggota dalam bank sampah belajar dan mulai mengetahui 

tentang pengetahuan lingkungan hidup, 

Kegiatan Bank Sampah Dewi Shinta dalam beberapa tahun belakangan ini 

lebih fokus pada kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. 

Beberapa hal tersebut adalah seperti workshop atau pelatihan tentang 

pengelolaan sampah baik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu 
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sendiri ataupun Pemerintah Kota Tegal, kemudian seperti study banding ke 

Bank Sampah yang sudah lebih baik dalam sistem manajemen maupun 

pemanfaatan sampah, contohnya study banding ke Bank Sampah Resik Becik 

di Grobogan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan pokok pembelajaran lebih 

berkonsentrasi melatih masyarakat membuat sampah menjadi barang jadi 

seperti tas atau souvenir yang lain. 

Pada tahun yang sama Bank Sampah Dewi Shinta melakukan study banding 

ke Bank sampah Gajah Putih yang berada di Solo. Bank sampah ini berfokus 

pada pembuatan pupuk dengan memanfaatkan buah yang sudah jatuh dan tidak 

bisa di konsumsi (komposting). Bank Sampah Dewi Shinta juga melakukan 

study banding ke Desa Sukunan yang juga memiliki Bank sampah Sukunan. 

Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang sudah terbentuk sejak tahun 

2015, Bank Sampah Sukunan lebih berkonsentrasi pada mengolah limbah kaca 

atau beling yang didaur ulang menjadi batako. Bank sampah merupakan salah 

satu faktor yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi jawa Tengah dalam 

perlombaan Adipura ( Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal 2016) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peranan Bank Sampah Dewi Shinta Dalam 

Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Ibu Rumah Tangga

Kelurahan Panggung Kota Tegal”  
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B.   RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimankah peranan bank sampah Dewi Shinta dalam meningkatkan 

perilaku peduli lingkungan hidup ibu rumah tangga di lingkungan 

Kelurahan Panggung Kota Tegal ? 

2. Bagaimanakah peranan bank sampah Dewi Shinta dalam mengurangi 

sampah di lingkungan Kelurahan Panggung Kota Tegal  ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1.  Mengetahui peranan bank sampah Dewi Shinta dalam meningkatkan 

perilaku peduli lingkungan hidup ibu rumah tangga di lingkungan 

Kelurahan Panggung Kota Tegal.   

2. Mengetahui peranan bank sampah Dewi Shinta dalam mengurangi sampah 

di lingkungan Kelurahan Panggung Kota Tegal. 

D. MANFAAT 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan adalah: 

1) Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya kepada masyarakat tentang pendidikan lingkungan hidup. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah atau pihak-

pihak yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup. 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Peranan 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya 

maka dia menjalankan suatu peranan ( Soekanto 1989:237). Peranan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah dewi 

Shinta dan berperan terhadap perilaku peduli lingkungan hidup masyarakat 

di Kelurahan Panggung Kota Tegal. 

2. Bank Sampah 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus 

menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Masyarakat harus 

meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik 

dan membiasakan masyarakat memilah, memilih, dan menghargai sampah 
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sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan 

bank sampah. Dalam penelitian ini yang dimaksud bank sampah adalah 

bank sampah Dewi Shinta yang bertempat di Kelurahan Panggung Kota 

Tegal yang berfokus pada hal pengolahan, pemilahan, pemanfaatan sampah, 

baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. 

3. Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 

Perilaku peduli lingkungan hidup memiliki beberapa indikator, yaitu 

pengelolaan air, pengelolaan energi, penggunaan transportasi, pengelolaan 

sampah, peduli lingkungan sekitar, mitigasi bencana alam (Badan Pusat 

Statistika, 2014). Dalam penelitian ini penulis membatasi perilaku peduli 

lingkungan hidup hanya pada pengelolaan sampah hal ini dikarenakan 

masalah yang diangkat oleh penulis mengenai bank sampah Dewi Shinta 

yang hanya berkonsentrasi pada pengurangan dampak sampah, pengelolaan 

sampah, dan pengaruhnya terhadap perilaku peduli lingkungan masyarakat 

di Kelurahan Panggung Kota Tegal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Peranan 

1. Pengertian Peranan 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 1989: 234). 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau 

kelompok. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan 

dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 

masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan 

tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peranan. Atas dasar tersebut Soekanto menyimpulkan bahwa sesuatu 

peranan mencakup paling sedikit tiga aspek, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi  atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 
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b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting    

bagi struktur sosial masyarakat. 

Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. 

Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika 

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka 

selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan 

baru. 

Sedangkan, Ahmadi (1982: 256) menyebutkan bahwa peranan dalam 

ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu posisi  dalam struktur sosial tertentu.  Seseorang  dapat 

memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu. Pengertian ini 

dikembangkan oleh paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan 

konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan. Seseorang dikatakan 

menjalankan peranannya manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang 

merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap 

status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial. Merujuk dari 

beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan 

adalah suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan 
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seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu 

kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan maka dapat 

disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya 

mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok 

orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga. 

2. Konsep Dan Teori Peranan 

Narwoko (2006 : 159) peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu 

proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan 

sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat 

pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan 

adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 

2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka 

harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk 

melaksanakannya.  

3) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang 

tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan 
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pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan 

pribadinya.  

4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan 

peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan 

peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa 

masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. 

Menurut Narwoko ( 2006 : 159 ) peranan dapat membimbing seseorang 

dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah: 

a. Memberi arahan pada proses sosialisasi; 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan             

peraturan 

c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan  

d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

Sejalan dengan hal itu untuk melihat peranan dari Bank Sampah Dewi 

Shinta itu sendiri, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh 

Hendropuspio dalam Narwoko (2006: 160) dikatakan bahwa peranan sosial 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Peranan yang diharapkan (expencted roles) yaitu cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat 

menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus 
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dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain 

peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya 

b) Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih 

luwes, dapat disesuaikan  dengan situasi dan kondisi tertentu. 

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi 

setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh 

masyarakat 

B. Bank Sampah 

Pengertian Bank sampah lahir dari program Jakarta Green and Clean

yaitu salah satu cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik 

beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah 

tangga. Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih 

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 akan tetapi dalam bank sampah 

yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan 

pengelola bank sampah harus orang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa 

kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja 

bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan 
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memberikan  rewardkepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah 

sampah (Unilever Green&Clean, 2010 : 28). 

Bank sampah menjadi metode alternatif pengelolaan sampah yang 

efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada bank 

sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah 

dikelompokkan sesuai jenisnya sehingga dapat memudahkan pengelolaan bank 

sampah dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pemilahan dan 

pemisahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga tidak terjadi pencampuran 

antara sampah organik Universitas Sumatera Utara dan non organik yang 

membuat bank sampah lebih efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan 

(Unilever Green&Clean, 2010 : 29). Konsep bank sampah ini tidak jauh 

berbeda dengan konsep 3R (Reduse, Reuse,  Recycle). Jika dalam konsep 3R 

ditekankan bagaimana agar mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan 

dengan menggunakan atau mendaur ulangnya, dalam konsep bank sampah ini, 

paling ditekankan adalah bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak 

berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri 

dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah 

yang mereka hasilkan. 

Proses pemilahan inilah yang mengurangi jumlah timbunan sampah yang 

dihasilkan dari rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar di perkotaan. 

Konsep Bank Sampah membuat masyarakat sadar bahwa sampah memiliki 

nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka peduli untuk 

mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan 
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sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis.  

Konsep bank sampah ini menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan sampah di 

Indonesia yang masih bertumpu pada pendekatan akhir. Dengan program ini, 

sampah mulai dikelola dari awal sumber timbunan sampah, yaitu rumah 

tangga. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sejak awal membuat 

timbunan sampah yang dihasilkan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir 

(TPA) menjadi berkurang (Aryenti, 2011 : 93). 

Keberadaan bank sampah mampu memberikan nilai ekonomis bagi 

warga masyarakat. Bank sampah merupakan sentra pengumpulan sampah non 

organik yang mempunyai nilai harga diantaranya : (kertas, botol plastik, gelas 

plastik, kardus, plastik kemasan, plastik kresek, koran, plastik sachetan, ember, 

kaleng, besi, aluminium, dll). Jenis sampah non ini mempunyai nilai harga 

yang berbeda berdasarkan jenisnya. Harga sangat beragam mulai dari Rp. 100,- 

per kg sampai Rp. 8.000,- (Unilever Green&Clean, 2010 : 36 ). 

1. Lokasi Bank Sampah 

Tempat atau lokasi bank sampah dapat berupa lahan terbuka, gudang 

dan lahan-lahan kosong yang dapat menampung sampah dalam jumlah yang 

banyak dalam satu kelurahan biasanya terdapat satu sampai dua bank 

sampah. 

2. Nasabah Bank Sampah 

Nasabah bank sampah adalah individu, komunitas/ kelompok yang 

berminat menabungkan sampahnya pada bank sampah. Individu biasanya 

perwakilan dari kepala keluarga yang mengumpulkan sampah rumah-
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tangga. Komunitas/ kelompok, adalah kumpulan  sampah dari satu 

lingkungan atau sampah dari sekolah-sekolah dan perkantoran (Unilever 

Green&Clean, 2010 : 39 ). 

3. Manajemen Bank Sampah 

Cara menabung pada bank sampah adalah setiap nasabah mendaftarkan 

pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah  dan setiap anggota 

akan diberi buku tabungan secara resmi. Bagi nasabah yang ingin menabung 

sampah, caranya cukup mudah, tinggal datang ke kantor bank sampah 

dengan membawa sampah, sampah yang akan ditabung harus sudah dipilah-

pilah sesuai dengan jenisnya  seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, 

alumunium dan lainnya dimasukkan ke kantong-kantong yang terpisah 

(Unilever Green&Clean, 2010 : 43). Sampah yang akan ditabung harus 

dalam kondisi bersih dan kering. 

Petugas bank sampah  akan melakukan penimbangan, pencatatan, 

pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. 

Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 atau 4 bulan sekali dapat 

mengambil uangnya. Sedangkan jadwal menabung ditentukan oleh 

pengelola. Pencatatan di buku tabungan akan menjadi patokan berapa uang 

yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank 

sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengumpul 

sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya menabung pada bank sampah 

tidak mendapat bunga. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja 



18 

pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga 

kesepakatan. Sementara itu, dana yang terkumpul akan dikelola oleh 

bendahara (Ritzer, 2007 : 107). 

4. Peran Bank Sampah 

Peran  Bank Sampah terdapat dalam teori pertukaran. “Teori pertukaran

menekankan kepada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada 

Universitas Sumatera Utara hubungan antara pengaruh perilaku seorang 

aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap aktor. 

Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan atau proses belajar 

yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya.(Ritzer, 2007 : 112). 

Teori ini berkembang pada reward and punishment. Bank sampah 

merupakan institusi lokal yang kekuasaannya tidak begitu besar. Bank 

Sampah tidak dapat melakukan punishment kepada masyarakat, sehingga 

Bank Sampah harus menggunakan sistem rewards. Proses penyadaran 

lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau Rupiah 

merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sampah yang seharusnya 

dibuang menjadi bermanfaat. 

C. Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang 

punya dan bersifat padat. Sementara di dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari 
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manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat 

organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang 

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet,2002 : 

85).  

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami sampah adalah sampah 

yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-

gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang 

bersifat racun bagi tubuh.  Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri 

dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain. Sampah berupa debu/abu 

sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah. yang berbahaya terhadap 

kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, 

konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat 

meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan 

penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih 

menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan 

atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. 

Kendala lain yang juga dihadapi instansi pengelola kebersihan adanya 

pembuangan sampah oleh masyarakat dilahanlahankosong yang ada. Lahan-

lahan kosong yang ditinggal pemiliknya ini sering dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk membuang sampah. Disatu sisi perlu dicatat meningkatnya 

volume sampah di beberapa daerah, terutamanya lagi di Kota-kota besar, erat 

kaitannya dengan jumlah penduduk. Belum lagi sampah-sampah dari alam dan 

tumbuh-tumbuhan ( Failasufa, 2015 : 4 ). 
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2. Sumber- Sumber Sampah  

Menurut Gelbert dkk.(1996), sumber-sumber timbunan sampah adalah 

sebagai berikut :  

a) Sampah dari pemukiman penduduk 

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu 

keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah 

yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan 

atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. 

b) Sampah dari tempat–tempat umum dan perdagangan  

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya 

orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat–tempat tersebut 

mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah 

termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis 

sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah 

kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya 

c) Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. 

Sampah dari sarana pelayanan misalnya tempat hiburan umum, 

pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana 

pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah 

basah. 

d) Sampah dari industri  

Sampah ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan 

lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun 
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proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini 

biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa 

bahan bangunan. 

e) Sampah Pertanian  

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, 

misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang 

dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi 

serangga tanaman. Berbagai macam sampah yang telah disebutkan di 

atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber sumber sampah yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini menunjukkan 

bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. 

3. Jenis - Jenis Sampah 

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang 

berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah 

rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, 

sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.  

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

yaitu sebagai berikut (Apriadji, 2002). : 

a) Sampah Organik  

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan 

hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat 

biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui 

proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan 
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organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-

sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , 

sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 

b) Sampah anorganik 

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 

non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi 

pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : 

sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah 

kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar 

anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara 

keseluruhan (unbiodegradable). Sementara sebagian lainnya hanya 

dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat 

rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik dan kaleng. 

4. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam beberapa alternatif 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 diangkut oleh petugas kebersihan, sampah 

ditampung sementara dalam wadah. Sampah biasanya dipilah secara 

sederhana menjadi tiga jenis, yaitu sampah layak kompos 50%, sampah 
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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). Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, perbedaan persentase 

cara membuang sampah yang signifikan antara area perkotaan dan pedesaan 

terjadi pada cara membuang sampah yaitu dengan cara dibakar dan diangkut 

petugas ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Persentase pembuangan 

sampah dengan cara dibakar pada area pedesaan lebih tinggi daripada area 

perkotaan yaitu 88,55% berbanding 51,08%. Tingginya persentase 

pembakaran sampah, baik di perkotaan maupun di pedesaan mencerminkan 

bahwa perilaku masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah masih 

kurang ramah lingkungan. 

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 skala rumah tangga 

dapat dilaksanakan secara mandiri dan efektif (Suryati, 2009:19). 
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5. Pemilahan Sampah 

Langkah pertama mengolah sampah adalah pemilahan 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 

memilah 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. 

6. Pengumpulan Sampah 

Sampah yang sudah dipilah, baik di dalam plastik maupun keranjang 

sampah, dikumpulkan dan dirapikan ke dalam wadah penampungan. 
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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. 

7. 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. 

8. 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 langsung dibuang ke TPS kemudian di buang ke  TPA. Barang-barang 

tersebut bisa membahayakan atau melukai orang dan beberapa jenis di 
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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: 

a) Reduse ( mengurangi ) 

Sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang, anntara lain 

pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, 

menghindari barangsekali pakai, menggunakan produk yang bisa 

diisi ulang (refill), atau mengurangi pemakaian kantong plastik 

dengan membawa tas sendiri saat berbelanja. 

b) Reuse ( menggunakan kembali ) 

Barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama, sebenarnya 

bisa berguna untuk kegiatan berikutnya, baik untuk fungsi yang 

sama maupun berbeda. 

c) 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 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 boks 

sampah yang tertata sedemikian rupa. Dengan demikian sampah 
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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. 

D. Partisipasi 

1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 

kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik 

dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) 

dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian 

tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan 

keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok 

yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan 

kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Siti 

Irene Astuti, 2011: 31-32) 

Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan 

pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang 
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bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipas 

merupakan keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta 

membagi tanggungjawab bersama mereka (Siti Irene Astuti D, 2011: 32).  

di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan 

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk 

penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka 

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan 

masalahnya (Fasli Djalal dan Dedi Supriadi 2001: 201). 

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan 

demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain 

perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya 

(Tilaar H.A.R 2009: 287). Partisapasi adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi 

(Isbandi 2007: 27).  

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) 

pengertian, yaitu: 
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1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk

menanggapi proyek-proyek pembangunan; 

3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam

perubahan yang ditentukannya sendiri; 

4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 

5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan,

monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai 

konteks lokal,dan dampak-dampak sosial; 

6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

diri,kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, 

dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar. 

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator apabila akan 

mendirikan unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Apabila 

warganya mempunyai latar belakang tingkat pendidikan tinggi, maka warga 

akan memahami pentingnya pengelolaan sampah. Warga diberikan 
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pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah agar warga dapat

mengerti dan memahami tentang pentingnya pengelolaan sampah, serta 

meminimalisir penolakan dari warga ( Deasy Ratna, 2015 : 7 ) 

E. Masyarakat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata 

bahasa Arab syaraka  yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah 

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana 

melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama.  

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri 

yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas 

waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 

1999: 115-118).Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup 

bersama,hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan 

pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan 

(Soerjono Soekanto  1989: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu 

sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai 

kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-

kebiasaan manusia.  Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama 
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untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga  menghasilkan  suatu adat 

istiadat (Soerjono Soekanto, 1989: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka 

dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono 

Soekanto, 2006: 22)  adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan  dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, 

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang 

diikat oleh kesamaan.Menurut  Emile Durkheim (dalam Soleman, 1984: 11) 

bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, 

bebas  dari  individu-individu  yang merupakan anggota-anggotanya. 

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang 

mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;  

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.  

Menurut Emile Durkheim (2011: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan 

tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu 

realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala 

kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang 

paling  sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.  Hukum adat 
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memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia 

memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.Sistem kehidupan 

bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa 

dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). 

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki 

arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut 

society.  Bisa dikatakan  bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang 

berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan 

budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan 

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

F. Lingkungan Hidup 

Lingkungan  adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti  tanah,  air,  energi surya,  mineral, serta 

flora dan fauna yang tumbuh di  atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut.  Lingkungan di Indonesia sering juga 

disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 

2009 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi Lingkungan Hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia, dan  perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat 

mempengaruhi hidupnya.  
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Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang 

ada di sekitar manusia atau makhluk hidup  yang memiliki hubungan timbal 

balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan 

komponen lain ( Siahaan, 1987 : 4). Sedangkan ruang lingkup lingkungan 

hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, 

dan yurisdiksinya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum.   

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian  

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan 

orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap 

sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

1. Macam Macam Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, hidup dan 

kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. 
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Mempelajari lingkungan dalam kehidupan lebih banyak dipakai istilah 

lingkungan hidup. Bisa diartikan, Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem 

yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan 

dan lingkungan sosial. Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur 

lingkungan alam, baik hayati maupun on hayati, yang diperlukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.  

Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah 

klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam 

terbarui dan tak terbarui ( Harun, 2000 : 19 ). Lingkungan alam adalah segala 

sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah 

SWT. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, 

danau, laut, gunung dan lembah. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu  

yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, 

perkebunan. 

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Menurut Rahmadi (2012 : 3) Pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.  Dengan begitu, UUPLH 

merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah 

ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan 

utuh di dalam suatu sistem.  Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari 
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"sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam 

dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai  suatu sistem, hukum lingkungan 

Indonesia  mempunyai subsistem yang terdiri atas : 

1) Hukum Penataan Lingkungan; 

2) Hukum Perdata Lingkungan; 

3) Hukum Pidana Lingkungan; 

4) Hukum Lingkungan Internasional 

Adapaun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum 

Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:  

a) Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan,   

khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan. 

b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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1. Pemilahan Sampah 

2. Komposting Sampah 

3. Study banding 

4. Kerajinan Tangan 

2. Kerangka Berpikir       

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian. 
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3. Kajian-kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 
No Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ida Bagus Putu 

Purbadharmaja 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

program Bank 

Sampah : Model 

Lagit 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

data primer, 

Pengumpulan data 

dilakukan melalui  

wawancara, 

kuesioner, dan 

observasi. Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

model logit 

Berdasarkan  

hasil analisis 

ditemukan bahwa 

masyarakat yang 

berpartisipasi aktif 

dalam program bank 

sampah di Kota  

Denpasar yaitu 

sebesar 64,3 persen 

2. Anih Sri Suryani Peran Bank 

Sampah Dalam 

Efektifitas 

Pengelolaan  

Sampah 

(Studi Kasus 

Bank Sampah 

Malang) 

Penelitian  

dilakukan dengan 

menggunakan 

metode kualitatif  

dan teknik 

pengumpulan data 

melalui wawancara  

mendalam. Studi 

kasus dilakukan 

terhadap Bank                     

Sampah Malang, 

dengan 

mewawancarai 

pengelola  

Bank Sampah dan 

instansi terkait di Kota 

Malang. 

Hasil penelitian dari 

partisiapasi bank 

sampah malang 

adalah aspek 

pengaturan, aspek 

peran serta 

masyarakat, aspek 

teknik operasional 

3. Hadhan Bachtiar, 

Imam Hanafi, 

Mochamad 

Rozikin 

Pengembangan 

Bank Sampah  

Sebagai Bentuk 

Partisipasi 

Masyarakat  

Dalam 

Pengelolaan 

Sampah 

(Studi Pada 

Koperasi Bank 

Sampah Malang) 

Penelitian ini adalah  

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan  

kualitatif dan dibatasi 

oleh dua  fokus 

penelitian yaitu (1)  

Pengembangan “Bank

Sampah” di Kota

Malang, (2) Partisipasi 

masyarakat di Kota 

Malang dalam  

pengembangan “Bank

sampah” 

Partisipasi  

yang diberikan 

masyarakat berupa 

kewajiban melakukan 

pemilahan sampah 

rumah tangga berupa  

organik maupun 

anorganik. Terdapat 

faktor pendukung 

dalam pengembangan 

Bank Sampah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Peranan Bank Sampah 

Dewi Shinta Dalam Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 

Masyarakat Kelurahan Panggung Kota Tegal., adalah sebagai berikut : 

1. Peranan Bank Sampah Dewi Shinta Dalam Meningkatkan Perilaku Peduli 

Lingkungan Hidup sudah cukup baik yaitu sebesar 67,22 % atau berkriteria 

baik khususnya untuk masyarakat RW 8, 9, dan 11 dilihat dari 

bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah dan 

komposting sampah, ataupun kerajinan tangan. 

2. Peranan yang signifikan dilihat dari besarnya jumlah sampah yang di 

setorkan setiap minggu ke Bank sampah sehingga mengurangi jumlah 

sampah yang terbuang di Tempat Pembuangan Akhir. 

B. Saran 

4. Diharapkan Bank Sampah Dewi Shinta dapat memiliki bangunan yang 

lebih luas sehingga dapat menampung sampah terpilah dari masyarakat 

ataupun anggota Bank Sampah. 

5. Diharapkan Bank Sampah Dewi Shinta dapat lebih memberikan pelatihan 

tentang kerajinan tangan sehingga barang kerajinan tangan tersebut dapat 

lebih memiliki nilai jual yang baik.
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