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SARI 

Kristiana, Lea. 2019. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Ketersediaan Sarana 

Pembuangan Sampah dengan Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga di Desa 

Banyukuning Kecamatan Bandungan Semarang. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Saptono Putro, M.Si. 160 

halaman. 

Kata kunci: Pembuangan Sampah, Pengetahuan, Perilaku 

Sampah  merupakan salah satu  masalah  lingkungan  yang sudah  menjadi 

masalah  nasional  bahkan  global,  bukan  hanya  lokal. Desa Banyukuning 

merupakan salah satu desa di Kecamatan Bandungan yang tidak memiliki TPS 

sampah, fasilitas pengangkutan yang tidak tersedia, serta tempat pembuangan 

sampah pada setiap rumah tangga yang kurang diperhatikan, seperti halnya wadah 

sampah sebagai sarana pembuangan sampah yang dalam pengadaannya masih 

kurang karena belum setiap rumah memiliki. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan ketersediaan sarana 

pembuangan sampah dengan perilaku membuang sampah rumah tangga di Desa 

Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tinggal di 

Desa Banyukuning yang berjumlah 2.553 KK. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah proportional random sampling. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 96 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket, dan 

observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif presentase dan teknik analisis korelasi berganda.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa (1) penduduk di Desa Banyukuning 

memiliki tingkat pengetahuan sebesar 45,83% berada dalam kategori sedang; 

ketersediaan sarana pembuangan sampah sebesar 32,29% berada dalam kategori 

buruk; dan perilaku membuang sampah rumah tangga sebesar 61,46% berada dalam 

kategori buruk. (2) Ada hubungan yang positif antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku membuang sampah rumah tangga diperoleh 𝒓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 0,729 (kuat). 

(3) Ada hubungan yang positif antara ketersediaan sarana pembuangan sampah 

dengan perilaku membuang sampah rumah tangga diperoleh 𝒓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 0,764 

(kuat). (4) Secara simultan diketahui ada hubungan yang positif antara tingkat 

pengetahuan dan ketersediaan sarana pembuangan sampah dengan perilaku 

membuang sampah rumah tangga diperoleh 𝒓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,880 (sangat kuat). 

Saran yang diajukan yaitu perlu adanya (1) sosialisasi tentang pengelolaan 

sampah rumah tangga untuk meningkatkan pengetahuan penduduk supaya 

penduduk dapat menjaga lingkungan. (2) Peraturan hukum atau peraturan daerah 

yang mengayomi tentang permasalahan sampah sehingga bagi penduduk yang 

melanggar dapat diberikan sanksi yang tegas. (3) Peningkatan koordinasi dengan 

dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebersihan dan peningkatan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah. 
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ABSTRACT 

Kristiana, Lea. 2019. The Relationship between The Level of Knowledge and The 

Availability of Waste Disposal Facility with The Disposing Behavior of Household 

Waste in Banyukuning Village, Bandungan District, Semarang Regency. 

Geography Department, Faculty of Social Sciences, State University of Semarang. 

Drs. Saptono Putro, M.Si. 160 page. 

Keywords: Behaviour, Knowledge, Waste Disposal. 

Garbage is one of the environmental problems that is already a national 

problem even global, not just local. Banyukuning Village is one of the villages in 

Bandungan District that do not have a TPS (Waste Shelter), transportation facilities 

that are not available, as well as landfills in any households that are less concerned, 

such as waste containers as a means of disposal of garbage in follows is still lacking 

because yet every home has. The purpose of this research is to know the relationship 

between the level of knowledge and the availability of waste disposal facility with 

the disposing behavior of household waste in Banyukuning Village, Bandungan 

District, Semarang Regency.  

The population of this research is the entire head of the family living in 

Banyukuning Village amounting to 2.553 households. Samples used as many as 96 

respondents with Proportional Random Sampling technique. Data collection 

techniques using tests, polls, and observations. This research is a quantitative 

research with a descriptive analysis of the percentage and multiple correlation 

analyses. 

The results of the calculations show that (1) residents in the Banyukuning 

Village have the level of knowledge obtained 45,83% in the medium category; the 

availability of waste disposal facility obtained 32,29% in the bad category; and  the 

disposing behavior of household waste obtained in the bad category. (2) There is a 

positive relationship between the level of knowledge with the disposing behavior 

of household waste obtained rcount of 0,729 (strong). (3) There is a positive 

relationship between the availability of waste disposal facility with the disposing 

behavior of household waste obtained rcount of 0,764 (strong). (4) Simultaneously 

known there is a positive relationship between the level of knowledge and the 

availability of waste disposal facility with the disposing behavior of household 

waste obtained rcount of 0,880 (very strong). 

The proposed advice should be (1) socialization about household waste 

management to increase the knowledge of the population so that residents can 

maintain the environment; (2) The local laws or regulations that are paddsed about 

the garbage problem so that for the violating population can be given strict 

sanctions; (3) Increased coordination with related agencies such as the Department 

of Hygiene and improvement of waste management facility and infrastructure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak, yang menempati urutan ke-empat di dunia setelah Tiongkok, India, 

dan Amerika Serikat (Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan proyeksi 

penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tahun 2025 diperkirakan jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 284.829.000 jiwa, dengan kata lain bertambahnya 

sekitar 23.713.544 jiwa dari tahun 2016. Proyeksi penduduk Indonesia tersebut 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia mengalami 

pertambahan. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi penduduk 

berdampak pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam (UU RI No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah). 

Pertambahan penduduk mengakibatkan terjadinya perluasan daerah yang 

digunakan untuk pemukiman, yang berpengaruh pada bertambahnya kegiatan 

usaha yang diciptakan oleh setiap penduduk atau rumah tangga dan atau suatu 

badan usaha. Kondisi ini diperparah dengan perubahan pola hidup dan pola 

konsumsi di kalangan masyarakat modern yang berdampak pada meningkatnya 

laju konsumsi masyarakat yang pada akhinya meningkatkan jumlah timbulan 

sampah diantaranya jenis sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh 

proses alam.  
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Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sudah menjadi 

masalah nasional bahkan global, bukan hanya lokal. Menurut data Statistik 

Lingkungan Hidup (dalam Badan Pusat Statistik, 2017), bahwa tahun 2016 

jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun, atau 

pada tahun tersebut Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 261.115.456 

jiwa. Menurut Jenna R. Jambeck, et al, 2015 (dalam Badan Pusat Statistik, 

2017), diperkirakan bahwa setiap rumah tangga atau penduduk di Indonesia 

dapat menghasilkan sampah sebanyak 0,52 kg/jiwa/hari. Produksi sampah per 

hari yang cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, antara lain Jakarta, Surabaya, dan 

Semarang, sedangkan di luar Pulau Jawa antara lain di Medan, Denpasar, 

Makasar dan Manokwari (dalam Badan Pusat Statistik, 2017).  

Tabel 1.1 Produksi Sampah Per Hari di Ibukota Provinsi, Indonesia 

No Kota 2015 (m3/hari) 2016 (m3/hari) 2017 (m3/hari) 

1 Jakarta 7.046,39 7.099,08 7.164,53 

2 Surabaya 9.475,21 9.710,16 9.896,78 

3 Semarang 4.998,65 5.080,51 5.163,72 

4 Makassar 4.183,41 5.931,40 6.485,65 

5 Denpasar 3.648,88 3.719,00 3.657,20 

6 Medan 1.700,00 1.700,00 1.892,00 

7 Manokwari 272,79 272,79 113,32 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 dan 2018 

Data di atas menunjukkan sebuah fakta bahwa sebagian besar ibukota 

provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam produksi sampah setiap 

tahunnya. Hal tersebut tercermin bahwa kurangnya kepedulian suatu penduduk 

terhadap lingkungan, dan perilaku penduduk dalam aspek pola konsumsi 

merupakan penyebab terbesar terhadap meningkatnya jumlah sampah yang 

dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan, 
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pendapatan, sosial budaya), faktor pemungkin (ketersediaan sarana dan 

prasarana) dan faktor penguat (pelayanan kesehatan, lingkungan) (Notoatmodjo, 

2005:60). Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengetahuan dan sarana 

pembuangan sampah yang memadai untuk merubah perilaku dan etika yang 

berbudaya lingkungan, karena kurangnya pengetahuan dan ketersediaan tempat 

sampah yang tidak memadai di setiap rumah, akan menciptakan banyak masalah 

(Kirain et al., 2015 dalam Shahzadi, 2018:2019). 

Menurut Mubarak (2009:349), permasalahan terkait sampah tidak hanya 

berdampak pada aspek lingkungan saja, tetapi juga menyebabkan kerawanan 

sosial dan bencana bagi manusia. Sampah yang semakin bertambah serta tidak 

baik dalam pengelolaannya dapat menimbulkan masalah baik pada lingkungan, 

pemerintah, sosial masyarakat, maupun kesehatan. Penanganan sampah yang 

baik dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Semakin banyak jumlah 

penduduk, maka diperlukan juga sarana dan prasarana kebersihan yang semakin 

banyak yang seimbang dengan jumlah penduduknya. 

Tabel 1.2 Sumber dan Volume Sampah di Kabupaten Semarang Tahun 

2017/2018 

No Sumber Volume (m3/hari) 

1 Rumah Tangga 3.630 

2 Sampah Pasar Tradisonal 1.939 

3 Kantor  430 

4 Pusat Perniagaan 430 

5 Kawasan  590 

6 Fasilitas Publik 230 

7 Sampah lainnya 1.234 

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(http://sipsn.menlhk.go.id) 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa sumber timbulan sampah di 

Kabupaten Semarang, terbanyak ialah berasal dari sampah rumah tangga sebesar 

http://sipsn.menlhk.go.id/
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3.360 m3/hari. Ramon (2015:25) juga menyatakan bahwa sumber sampah pada 

umumnya yang paling banyak berasal dari pemukiman dan pasar tradisional. 

Sampah yang bersumber dari rumah tangga pada umumnya minimal 75% terdiri 

atas sampah organik dan sisanya adalah sampah anorganik (Maghfiroh, 

2018:119). Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan sampah 

dimulai dari sumbernya terlebih dahulu (Mubarak, 2009:349). Sehingga dalam 

hal ini sampah rumah tangga perlu mendapat perhatian agar hak setiap orang 

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. 

Desa Banyukuning merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang. Data Badan Pusat Statistik tahun 2016 

menyebutkan bahwa Kecamatan Bandungan memiliki satu dump truck, tiga 

container, tiga gerobak sampah, dan dari sepuluh desa hanya terdapat tujuh TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi 

Umum dan Perencanaan, bahwa Desa Banyukuning merupakan salah satu desa 

yang tidak memiliki TPS (Tempat Penampungan Sampah), fasilitas 

pengangkutan sampah yang tidak tersedia, serta tempat pembuangan sampah 

pada setiap rumah tangga yang kurang diperhatikan, seperti halnya wadah 

sampah atau tong sampah yang dianjurkan oleh pemerintah pada setiap rumah 

di Desa Banyukuning sebagai sarana pembuangan sampah yang dalam 

pengadaannya masih kurang karena belum setiap rumah memiliki. Selain itu, 

permasalahan sampah juga tidak lepas dari faktor perilaku masyarakat itu 

sendiri. Setiap rumah tangga masih kurang peduli dengan lingkungan, serta 

kurang tersedianya lahan kosong milik pribadi yang cukup pada setiap rumah 
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yang dapat digunakan untuk pembuangan sampah rumah tangga menjadi alasan 

masyarakat di Desa Banyukuning membuang sampah sembarangan atau sekadar 

menyembunyikannya agar lingkungan terlihat bersih. Namun pada 

kenyataannya hal ini justru menyebabkan lingkungan di Desa Banyukuning 

terdapat banyak tumpukan sampah seperti di belakang Kantor Desa yang 

merupakan lahan pertanian, lahan kosong milik desa, belakang sekolah, 

belakang warung-warung, selokan, pinggir jalan, bahkan sungai pun menjadi 

alternatif tempat pembuangan sampah tersebut. Sejalan dengan penelitian 

Hariyanto (2014:244) mengatakan bahwa permukiman dimana tidak ada sarana 

dan prasarana TPS, mereka membuang sampah sembarangan, di jalan-jalan, 

tanah kosong, bahkan sungai ataupun selokan. Akibatnya tumpukan sampah-

sampah tersebut menimbulkan pencemaran udara (bau tidak sedap) dan 

banyaknya lalat sampai masuk ke dalam rumah penduduk.  

Data wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Banyukuning 

menerangkan bahwa tumpukan-tumpukan sampah di Desa Banyukuning 

sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang sebagian besar berupa 

sampah basah dan sisanya berupa sampah kering. Sementara itu, pembuangan 

sampah-sampah tersebut, sebagian besar masih dengan cara diletakkan begitu 

saja di kebun, atau dibakar, dan bahkan yang lebih memprihatinkan dibuang ke 

sungai. Padahal penduduk Desa Banyukuning sudah diberikan penyuluhan 

tentang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta aparat Desa 

Banyukuning. Hanya saja karena minimnya tempat yang dapat digunakan 

sebagai pembuangan sampah dan kurangnya kepedulian penduduk terhadap 
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sampah sehingga penduduk memilih untuk membuang sampah ke sembarang 

tempat. 

Kebiasaan membuang sampah sembarangan pun sebagian besar dilakukan 

oleh masyarakat baik yang berpendidikan rendah juga yang berpendidikan tinggi 

pun melakukannya. Kartiadi, 2009 (dalam Mulasari dan Sulistyawati, 2014:123) 

menyatakan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan semakin buruk 

karena minimnya sarana pembuangan sampah yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat di tempat umum.  

Melihat kondisi tersebut penulis melakukan penelitian tentang “Hubungan

Tingkat Pengetahuan dan Ketersediaan Sarana Pembuangan Sampah dengan 

Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga di Desa Banyukuning Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

ketersediaan sarana pembuangan sampah dengan perilaku membuang sampah 

rumah tangga di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka dirumuskan 

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan 

dan ketersediaan sarana pembuangan sampah dengan perilaku membuang 

sampah rumah tangga di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis dan teoritis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Masyarakat di Desa Banyukuning, agar lebih memperhatikan dan 

memahami arti pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan 

menjaga lingkungannya. 

b. Pemerintah/Lembaga terkait, agar dapat memberikan kontribusi dan 

masukan pada Pemerintah daerah atau aparat pemerintah khususnya Dinas 

Kebersihan untuk lebih memperhatikan pengelolaan sampah dan 

penyediaan sarananya. 

2. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya Geografi pada bidang lingkungan hidup dan interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya, yang saat ini banyak terjadi 
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ketidakseimbangan pada ekologi seperti pencemaran lingkungan, kerusakan 

tanah, dan lain-lain. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah mengenai hal-hal yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu 

seseorang melakukan terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, 

sebagian besar diperoleh melalui indera penglihatan dan indera pendengaran 

(Notoatmodjo, 2005:50).  

Pengetahuan dalam penelitian ini ditekankan pada ranah kognitif saja 

yaitu mencakup mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Pengetahuan ini terdiri pengetahuan tentang 

persampahan, yaitu segala suatu yang diketahui oleh responden tentang 

pengertian sampah, jenis-jenis sampah, faktor yang mempengaruhi sampah, 

dampak sampah, tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat, cara 

membuang sampah yang baik dan buruk. 

2. Ketersediaan Sarana Pembuangan Sampah 

Ketersediaan sarana pembuangan sampah adalah kesiapan alat atau 

media yang digunakan sebagai tempat membuang sampah (Kamus Bahasa 

Indonesia, 2008). 
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Ketersediaan sarana pembuangan sampah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kesiapan tempat sampah sementara dan akhir di setiap 

rumah tangga yang meliputi jumlah, jenis, dan kondisinya. 

3. Perilaku Membuang Sampah 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia atau seseorang 

dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari 

luar (Notoatmodjo, 2005:59).  

Perilaku membuang sampah dalam penelitian ini adalah perilaku dalam 

membuang sampah setiap harinya yaitu perilaku yang baik meliputi (a) 

membuat pupuk kompos, (b) menimbun sampah, serta (c) memanfaatkan dan 

mengolah kembali sampah. Sementara perilaku yang buruk bagi manusia 

maupun lingkungan meliputi (d) memanfaatkan sampah basah sebagai 

makanan ternak, (e) membuang sampah di lahan terbuka, (f) membuang 

sampah ke dalam saluran pembuangan air bekas, (g) membuang sampah ke 

dalam air, (h) membakar sampah secara individual, (i) pemakaian ulang 

sampah. 

4. Sampah Rumah Tangga 

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-

hari, dan bukan termasuk tinja maupun sampah spesifik (dalam UU RI No.18 

tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).  

Sampah rumah tangga dalam penelitian ini adalah sampah organik dan 

sampah anorganik hasil kegiatan dalam rumah tangga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Notoatmodjo (2005:50), pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia atau hasil tahu seseorang melakukan terhadap objek melalui 

indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan 

sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap 

objek. Pengetahuan sebagian besar diperoleh melalui indera penglihatan 

(mata) dan indera pendengaran (telinga). Pengetahuan seseorang yang 

merupakan hasil pengeinderaan terhadap objek mempunyai intensitas atau 

tingkat yang berbeda-beda. 

Menurut Pudjawidjana, 1983 (dalam Nurhayati, 2015), pengetahuan 

adalah reaksi dari manusia terhadap rangsangannya oleh alam di 

sekitarnya melalui persentuhan objek dengan indera yang dimiliki 

manusia. Pengetahuan tersebut merupakan hasil dari setelah orang 

melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. 

Berdasarkan beberapa definisi pengetahuan di atas maka dapat 

disimpulkan pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia melalui 

mata, hidung, telinga, dan sebagainya. 



11 

Tabel 2.1 Dimensi Proses Kognitif 

No. Kategori Proses Kognitif 

1 Mengingat a. Mengenali 

b. Mengingat 

2 Memahami a. Menafsirkan 

b. Mencontohkan 

c. Mengklasifikasikan 

d. Merangkum 

e. Menyimpulkan  

f. Membandingkan  

g. Menjelaskan  

3 Mengaplikasikan a. Menjalankan  

b. Mengimpementasikan 

4 Menganalisis a. Membedakan 

b. Mengorganisasikan  

c. Mengatribusikan  

5 Mengevaluasi a. Memeriksa 

b. Mengkritik 

6 Mencipta a. Merumuskan 

b. Merencanakan 

c. Memproduksi 

Sumber : Anderson, 2015:100. 

Tabel di atas merupakan tabel dimensi proses kognitif. Taksonomi 

Bloom (dalam Anderson, 2015) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

dibagi ke dalam tiga domain yaitu yang salah satunya yaitu ranah kognitif. 

Ranah kognitif terdiri atas enam level. Dalam perkembangannya, 

Taksonomi Bloom pada ranah kognitif mengalami perubahan atau revisi. 

Taksonomi Bloom lama terdiri atas pengetahuan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan penilaian (C6). Sementara 

Taksonomi Bloom revisi (terbaru) terdiri atas mengingat (C1), memahami 

(C2), mengaplikasi (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mencipta (C6). 
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Menurut Anderson (2017:100-102), menyebutkan bahwa 

pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan, yaitu : 

1) Mengingat, yaitu mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. 

2) Memahami, yaitu mengkonstruksi makna dari pengetahuan yang telah 

diterima, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh 

pemberi informasi. Dengan kata lain, memahami suatu objek atau 

informasi bukan sekadar tahu terhadap objek tertentu, dan juga tidak 

sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

mengkonstruksikan secara benar tentang informasi atau objek tertentu. 

3) Mengaplikasikan, yaitu menerapkan atau menggunakan suatu prosedur 

dalam keadaan tertentu. 

4) Menganalisis, yaitu suatu kemampuan seseorang untuk dapat 

menjabarkan dan memecah suatu informasi menjadi beberapa bagian, 

kemudian menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. 

5) Mengevaluasi, yaitu diartikan melakukan penilaian terhadap suatu 

objek dan atau informasi tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya 

didasarkan pada suatu kriteria dan atau standar. 

6) Mencipta, yaitu memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuat 

yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinil. 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2011), 

mengungkapkan pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain pendidikan, pekerjaan, umur, dan informasi, serta 

pendapatan juga mempengaruhi pengetahuan (Riswan, 2011 dalam 

Manoso, Fathia, dkk, 2013). 

1) Pendidikan 

Menurut Mudyahardjo (2001:11) dalam Ulia, dkk (2017:104), 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang, 

keluarga, masyarakat, atau bahkan pemerintah, melalui suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan, yang berlangsung di sekolah 

(formal) dan juga diluar sekolah (nonformal) sepanjang hayat yang 

biasanya dilakukan secara sengaja oleh seseorang. Tingkat pendidikan 

merupakan ukuran pengetahuan dan perluasan pandangan hidup 

melalui jalur pendidikan formal (Ulia, dkk, 2017:104). Pendidikan 

menentukan mudah tidaknya seseorng menyerap dan memahami 

pengetahuan (Wied Hary A, 2001 dalam Nurjanah, 2011:41). Sehingga 

pengetahuan berkaitan dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak atau tinggi pula 

pengetahuan yang ia miliki (Chotimah, dan Muh. Sholeh, 2015:33).  

2) Pekerjaan  

Seseorang yang menekuni suatu bidang pekerjaan maka akan 

memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang dikerjakan 
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(Nurjanah, 2011:41). Begitu pula menurut Monintja (2015), bahwa 

pekerjaan dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang karena 

lingkungan pekerjaan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

kepada seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Semakin lama 

masa kerja seseorang maka semakin bertambah pula pengetahuan yang 

ia miliki (Dharmawati, dkk, 2016:2).  

3) Umur 

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Nurjanah 2011:41, 

menyatakan bahwa semakin bertambahnya umur seseorang makan akan 

semakin bertambah juga keinginan untuk pengetahuannya. Umur 18-40 

tahun adalah umur yang lebih cepat menerima suatu pengetahuan.  

4) Sumber Informasi 

Wied Hary A, 2001 menyatakan bahwa sumber informasi 

mempengaruhi pengetahuan seseorang (dalam Nurjanah, 2011:42). 

Meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tetapi 

mendapatkan informasi yang baik dari suatu media informasi seperti 

radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain maka hal tersebut akan 

meningkatkan pengetahuan seseorang. 

5) Pendapatan 

Menurut Riswan, 2011 (dalam Manoso, dkk, 2013:2) bahwa 

semakin rendah pendapatan seseorang atau keluarga dapat 

mempengaruhi tingkat pendidikannya yang menyebabkan rendahnya 

pengetahuan. Begitu juga sebaliknya bahwa semakin tinggi 
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pendapatannya maka semakin tinggi tingkat pendidikan yang dapat 

ditempuh sehingga semakin tinggi pula pengetahuannya. 

2. Sampah  

a. Pengertian Sampah 

Pengertian sampah menurut Azwar A. (1979:54) dalam Rizal, 

2011:157 adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai dan tidak 

disenangi atau yang harus dibuang, biasanya berasal dari kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia (termasuk kegatan industri) tetapi tidak termasuk 

human waste. 

Banowati, 2012:12, menyatakan bahwa sampah adalah material sisa 

yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, dengan kata lain 

bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia.  

Selanjutnya menurut Silaban (2018:178), sampah adalah 

konsekuensi nyata dari aktivitas manusia dalam kehidupannya, karena 

hampir seluruh kegiatan manusia akan meninggalkan sisa atau bekas. 

N.A., Sangga (2017:22) menyebutkan bahwa sampah pada 

hakekatnya adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud 

padat (baik yang bersifat mudah terurai ataupun tidak terurai oleh 

mikroorganisme) dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang 

ke lingkungan.  

Demikian juga menurut Lembaga Penelitian Universitas Indonesia 

(1989) dalam Yuliana (2017:98), sampah adalah limbah pada atau 

setengah padat yang berasal dari aktivitas manusia, dan terdiri dari bahan 
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organik maupun anorganik yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar, 

serta tidak termasuk kotoran manusia. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya sampah adalah semua yang tidak terjadi dengan sendirinya 

melainkan pada umumnya berasal dari aktivitas manusia atau secara alami 

karena proses alam atau material sisa dari suatu kegiatan tertentu, yang 

sudah tidak memiliki fungsi utama didalamnya, sehingga akan dibuang 

atau bahkan terbuang. 

b. Jenis-Jenis Sampah 

Banowati, 2012:12 menyatakan bahwa secara umum sampah 

digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain : 

1) Sampah organik atau biasa juga disebut sampah basah adalah sampah 

yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terdegradasi (degradable) 

serta hancur secara alami, antara lain serasah dedaunan dan sampah 

dapur termasuk sisa makanan. Sampah organik dapat diolah menjadi 

pupuk padat dan cair (Firmansyah, 2014:51). Sampah organik adalah 

sampah yang mudah membusuk seperti sisa sayuran, sisa daging, 

daun (N.A., Sangga,2017:22). 

2) Sampah anorganik disebut juga sampah kering adalah sampah yang 

tidak dapat terdegradasi (undegradable) antara lain kertas, plastik, 

kaleng, botol, besi, dan aneka logam. Serta menurut N.A., Sangga, 

2017:22, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah 

membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, dan bahan bangunan 
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bekas. Sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan sebaiknya didaur 

ulang atau diolah kembali menjadi kerajinan tangan sehingga ada nilai 

ekonominya, bercita rasa seni dan unik (Sulistiyorini, 2015:72). 

Sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan sebaiknya dibakar 

(Firmansyah, 2014:51).  

c. Sumber Sampah 

Sumber sampah dibedakan berdasarkan asal sampah tersebut 

terbentuk atau terkumpul (Syam, 2018). Adapun sumber sampah adalah 

sebagai berikut: 

1) Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga yang berupa sisa 

pengolahan makanan, perlengkapan rumah tanga bekas, kertas, kardus, 

gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 

2) Sampah pertanian dan perkebunan yaitu sampah yang ada umumnya 

tergolong bahan organik, seperti jerami atau sejenisnya 

3) Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung, dapat berupa 

bahan organik (kayu, bambu, triplek) maupun anorganik (kaleng, kaca, 

ubin, besi, baja, dan lain-lain). 

4) Sampah dari sektor perdagangan, yaitu sampah yang berasal dari daerah 

atau kegiatan perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar 

swalayan, terdiri dari kardus, pembungkus, kertas. 

5) Sampah dari lembaga pendidikan, kantor pemerintahan dan swasta 

yang pada umumnya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, bahan kimia 

dari laboratorium, baterai, dan lain-lain. 
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6) Sampah dari industri yaitu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian 

proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), 

perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap). 

d. Karakteristik Sampah 

Menurut Yulipriyanto, 2006:170, sampah memiliki karakteristik 

tersendiri dari setiap jenis sampah, antara lain: 

1) Sampah berupa dedaunan dan sisa makanan sifatnya agak basah, 

apabila terendam air seperti air di selokan dapat menimbulkan bau. Jika 

sampah jenis ini dibiarkan menumpuk dalam jumlah banyak dan dalam 

jangka waktu yang lama dapat menjadi sumber bibit penyakit. 

2) Sampah kebun dan ranting yang ada di kebun tidak mengganggu 

lingkungan karena sumber pupuk organik. 

3) Sampah berupa plastik, kertas, dan karton memiliki struktur padat, tidak 

berair, tidak berbau dan dapat dikelola dengan cara dibakar. Akan tetapi 

cara mengelola sampah jenis ini dengan cara dibakar tidak dianjurkan 

karena dapat menimbulkan polusi. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Sampah 

Menurut Juli Soemirat Slamet dalam Ashidiqy (2009), produksi 

sampah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Jumlah Penduduk 

Semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya. 

Pengelolaan sampah ini pun berpacu dengan laju pertambahan 

penduduk. Daratan yang terbatas saat ini akan terasa sempit dengan 
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bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk daerah 

pemukiman, untuk menunjang kehidupan manusia sebagian daratan 

diambil pula untuk lahan pertanian, daerah industri dan juga untuk 

keperluan penimbunan limbah hasil kegiatan manusia. 

2) Keadaan Sosial Ekonomi 

Semakin tinggi keadaan social ekonomi masyarakat, semakin 

banyak jumlah per kapita sampah yang dibuang, kualitas sampahnya 

pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas 

sampah ini bergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang 

berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. 

3) Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas 

sampah karena pemakaian bahan baku yag tersedia yang semakin 

beragam pula. 

f. Dampak Sampah 

1) Dampak Negatif 

Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh adanya sampah 

yang tidak lain merupakan sebagai dampak adanya perilaku membuang 

sampah sembarangan (tidak pada tempat yang dianjurkan) ditinjau dari 

segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan pencemaran 

(Hadiwiyoto, 1983 dalam Norival, 2018:263), antara lain : 
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a) Sampah dapat menyebabkan pencemaran udara karena mengandung 

gas-gas dari proses perombakan sampah, bau yang tidak sedap, 

daerah becek dan berlumpur pada musim hujan. 

b) Gas-gas yang dihasilkan selama degradasi (pembusukan) sampah 

dapat membahayakan karena proses pembusukan dapat 

mengeluarkan gas beracun. 

c) Sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang dapat 

ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya atau binatang seperti tikus 

dan anjing. 

d) Mengganggu estetika lingkungan karena tidak nyaman untuk 

dinikmati atau dipandang mata. 

Apabila ditinjau berdasarkan jenis sampahnya akan memiliki 

dampak masing-masing yang akan ditimbulkan dari jenis sampah 

tersebut. Menurut Haq, Wizdan, dkk (2016), dampak buruk adanya 

sampah organik antara lain : 

a) Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh virus seperti diare, kolera, 

tifus, dan demam berdarah karena virus yang berasal dari sampah 

organik dengan pengelolaan tidak tepat dan dapat bercampur air 

minum. Selain itu penyakut jamur kulit juga dapat menyebar melalui 

rantai makanan. Misalnya cacing pita masuk ke dalam pencernaan 

binatang ternak melalui makannya yang berupa sampah sisa 

makanan. 



21 

b) Penguraian sampah organik yang dibuang ke dalam air akan 

menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana 

yang dapat menyebabkan berbau kurang sedap dan gas ini pada 

konsentrasi tinggi dapat meledak. 

c) Pengelolaan sampah organik yang tidak memadai menyebabkan 

rendahnya kesehatan penduduk. Selain itu apabila sarana 

penampungan sampah tidak efisien atau kurang maka penduduk 

cenderung akan membuang sampah secara sembarangan. 

Selain sampah organik, terdapat pula sampah anorganik yang 

dapat menimbulkan dampak negatif seperti sampah plastik. Menurut 

Yunita (2013), dampak buruk adanya sampah anorganik antara lain : 

a) Hewan yang tekontaminasi logam berat berpengaruh pada kesehatan 

manusia karena dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan 

keracunan logam berat seperti anemia, gangguan pada organ tubuh 

dan penurunan kecerdasan.  

b) Gangguan bahan pencemar berbahaya seperti air raksa, chrom, 

timbal, cadmium menyebabkan gangguan syaraf, cacat pada bayi, 

kerusakan sel-sel hati atau ginjal (Sirodjuddin, 2008, dalam Yunita, 

2013). 

c) Pembakaran sampah plastik dapat menyebabkan atmosfer 

terkontaminasi sehingga dapat menimbulkan polusi udara 

(Oktaviani, 2017:94). 
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d) Pencemaran plastik di air akan mempengaruhi kehidupan hewan air 

dan tanaman air (Oktaviani, 2017:94). 

e) Dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan serangga 

berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit pada manusia (Oktaviani, 2017:94). 

f) Sampah plastik yang jatuh di jalanan akan hanyut ke dekat 

penampungan air seperti selokan atau sungai, yang menyebabkan air 

meluap (Oktaviani, 2017:94). 

2) Dampak Positif 

Adapun sampah dapat meberikan dampak positif (Novianty, 2013) 

antara lain : 

a) Dapat menjadi lapangan kerja seperti pemulung, pengepul barang 

bekas, ataupun orang-orang yang bekerja sebagai petugas 

kebersihan. 

b) Sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos yang berasal dari 

sisa makanan, sisa sayur-sayuran, dedaunan (sampah basah) yang 

bermanfaat dalam bidang pertanian. 

c) Sementara sampah anorganik dapat dijadikan sebagai kerajinan 

tangan dan memiliki nilai jual.  

g. Sampah Rumah Tangga 

Sampah rumah tangga yang telah dikumpulkan dapat dilakukan 

penanganan sehingga jumlah sampah tersebut menjadi berkurang dan 

memiliki nilai manfaat. Menurut Firmansyah, 2014:51, sampah rumah 
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tangga yang akan dibuang, diharapkan mengalami pemisahan terlebih 

dahulu, diantaranya sampah organik, sampah anorganik yang bisa 

dimanfaatkan (sampah bungkus kopi, bungkus deterjen, botol plastik dan 

kertas), sampah anorganik yang tidak bisa dimanfaatkan (sampah diaper), 

dan sampah B3 (barang-barang pecah belah).  

3. Sarana Pembuangan Sampah 

a. Pengertian Sarana Pembuangan Sampah 

Ketersediaan berasal dari kata sedia, yang memiliki arti siap atau 

kesiapan. Pengertian ketersediaan yang terdapat dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1990:223 (dalam Nisa, 2013), adalah kesiapan suatu 

alat, tenaga, barang, modal, dan siap digunakan atau dioperasikan dalam 

waktu yang telah ditentukan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana diartikan segala 

sesuatu (alat atau media) yang dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1268). 

Pembuangan adalah tempat membuang (Kamus Bahasa Indonesia, 

2008:223). 

Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap rumah tangga (Pasal 2 ayat 

2, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

sampah). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana pembuangan 

sampah adalah kesiapan (ada atau tidaknya) tempat sampah (wadah 
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sampah) yang dapat menampung sampah yang dihasilkan oleh setiap 

rumah tangga.  

b. Wadah Sampah 

Wadah sampah atau tong sampah adalah tempat penampungan 

sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah. Tong sampah 

merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang serta sebagai alat 

dalam pengelolaan sampah (Jumarianta, 2017:123).  

Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Pemilahan sampah 

rumah tangga dilakukan terhadap 2 (dua) jenis sampah, yaitu sampah 

organik dan sampah nonorganik, sehingga perlu disediakan tempat sampah 

yang berbeda untuk setiap jenis sampah tersebut (daam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014). Penyediaan wadah sampah harus 

memenuhi standar teknis wadah sampah, antara lain (dalam Peraturan 

Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014) : 

1) Tidak mudah rusak dan kedap air. 

2) Ekonomis dan mudah diperoleh dana tau dapat dibuat oleh masyarakat. 

3) Ringan dan mudah diangkat serta mudah dikosongkan. 

4) Memiliki tutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan 

dan higenis. 

5) Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan 

ulang/kembali, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk 
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sampah lainnya minimal 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk sampah 

yang mudah terurai. 

6) Dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing 

sampah terpilah. 

Selain itu terdapat syarat tempat pembuangan sampah yang baik dan 

yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga (Windraswara, 2017:129) 

antara lain : 

1) Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. 

2) Tidak mencemari udara, air, dan tanah. 

3) Tidak menimbulkan bau. 

4) Tidak menimbulkan kebakaran. 

4. Perilaku 

a. Pengertian Perilaku 

Menurut Baker dalam buku Sarwono W., 1992 (dalam Kumurur, 

2008:4) bahwa tingkah laku tidak hanya ditentukan oleh lingkungan dan 

sebaliknya, melainkan kedua hal itu saling menentukan dan tidak dapat 

dipisahkan.  

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah kegiatan atau aktivitas 

dari makhluk hidup atau organisme itu sendiri yang mempunyai bentangan 

yang sangat luas (Notoatmodjo, 2005:43).  

Selanjutnya menurut Myers, 1983 (dalam Wibowo, 2010:27), 

perilaku adalah sikap yang diekspresikan. 
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Sehingga dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati secara langsung, maupun yang tidak 

dapat diamati oleh pihak luar. 

b. Domain Perilaku 

Menurut Teori Lawrence Green (Notoatmodjo, 2005:59-60), 

perilaku sendiri dipengaruhi oleh 3 (tiga) domain utama, yaitu : 

1) Faktor-faktor predisposisi (disposing factors) adalah proses sebelum 

perubahan perilaku yang memberikan rasional atau motivasi terjadinya 

perilaku individu atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan untuk mempermudah terjadinya perilaku seseorang atau 

kelompok, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, 

kebutuhan yang dirasakan, kemampuan dan unsur-unsur lain yang 

terdapat dalam diri individu dan masyarakat. 

2) Faktor-faktor  pendukung  (enabling  factors), adalah  proses sebelum  

terjadinya  perubahan  perilaku  harus  ada  faktor pendukung  untuk  

memfasilitasi  perilaku  tersebut  seperti tersedianya  sarana  dan  

prasarana  atau  fasilitas  yang  mudah dicapai. 

3) Faktor-faktor  penguat  (reinforcing  factors),  adalah  faktor pendorong 

atau memperkuat terjadinya perilaku, yang  memberi  dukungan  secara  

terus  menerus untuk  kelangsungan perilaku individu  atau  kelompok 

seperti keluarga,  teman,  guru,  pengambil  kebijakan  dan  petugas 

kesehatan. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Perilaku dapat mempengaruhi individu itu sendiri dan juga 

mempengaruhi lingkungan sekitarnya (Wibowo, 2010:27-28). Adapun 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia antara lain : 

1) Faktor Lingkungan 

Menurut Azwar, 1998:11 (dalam Wibowo, 2010:28), mengungkapkan 

bahwa faktor lingkungan memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar 

dari faktor individu.  

2) Faktor Individu 

Menurut Azwar, 1998:14 (dalam wibowo, 2010:28), bahwa faktor 

individu antara lain tingkat intelegensi, pengalaman pribadi, sifat 

kepribadian dan motif. 

d. Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga 

Membuang sampah berarti membuang dan menghancurkan atau 

menyimpan barang rusak atau barang yang tidak diinginkan lagi termasuk 

sampah pengemasan (kertas, plastik), domestik, komersial, dan pertanian 

(Shahzadi, 2018:220). Menurut Azrul Azwar (1996:59) dalam Suprapto 

(2010:48) yang menyebutkan bahwa metode pembuangan sampah yang 

pada umumnya dipergunakan yaitu sebagai berikut : 

1) Perilaku Baik 

b) Composting, yaitu pembuangan sampah yang dilakukan dengan 

menelola sampah menjadi pupuk kompos, khususnya untuk sampah 

organik (daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang mudah 



28 

membusuk (Mubarak, 2009:280). Hasil proses pengomposan ini 

sangat baik bagi tanah dan dapat digunakan dalam pertanian ataupun 

hortikultural (Srivastava et al., 2014). Pengomposan dianggap 

sebagai salah satu opsi yang dapat menyelesaikan masalah terkat 

pengelolaan sampah padat (Rubasinghe et al., 2013, dalam Bashir, 

2018:6). 

c) Sanitary Landfill, yaitu pembuangan sampah atau pemusnahan 

sampah yang dilakukan dengan membuat lubang di tanah kemudian 

sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah sehingga sampah 

tidak berada di alam terbuka (Mubarak, 2009:279). Dengan 

demikian proses dekomposisi berlangsung dibawah tanah dan 

mengurangi penyebaran kuman ke udara. 

d) Recycling, yaitu cara memanfaatkan dan mengolah kembali sebagian 

sampah seperti kaleng, kertas, plastik, kaca, botol, dan lain-lain 

menjadi barang baru. Penduduk dapat menggunakan barang yang 

sudah tidak terpakai diolah menjadi barang yang memiliki fungsi 

yang sama/berbeda merupakan cara memperpanjang umur produk 

dan mencegah terjadinya penumpukan sampah (Yunitasari, dan Puji 

Hardati, 2016). Recycling dapat mengurangi dampak negatif sampah 

pada lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi serta kerusakan alam 

dapat dicegah (Spiegelman dan Sheehan, 2004, dalam Cimen and

Mehmet, 2015:17). 
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2) Perilaku Buruk 

a) Open Dumping atau pembuangan terbuka, merupakan cara 

pembuangan sampah secara sederhana dimana sampah hanya 

diletakkan begitu saja di tanah lapang, atau dibiarkan terbuka 

(Elystia, dan Jecky, 2014). Menurut Santoso (2016) metode ini dapat 

menimbulkan banyak permasalahan, seperti munculnya berbagai 

penyakit dan terkontaminasinya air tanah. Selain itu sampah organik 

yang membusuk dapat menimbulkan gangguan pembauan dan 

estetika serta menjadi sumber penularan penyakit (Mubarak, 

2009:280). 

b) Dumping in water, yaitu pembuangan sampah yang dilakukan 

dengan dibuang ke dalam air (Mubarak, 2009:280). Dampak buruk 

yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem air, air menjadi kotor, 

warnanya berubah, dan menimbulkan sumber penyakit yang 

ditularkan melalui air (Mubarak, 2009:280). 

c) Individual Inceneration, yaitu pembakaran sampah yang dilakukan 

di masing-masing rumah tangga (Mubarak, 2009:280). 

d) Discharge to sewers, adalah cara pembuangan sampah dimana 

sampah dihaluskan terlebih dahulu kemudian dibuang ke dalam 

saluran pembuangan air bekas atau air limbah. 

e) Salvaging, yaitu pemanfaatan beberapa macam sampah yang 

dipandang dapat dipakai kembali misalnya kertas. Dampak negatif 

yang dapat ditimbulkan adalah dapat menularkan penyakit. 
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f) Hog Feeding, yaitu cara pembuangan sampah yang dilakukan secara 

sengaja mengumpulkan jenis sampah basah (garbage) untuk 

digunakan sebagai makanan hewan atau ternak. Pada umumnya 

sampah organik (sampah basah) yang berupa sayuran, ampas 

tapioka, dan ampas tahu dimanfaatkan sebagai makanan ternak 

(Sulistiyorini, 2015:76). Syarat penggunaan metode ini adalah 

sampah basah harus diolah terlebih dahulu untuk mencegah 

penularan penyaking cacing. 



31 

C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Penulis, Tahun, 

dan Judul 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Cahyo, Kusyogo 

dan Sri Sumarni, 

2002, “Beberapa

Faktor yang 

Berkaitan 

dengan Praktek 

Kepala Keluarga 

dalam 

Membuang 

Limbah Rumah 

Tangga di 

Kelurahan 

Bendanduwur 

Kecamatan 

Gajah Mungkur 

Kota Semarang” 

Variabel bebas : 

Pendidikan, 

pengetahuan, 

sikap, 

ketersediaan 

sarana, 

lingkungan 

keluarga 

Variabel terikat: 

Praktek Kepala 

Keluarga dalam 

membuang 

limbah rumah 

tangga  

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah survey 

dengan cara 

kuantitatif dan 

kualitatif untuk 

mengetahui 

lebih jauh 

jawaban yang 

sudah 

diberikan 

berdasarkan 

kuesioner data 

kuantitatif 

Menunjukkan ada 

kaitan bermakna 

antara tingkat 

pengetahuan, 

tingkat 

pendidikan, 

sikap, 

ketersediaan 

sarana, dan 

lingkungan 

keluarga dengan 

praktik dalam 

membuang 

limbah rumah 

tangga. 

2 

Yulida, Novriza, 

Sarto, dan Agus 

Suwarni, 2016, 

“Perilaku

Masyarakat 

dalam 

membuang 

Sampah di 

Aliran Sungai 

Batang Bakarek-

Karek Kota 

Padang Panjang 

Sumatera Barat” 

Variabel bebas : 

Pengetahuan, 

sikap, 

implementasi 

kebijakan. 

Variabel terikat : 

Perilaku 

masyarakat 

dalam 

membuang 

sampah 

Penelitian ini 

merupakan 

jenis penelitian 

survey dengan 

rancangan 

crossectional

yang 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data 

wawancara dan 

kuesioner. 

Pengetahuan, 

sikap, sarana, 

implementasi 

kebijakan 

berhubungan 

secara bermakna 

terhadap perilaku 

masyarakat dalam 

membuang 

sampah. Variabel 

sikap merupakan 

variabel yang 

paling 

berpengaruh 

terhadap perilaku 

masyarakat di 

DAS dalam 

membuang 

sampah. 



32 

3 

Kamal, Fitrul, 

2009, 

“Hubungan

antara Tingkat 

Pengetahuan dan 

Sikap Ibu Rumah 

Tangga tentang 

Pengelolaan 

Sampah dengan 

Perilaku 

Pembuangan 

Sampah pada 

Masyarakat 

Sekitar Sungai 

Beringin di RW 

07 Kelurahan 

Wonosari 

Kecamatan 

Ngaliyan Kota 

Semarang Tahun 

2009” 

Variabel bebas : 

Pengetahuan, 

sikap ibu rumah 

tangga tentang 

pengelolaan 

sampah Variabel 

terikat : 

Perilaku 

masyarakat 

dalam 

membuang 

sampah rumah 

tangga 

Jenis penelitian 

ini adalah 

survey analitik

dengan 

pendekatan 

crossectional 

yang 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data kuesioner 

dan lembar 

observasi 

Ada hubungan 

antara 

pengetahuan, dan 

sikap ibu rumah 

tangga tentang 

pengelolaan 

sampah dengan 

perilaku 

pembuangan 

sampah pada 

masyarakat 

sekitar sungai 

Beringin di RW 

07 Kelurahan 

Wonosari 

Kecamatan 

Ngaliyan Kota 

Semarang. 

4 

Rahmadani, 

Elsye, 2017, 

“Hubungan

Pengetahuan, 

Sikap, dan 

Ketersediaan 

Sarana dengan 

Partisipasi 

Pedagang dalam 

Pengelolaan 

Sampah di Pasar 

Raya Solok 

Tahun 2017”. 

Variabel bebas : 

Pengetahuan, 

sikap, 

ketersediaan 

sarana 

Variabel terikat : 

Partisipasi 

pedagang dalam 

pengelolaan 

sampah 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

survey analitik 

dengan 

pendekatan 

crossectional

yang 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data 

wawancara dan 

kuesioner 

Terdapat 

hubungan yang 

bermakna antara 

pengetahuan, 

sikap, dan 

ketersediaan 

sarana dengan 

partisipasi 

pedagang dalam 

pengelolaan 

sampah Pasar 

Raya Solok  



33 

E. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Penduduk 

Desa Banyukuning 

Permasalahan Sampah 

Di Desa Banyukuning 

Tingkat Pengetahuan Penduduk 

tentang Sampah 

Ketersediaan Sarana Pembuangan 

Sampah Rumah Tangga 

Perilaku Penduduk dalam 

Membuang Sampah Rumah Tangga 

Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Ketersediaan Sarana 

Pembuangan Sampah dengan Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang diuraikan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penduduk di Desa Banyukuning sebesar 45,83% memiliki tingkat 

pengetahuan dalam kategori sedang. Ketersediaan sarana pembuangan 

sampah di Desa Banyukuning sebesar 32,29% dalam kategori buruk. 

Selanjutnya perilaku membuang sampah rumah tangga di Desa 

Banyukuning sebesar 61,46% dalam kategori buruk. 

2. Ada hubungan positif antara tingkat pengetahuan dengan perilaku 

membuang sampah rumah tangga, berada dalam derajat korelasi yang 

kuat. 

3. Ada hubungan positif antara ketersediaan sarana pembuangan sampah 

dengan perilaku membuang sampah rumah tangga, berada dalam 

derajat korelasi yang kuat. 

4. Ada hubungan positif antara tingkat pengetahuan dan ketersediaan 

sarana pembuangan sampah dengan perilaku membuang sampah rumah 

tangga, berada dalam derajat korelasi yang sangat kuat. 
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B. Saran  

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan 

adalah : 

1. Perlu adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga untuk 

meningkatkan pengetahuan penduduk supaya penduduk dapat menjaga 

lingkungan agar tidak tercemar oleh adanya pengelolaan sampah yang 

buruk. 

2. Perlu adanya peraturan hukum atau peraturan daerah yang mengayomi 

tentang permasalahan sampah sehingga bagi penduduk yang melanggar 

dapat diberikan sanksi yang tegas. 

3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti 

Dinas Kebersihan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah. 
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