
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN  

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN 

 KOTA SEMARANG 

 

SKRIPSI 

 
Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

 

 

Disusun oleh: 

Dessy Puspitasari 

3301414073 

 

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

  

2020 
 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:  

 Hari : 

Tanggal   : 

Penguji I 

 

 

Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M.Si 

NIP. 196304231989011002 

 

Penguji II      Penguji III 

 

 

Dr. Eko Handoyo, M.Si   Giri Harto Wiratomo, S.Pd.,M.Hum 

NIP. 196406081988031001   NIP.1984082120160811009 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan (Penulis). 

Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan 

untuk keinginan (BJ Habibie) 

 

 

Persembahan: 

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

1. Ibunda tercinta Triyani dan Ayahanda Agus Waluyo 

Triyono atas doa-doanya dan motivasi yang telah 

diberikan. 

2. Kakakku Indah Desyaningrum dan adikku Rizky 

Ramadhani 

3. Dosen Pembimbing saya Dr. Eko Handoyo ,M.Si 

dan Giri Harto Wiratomo, S.Pd., M.Hum yang 

senantiasa membimbing dan memberi arahan atas 

terselesaikannya skripsi ini. 

4. Serta semua teman-teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan kepada saya. 

 

 



vi 

 

SARI 

Puspitasari, Dessy. 2020. Karakter Kerja Keras Pemulung Di Kawasan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan 

Mijen Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:(1) Dr. 

Eko Handoyo., M.Si (2) Giri Harto Wiratomo., S.Pd.,M.Hum. 

 

Kata Kunci : Karakter Kerja Keras, Pemulung, TPA Jatibarang 
 

Karakter kerja keras merupakan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai 

kesuksesan dan tidak mengenal putus asa. Penelitian ini mengangkat 

permasalahan bagaimana karakter kerja keras di TPA Jatibarang dan 

bagaimana kontribusi pemulung dalam ekonomi keluarga di TPA Jatibarang. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Focus penelitian 

ini adalah (1) karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang; (2) kontribusi 

pemulung dalam ekonomi keluarga di TPA Jatibarang. Pengumpulan data 

penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

dengan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter kerja keras pemulung di 

TPA Jatibarang tinggi dengan dilihat dari jam kerja yang lama. Sikap kerja 

keras, tekun, ulet dan teliti sangat berkaitan erat. Pemulung di TPA Jatibarang 

bekerja giat dan akan lebih maksimal apabila diiringi dengan ketekunan, 

keuletan dan ketelitian. Kontribusi pemulung dalam ekonomi keluarga dapat 

dilihat dengan usaha orang tua untuk menyekolahkan anak dan usaha orang tua 

dalam menabung. Lemahnya ekonomi masyarakat pemulung memaksa mereka 

untuk bekerja sebagai pemulung. Mereka bekerja sebagai pemulung untuk 

menyambung hidup agar dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga. 

Meskipun pendapatan pemulung rendah, tetapi mereka dapat mencukupi 

kebutuhannya.  

Saran untuk penelitian ini yaitu kehidupan ekonomi masyarakat pemulung 

TPA Jatibarang masih dalam  kemiskinan yang harus menjadi perhatian serius 

dari pemerintah. Kesejahteraan masyarakat pemulung perlu diperhatian oleh 

pemerintah dan masalah keehatan mereka. Bagi masyarakat pemulung untuk 

lebih memperhatikan pendidikan dan pergaulan anak-anak mereka. 
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ABSTRACT 

 

Puspitasari, Dessy. 2020. The Character of Hardworker Scavengers in the Area of 

the Final Processing Site (TPA) of Jatibarang, Kedungpane Village, Mijen 

District, Semarang City. Skripsi. Department of Politics and Citizenship, 

Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor: (1) Dr. 

Eko Handoyo., M.Sc (2) Giri Harto Wiratomo., S.Pd., M.Hum. 

 

Keywords: Hard Work Character, Scavengers, Jatibarang TPA 

 

The character of hard work is an earnest effort to achieve success and do 

not know despair. This study raises the issue of how the character of hard work in 

Jatibarang landfill and how the contribution of scavengers in the family economy 

in Jatibarang landfill. 

The approach used is a qualitative approach. The focus of this study is (1) 

the character of the scavenger's hard work in the Jatibarang Landfill; (2) 

scavenger contributions in the family economy in Jatibarang Landfill. Collecting 

data of this study with interviews, observation and documentation. Data validity 

by triangulation. Data analysis uses interactive model analysis. 

The results of this study indicate that the character of the scavenger hard 

work in Jatibarang landfill is high with regard to long working hours. The attitude 

of hard work, diligent, tenacious and thorough is very closely related. The 

scavengers in Jatibarang TPA are trying hard or hard and will get more leverage if 

accompanied by perseverance, tenacity and accuracy. The contribution of 

scavengers in the family economy can be seen by parents 'efforts to send their 

children to school and parents' efforts to save. The weak economy of the 

scavenger communities forced them to work as scavengers, and to be able to make 

a living to buy their household needs. Although scavenger income is low, they can 

meet the needs at the time. 

Suggestions for this research are the economic life of Jatibarang landfill 

scavengers who are below the poverty line should be a serious concern by the 

government, the government to pay more attention to the social conditions of 

the scavengers, especially economic conditions, and for people who work as 

scavengers to pay more attention to the education and association of children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat 

perhatian dari semua pihak.  Setiap manusia pasti memproduk sampah, disisi 

lain masyarakat tidak ingin berdekatan dengan sampah. Sampah tidak dikelola 

dengan rutin. Dampaknya antara lain lingkungan dan gangguan kesehatan, 

bahkan bisa saja terjadi merenggut nyawa dari ledakan gas sampah di Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah juga dihadapi oleh Kota 

Semarang. Berdasarkan data non-fisik Adipura tahun 2005, Semarang 

merupakan salah satu kota dengan presentase kenaikan sampah yang cukup 

tinggi sebesar 11,52 persen. Permasalahan sampah di Kota Semarang muncul 

sebagai dampak pesatnya pembangunan, faktor jumlah penduduk yang padat, 

potensi kota wisata, dan sebagai salah satu kota perdagangan yang besar.  

Data BPS Jawa Tengah 2014 menunjukkan, bahwa dari total timbunan 

sampah yang terangkut dan di buang di Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA ) 

berjumlah sekitar 41,28 persen, di bakar 35,59 persen, di kubur 7.97 persen, di 

buang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, dan sebagainya) 14,01 persen, 

dan yang terolah (dikompos dan didaur ulang) hanya 1,15 persen. 

Permasalahan sampah menjadi semakin krusial, dari data didapatkan bahwa 

potensi sampah di Kota Semarang semakin meningkat dari hari ke hari seiring 
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dengan pertambahan penduduk. Jumlah penduduk yang mencapai 1,6 juta 

jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, kurang lebih produksi sampah yang 

dihasilkan oleh masyarakat tiap harinya mencapai 4.201,96 m
3
 atau sekitar 

1000 ton. Sampah plastik menjadi permasalahan utama dari sekian banyak 

sampah yang dihasilkan, mempunyai sumbangan sebesar satu persen sehingga 

dalam satu hari dapat dihasilkan 100 ton sampah plastik per hari. Jumlah 

sampah yang dibuang di TPA Jatibarang setiap hari sekitar 850 ton. Kegiatan 

pemulung yang mampu mengurangi sampah sangat jelas telah menambah usia 

TPA Jatibarang.  

Dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang komponen yang sentral 

antara lain adalah keberadaan pemulung. Dengan jumlah pemulung yang ada 

di TPA Jatibarang sebanyak 367 orang. Potensi pemulung tersebut cukup 

besar, sehingga semakin jelas jika peran pemulung dalam penanganan 

masalah sampah di Semarang tidak bisa diabaikan.. Pemulung merupakan 

salah satu kelompok strategis dalam pengelolaan sampah terpadu. Artinya 

pemulung harus dilibatkan secara aktif dalam sistem pengelolaan sampah. 

Pemulung harus menjadi salah satu komponen bagian dalam sistem 

pengelolaan sampah. 

Untuk mewujudkan pemberdayaan, pembinaan, dan perlindungan kaum 

pekerja tersebut, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan dan 

peraturan, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, 

mengatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa tiap-tiap orang 

bekerja berhak memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi 

diri dan keluarganya. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas dalam hal 

lapangan kerja adalah sama pentingnya. Di samping itu pekerja merupakan 

bagian proses produksi yang terpenting dan oleh karena itu mereka perlu 

diberi perhatian secara baik dengan segala harkat dan martabatnya.  

Kajian mengenai kehidupan pemulung ini berawal dari sebuah 

keprihatinan atas kehidupan pemulung pada umumnya hidup di kawasan yang 

kumuh. Namun mereka masih dapat bertahan dengan segala peluang dan 

hambatan yang ada. Pekerjaan pemulung memang bukan pilihan utama tetapi 

keterbatasan pendidikan dan skill membuat sebagian orang mau melakoni 

pekerjaan seperti ini. Namun dibalik itu semua ada sebuah karakter yang 

dapat dijadikan sebagai motivasi terhadap diri sendiri. Karakter tersebut 

adalah karakter kerja keras, di mana dalam menjalani kehidupan sebagai 

seorang pemulung mereka tidak mempersoalkan itu. Justru mereka telah 

menunjukan sebuah semangat dan kerja keras untuk bertahan di dalam 

masyarakat. Untuk itu peneliti membahas tentang karakter kerja keras 

pemulung yang ada di TPA Jatibarang.   

Pada sisi lain kerja keras pemulung akan berdampak pada ketercukupan 

ekonomi keluarga dari pemulung yang bersangkutan. Sebab dari data 

sementara diperoleh gambaran penghasilan pemulung berkisar dua ratus ribu 

rupiah hingga satu juta rupiah per minggu. Berdasarkan uraian latar belakang 
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di atas, maka dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai karakter kerja 

keras pemulung dan konstribusi pemulung dalam keluarga di TPA Jatibarang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

didapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang 

Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang ? 

2. Bagaimana kontribusi pemulung dalam ekonomi keluarga di TPA 

Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota 

Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi  karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang 

Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

2. Mengidentifikasi kontribusi pemulung dalam ekonomi keluarga di 

TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota 

Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Manfaat teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perspektif 

ilmu dalam bidang sosial. 

2. Manfaat Praktis:  

a. Manfaat Bagi TPA Jatibarang.  

TPA  dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan untuk 

pertimbangan bagi lembaga terkait dalam menyelesaikan masalah 

sampah  yang terjadi di sekitar masyarakat. 

b. Manfaat bagi pemulung.  

Dapat memberikan informasi dan gambarang tentang karakter kerja 

keras pemulung di TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan 

Mijen Kota Semarang. 

E. Batasan Istilah 

1. Karakter Kerja Keras 

a. Karakter  

Thomas Lickona (2013:81) menyatakan bahwa karakter terdiri dari 

nilai operatif,  nilai dalam tindakan. Karakter adalah sebuah proses, 

seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang 

dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut 

moral baik.  
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Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal 

yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan 

moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan 

prinsip-prinsip moral dalam situasi ketidakadilan, kecakapan 

interpersonal, dan emosional yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan dan komitmen 

untuk berkontribusi dengn komunitas dan masyarakatnya. Individu 

yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal 

yang terbaik (Seto dkk, 2008:27) 

Senada dengan Aristoletes (dalam Lickona, 2013:81) yang 

menyatakan bahwa karakter yang baik sebagai kehidupan dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri 

sendiri dan orang lain. Kehidupan yang berbudi luhur termasuk 

kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri) 

ebagaimana dengan kebaikan yang berorientasi pada hal lainnya 

(seperti kemurahan hati dan belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan 

ini berhubungan. Kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri, 

keinginan kita, dan hasrat kita untuk melakukan hal yang baik bagi 

orang lain.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk karakter kepribadian manusia yang nantinya dapat 
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melahirkan perilaku-perilaku yang positif dan dapat diinternalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter pada intinya 

bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan 

serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari.  

b. Kerja keras 

Kerja keras adalah berusaha dengan sepenuh hati dengan sekuat 

tenaga untuk berupaya  mendapatkan keinginan pencapaian hasil yang 

maksimal pada umumnya. Tetapi kerja keras jangan disalahartikan 

untuk tujuan negatif, berusaha dengan jujur adil untuk tujuan positif. 

Bekerja keras sesuai kemampuan yang dimiliki dan tidak memaksakan 

diri. Kerja keras merupakan salah satu cara yang dapat digunakan bila 

mana sesuatu hal ingin dicapai. Kerja keras dalam konteks yang positif  

tidak serta merta bekerja keras untuk tujuan negatif (melakukan 

perbuatan melanggar hukum, merugikan hak asasi orang lain dan 

merugikan lingkungan sekitarnya). 
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Yaumi (2014:94), kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.  

Elfindri (2012:102), mengatakan bahwa kerja keras adalah sifat 

seorang yang tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras 

dalam berusaha dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Menurut 

Kesuma (2012:17), kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi 

suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan/yang menjadi tugasnya lalu berhenti. 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja keras yaitu 

usaha sungguh-sungguh yang terus dilakukan dalam penyelesaian 

suatu tugas atau pekerjaan, sehingga dapat mengetahui karakteristik 

seseorang. Perilaku kerja keras sangat menunjang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Karakteristik kerja keras, bisa dikatakan sebagai perilaku 

seseorang yang dicirikan oleh beberapa kecenderungan. 

Kecenderungan tersebut dicirikan sebagai berikut: 

a) Merasa risau jika pekerjaaannya belum terselesaikan sampai 

tuntas. 
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b) Mengecek atau memeriksa terhadap apa yang harus dilakukan 

atau apa yang menjadi tanggungjawab dalam suatu jabatan atau 

posisi. 

c) Mampu mengelola waktu yang dimilikinya. 

d) Mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. (Kesuma, 2012:19) 

Karakteristik nilai kerja keras dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Selalu mencari jenis pekerjaan yang disenangi, kemudian 

melakukannya tanpa disuruh atau dikontrol oleh orang lain. 

b) Menghargai hadiah yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya. 

c) Tidak terlalu berlebihan bekerja, hanya menjadi rutinitas dan 

kebiasaan, tetapi menghargai waktu untuk sesuatu yang lain 

dalam hidup. 

d) Senang bekerja hal-hal yang bermanfaat dari masyarakat. 

Menghindari pekerjaan yang tidak menarik dan tidak bermanfaat bagi 

banyak orang (Yaumi, 2014:95). 

 

2. Pemulung 

Pemulung dimata masyarakat memiliki konotasi negatif karena 

selain mereka mencari barang-barang rongsokan yang ada di tempat 

sampah mereka juga katanya sering mengambil barang-barang dari 

masyarakat yang seharusnya belum mereka buang yang kebetulan 
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mereka taruh di belakang rumah atau di tempat yang kelihatannya 

barang tersebut sudah tidak terpakai.  

Pemulung pada dasarnya hanya mencari barang-barang yang bisa 

mereka jual kembali, seperti sampah plastik, besi-besi tua, maupun 

bahan-bahan yang terbuat dari karet. Tidak mungkin mereka 

memulung sisa-sisa makanan untuk mereka jual kembali. Secara tidak 

langsung para pemulung sudah ikut berpartisipasi dalam upaya 

penyelamatan lingkungan, meskipun mereka tidak pernah menyadari 

hal itu, bahkan mereka merasa hanya sebagai orang terpinggirkan 

Pemulung sampah berada di sekitar kita, yang hampir tanpa kenal 

lelah dan bosan terus memunguti sampah satiap harinya. Sampah yang 

diambil oleh pemulung seperti sampah plastik, kardus bekas makanan, 

botol air mineral, kertas koran yang tidak lagi berguna, bekas-bekas 

besi yang tidak mudah di cerna oleh udara dan tanah dan aneka 

sampah lainnya yang mungkin bagi pemulung sangat berguna sekali 

guna menyambung hidupnya dan keluarga mereka. 

 

3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Tempat Pemrosesan Akhir merupaka  bentuk tertua perlakuan 

sampah dan tempat untuk menimbun sampah. TPA dapat berbentuk 

tempat pembuangan dalam (dimana pembuang sampah membawa 
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sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh 

produsen. 

Dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan, Pemerintah 

Kabupaten/Kota perlu beranjak dari pendekatan kebersihan dan 

keindahan kota kepada pengelolaan sampah hingga ke TPA. Sesuai 

dengan definisi TPS (Tempat Penampungan Sementara) dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksananya, 

tidak serta merta semua sampah dari TPS diangkut ke TPA. Sampah 

yang sudah terpilah di TPS semestinya diangkut lebih dahulu ke 

tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan 

sampah terpadu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Karakter Kerja Keras 

1. Pengertian karakter 

Secara bahasa, kata karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“chrassein”, yang berarti barang atau alat untuk menggores, yang di 

kemudian hari dipahami sebagai cap/stempel. Jadi, watak itu stempel 

atau cap, sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Watak sebagai sikap 

seseorang dapat dibentuk, artinya watak seseorang berubah. Kendati 

watak mengandung unsur bawaan (potensi internal), yang setiap orang 

dapat berbeda, namun watak amat sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, yaitu keluarga, sekolah masyarakat, lingkungan pergaulan, 

dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter 

merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. 

Darmiyati Zuchdi (2011:57), karakter adalah seperangkat sifat 

yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan 

kematangan moral seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan 

pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, 

nilai-nilai yangi terima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik 

dan bertanggung jawab. 
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Thomas Lickona (2013:81), karakter diartikan sifat alami 

seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Lickona 

menekankan tiga hal dalam mendidik karakter, yag dirumuskan 

dengan indah: knowing, loving, and acting the good. 

Dari berbagai definisi sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat 

diperoleh sebuah pengertian bahwa, karakter merupakan serangkaian 

sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan seseorang yang terbentuk 

dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak, sehingga ia dapat hidup dan bekerjasama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

1) Nilai-nilai karakter 

Nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa berasal dari nilai-

nilai luhur universal, yakni: 

a) Cinta Tuhan dan ciptaan-Nya 

b) Kemandirian dan tanggung jawab 

c) Kejujuran/amanah dan diplomatis 

d) Hormat dan santun 

e) Dermawan, suka menolong, gotong royong, dan kerja sama 

f) Percaya diri dan kerja keras 

g) Kepemimpinan dan keadilan 

h) Baik dan rendah hati 
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i) Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

 

b. Kerja Keras  

Hariyoto (2010:99) pengertian kerja keras adalah berusaha dengan 

gigih atau sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan dan tidak 

mengenal putus asa. Dalam ajaran agama memberi dorongan kepada 

kita untuk bekerja keras, tekun, rajin dan ulet karena dengan kerja 

keras cita-cita dan tujuan hidup akan tercapai tetapi sebaliknya, 

apabila hanya berpangku tangan maka cita-cita kita akan gagal.  

a) Karakter Kerja Keras 

Mustari (2011:51-52) menyebutkan bahwa yang dimaksud kerja 

keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. Karakter kerja keras dapat 

diindikasikan dengan: 

a. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditargetkan 

b. Menggunakan segala kemampuan/daya untuk mencapai 

sasaran 

c. Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan ketika 

menemui hambatan 

Hampir sama dengan pendapat di atas, Kesuma dkk (2011:17) 

menjelaskan bahwa kerja  keras adalah suatu istilah yang melingkupi 
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suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. 

Karakteristik kerja keras adalah perilaku seseorang yang dicirikan 

oleh kecenderungan sebagai berikut: 

1) Merasa risau jika pekerjaannya belum terselesaikan sampai 

tuntas; 

2) Mengecek atau memeriksa terhadap apa yang harus 

dilakukan/apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam suatu jabatan 

atau posisi; 

3) Mampu mengelola waktu yang dimilikinya; 

4) Mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 

Sebagai simpulan dari beberapa pendapat mengenai karakter kerja 

keras, maka kerja keras dapat didefinisikan sebagai istilah yang 

menunjukkan adanya kesungguhan dan kegigihan individu ketika ia 

harus menyelesaikan suatu tugas atau tantangan yang ia dapatkan demi 

mencapai suatu tujuan tertentu 

2) Tahap pembentukan karakter 

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk 

menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter 

disekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah 
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mendorong lahirnya anak-anak yang baik dengan tumbuh dan 

berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik 

tumbuh dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal 

yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki 

tujuan hidup. 

Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai 

dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk 

melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah 

emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen 

karakter yang baik (components of good character ), yaitu: 

a. Pengetahuan tentang moral (moral knowing) 

Dimensi-dimensi dalam moral knowing yang akan mengisi ranah 

kognitif adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan 

tentang nilai-nilai moral (knowing moral values), penentuan sudut 

pandang (perspective taking), logika moral (moral reasoning), dan 

pengenalan diri (self knowledge). 
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b. Perasaan/penguatan emosi (moral feeling) 

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik 

untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan 

bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu 

kesadaran akan jati diri (conscience), percaya diri (self esteem), 

kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving 

the good), pengendalian diri (self control), dan kerendahan hati 

(humility). 

c. Perbuatan bermoral (moral action) 

Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang 

merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. 

Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan 

yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari 

karakter, yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), dan 

kebiasaan (habit). 

Pengembangan karakter diperlukan juga aspek perasaan (domain 

affection atau emosi). Komponen ini dalam pendidikan karakter 

disebut juga dengan “desiring  the good” atau keinginan untuk berbuat 

kebaikan. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja 

aspek “knowing the good” tetapi juga “desiring the good” atau “loving 

the good” dan “acting the good”. Tanpa itu semua manusia akan sama 

seperti robot yang terindoktrinasi oleh suatu paham tertentu. Dengan 
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demikian jelas bahwa karakter dikembangkan atau dibentuk melalui 

tiga langkah, yaitu: 

a) Mengembangkan moral knowing 

b) Mengembangkan moral feeling 

c) Mengembangkan moral action 

Dengan kata lain, semakin lengkap komponen moral yang dimiliki 

manusia maka akan semakin membentuk karakter yang baik atau 

unggul dan tangguh. 

 

B. Keluarga  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut 

Salvicion Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua 

pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan 

atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi 

satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan 

serta mempertahankan suatu kebudayaan. 

Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bab I pasal 1 ayat 6 

pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
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dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya 

(duda); atau ibu dan anaknya (janda). 

Ada beberapa jenis keluarga, yakni: 

a. Keluarga inti 

Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga batih ialah 

yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian 

dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat 

primitif yang mmata pencahariaannnya adalah berburu dan bertani, 

keluarga sudah merupakan struktur yang cukup memadai untuk 

menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga 

sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena 

kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu 

penting. 

b. Keluarga konjugal 

Keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan 

ayah) dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari 

salah satu atau dua pihak orang tua. 

c. Keluarga luas 

Keluarga luas yang ditarik atas garis keturunan di atas garis 

keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas meliputi hubungan 

antara paman, bibi, keluarga antara paman, bibi, keluarga kakek, dan 

keluarga nenek. 
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C. Ekonomi Keluarga 

a. Pengertian Status Ekonomi Keluarga 

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” status berarti keadaan atau 

kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di 

sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, 

negara) di masyarakat. Istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan 

permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya 

satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. 

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan 

masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. 

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam 

proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan 

sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia 

dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup 

kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan 

merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap 

masyarakat. 

b. Aspek-aspek Dalam Ekonomi Keluarga 

Didalam masyarakat terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda 

yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu. 

1) Ekonomi Keluarga Mampu 
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Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi 

merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat 

dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi 

yang dapat dikatakan ekonomi mampu di bandingkan dengan ekonomi 

keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga 

mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya. 

Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas 

ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya 

menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu 

berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya. 

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan 

bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang disitu anggota 

keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam 

kontek ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang 

mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga 

berfungsi sebagai Pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan 

Pendidikan kepada anak-anak dan remaja. 

Yang lebih pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang 

mempunyai ekonomi keluarga mampu di bandingkan denga status ekonomi 

yang berada di bawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-

kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan dalam 

mencukupi kebutuhannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya. 
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Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota 

masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran 

kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. 

Ukuran-ukuran diatas sangat menentukan sebagai dasar sistem lapisan 

dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka 

tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat 

pembuka tanah dianggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan 

atas masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari dinamakan elit. Dan 

biasanya lapisan golongan atas merupakan golongn kecil dalam masyarakat 

dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam 

masyarakat ini dan dianggap sebagai hal yang wajar. 

2) Status Ekonomi Keluarga Sedang 

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status 

golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah 

masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak 

berlebihan didalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam 

mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga 

dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Di dalam tingkatan ini 

jarang di temui masalah yang menonjol di dlam berkomunikasi dengan status 

lainnya. Di dalam kelas ekonomi sedang, komunikasi berjalan baik dengan 
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status ekonomi yang lain, hal ini menyebabkan kelas ini tidak ada 

permasalahan yang mendasar didalam psikologis seseorang dalam bergaul. 

Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol di bandingkan 

status-status yang ada di atasnya di sebabkan status ini terlalu banyak di 

dalam lingkungan masyarakat. Status ini dapat ditentukan oleh lingkungan 

yang bersangkutan. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi 

kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang 

membedakan adalah tingkatan fasilitas yang di gunakan berbeda dengan 

fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan 

mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya.  

3) Ekonomi Keluarga Tidak Mampu/ Pra-sejahtera 

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status 

ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya 

status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman 

masyarakat yang tertinggal.  

Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, 

terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan mencukupi hidupnya. 

Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu 

keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih 

diwajibkan didalam mencari Pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak 

anak-anak putus sekolah. 
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Sangatlah buruk bagi perkembangan  masyarakat, keterbelakangan akibat 

masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan merupakan efek dari 

kemiskinan. Dapat dipastikan kondisi keluarga lemah sangatlah tidak 

menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Maka dari itu kemiskinan harus 

segera ditangani dengan serius, agar masa depan kehidupan keluarga menjadi 

lebih baik.  

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus di cari dalam budaya 

malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnyya keterampilan 

dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan 

faktor internal. Faktor eksternal yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi 

masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber 

daya alam. 

Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, 

mendewasakan, dan di dalamnya mendapatkan Pendidikan pertama kali. 

Keluarga merupakan lingkunga  yang paling kuat dalam membesarkan anak 

yang belum sekolah. Karena itu keluarga mempunyai peran yang penting 

dalam perkembangan remaja. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif 

bagi remaja sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. 

Oleh karena sejak kecil anak di besarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya 

sebagian besar waktunya di habiskan di dalam keluarga. 
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B. Penelitian yang relevan  

1. Soimah dan Mintarti Rahayu, 2011, Karakteristik Kewirausahaan 

Masyarakat Pemulung Pendekatan Fenomenologi terhadap Komunitas 

Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang Kota 

Bekasi 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: Alasan awal seseorang menjadi pemulung adalah karena 

tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi), dengan pengertian tidak ada 

seseorang yang dengan sengaja atau bercita-cita menjadi tenaga 

pemulung. Sehingga hampir semua tenaga pemulung mengatakan 

bahwa pada awalnya mereka menggeluti profesi tersebut karena 

keadaan terpaksa, tetapi setelah dirasakan bahwa dengan aktivitas 

pengelolaan sampah itu mereka dapat menghasilkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya maka akhirnya mereka rela menjadi 

pemulung dan betah tinggal bertahun-tahun di sekitar lokasi TPA. 

Berdasarkan data pada variasi penghasilan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar warga masyarakat pemulung hidup 

dibawah garis kemiskinan karena penghasilan per bulannya berada di 

bawah UMR yang berlaku di Kota Bekasi ataupun Provinsi DKI 

Jakarta. Sebagian kecil masyarakat pemulung yang memiliki 

penghasilan di atas UMR adalah para pelapak/pencuci dan bandar. 
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Sehingga untuk menjadi pelapak/pencuci maupun bandar dibutuhkan 

kemampuan kemampuan berkomunikasi, serta keberanian menghadapi 

resiko. Pemulung yang telah mencapai status pelapak/pencuci maupun 

bandar menunjukkan pola kerja keras disertai dengan kesabaran dan 

ketekunan. Warga masyarakat pemulung membutuhkan rasa percaya 

diri yang cukup kuat bahwa dengan usahanya itu mampu 

menghasilkan pemasukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Rasa percaya diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, 

inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan 

kegairahan berkarya.   

2. Waston Malau, 2013, Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman 

Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan. 

Angka kelahiran dan urbanisasi merupakan dua faktor utama yang 

menyebabkan pertambahan penduduk yang pesat di daerah perkotaan. 

Pertambahan penduduk yang pesat ini mengakibatkan terjadinya 

sejumlah permasalahan didaerah perkotaan, salah satu diantaranya  

adalah munculnya pemukiman kumuh atau daerah  slum (slum area) 

yaitu daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat 

didaerah perkotaan. 

Penghuni pemukiman kumuh adalah sekelompok orang yang 

datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib. 

Mereka tidak memiliki keahlian dan jenjang Pendidikan yang cukup 



27 

 

 

 

untuk bekerja di sektor industry di daerah perkotaan, sehingga 

akhirnya memasuki sektor informal. Akibatnya mereka berada dalam 

kehidupan ekonomi yang miskin karena hanya memiliki penghasilan 

yang rendah tetapi harus berhadapan dengan biaya hidup yang tinggi 

dikota. 

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

dan sekaligus juga melambangkan tingkat kesejahteraan penghuninya. 

Penghuni pemukiman kumuh yang merupakan golongan miskin ini 

tidak mampu mendiami perumahan yang layak. Mereka tinggal di 

daerah pemukiman sempit dan berdesak-desakan serta tidak memenuhi 

syarat-syarat kesehatan. 

3. May Istikasari dan Parfi Khadiyanto, 2014, Identifikasi Permukiman 

Kumuh di Pusat Kota Jambi 

Berdasarkan penelitian, sungai tidak mempengaruhi tingkat 

kekumuhan. Tiga kelurahannya itu Kelurahan Pasar Jambi, Beringin 

dan Orang Kayo Hitam berada di tepi sungai Batanghari, namun 

kekumuhan di masing-masing kawasan berbeda. Kelurahan Pasar 

Jambi merupakan kawasan tidak kumuh, kelurahan Beringin 

merupakan Kawasan kumuh sedang dan kelurahan Orang Kayo Hitam 

merupakan Kawasan sangat kumuh. 

Kekumuhan pada masing-masing kawasan disebabkan oleh 

masalah pelayanan persampahan, genangan drainase, pelayanan air 



28 

 

 

 

minum, jumlah bangunan temporer, jarak antar bangunan yang rapat, 

dan dominasi status tanah atau kepemilikan tanah. 

4. Raisya Nursyahbani, Bitta Pigawati, 2015, Kajian Karakteristik 

Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota 

Kemunculan kampung kota merupakan fenomena yang banyak 

terjadi terutama di negara negara berkembang dan sebenarnya adalah 

sebuah bentuk asli dari kota-kota di Indonesia. Disisi lain, dalam 

kampung kota yang padat juga terdapat berbagai masalah yang 

selanjutnya dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dalam 

kampung kota tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisiyang 

terjadi di kampung Gandekan memiliki permasalahan yang menarik 

untuk dijadikan sebagai obyek penelitian karena memiliki keunikan 

tersendiri sebagai salah satu Kampung Kota yang memiliki keterkaitan 

dengan sejarah Kota Semarang, namun disisi lain saat ini tengah 

mengahadapi berbagai permasalahan baik secara sosial, ekonomi dan  

budaya maupun yang terkait dengan kemunculan kawasan kumuh di 

dalamnya. Karakteristik penghuni di Kawasan kumuh ini adalah 

merupakan warga campuran antara pribumi dan etnis Tionghoa yang 

sebagian besar memiliki tingkat Pendidikan dan penghasilan ekonomi 

yang masih rendah, dari karakteristik huniannya sebagian besar masih 

tergolong jenis hunian yang belum layak huni, dari karakteristik 

lingkungannya diketahui bahwa kondisi lingkungan didalamnya 
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cenderung tidak teratur dan masih belum memenuhi standar kebutuhan 

pemukiman seperti tidak adanya keberadaan ruang terbuka hijau 

maupun non hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan aktifitas 

bersama. Adapun hasil dari analisis tingkat kekumuhannya, kampung 

Gandekan memiliki kategori yang terbagi menjadi dua jenis tipologi 

tingkat kekumuhan yakni tingkat kumuh sedang dan tingkat kumuh 

rendah.  

5. Nita Warih Handayani dan Sumaryati, 2014, Upaya Orang Tua dalam 

Menanamkan Karakter Kerja Keras Anak Usia Remaja di Dusun 

Tegalyoso Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan berikut, upaya orang tua dalam menanamkan karakter 

kerja keras anak usia remaja di dusun Tegalyoso Banyuraden Gamping 

Sleman Yogyakarta adalah dengan cara menyiapkan diri jadi contoh 

yang baik bagi anak atau keteladanan, melibatkan anak dalam 

pekerjaan, terlibat dalam kehidupan sekolah anak, bersikap tegas dan 

konsisten, memberi hukuman dengan kasih sayang, dan belajar untuk 

mendengarkan anak. 

Dari keenam upaya orang tua, upaya menyiapkan diri jadi contoh 

yang baik bagi anak telah diupayakan dan dilakukan oleh semua orang 

tua didusun Tegalyoso Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta, 

sedangkan untuk upaya melibatkan anak dalam melaksanakan 
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pekerjaan di luar rumah belum dilaksanakan semua orang tua, hal 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti jenis pekerjaan dari 

orang tua yang terkadang tidak memungkinkan anak untuk diajak 

secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan. Serta karena 

kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan oleh orang tua terhadap 

anak. 

6. Achmad Abidin, Realita, Peran dan Keberadaan Pemulung di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Benowo melalui Video 

Dokumenter. 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil dari karya yang telah dibuat 

maka keberadaan pemulung di Daerah Benowo khususnya 

memunculkan suatu peran yang sangat berarti bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa berprofesi sebagai 

pemulung merupakan pilihan hidupnya yang harus dipertanggung 

jawabkan karena sudah merupakan pilihan dari hidupnya. Berprofesi 

sebagai pemulung juga bukan merupakan suatu pekerjaan yang hina 

seperti persepsi negatif masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan 

dengan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pemulung 

mampu menghidupi keluarganya dan bahkan terdapat pemulung yang 

sukses dalam meniti karir yang diawali dari berprofesi sebagai 

pemulung. Penghasilan yang didapat pemulung rata-rata perbulan juga 

dapat dikatakan memenuhi standart untuk dapat mencukupi kebutuhan 
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hidup sehari-hari bersama keluarganya. Persepsi negative dari sebagian 

besar masyarakat dapat sedikit diubah melalui tayangan film 

dokumenter. Yaitu dengan menunjukkan beberapa fakta yang terdapat 

di lapangan harapannya dapat membuat masyarakat tidak terlalu 

menganggap remeh dan hina serta menganggap profesi pemulung 

sama dengan pencuri. 

7. Nunuk Hariyani, Hendro Prasetyo, Soemarno; 2013; Partisipasi 

Pemulung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Supit Urang, 

Mulyorejo, Sukun, Kota Malang. 

Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang sangat 

kompleks dan multidimensional. Sampah dianggap sebagai barang 

yang tidak berguna dan menjijikkan. Selama ini sistem pengelolaan 

sampah masih konvensional yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan 

dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, dengan sistem lahan 

urug yang tentu masih menimbulkan dampak pencemaran. Keberadaan 

para pemulung yang beraktivitas memilah dan mengais sampah 

memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengurangi jumlah 

sampah, mengurangi dampak pencemaran sampah dan bermanfaat 

secara ekonomi.  

Bentuk-bentuk kegiatan dalam pengelolaan sampah adalah 

penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan 

pembuangan akhir. Ada tiga pola pengangkutan sampah, yaitu pola 
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pengangkutan dengan arm roll pada TPS container, pola pengangkutan 

dengan dump-truck yang dibantu dengan loader pada TPS landasan 

dan pola pengangkutan dengan dump-truck pada TPS transfer depo. 

Pembuangan sampah terakhir dapat bermacam-macam bentuk, seperti: 

lahan tempat pembuangan akhir (TPA), pembakaran sampah, 

pengkomposan sampah organik, dan lainnya.  

8. Renni Wijayanti, 2014; Konstruksi Pendidikan Karakter Kerja Keras. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan sebagaimana yang diuraikan pada bab IV, penelitian ini 

yang berjudul konstruksi pendidikan karakter kerja keras analisi isi 

pada program mario teguh tema nenyelesaikan sumber rasa malas 

untuk pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. 

Analisis ini menggambarkan karakteristik isi pesan melalui percakapan 

dan amanat yang terdapat dalam cerita video tersebut. Terdapat tiga 

indikator yang dapat diambil sebagai contoh dalam pembelajaran 

mengenai kerja keras antara lain, Mencapai tujuan hingga tercapai, 

Pantang menyerah, Tidak mudah menyerah dalam menghadapi 

masalah. Terdapat beberapa percakapan kerja keras dalam video Mario 

Teguh, sebagai berikut: 

1. Mencapai tujuan hingga tercapai. percakapan dalam video Mario 

Teguh ada beberapa yang menunjukan indikator yaitu kerja keras yaitu 

Kerja keras sangat dibutuhkan dalam diri seseorang ketika seseorang 
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menyelesaikan pekerjaan, malas adalah alasan utama yang biasanya 

menunda orang dari melakukan sesuatu yang penting. malas itu istilah 

umum dari satu sikap, yang menjauhkan orang dari sebuah tindakan 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Hal tersebut menunjukan indikator dalam Mencapai tujuan 

hingga tercapai. 

2. Pantang menyerah. percakapan dalam video Mario Teguh ada 

beberapa yang menunjukan indikator yaitu Malas itu istilah umum dari 

satu sikap, yang menjauhkan orang dari sebuah tindakan. malas itu 

akibat dari tidak percaya diri, akibat dari tidak yakin hasilnya akan 

baik, akibat dari tidak ada gunanya dicoba karena sudah pernah 

mencoba, akibat dari percaya bahwa garis tangan yang tidak 

beruntung, akibat dari menyalahkan suatu keadaan dan lain-lain. malas 

itu sulit diselesaikan, jika orang tidak tau apa yang menyebabkannya 

malas. Maka dari itu harus menerapkan kerja keras sebab merupakan 

hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Banyak orang 

sukses dalam berbagai hal karena menerapkan sikap displin Hal 

tersebut menunjukan indikator dalam Pantang menyerah. 

3. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. percakapan 

dalam video Mario Teguh ada beberapa yang menunjukan indikator 

yaitu malas itu tidak bisa diselesaikan kalau tidak mengerti apa yang 

menyebabkan malas. kenapa semua orang mengeluh soal malas tidak 
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bisa dihilangkan, karena dia tidak tau yang menyebabkannya malas 

dan tidak mau menerapkan dispilin dalam kehidupan sehari-hari. 

percakapan tersebut menunjukan indikator Tidak mudah menyerah 

dalam menghadapi masalah. 

9. Ikhwanuddin, 2011; Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras 

Dan Kerja Sama Dalam Perkuliahan. 

Berdasarkan seluruh rangkaian dan tahapan penelitian, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Integrasi pendidikan karakter kerja keras dan kerja sama mampu 

memberi sumbangan positif dalam pembentukan karakter dan 

berdampak pada peningkatan prestasi akademik secara lebih merata 

pada semua mahasiswa. 

b. Metode integrasi pendidikan karakter adalah (1) penyampaikan nilai-

nilai (value) karakter pada saat penyampaian “teori konstruksi” 

sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas; (2) penyampaian nilai-

nilai dikaitkan dengan “isi” materi teori konstruksi; (3) pemantauan 

internalisasi nilai melalui wawancara tentang proses pengerjaan 

dalam konsultasi tugas mingguan. 

c. Indikator karakter kerja keras adalah kedisiplinan berkonsultasi dan 

kualitas tugas secara mingguan sesuai jadwal, sedangkan indikator 

kerjasama adalah pembagian tugas, komunikasi, interaksi, dan 

inisiatif. 
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10. Henny Mahmudah, 2015; Analisis Etos Kerja Pemulung Dalam 

Meningkatkan Kualitas Hidup Di Kecamatan Tikung Lamongan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pengimplementasian etos kerja individu muslim yang sebagian besar 

mempunyai etos kerja tinggi dapat meningkatkan pendapatannya, 

sehingga dengan demikian kualitas hidup mereka dapat meningkat. 

Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai Negelkerke R Square kualitas 

hidup sebesar 0,551. Hal ini berarti 55,1% variabel Kualitas Hidup 

dapat diterangkan oleh variabel Etos Kerja. Sedangkan nilai 

Negelkerke R Square pendapatan sebesar 0,552. Hal ini berarti 55,2% 

variabel Pendapatan dapat diterangkan oleh variabel Etos Kerja. 

Demikian juga dari hasil pengamatan di lapangan mereka yang 

mempunyai penghasilan lebih tinggi dikarenakan mereka tidak hanya 

mengharapkan dari kerja sebagai pemulung saja, tetapi dengan 

kemampuan yang dimilikinya mereka mendapatkan penghasilan lain 

seperti menjadi buruh tani pada waktu musim tanam dan musim panen 

dan sebagian sebagai tenaga kasar bagi mereka yang 

membutuhkannya. Sehingga dapat dimaknai bahwa dengan bekerja 

saja tidak cukup, perlu adanya peningkatan, motivasi, dan niat. 

b. Demikian sebaliknya dengan pengimplementasian etos kerja rendah 

akan berpengaruh juga terhadap penghasilan yang diterimanya. Hal ini 

sesuai dengan teori pembuktian yang menyatakan bahwa adanya 
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hubungan yang kuat antara keduanya yakni semakin tinggi etos kerja 

seseorang, maka semakin tinggi tingkat kualitas hidup seseorang 

tersebut dan semakin rendah etos kerja seseorang, maka akan semakin 

rendah tingkat kualitas hidup seseorang tersebut (Jansen H. Sinamon, 

1993). Dengan adanya motivasi, etos kerja seorang muslim dalam 

bekerja dapat meningkat yang selanjutnya turut meningkatkan 

produktivitas usahanya (Mursi, 2001). 

11. Intan Komala Sari, Miftah Azrin, Suyanto; Gambaran Pengetahuan 

Pemulung Terhadap Aspek Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Dalam 

Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Sementara (Tps) Kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pemulung yang bekerja di 6 TPS resmi DKP kota Pekanbaru 

didominasi oleh kelompok usia terbanyak yaitu usia 26-45 tahun 

(58%), berjenis kelamin perempuan (54%), memiliki tingkat 

pendidikan terakhir tamat SD (33%) dan pola bekerja <9 jam/hari 

(71%). Pada pengisian kuesioner didapatkan data gambaran 

pengetahuan pemulung mengenai aspek kesehatan diri, keselamatan 

kerja dan kesehatan lingkungan dalam kategori cukup. 

Saran sebagai berikut : 

a. Melakukan Sosialisasi mengenai Risiko Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat. 
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b. Menyarankan kepada Dinas Kebersihan kota Pekanbaru untuk 

menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) terutama masker, sarung 

tangan, topi dan sepatu booth bagi pemulung selama bekerja di TPS 

untuk melindungi aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya karena 

bagaimanapun pemulung turut berkontribusi dalam upaya mengurangi 

sampah. 

c. Pemulung diharapkan mampu meningkatkan kesehatan kerja dengan 

menjaga jarak antara posisi kerja dengan sampah untuk menghindari 

resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. 

d. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan pengetahuan 

pemulung mengenai aspek Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) 

terhadap perilaku pemulung di TPS kota Pekanbaru. 

12. Sukriyah Kustanti Moerad; Peran Serta Masyarakat Pemulung Dalam 

Pengelolaan Lingkungan Binaan Di Tpa Benowo Surabaya. 

Berdasarkan uraian hasil pengolahan data tersebut maka dapat 

ditarik 

kesimpulan bahwa: 

a. Aspek pemahaman masyarakat tentang sampah cukup baik dalam arti 

positif, walaupun masih masih terdapat responden yang tidak mau 

menjawab 
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b. Dilihat dari perolehan sikap masyarakat menunjukkan sikap positif, 

namun jika dilihat perolehan perilaku dan peranserta masyarakatnya 

adalah rendah. 

c. Masyarakat pemulung masih dalam kelompok sosial bawah, sehingga 

masih membutuhkan lembaga yang bisa melindunginya. 

d. Perlindungan yang dibutuhkan adalah perlindungan dalam bentuk 

pendampingan sesuai strata sosial masyarakatnya. 

e. Dengan demikian peranserta masyarakat tidak hanya bergantung pada 

aspek ekonomi saja namun juga pada aspek nilai budaya masyarakat. 

13. Gunawan, 2012; Strategi Bertahan Hidup Pemulung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi bertahan hidup pada 

kelompok pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet 

Tanjungpinang 

adalah : 

a. Telah terjadinya suatu kepercayaan yang melekat dalam kehidupan 

seharihari pemulung ini. Kepercayaan yang di miliki untuk 

mempererat kembali kelompok mereka, membuat rasa saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan rasa 

hubungan keluarga. 

b. Hubungan timbal balik yang tercipta melalui jaringan yang mereka 

ciptakan yang tidak hanya terjadi antara sesama pemulung itu sendiri 

melainkan terjadi dengan semua orang yang mereka kenal selama 
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terjadinya suatu hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi 

mereka. Dari hubungan yang sudah terjalin pada kelompok pemulung 

ini telah terjadinya suatu hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan satu dengan yang lainnya, hubungan timbal balik yang 

sudah mereka ciptakan tidak hanya dalam bentuk ekonomi atau uang 

saja akan tetapi dalam bentuk tenaga atau pun dalam bentuk barang 

dan mereka akan membalas nya dari apa yang sudah mereka peroleh 

dari apa yang sudah mereka bantu sebelumnya. 

c. Pemulung di Tempat Pembungan Akhir Ganet Tanjungpinang itu 

sendiri mereka merasa mereka miskin ketika menggunakan atribut 

sebagai pemulung lepas dari itu semua mereka bebas dari rasa miskin 

dalam hidup mereka, kemiskinan yang diciptakan oleh diri sendiri 

membuat mereka merasa terasing, selain itu juga rasa malas yang 

dimiliki pemulung membuat kebiasaan baru pada diri mereka untuk 

tidak mencari rekan kerja baru selain di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) dan hal seperti ini akan membuat mereka selalu berharap 

terhadap orang yang sama, dan tidak mau mencoba mencari toke baru 

di luar TPA. 

14. Lingga Sudiro, 2012; Pemulung Anak-Anak Yang Masih Sekolah. 

Kehidupan pemulung anak-anak di TPA Ganet tidak terlepas dari 

peran orang tua. Anak-anak seharusnya tumbuh dan berkembang, 

menikmati setiap hak yang dimilikinya, dan hidup sesuai dengan yang 
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mereka inginkan. Hal ini tidak terjadi pada pemulung anak-anak di 

TPA Ganet. Hak mereka sebagai anak-anak tidak terpenuhi dengan 

maksimal, sehingga mereka harus bekerja untuk membantu memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

yaitu, walaupun pemulung anak-anak bekerja dengan manfaat 

mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ada juga 

manfaat negatif dari hal tersebut, misalnya terbatasnya waktu anak 

untuk bermain, terganggunya konsentrasi belajar anak, dan 

terhambatnya perkembangan pertumbuhan dan krteatifitas anak. 

Hal lain yang menjadi perhatian dalam masalah pemulung anak-

anak ini adalah pelaksanaan fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi 

keluarga yang dibahas, yaitu : 1) Fungsi pengatur penyaluran dorongan 

seksual, 2) Fungsi reproduksi, 3) Fungs sosialisasi, 4) Fungsi afeksi, 5) 

Fungsi memberikan status kepada anak, 6) Fungsi proteksi, 7) Fungsi 

ekonomi. Dari ke tujuh fungsi tersebut diatas, dapat penulis simpulkan 

bahwa fungsi pengaturan dorongan seksual, fungsi reproduksi dan 

fungsi memberikan status kepada anak yang terealisasi dengan baik. 

Sedangkan fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi proteksi dan fungsi 

ekonomi tidak berfungsi denga maksimal. Masalah yang perlu 

perhatian serius adalah dampak yang ditimbulkan pekerjaan bagi anak-

anak. Orang tua sebagai orang terdekat perlu mengetahui bagaimana 
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pekerjaan berpengaruh terhadap anakanak mereka, dan tentunya cara 

menyelesaikan atau meminimalisir dampak tersebut. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variable yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap 

penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir 

(Sugiyono, 2016:91). 

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan 

permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasannya 

yaitu suatu karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang, yaitu 

pengukuran karakter kerja keras serta konstribusi pemulung di TPA 

Jatibarang tersebut. Ciri dari karakter kerja keras adalah tekun dan ulet, teliti 

dan cermat menghargai waktu dan bekerja keras, bekerja cerdas, disiplin, 

sabar, ikhlas, dan pantang menyerah. Karakter yang baik tediri dari 

mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan yang 

baik. Ketiganya ini membentuk kedewasaan  moral.  

Karakter kerja keras memiliki indikator, diantaranya ; 

a. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditargetkan 

b. Menggunakan segala kemampuan/daya untuk mencapai sasaran 
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c. Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan ketika menemui 

hambatan. 

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di negara-negara berkembang 

adalah bertambahnya penduduk kota dengan sangat pesat, sebagai akibat dari 

kelahiran dan terutama oleh arus perpindahan penduduk secara besar-besaran 

dari desa ke kota (urbanisasi). Urbanisasi dapat diartikan tingkat kekotaan 

atau presentase jumlah penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan 

jumlah penduduk seluruhnya dan juga berarti suatu proses menuju bentuk 

perkotaan (Sinulingga, 1999; Kusumawijaya, 2006).  

Seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indoenesia, Kota Semarang juga 

tak luput dari adanya pertumbuhan penduduk. Sebagai kota besar, ia 

menyerap banyak pendatang. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang 

yang cukup besar seperti pendatang merupakan salah satu tanda 

perkembangan kota. Pesatnya pertumbuhan penduduk kota sebagai dampak 

dari urbanisasi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan rumah sebagai 

tempat bermukim, kebutuhan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. 

Keadaan ini mendorong masyarakat beralih ke sektor informal yang dapat 

menampung semua pencari kerja karena tidak memerlukan modal besar dan 

pengalaman yang bagus. Salah satu profesi yang dilirik adalah pemulung. 

Dengan adanya karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang, diharapkan 

mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.  



43 

 

 

 

Dari penjabaran diatas, maka kerangka berpikir mengenai penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

1. Permasalahan Sampah di TPA 

Jatibarang Semarang 

2. Pengelolaan sampah menjadi sumber 

pendapatan 

 

Pengelolaan sampah oleh 

pemulung 

Konstribusi (Ekonomi) 
Karakter Kerja Keras 

Pemulung 

Kesejahteraan Pemulung Meningkat 

Teori Karakter Thomas Lickona 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

“penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana data yang dianalisis 

berbentuk deskriptif fenomena, bukan berupa angka-angka sehingga sifat dari 

penelitian ini adalah deskriptif” (Moelong, 2011:6). Data yang dikumpulkan 

berbentuk kata kata tulisan yang mencakup catatan, laporan, dan foto. 

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dapat 

mendeskripsikan karakter kerja keras pemulung di TPA Jatibarang dan 

konstribusi pemulung tersebut. Lokasi penelitian dilaksanakan di TPA 

Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di 

kelurahan Kedungpane terdapat tempat pembuangan akhir sampah yang 

memiliki keunikan tersendiri. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi masalah agar penelitian ini tidak terlalu luas dan 

lebih jelas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai karakter 

kerja keras pemulung di TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan 

Mijen dan  kontribusi pemulung dalam ekonomi keluarga di TPA Jatibarang 

Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moloeng, 2002: 112) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. data dalam 

penelitian ini diambil dari data yan diperoleh secara langsung dari pihak-

pihak yang berkaitan, dokumen-dokumen dari dinas terkait dan literatur yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah data mengenai karkter kerja keras pemulung di TPA 

Jatibarang. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama (primer) 

dan data tambahan lainnya seperti dokumen-dokumen. Sumber data utama 

berupa wawancara dengan informan yang terdiri dari pemulung, warga 

sekitar Jatibarang, dan kepala UPTD TPA Jatibarang. Sementara data 

tambahan berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor UPTD TPA 

Jatibarang terkait kegiatan para pemulung. 

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Wawamcara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). 
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Metode wawancara sangat penting dalam mendukung pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif. 

Metode wawancara dilakukan dengan pertimbangan (1) informasi 

yang diperoleh lebih mendalam karena peneliti mempunyai peluang 

untuk mengembangkan informasi, (2) melalui wawancara peneliti 

berpeluang untuk mengetahui apasaja konstribusi dan karakter dari 

pemulung itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah 

wawancara terstruktur. 

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pemulung yang 

ada di kawasan TPA Jatibarang. 

2) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti melalui pengamatan secara langsung dilapangan pada objek yang 

menjadi tema penelitian. Dalam metode observasi peneliti tidak 

mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia 

seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi 

data yang diperoleh. 

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2005: 174-175) 

bahwa alasan penggunaan metode pengamatan dalam penelitian 

kualitatif adalah (1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman 

secara langsung, (2) Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan 

mengamati sendiri, (3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional 
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maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) Sering ada 

keraguan pada peneliti, (5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti 

mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan (6) Dalam kasus 

tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dapat dilakukan, 

pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat, Peneliti akan 

melakukan observasi di tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-

hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya 

(Arikunto, 1993: 234). Sedangkan menurut (Moleong, 2005: 217) 

dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berupa catatan, 

dokumen, sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan 

dilapangan, bahan-bahan laporan baik di kantor kepala UPTD TPA 

Jatibarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta data-data  

lapangan yang  dari para pemulung. 

Peneliti memfokuskan dokumentasi pada arsip terkait karakter 

kerja keras pemulung di TPS Jatibarang Kelurahan Kedungpane 

Kecamatan Mijen, serta dokumen lain yang dianggap perlu dalam 

penelitian. 



48 

 

 

 

E. Uji Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data (Moleong, 2002:178). 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(dalam Sugiyono, 2016: 337) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis 

data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu  

1) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan tranformasi data kasar yang muncul dari data–data tertulis 

dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan 

diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat 

melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau 
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singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih 

luas. 

2) Penyajian Data (Display) 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

menganalisi. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara 

yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

3) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-

pola, penjelasan, konfgurasi-konfigurasi, dan alur sebab 

akibat dan proposi. Kesimpulan–kesimpulan senantiasa diuji 

kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan, yang 

merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh 

kesimpualan yang jelas kebenaranya. Pada tahap ini, peneliti 

menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan 

sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan 

yang dilakukan peneliti pada saat penelitian. Data yang akan 

diuji kebenarannya adalah bagaimana karakter kerja keras 

pemulung di TPA Jatibarang serta konstribusinya dalam   

keluarga.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a) Letak Administrasi 

 
Sumber : http//neededthing.blogspot.com diakses tanggal 19 November 2019 

Gambar1. Peta Administrasi Kec. Mijen, Semarang 

 

Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat 

kota Semarang dengan suhu rata-rata antara 26-30 derajat celcius, merupakan 

daerah berkembang yang sangat strategis dan sangat potensial untuk 

dikembangkan sebagai wilayah perdagangan dan wisata di sektor barat 

dengan berbagai potensi yang dimiliki. Kecamatan Mijen adalah salah satu 

wilaya di Kota Semarang yang memiliki karakteristik penduduknya yang 

mempunyai potensi yang beragam yang masih bisa dikembangkan 
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Kecamatan Mijen termasuk salah satu dari 15 kecamatan yang ada 

dalam wilayah administrasi Kota Semarang. Secara administrasi kecamatan 

Mijen terdiri dari 14 kelurahan yaituKelurahan Kedungpane, Jatibarang, 

Pesantren, Cangkiran, Tambangan, Mijen, Ngadirgo, Jatisari, Polaman, 

Wolopo, Purwosari, Bubakan, Wonoplumbon, dan Karangmalang. Kecamatan 

Mijen adalah salah satu kecamatan terluas di kota Semarang, dengan luas 

wilayah 57,55 Km
2
, terletak pada ketinggian 253,00 mdpl dengan batas 

wilayah administrasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kecamatan Ngaliyan 

Sebelah Selatan : Kabupaten Boja 

Sebelah Barat  : Kabupaten Kendal 

Sebelah Timur  : Kecamatan Gunungpati 

( Sumber : semarangkota.go.id ) 

 

b) Kondisi Fisik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang 

Di Kota Semarang pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah 

diterapkan mulai tahun 1992 dengan disediakannya Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) di Jatibarang. Namun, upaya Pemkot Semarang tersebut ternyata 

belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Volume di TPA Jatibarang 

semakin bertambahnya tahun ternyata tidak semakin berkurang, malah 

semakin bertambah. 

Secara teknis, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang 

menangani permasalahan sampah dengan dengan cara mengambil, 
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menampung di Tempat Penampungan Sampah (TPS), dan membuangnya ke 

TPA Jatibarang. Dengan pola penanganan semacam ini, Kota Semarang akan 

selalu menghadapi kendala kurangnya tempat penampungan sampah dan 

beberapa permasalahan sebagai akibat kompleksitasnya permasalahan 

perkotaan. 

Untuk mengatasi kelebihan muatan di TPA Jatibarang tersebut, 

Pemerintah Kota Semarang melalui DKP Kota Semarang menerapkan sistem 

pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(TPST) yang berada di wilayah kecamatan. Pengelolaan sampah terpadu 

bertujuan untuk mengurangi volume timbulan sampah yang akan diangkut ke 

TPA Jatibarang, mengantisipasi penggunaan lahan TPA yang semakin 

terbatas, mengurangi biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, 

meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan peran aktif 

masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui melalui 

pengelolaan  sampah yang ramah lingkungan. 

TPA Jatibarang beralamat di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, 

Kota Semarang. TPA Jatibarang memiliki luas lahan pengolahan sampah 46 

Hektare dengan status kepemilikan tanah SHM 44 Hektare dan 2 Hektare 

masih dalam proses pengajuan hak pengelolaan ke Badan Nasional Kantor 

Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Topografi TPA Jatibarang adalah daerah 

berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lereng sangat curam (lebih 

dari 24%). Ketinggian bervariasi antara 63 sampai 200 meter dari permukaan 
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laut. Bagian bawah (terendah) mengalir Sungai Kreo yang airnya merupakan 

bahan baku PDAM Kota Semarang. (Sumber: semarangkota.go.id) 

TPA Jatibarang memiliki daya tampung sebanyak 4,15 juta m
3
, dengan 

kedalaman rata-rata 40m. Jarak dari pusat kota  ± 11,4 km, dan jarak terdekat 

dan terjauh dengan TPS masing-masing ± 4 km dan  ± 25 km. Sampai dengan 

tahun 2000, (Sumber: semarangkota.go.id) timbunan sampah sudah mencapai 

5,75 juta m
3
 sampah, padahal daya tampung TPA hanya 4,15 juta m

3
 sampah. 

Dengan demikian sudah melebihi daya tampung TPA sekitar 1,6 juta m
3
 

sampah. Dengan kondisi tersebut menyebabkan air lindi sulit dikendalikan, 

sarana penanganan sampah (alat berat, dump truck) semakin kurang 

mencukupi (tidak imbang), Sanitary Landfill sulit dilaksanakan, akibatnya 

terjadi pencemaran udara dan bau sampah semakin meluas. Hal ini 

mengundang protes masyarakat akibat pencemaran yang pada akhirnya dapat 

berakibat ditutupnya TPA Jatibarang. Selain itu dapat terjadi sampah longsor 

yang kemungkinan akan masuk Sungai Kreo dan menyebabkan pencemaran 

air. 

Keberadaan TPA Jatibarang yang kondisinya sekarang sudah dianggap 

mengkhawatirkan karena sudah mulai penuh, perlu dicarikan alternatif lain. 

Dan sekarang sudah diadakan studi untuk mencari alternative lokasi baru. 

Namun untuk mencari calon TPA yang baru sekarang ini Pemerintah Kota 

mengalami kendala, karena cukup sulit dan mahalnya mencari lokasi baru, 

maka upaya yang ditempuh adalah mengoptimalkan TPA yang ada, dengan 
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cara membuat tanggul, menambah jumlah sarana dan prasarana yang kurang, 

dan bekerjasama dengan Pihak Swasta dalam pengelolaan sampah TPA, 

misalnya sampah diolah menjadi pupuk cair dan padat. 

 

c) Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Jatibarang 

Sarana yaitu sesuatu yang dibangun dan dapat dipergunakan oleh 

semua orang. Prasarana adalah peralatan pembantu atau juga perlatan 

utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan 

yang ingin di capai. Adapun sarana yang diberikan oleh pemerintah 

kepada TPA Jatibarang guna untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar Kawasan TPA Jatibarang. Sarana prasarana yang diberikan ini 

merupakan bentuk pembangunan fisik untuk mencapai kemajuan 

pembangunan dari tahun sebelumnya.  

Keberadaan sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah di TPA 

Jatibarang sangat mendukung untuk meningkatkan proses pengolahan 

sampah. Sarana dan prasarana berada di TPA Jatibarang yang dapat 

mendukung aktivitas bagi pemulung dan petugas UPT adalah: 

1) Prasarana pendukung;  

Jalan operasional, IPAL, jembatan timbang, PJU, kantor, alat 

berat 

2) Landfill Saniter; 
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Oleh UPT TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

(zona 1 dan 2, ± 9 Ha) 

3) Fasilitas Pengomposan; 

Oleh PT Narpati (kapasitas 350 ton/hari) 

Table 4.1 Sarana/prasarana TPA Jatibarang 

No  Sarana Perkantoran Unit  

1. Kantor  1 buah 

2. Pos jaga 1 buah 

3. Rumah genset 1 buah 

4. Taman 1 buah 

5. Kolam pengolahan air lindi 1 buah 

6. Garasi/bengkel 1 buah 

7. Gudang 1 buah 

8. Armada dump truck 4 buah 

9. Armada dump tangka 1 buah 

10. Armada alat berat 7 buah 

 

d) Kelembagaan di TPA Jatibarang 

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang berada 

dibawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Semarang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Semarangbertanggung jawab dalam mengelola, baik perencanaan 

maupun sistem pengoperasian TPA. Sedangkan tanggung jawab 

pengelolaan harian TPA dibebankan pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) TPA Jatibarang. UPTD TPA terdiri dari : 

A. Kepala UPTD TPA Jatibarang  : 1 orang 

B. Operator Alat Berat   : 4 orang 
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C. Operator Jembatan Timbang  : 2 orang 

D. Tenaga Kebersihan   : 4 orang 

E. Penjaga (Siang-Malam)   : 2 orang 

F. Koordinator lapangan   : 3 orang 

 

2. Kerja Keras Pemulung di TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpane 

Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Seorang pemulung memiliki pekerjaan sebagai pencari barang yang sudah 

tidak layak pakai, karena orang bekerja sebagai pemulung adalah orang yang 

bekerja sebagai pengais sampah. Sebagian pemulung yang berada disekitar 

tempat pembuangan akhir sampah (TPS) hanya tinggal di gubuk-gubuk kecil.  

Bagi sebagian pemulung, memulung barang bekas adalah satu-satunya 

pekerjaan yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan, supaya mereka 

dapat bertahan hidup. Para pemulung menjauhkan gengsi mereka untuk rela 

mencari botol-botol bekas, plastik, dan barang-barang bekas lainnya didalam 

TPS walaupun baunya sangat menyengat, dan hasilnya pun hanya sedikit. 

Secara sosial masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung merupakan 

masyarakat yang berasal dari golongan yang sangat memprihatinkan dengan 

kondisi ekonomi yang sangat lemah sehingga memaksa mereka untuk 

berprofesi sebagai pemulung yang setiap harinya harus berada di lokasi 

tempat pembuangan akhir untuk mrngumpulkan barang-barang bekas yang 

dapat mereka jadikan sebagai rupiah untuk menyambung hidup mereka. 
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Masyarakat pemulung yang ada di TPA Jatibarang tidak hanya merupakan 

masyarakat asli wilayah tersebut, tetapi juga terdapat masyarakat yang berasal 

dari daerah lain seperti, kabupaten Semarang, Boyolali, Grobogan, Kendal, 

Kudus bahkan juga dari Bandung yang kemudian tinggal di wilayah tersebut 

dan berprofesi sebagai pemulung di TPA Jatibarang, sebagaimana yang 

diutarakan oleh Pak Joko yang  merupakan staf UPT TPA Jatibarang. 

 

 Disini itu mbak justru pemulungnya lebih banyak yang dari luar 

Semarang. Dari Semarang banyak tapi dari daerah lain juga 

banyak. Grobogan dan Boyolali itu paling banyak. Kadang saya 

heran kenapa mereka bisa sampai kesini gitu. 

 

Penuturan tersebut, bahwa pemulung yang ada di TPA Jatibarang tidak 

hanya merupakan warga asli Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen tetapi 

juga berasal dari daerah-daerah lain yang datang ke kota Semarang untuk 

mencari pekerjaan namun minimnya pengalaman dan tingkat Pendidikan 

mereka yang tergolong rendah sehingga mereka terpaksa menjadi pemulung 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka berasal dari berbagai 

daerah ke kota metropolitan dengan harapan agar mereka dapat memperbaiki 

nasib mereka karena mereka yakin bahwa siapapun yang mencari maka 

mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari. 

Pekerjaan pemulung bukan sebagai pekerjaan terhina, atau pekerjaan yang 

memalukan bagi mereka akan tetapi yang paling penting bagaimana mereka 

bisa membiayai keluarga dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pekerjaan 
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memulung jauh lebih baik dari pada seseorang tidak mempunyai pekerjaan 

atau menganggur.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Muslihatun yang berprofesi 

sebagai pemulung: 

“Alhamdulilah ya mbak dari kerja seperti ini, bisa menyekolahkan 

anak. Yang terpenting anak bisa sekolah mbak biar gak seperti 

orang tuanya. Kalua untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulilah 

cukup. Yang penting kerja keras mbak, pantang menyerah” 

 

Penuturan yang dikemukakan ibu Muslihatun maka dapat di simpulkan 

bahwa pemulung bukan pekerjaan yang memalukan, terhina dan tercela bagi 

mereka, karena mereka mencari pekerjaan yang lebih baik tidak mudal karena 

memerlukan modal, Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka 

tidak miliki. Jadi mereka melakukan pekerjaan tersebut karena tidak 

memerlukan modal yang besar, cukup dengan ikut serta pengepu yang 

mempunyai modal supaya mereka bisa membiayai keluarganya. Yang paling 

penting bagi mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik, halal, dan dapat 

menghasilkan uang untuk dapat membiayai kelangsungan hidup Bersama 

keluarganya. 

Pada prinsipnya semua orang menginginkan pekerjaan yang lebih baik, 

namun karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mendorong mereka 

melakukan pekerjaan yang lebih baik karena tidak mempunyai pendidikan 

yang memadai. Hal yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan yaitu 

keterampilan kerja, pendidikan dan modal. Di samping itu pekerjaan 
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memulung bukan perbuatan yang tercela, terhina yang harus diketahui oleh 

masyarakat, melainkan pekerjaan yang mulia dan memproduksi atau 

menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati masyarakat luas. 

a. Lama Bekerja Pemulung di TPA Jatibarang 

Pemulung sampah di TPA Jatibarang umunya sudah bekerja 

selama >10 tahun. Dengan jam efektif 6 hari kerja dalam seminggu. 

Adapun waktu kerja para pemulung sampah dimulai pukul 06.00 pagi 

sampai dengan pukul 12.00 siang. Kemudian dilanjut pada sore hari 

mulai pukul 14.00 sampai petang.  

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, pemulung sampah tersebut 

mayoritas berpendidikan rendah hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata 

tingkat pendidikan pemulung adalah Sekolah Dasar (SD). Selain 

berpendidikan rendah pemulung sampah lebih banyak yang tidak 

memiliki keterampilan atau tidak mengenyam pendidikan formal. 

Meskipun sebagian kecil dari mereka memiliki keterampilan akan 

tetapi tidak adanya modal membuat keterampilan yang mereka miliki 

tersebut menjadi sia-sia. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan 

rendahnya pendapatan seorang pemulung sampah karena tidak mampu 

mengolah kembali barang-barang bekas atau tidak mampu membuat 

keterampilan dari barang-barang bekas. 

Pendapatan setiap hari para pemulung sampah berkisar Rp 40.000 

sampai Rp 100.000 bahkan terkadang kurang dari itu. Pendapatan 
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tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan 

kehidupan sandang, kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak bahkan 

biaya tak terduga. Hasil wawancara dengan Jamin (20). 

“disini lebih sering gajian perminggu mbak, soalnya bos tengkulak 

kesini seminggu sekali. Itu pun kalau ada barang yang dijual baru dpt 

uang. Kalau barangnya nggak ada ya enggak. Kalau saya sekitar 

200ribu per hari mbak. Istilahnya saya itu mandiri. Jadi hasilnya 

belum banyak”  

 

Untuk mencukupi kekurangannya para pemulung sampah tersebut 

terpaksa bekerja keras diluar jam bekerja untuk bisa mendapatkan 

tambahan pendapatan.  

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, kondisi pemulung 

sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kelurahan 

Kedungpane Kecamatan Mijen sangat memprihatinkan. Kebanyakan 

dari mereka hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni, berukuran 

kecil seperti gubuk, berdinding gamacca serta seng bekas dan berlantai 

tanah. 

 

b. Bentuk Kemandirian Pemulung Sampah 

Walaupun pemberdayaan sudah dilakukan oleh Instansi dan 

Lembaga-lembaga sosial terhadap para pemulung, namun pemulung 

sampah inilah yang paling berperan dalam proses memberdayakan 

dirinya sendiri, artinya proses pemberdayaaan itu terjadi atas dasar 

kemandirian dan kemauan para pemulung sampah dalam mengubah 
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kehidupannya atau memanfaatkan potensi yang dimilikinya, seperti 

kemauan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan sehingga mereka 

bisa bersaing dengan kelompok masyarakat yang lain, karena 

merekalah yang paling mengetahui tentang kebutuhannya dan 

bagaimana cara memenuhinya, pihak luar hanya berfungsi sebagai 

motivator dan fasilitator. 

Adapun upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memberdayakan 

dirinya sendiri yaitu, sebagian dari pemulung sampah memilih untuk 

menyekolahkan anaknya dari hasil memulung ataupun dengan uang 

pinjaman dengan harapan anaknya tersebut bisa sukses dan memutus 

rantai kemiskinan, memotivasi dirnya sendiri agar bisa mendapat 

barang-barang bekas lebih banyak dengan cara, menghilangkan sikap 

malas dan bersandar pada nasib yang biasa mereka alami sehingga 

mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak mau berusaha untuk mencari 

pekerjaan lain. 

 

c. Tidak Mudah Putus Asa 

Berdasarkan hasil wawancara (19 Agustus 2019) penulis dengan 

para pemulung sampah mayoritas para pemulung sampah yang bekerja 

di (TPA) Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kelurahan 

Kedungpane Kecamatan Mijen berpendidikan rendah, mereka hanya 

tamat Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak sekolah, sehingga mereka 
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tidak bisa mencari pekerjaan lain yang blebih baik karena minimnya 

ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadi tantangan yang dihadapi 

para pemulung sampah dalam mengubah nasibnya, berusaha hingga 

tidak mudah putus asa agar garis kemiskinan tidak terjadi juga kepada 

anak-anak mereka. 

 

3. Kontribusi Pemulung Dalam Ekonomi Keluarga di TPA Jatibarang 

Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Secara umum, pendapatan pemulung adalah dengan kumpulan-kumpulan 

sampah atau barang bekas di TPA. Kehidupan ekonomi pemulung dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga seringkali menjadi persoalan yang besar 

dalam setiap kehidupan pemulung. Kehidupan pemulung  selalu identik 

dengan kemiskinan disebabkan dangan faktor minimnya perekonomian rumah 

tangga, pendapatan pemulung satu-satunya adalah bersumber dari semua hasil 

kumpulan sampah dan barang rongsokan di TPA Jatibarang. 

Pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

masih menjadi permasalahan rumah tangga, papan yang didefinisikan sebagai 

tempat tinggal setiap kehidupan manusia adalah suatu keharusan bagi setiap 

individu untuk memberikan peneduhan bagi dirinya sendiri dan juga orang-

orang sekitar. Tempat peneduh para pemulung atau tempat kediaman 

pemulung dapat dilihat dari realitasnya, secaara umum rumah para pemulung 

rata-rata masih dalam bentuk sederhana yang bahannya terbuat dari kayu dan 
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seng, dengan ukuran panjangnya 3 meter dengan lebar 4 meter dan rumah 

yang dibangun adalah rumah yang berbentuk semi permanen. Pada umumnya 

komplek perumahan pemulung terbuat dari bahan kayu, plastik dan dilindungi 

dengan seng bekas sebagai atap rumah, adapun seng yang digunakan adalah 

seng hasil dapat di TPA, selanjutnya didepan-depan komplek perumahan para 

pemulung dipenuhi oleh tumpukan botol-botol dan barang bekas lainnya. 

Meskipun perekonomian mereka terbatas dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga, tetapi para pemulung tidak memberhentikan dirinya bekerja di 

sektor informal. Yang mendorong seseorang bekerja sebagai pemulung di 

bidang sektor informal adalah faktor Pendidikan, kurangnya kemampuan atau 

skill, internal rumah tangga, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan faktor 

lain sebagainya. 

Faktor Pendidikan berpengaruh besar dalam hal mencari pekerjaa . 

pemulung pada umumnya menyelesaikan Pendidikan akhirnya pada tingkatan 

Pendidikan SD dan SMP. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh setiap 

pemulung maka para pemulung cenderung untuk bekerja disektor informal 

yaitu dengan mengutip-ngutip setiap sampah yang mengandung nilai jualnya. 

Sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan mengharapkan ijazah yang tidak ada 

nilai dan fungsinya lagi, setiap permasalahan dan kesulitan dalam mencari 

pekerjaan, maka solusi dan jalan keluar satu-satunya dari setiap permasalahan 

adalah bekerja di bidang sektor informal dan menjadikan dirinya untuk 

berprofesi sebagai pemulung di TPA Jatibarang. 
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Faktor lainnya yang menjadikan seseorang sebagai pemulung adalah 

faktor kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan tanggungan dalam rumah 

tangga. Bapak Sutikno yang berumur 46 tahun, dan menjadikan dirinya 

sebagai pemulung karena beban dan tanggungan dalam rumah, yaitu istri dan 

anak, dengan kebutuhan Pendidikan sekolah anak setiap harinya, maka profesi 

sebagai pemulung lebih mudah mendapatkan uang dalam sehari-hari, biaya 

kebutuhan dengan biaya pendapatan dalam sehari-hari terjadi ketimpangan. 

Pekerjaan sebagai pemulung merupakan pekrjaan yang menyenangkan. 

Tetapi kesenangan untuk menjadi pemulung tidak sepenuhnya bahagia 

melainkan ada tekanan yang menjadikan mereka gembira terhadap profesinya 

sebagai pemulung, tekanan mereka dapatkan dalam setiap kehidupan adalah 

tekanan ekonomi keluarga. 

Dari kontribusi sebagai pengumpul sampah atau barang bekas yang 

didapatkan oleh setiap pemulung sehari-hari masih berada dalam keadaan 

kehidupan yang kurang baik. Artinya kebutuhan hidup seorang pemulung 

sama hal nya dengan kebutuhan hidup yang bukan dari profesi sebagai 

pemulung. Pemulung mendapatkan pendapatnya dipenuhi untuk keperluan 

rumah tangga seperti kebutuhan makanan, belanja beras, ikan sayur dan 

kebutuhan makanan lainnya, tetapi pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

seorang pemulung tidak sama rata dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

kota, kualitas kehidupan antara komunitas pemulung dengan pemulung itu 

sama, tetapi kualitas kehidupan peemulung tidak sama dengan kualitas 
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kehidupan masyarakat perkotaan. Dari sisi kehidupan pekerjaan jelas ada 

perbedaan, masyarakat perkotaan mendapatkan pekerjaan yang tidak 

dikucilkan dan juga tidak dimarjinalkan, tetapi sebaliknyapekerjaan sebagai 

pemulung mendapatkan tekanan, dikucilkan dan juga dimarjinalkan dari 

kehidupan perkotaan. 

Kehidupan sosial ekonomi pemulung merupakan kehidupan sosial 

perekonomian dibawah rata-rata dengan pendapatan yang mereka dapatkan 

dalam satu hari. Secara umum pendapatan pemulung adalah dengan 

pengumpulkan barang bekas di TPA Jatibarang. Sampah atau barang bekas 

yang dijadikan sebagai sumber penghidupan dalam setiap pemenuhan 

kebutuhan hidup rumah tangga. Pemulung dan sampah adalah dua hal yang 

selalu dsatukan, dimana setiap sampah itu merupakan sumber penghidupan 

pemulung sehari-hari. Untuk itu sampah-sampah yang telah dibuang oleh 

mobil truk sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang, selanjutnya 

sampah tersebut di kumpulkan kembali oleh para pemulung dengan memilah 

milah sampah yang berguna dan masih mengandung nilai jual sebagai sumber 

penghidupan  masyarakat pemulung. 

a. Tabungan  

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk 

perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari 

kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. 

Tabungan merupakan salah satu sarana paling penting dalam 
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meningkatkan kesejahteraan keluarga (Yasid, 2009:90). Tabungan 

berguna untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. Seperti yang disampaikan oleh Jamin (34) memiliki tabungan 

merupakan sebuah keuntungan apabila ada sesuatu hal yang mendesak. 

“Dengan penghasilan saya yang tidak banyak, sedikit-sedikit saya 

menyisihkan penghasilan. Apalagi saya punya anak, kan butuh biaya 

sekolah juga mbak” 

 

 Selain itu, menabung juga berguna untuk berjaga-jaga bilamana 

seseorang membutuhkan dana secara tiba-tiba. Menurut UU No. 10 Tahun 

1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetatpi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung 

adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai 

pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan 

masyarakat. 

b. Pemenuhan Kebutuhan  

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang 

dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. 

Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret 

(nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, 

ingin dihargai, atau dihormati. Maka kebutuhan manusia bersifat tidak 

terbatas.  
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B. Pembahasan  

Secara umum profesi sebagai pemulung telah menjadi fenomena yang lumrah 

didalam masyarakat Kelurahan Kedungpane khususnya di Kawasan TPA 

Jatibarang. Meningkatnya angka pemulung setiap tahunnya di TPA Jatibarang 

diawali dari tidak adanya pekerjaan yang menetap bagi masyarakat secara 

umumnya. Oleh karena itu diantara masyarakat yang berstatus sebagai  

pengangguran yang tidak jelas, sehingga sikap setiap individu memilih untuk 

bekerja disektor informal yaitu berprofesi sebagai pemulung. 

Keberadaan pemulung tentu menimbulkan berbagai asumsi tentang pemulung 

itu sendiri, masyarakat cenderung apatis dengan kehadiran pemulung. Banyak 

diantara warga masyarakat beranggapan bahwa pemulung adalah kelompok 

pekerja yang kurang mengerti dan tidak menanamkan budi pekerti dalam dirinya. 

Masyarakat beranggapan bahwa pemulung itu panjang tangan, pemulung sangat 

kumuh, dan sebagainya. Padahal kalau dicermati, pemulung merupakan 

komponen masyarakat yang mempunyai peranan besar dalam masalah 

penyelamatan lingkungan. Mereka memilah-milah sampah, sehingga benda-benda 

yang dianggap sampah oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali melalui 

proses daur ulang sampah. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa barang 

bekas (sampah) yang dibuang sudah tidak berguna lagi. Namun tidak sedikit pula 

orang yang beranggapan bahwa barang bekas (sampah) merupakan lahan usaha 

yang sangat potensial untuk menghidupi sebagian masyarakat dan keluarganya. 

Jadi bagi pemulung barang bekas (sampah) adalah sumber nafkah utama dalam 



68 

 

 

 

kehidupan mereka. Pekerjaan memulung bukan suatu cita-cita yang 

sesungguhnya, namun dibalik kenyataan tidak bisa dipungkiri kerna tidak ada 

pilihan lain, kacuali harus menerimanya dengan menelan pahit suatu kenyataan 

dalam kehidupan yang begitu sangat susah, karena mereka tidak memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir di bidang profesi lain. 

Sikap kerja keras, tekun, ulet dan teliti sangat berkaitan erat. Hal ini sangat 

ditunjukkan oleh setiap pemulung yang berada di TPA Jatibarang. Mereka sangat 

berusaha dengan giat atau keras dan akan lebih maksimal apabila diiringi dengan 

ketekunan, keuletan dan ketelitian. Berikut ini contoh yang menunjukkan perilaku 

kerja keras, tekun, ulet dan teliti, yaitu : 

1. Bersungguh-sungguh mencari rizky yang halal. 

2. Tidak mudah putus asa apabila dalam bekerja menemui hambatan, tetap 

berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. 

3. Segera menyelesaikan pekerjaan tidak menunda-nundanya. 

4. Apabila telah berhasil memperoleh apa yang telah direncanakan, tidak 

cepat merasa puas, akan tetapi terus terpacu untuk lebih kreatif. 

5. Apabila menghadapi pekerjaan yang tidak disukai, maka tetap tekun 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati sabar. 

6. Senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

7. Apabila mengalami kegagalan dalam sebuah pekerjaan, maka tidak 

merasa putus asa, namun mengoreksi kembali langkah-langkah yang telah 

dilakukan untuk perbaikan yang akan datang. 
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8. Melakukan pekerjaan didahului dengan perencanaan yang matang. 

9. Melakukan pekerjaan dengan fisik yang kuat dan hati senang sehingga 

pekerjaan dapat dilakukan dengan ringan.  

Sikap kerja keras harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Caranya dengan 

menjalankan sesuatu secara sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. 

Bekerja keras harus dilakukan, meskipun memulainya dari hal-hal kecil dan 

terbatas.  

Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab masyarakat di sekitar kawasan 

TPA Jatibarang memilih bekerja sebagai pemulung. Lemahnya ekonomi 

masyarakat pemulung memaksa mereka untuk bekerja sebagai pemulung, dan 

untuk dapat menyambung hidup mereka maka mereka memerlukan uang agar 

dapat membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka dan untuk bisa 

mendapatkan uang tentunya mereka membutuhkan pekerjaan dan oleh karena itu 

salah satu pekerjaan yang bisa mereka lakukan saat ini adalah sebagai pemulung, 

hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi mereka yang semakin hari semakin 

mendesak dan mengharuskan mereka untuk mendapatkan uang demi 

kelangsungan hidup mereka pada saat sekarang dan masa akan datang. 

Kehidupan ekonomi pemulung tidak pernah lepas dari setiap kumpulan 

barang bekas dan sampah yang mengandung nilai jual, yang kemudia dikutip 

kembali oleh setiap pemulung di TPS Jatibarang, oleh karena itu penghasilan 

yang didapatkan sehari-hari dari pemulung adalah dari hasil kumpulan barang 
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bekas dilingkungan TPA Jatibarang. Kemudian hasil pendapatan yang didapatkan 

dari setiap kumpulan barang bekas dan juga hasil kutipan sampah-sampah yang 

masih mengandung nilai jualnya. Dengan demikian kehidupan pemulung dapat 

terarah dengan baik meskipun pendapatan perekonomiannya berada dibawah 

garis kemiskinan dalam sehari-hari. Meskipun pendapatan pemulung dalam 

sehari-hari rendah tetapi pendapatan dapat mencukupi setiap kebutuhan yang 

dibutuhkan pada saat itu, jika dibandingkan dengan masyarakat yang kegiatan dan 

aktivitas kerjanya belum menjelaskan pendapatannya dalam sehari-hari. Oleh 

karena itu sebagian dari orang lebih memilih untuk bekerja sebagai pemulung dari 

pada duduk atau membuang waktu yang tidak jelas dalam satu hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang 

berjudul “Karakter Kerja Keras Pemulung Di Kawasan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) Jatibarang Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota 

Semarang” dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Latar Belakang kehidupan sosial pemulung di kawasan TPA 

Jatibarang  Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen kota Semarang, adalah 

masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung yang kondisi ekonomi lemah 

sehingga membuat mereka menjadi pemulung. Pekerjaan  sebagai pemulung 

bukan merupakan pilihan utama, dan hampir setiap hari waktu mereka hanya 

dihabiskan di tempat pembuangan sampah. hal ini menunjukkan bahwa ada 

karakter kerja keras didalam diri pemulung tersebut karena dengan semakin 

panjang jam kerja maka semakin banyak uang yang akan meeka dapat. 

 

2. Kehidupan ekonomi pemulung tidak pernah lepas dari setiap 

kumpulan barang bekas dan sampah yang mengandung nilai jual, yang 

kemudian dikutip kembali oleh setiap pemulung di TPA Jatibarang. Oleh 

karena itu penghasilan yang di dapatkan  sehari-hari dari pemulung adalah 

hasil kumpulan barang bekas dilingkungan TPA Jatibarang. Kemudian hasil 

pendapatan yang didapatkan dari setiap kumpulan barang bekas dan juga hasil 
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kutipan sampah-sampah yang masih mengandung nilai jualnya. Dengan 

demikian kehidupan pemulung dapat terarah dengan baik meskipun 

pendapatan perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan dalam sehari-

hari. 

 

B. Saran 

1. Kehidupan ekonomi masyarakat pemulung TPA Jatibarang yang 

dibawah garis kemiskinan harus menjadi perhatian serius oleh pihak 

pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang baik bagi 

mereka semua dan merubah cara pandang yang baik dengan kehadiran para 

pemulung di TPA Jatibarang. 

2. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi sosial 

masyarakat pemulung utamanya kondisi ekonomi mereka, dan juga anak-anak 

pemulung untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik agar masa 

depan mereka bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka, sehingga 

mereka tidak perlu lagi menjadi seorang pemulung. 

3. Diharapkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pemulung untuk 

lebih memperhatikan pendidikan dan pergaulan anak-anak mereka sehingga 

pendidikan mereka menjadi tidak terbengkalai dan mendapatkan pekerjaan 

yang lebih layak. 
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Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FIS Unnes 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

Lampiran 3 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 Instrumen Penelitian 

RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG 

No  Rumusan Masalah  Indikator Penelitian Pertanyaan  Subjek  Cara pengumpulan  

1. Karakter kerja keras 

pemulung di kawasan 

TPA Jatibarang 

1) Sungguh-

sungguh 

 

1) Sudah berapa lama anda 

menggeluti pekerjaan ini? 

2) Berapa lama waktu dalam 

sehari anda bekerja? 

3) Apakah tidak ada 

pekerjaan lain yang dapat 

anda lakukan? 

Pemulung 1) Wawancara 

2) Observasi  

  2) Tidak mudah 

putus asa 

4) Apakah anda yakin bahwa 

sebagai pemulung dapat 

menghidupi keluarga? 

5) Apakah menjadi 

  



 

 

 

pemulung merupakan 

pekerjaan tetap atau 

sebagai sampingan? 

  3) Kemandirian  6) Bagaimana anda bisa 

memperoleh jenis 

pekerjaan ini? 

7) Mengapa anda 

memutuskan bekerja 

sebagai pemulung? 

8) Mengapa memilih TPA 

Jatibarang sebagai tempat 

kerja? 

9) Apakah anda bekerja 

menjadi keputusan senidri 

atau keputusan orang tua? 

10)  Apakah anda dapat 

  



 

 

 

memenuhi kebutuhan 

hanya dengan sebagai 

pemulung? 

  4) Kerja sama 11)  Apakah anda 

bekerjasama dengan 

pemulung lain dalam 

mencari nafkah? 

12) Apabila ada hari libur, 

dimanfaatkan tetap 

bekerja atau tidak? 

  

2. Kontribusi pemulung 

dalam ekonomi 

keluarga di Kawasan 

TPA Jatibarang 

1) Pengelolaan  13) Bagaimana mengolah 

sampah-sampah ini agar 

bisa menjadi nominal? 

14) Dialokasikan untuk apa 

sajakah penghasilan yang 

anda terima? 

Pemulung  1) Wawancara 

2) Observasi  



 

 

 

15) Berapa jumlah presentase 

yang dianggarkan untuk 

Pendidikan? 

  2) Pendapatan  16) Berapakah jumlah 

pendapatan yang anda 

peroleh? 

17) Apakah ada pendapatan 

selain dari bekerja disini? 

18) Apakah pendapatan yang 

anda terima di sisihkan 

untuk menabung? 
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Lampiran 5 Hasil Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN 

 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG 

 

Responden Pemulung di TPA Jatibarang 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Muslihatun 

2. Usia  : 44 tahun 

3. Jenis Kelamin : Perempuan  

B. Daftar Pertanyaan  

1. Berapa lama anda menggeluti pekerjaan ini ? 

Jawab : 14 tahun 

2. Berapa lama waktu dalam sehari anda bekerja ? 

Jawab : pukul 07.00 – 18.00. 

3. Apakah tidak ada pekerjaan lain yang dapat anda lakukan ? 

Jawab : tidak ada. 

4. Apakah anda yakin bahwa sebagai pemulung dapat menghidupi keluarga ? 

Jawab : bisa mencukupi kebutuhan keluarga. 

5. Apakah menjadi pemulung merupakan pekerjaan tetap atau sebagai sampingan ? 

Jawab : pekerjaan tetap. 

6. Bagaimana anda bisa memperoleh jenis pekerjaan ini ? 

Jawab : ikut dengan suami. 

7. Mengapa anda memutuskan bekerja sebagai pemulung ? 

Jawab : lebih baik ikut suami bekerja daripada dirumah, bisa untuk menambah 

penghasilan. 

8. Mengapa memilih TPA Jatibarang sebagai tempat bekerja ? 

Jawab : tidak diperbolehkan suami. 

9. Apakah bekerja menjadi keputusan sendiri atau keputusan orang tua ? 

Jawab : keputusan sendiri. 

10. Apakah anda dapat memperoleh kebutuhan hanya sebagai pemulung ? 

Jawab : alhamdulilah cukup. Yang terpenting ada niat, kerja keras, dan pantang 

menyerah. 



 

 

 

11. Apakah anda bekerjasama dengan pemulung lain dalam mencari nafkah ? 

Jawab : iya,bekerjasama dengan pmulung lain. 

12. Apabila ada hari libur, dimanfaatkan untuk tetap bekerja atau tidak ? 

Jawab : lebih baik tetap bekerja, kecuali ada acara mendesak itu baru libur. 

13. Bagaimana mengolah sampah-sampah ini agar menjadi nominal ? 

Jawab : sampah-sampah ini kita pilih, lalu dikumpulkan sesuai bahannya baru kemudian 

di jual ke tengkulak. 

14. Dialokasikan untuk apa sajakah penghasilan yang anda terima ? 

Jawab : untuk makan sehari-hari, disimpan, buat sekolah anak 

15. Berapa jumlah presentase yang dianggarkan untuk Pendidikan ? 

Jawab : seadanya saja. Yang penting anak bisa sekolah lulus. 

16. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh ? 

Jawab : kalau pas banyak satu minggu bisa mencapai satu juta, kalau sedikit lima ratus 

ribu sampai enam ratu ribu kira-kira. 

17. Apakah ada pendapatan selain dari bekerja disini ? 

Jawab : tidak ada. 

18. Apakah pendapatan yang anda terima di sisihkan untuk menabung ? 

Jawab : iya ditabung. Menyimpan sedikit-sedikit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN 

 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG 

 

Responden Pemulung di TPA Jatibarang 

A. Identitas Informan 

4. Nama  : Dalmuji 

5. Usia  : 50 tahun 

6. Jenis Kelamin : laki-laki 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Berapa lama anda menggeluti pekerjaan ini ? 

Jawab : sekitar 25 tahun 

2. Berapa lama waktu dalam sehari anda bekerja ? 

Jawab : pukul 08.00 – 15.00 

3. Apakah tidak ada pekerjaan lain yang dapat anda lakukan ? 

Jawab : tidak ada 

4. Apakah anda yakin bahwa sebagai pemulung dapat menghidupi keluarga ? 

Jawab : yakin  

5. Apakah menjadi pemulung merupakan pekerjaan tetap atau sebagai sampingan ? 

Jawab : pekerjaan tetap 

6. Bagaimana anda bisa memperoleh jenis pekerjaan ini ? 

Jawab : dari teman yang kebetulan mulung disini juga. 

7. Mengapa anda memutuskan bekerja sebagai pemulung ? 

Jawab : tidak ada pekerjaan lain. 

8. Mengapa memilih TPA Jatibarang sebagai tempat bekerja ? 

Jawab : karena sampahnya banyak. Sekota Semarang dibuangnya kesini semua. 

 

9. Apakah bekerja menjadi keputusan sendiri atau keputusan orang tua ? 

Jawab : keputusan sendiri. 

10. Apakah anda dapat memperoleh kebutuhan hanya sebagai pemulung ? 

Jawab : alhamdulilah yang penting cukup. 

11. Apakah anda bekerjasama dengan pemulung lain dalam mencari nafkah ? 

Jawab : bekerjasama dengan yang lain. 



 

 

 

12. Apabila ada hari libur, dimanfaatkan untuk tetap bekerja atau tidak ? 

Jawab : tetap bekerja. Hasilnya lumayan. 

13. Bagaimana mengolah sampah-sampah ini agar menjadi nominal ? 

Jawab : disortir sesuai jenisnya, biasanya tiap minggu tengkulak datang. 

14. Dialokasikan untuk apa sajakah penghasilan yang anda terima ? 

Jawab : kebutuhan pokok saja. 

15. Berapa jumlah presentase yang dianggarkan untuk Pendidikan ? 

Jawab : kira-kira 50%. 

16. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh ? 

Jawab : 400 – 500 ribu per minggu. 

17. Apakah ada pendapatan selain dari bekerja disini ? 

Jawab : tidak ada. 

18. Apakah pendapatan yang anda terima di sisihkan untuk menabung ? 

Jawab : iya ditabung. 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN 

 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG 

 

Responden Pemulung di TPA Jatibarang 

A. Identitas Informan 

7. Nama  : Evi Linawati 

8. Usia  : 25 tahun 

9. Jenis Kelamin : Perempuan 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Berapa lama anda menggeluti pekerjaan ini ? 

Jawab : sekitar 3 tahun. 

2. Berapa lama waktu dalam sehari anda bekerja ? 

Jawab : dari  pukul 03.00 – 17.00 

3. Apakah tidak ada pekerjaan lain yang dapat anda lakukan ? 

Jawab : tidak ada. 

4. Apakah anda yakin bahwa sebagai pemulung dapat menghidupi keluarga ? 

Jawab : iya yakin. 

5. Apakah menjadi pemulung merupakan pekerjaan tetap atau sebagai sampingan ? 

Jawab : pekerjaan tetap. 

6. Bagaimana anda bisa memperoleh jenis pekerjaan ini ? 

Jawab : ikut suami. 

7. Mengapa anda memutuskan bekerja sebagai pemulung ? 

Jawab : buat bantu-bantu suami. 

8. Mengapa memilih TPA Jatibarang sebagai tempat bekerja ? 

Jawab : karena suami disini ya ikut saja. 

 

9. Apakah bekerja menjadi keputusan sendiri atau keputusan orang tua ? 

Jawab : keputusan bersama suami. 

10. Apakah anda dapat memperoleh kebutuhan hanya sebagai pemulung ? 

Jawab : iya 

11. Apakah anda bekerjasama dengan pemulung lain dalam mencari nafkah ? 

Jawab : iya 



 

 

 

12. Apabila ada hari libur, dimanfaatkan untuk tetap bekerja atau tidak ? 

Jawab : kalau tidak ada halangan ya tetap kerja. 

13. Bagaimana mengolah sampah-sampah ini agar menjadi nominal ? 

Jawab : nanti di jual ke tengkulak. 

14. Dialokasikan untuk apa sajakah penghasilan yang anda terima ? 

Jawab : buat sekolah anak, buat makan, buat bayar sewa, 

15. Berapa jumlah presentase yang dianggarkan untuk Pendidikan ? 

Jawab : secukupnya. 

16. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh ? 

Jawab : 300 – 400 ribu  

17. Apakah ada pendapatan selain dari bekerja disini ? 

Jawab : tidak ada 

18. Apakah pendapatan yang anda terima di sisihkan untuk menabung ? 

Jawab : iya ditabung. 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER KERJA KERAS PEMULUNG DI KAWASAN 

 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) JATIBARANG 

KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG 

 

Responden Pemulung di TPA Jatibarang 

A. Identitas Informan 

10. Nama  : Suparno 

11. Usia  : 49tahun 

12. Jenis Kelamin : Laki-laki 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Berapa lama anda menggeluti pekerjaan ini ? 

Jawab : 15 tahun 

2. Berapa lama waktu dalam sehari anda bekerja ? 

Jawab : mulai pukul 07.00 – 18.00, biasanya nanti dilanjut jam 20.00 – 22.00 

3. Apakah tidak ada pekerjaan lain yang dapat anda lakukan ? 

Jawab : tidak ada 

4. Apakah anda yakin bahwa sebagai pemulung dapat menghidupi keluarga ? 

Jawab : yay akin, harus cukup 

5. Apakah menjadi pemulung merupakan pekerjaan tetap atau sebagai sampingan ? 

Jawab : tetap 

6. Bagaimana anda bisa memperoleh jenis pekerjaan ini ? 

Jawab : diajak sama tetangga 

7. Mengapa anda memutuskan bekerja sebagai pemulung ? 

Jawab : dulu saya keluar dari pabrik  

8. Mengapa memilih TPA Jatibarang sebagai tempat bekerja ? 

Jawab : ikut temen, karena disini TPAnya Kota Semarang jadi sampahnya banyak 

 

9. Apakah bekerja menjadi keputusan sendiri atau keputusan orang tua ? 

Jawab : keputusan sendiri 

10. Apakah anda dapat memperoleh kebutuhan hanya sebagai pemulung ? 

Jawab : iya  

11. Apakah anda bekerjasama dengan pemulung lain dalam mencari nafkah ? 

Jawab : iya Bersama pemulung yang lain 



 

 

 

12. Apabila ada hari libur, dimanfaatkan untuk tetap bekerja atau tidak ? 

Jawab : tetap bekerja 

13. Bagaimana mengolah sampah-sampah ini agar menjadi nominal ? 

Jawab : yang penting kita pilah-pilah nanti kita jual ke tengkulak 

14. Dialokasikan untuk apa sajakah penghasilan yang anda terima ? 

Jawab : makan, kebutuhan sehari-hari, kontrakan, sekolah anak 

15. Berapa jumlah presentase yang dianggarkan untuk Pendidikan ? 

Jawab : tergantung kebutuhan sekolah saja, kalau ada uang ya bisa buat beli seragam, 

buku, dan lain lain 

16. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh ? 

Jawab : sekitar 800-900 ribu per minggu 

17. Apakah ada pendapatan selain dari bekerja disini ? 

Jawab : tidak  

18. Apakah pendapatan yang anda terima di sisihkan untuk menabung ? 

Jawab : tergantung kebutuhan, kalau ada sisa ya ditabung 

  



 

 

 

Lampiran 6 Dokumentasi 
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Lokasi pembuangan sampah TPA Jatibarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


