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ABSTRAK 

 
Lestari, Puji. 2005. Profil Pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang dan Partisipasinya dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan. 
Sarjana PPKn Jurusan hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 74 halaman. 

 

Kata Kunci: Profil, Pemulung, Desa Deliksari, Partisipasi, Menciptakan,      
Kebersihan, Lingkungan 

 

Fenomena pemulung yang ada di Dukuh Deliksari merupakan gambaran 
kehidupan kaum migran yang mempunyai kualitas sumber daya yang rendah 
sehingga untuk tetap bertahan hidup mereka harus bekerja di sektor informal antara 
lain sebagai pemulung, dimana pemulung merupakan suatu pekerjaan yang memiliki 
tingkat penghasilan yang sangat rendah karena terkait dengan jenjang pendidikan 
dan keterampilan yang tidak mereka miliki.   

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil pemulung di 
Desa Sukorejo khususnya di Dukuh Deliksari, dimana profil ini meliputi keadaan 
ekonomi, kehidupan sosial dan status sosialnya, pendidikan dan aspirasi pemulung 
dimasa yang akan datang serta partisipasi pemulung dalam menciptakan kebersihan 
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemulung yang 
meliputi keadaan ekonomi, kehidupan sosial dan status sosialnya, pendidikan dan 
aspirasi pemulung dimasa yang akan datang ; serta untuk mengetahui partisipasi 
pemulung.  

Fokus dalam  penelitian ini adalah profil pemulung di Dukuh Deliksari Desa 
Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang meliputi keadaan ekonomi, 
kehidupan sosial dan status sosialnya, pendidikan dan aspirasi pemulung dimasa 
yang akan datang dan partisipasi pemulung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pendanaan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan partisipasi para 
pemulung sehingga dapat menentukan kebijaksanaan sebagai wujud untuk 
menghargai keberadaan pemulung karena para pemulung tersebut dalam 
kenyataannya  telah ikut berperan serta dalam upaya menciptakan kebersihan 
lingkungan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
memaparkan berbagai data yang  diperolah dari hasil pengamatan dan wawancara. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara pemulung dan warga 
terjalin dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kerja bakti yang 
diadakan setiap hari minggu. Mengenai status sosialnya didasarkan pada jenis barang  
bekas yang ia dapatkan, sedangkan keadaan ekonomi para pemulung sangat 
memprihatinkan karena jumlah pendapatan yang tidak sebanding dengan jumlah 



 

 

pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap harinya sehingga tingkat kemakmuran 
dan kesejahteraan keluarga pemulung sangat rendah, jenjang pendidikan mereka 
sangat rendah sehingga kualitas sumber daya yang mereka miliki juga rendah, 
mereka memiliki aspirasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari 
sekarang. Partisipasi mereka dalam menciptakan kebersihan lingkungan meliputi 
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sedangkan pendanaannya tidak 
karena jumlah pendapatan mereka yang kecil hal ini ditandai dengan adanya 
pekerjaan pemulung yang setiap harinya seelalu berencana untuk memunguti sampah 
pada keesokaan harinya sambil mengawasi di mana ada sampah yang berserakan 
untuk diambil.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemulung 
memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya dimana hal ini terbukti dengan 
adanya kerja bakti yang diadakan setiap minggu. Status sosial pemulung dapat 
dibedakan berdasarkan pada jenis-jenis barang yang mereka dapatkan setiap hari, 
sedangkan kehidupan ekonomi mereka sangatlah memprihatinkan karena rendahnya 
jumlah penghasilan yang diperoleh tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan 
mereka,  sebagian besar pemulung di Dukuh Deliksari tidak pernah sekolah karena 
keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tua mereka meskipun demikian mereka 
mempunyai aspirasi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan 
datang. 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama ditujukan bagi 
pemulung, agar dalam bekerja pemulung selalu bersikap jujur yaitu dengan tidak 
mengambil barang yang bukan miliknya untuk menciptakan persepsi yang baik pada 
warga. Masyarakat, adanya sikap yang baik kepada pemulung tanpa melihat 
penampilannya tetapi lebih melihat pada manfaat yang ada pada pemulung itu. 
Pemerintah, hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakatnya secara 
langsung untuk memberikan bantuan yang tepat  bagi warganya, penyuluhan dan 
pemberdayaan pemulung dengan cara memberikan pembinaan keterampilan, 
pendampingan dan pemodalan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Salah satu kondisi yang memprihatinkan dari Negara Indonesia adalah 

tingginya tingkat kepadatan penduduk tetapi tidak diimbangi oleh tingkat 

pertumbuhan ekonomi kota. Kenaikan tingkat kepadatan penduduk disebabkan oleh 

adanya migrasi penduduk desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Faktor-faktor 

yang menjadi pendorong bagi migrasi ke kota salah satunya adalah kepadatan 

penduduk dan kemiskinan. Kesemuanya ini menghasilkan suatu keadaan dimana 

alternatif untuk memperoleh pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang layak di 

desa menjadi terbatas, tetapi hal ini tidak mungkin mendorong warga desa untuk 

bermigrasi ke kota kalau kota itu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk 

menyerap para pendatang dari desa sebagai tenaga-tenaga kerja di sektor-sektor 

informal. 

Warga desa yang datang ke kota karena desakan ekonomi pada umumnya 

adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di desanya. 

Mereka biasanya juga bukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau 

keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan dalam 

struktur-struktur formal yang ada, yang dapat menghasilkan pendapatan yang baik 

untuk dapat hidup secara layak. Kalau mereka datang secara perorangan maka 

dengan mudah mereka dapat mencari akomodasi penginapan dan bermukim untuk 



 

 

sementara secara sederhana saja. Kalau mereka mempunyai kenalan dari desa yang 

sama atau mempunyai kerabat yang memang sudah ada di kota, mereka akan hidup 

menumpang sementara itu mereka mencari kerja atau mengerjakan apa saja yang 

dapat menghasilkan uang. 

Pendatang-pendatang baru yang membawa keluarganya biasanya sukar  

mendapatkan tempat untuk menginap di rumah kenalan atau keluarga atau kerabat, 

kecuali kalau mereka itu juga memberikan sumbangan beban rumah tangga kepada 

keluarga yang ditumpangi. Biasanya mereka lalu menempati tanah-tanah kosong 

atau lapangan terbuka, termasuk juga pekuburan tua dan pekuburan Cina. Bahkan 

ada kasus-kasus dimana secara bersama-sama dengan orang senasib, mereka 

menempati tanah-tanah kosong dengan prinsip menempati tempat itu terlebih dahulu 

dan resiko belakangan. 

Penempatan di tanah-tanah kosong seperti itu biasanya  diselesaikan 

berdasarkan hubungan kontrak sewa-menyewa dengan pemilik tanah yang 

bersangkutan. Sedangkan pemukiman di tanah-tanah milik negara biasanya tidak 

berakhir dengan urusan sewa-menyewa tetapi dengan penggusuran atas dasar ganti 

rugi atau pengesahan pemukiman mereka di tanah negara tersebut. Contoh-contoh 

dari hubungan antara pemukim liar dengan pemilik tanah itu biasanya juga 

menunjukkan bahwa pemilik tanah pasti akan kalah sehingga mau tidak mau dia 

akan menjual tanahnya kepada para pemukim tersebut. 

Munculnya pemukiman liar di tanah-tanah kosong, di pekuburan-pekuburan 

dan di tanah-tanah milik negara, antara lain disebabkan oleh kendurnya pengaturan 

tata kota. Kendurnya pengaturan tata kota yang memberikan semacam kemudahan 



 

 

bagi pemukiman pendatang-pendatang baru tersebut yang jika terus menerus 

didiamkan saja oleh pemerintahan kota maka para pemukim tersebut akan diakui 

secara sah sebagai warga di daerah tersebut. 

Di daerah pemukiman liar, yang akhirnya disahkan oleh pemerintahan kota 

setempat sebagai pemukiman biasa atau kampung, harga tanah meningkat dari 

tangan pertama ke tangan berikutnya. Sebuah tempat pemukiman liar biasanya 

muncul dengan dimulainya beberapa orang dengan membuat gubuk-gubuk 

sederhana yang terbuat dari berbagai bahan bekas. Kemudian sejumlah orang lain 

menyusul membangun gubuk-gubuk. Bila tidak ada pejabat pemerintahan kota atau 

polisi yang mengusir mereka maka jumlah gubuk akan bertambah dan gubuk itu 

lama kelamaan akan berubah menjadi rumah-rumah sederhana yang semi permanen. 

Setelah berjalan cukup lama tanpa ada gangguan, rumah-rumah yang dapat 

digolongkan sebagai rumah permanen mulai nampak terlihat dibangun di sana-sini.  

Pemukim liar dapat digolongkan dalam dua kelompok yakni mereka yang 

mempunyai uang dan mereka yang tidak mempunyai uang. Lebih lanjut, mereka 

juga dapat digolongkan lagi dalam : pertama, mereka yang mempunyai relasi atau 

kerabat atau kenalan yang dapat dan mau membantu mereka untuk dapat hidup layak 

; kedua, mereka yang mempunyai relasi tetapi tidak dapat dan atau tidak mau 

membantu mereka untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak sehingga 

kehidupan mereka bisa lebih baik ; ketiga, mereka yang mempunyai relasi tetapi 

ditipu dan diperas tenaganya untuk kepentingan relasinya dalam usaha memperbaiki 

taraf kehidupannya ; keempat, adalah mereka yang tergolong sebagai orang yang 

tidak mempunyai relasi di kota. 



 

 

Diantara para pendatang dari desa yang mengadu nasibnya di kota maka 

kelompok yang paling beruntung adalah mereka yang mempunyai bekal uang untuk 

modal dan yang mempunyai relasi (biasanya saudara atau kerabat dekat) yang mau 

membantunya. Sedangkan di antara mereka yang paling tidak beruntung adalah 

kelompok yang tergolong sebagai orang-orang yang tidak mempunyai bekal uang 

dan tidak mempunyai relasi yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk dimintai 

bantuan dalam kesulitan. Diantara kedua golongan ini yang, masih terdapat berbagai 

golongan lagi yang banyak jumlah dan coraknya. 

Keuntungan mempunyai relasi di kota bagi para pendatang baru dari desa, 

bukan semata-mata demi memberikan tempat berlindung (yang biasanya untuk 

sementara) atau mencari pekerjaan, tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka 

mendapat banyak petunjuk dari relasinya yang dapat mereka gunakan untuk 

menghadapi lingkungan kota yang khusus. Dengan demikian mereka dapat tetap 

melangsungkan kehidupannya dan bahkan menarik keuntungan-keuntungan dari 

berbagai kesempatan yang ada atau terwujud dalam lingkungan yang dihadapinya 

(Suparlan dalam Aswab, 1986: 43). 

Dari keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi yang diperolehnya, mereka 

dapat mengubah kedudukan sebagai pemukim liar di kota menjadi warga kota yang 

sah, karena telah mempunyai KTP. Ini berbeda keadaannya dengan mereka yang 

tergolong tidak mempunyai bekal uang dan tidak mempunyai relasi. Dalam hal ini 

kehadiran sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

perkotaan, karena dapat menunjang tersedianya lapangan pekerjaan dan merupakan 

sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk di kota. Mereka yang terlibat 

dalam sektor informal  pada umumnya miskin kebanyakan dalam usia kerja utama 



 

 

(prime age) berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, 

modal usaha rendah dan sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas 

vertikal. Sebagian kaum migran dalam sektor informal adalah penganggur atau tidak 

termasuk dalam angkatan kerja sebelum bermigrasi, tetapi kebanyakan kaum migran 

terdiri dari masysrakat yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor yang non 

pertanian. Juga, kebanyakan kaum migran berasal dari daerah pedesaan. Jadi sektor 

informal dipandang sebagai katup pengaman dalam perekonomian perkotaan  

(S.V.Sethuraman dalam Ramli, 1992 : 21).  

Di Desa Sukorejo khususnya di Dukuh Deliksari yang sebagian 

masyarakatnya juga merupakan kaum migran, kebanyakan bekerja di sektor informal  

antara lain sebagai sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, pengamen bahkan 

lebih banyak yang bekerja sebagai pemulung. Pemulung adalah orang yang 

melakukan suatu kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas yang masih memiliki 

nilai jual dari tempat-tempat sampah ataupun yang banyak berserakan di jalan-jalan 

yang kemudian dijual pada juragan barang bekas. Sebagian besar para pemulung di 

daerah ini mempunyai latar belakang kehidupan di pedesaan yang berasal dari 

keluarga petani dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.  

Secara khusus kehadiran pemulung memiliki peran tersendiri, di mana 

pemulung yang dapat merepresentasikan sektor informal dalam manajemen sampah 

yang memainkan peranan siknifikan dalam kesuksesan “program daur ulang 

informal”.       

Selain itu, para pemulung ini juga telah memberikan keuntungan yang cukup 

besar kepada pabrik-pabrik tertentu karena jasa-jasa dari para pemulung ini telah 

berhasil mengumpulkan benda-benda bekas dari tempat-tempat sampah yang 



 

 

diperlukan oleh pabrik. Barang-barang yang dikumpulkan tersebut adalah benda-

benda yang anorganik yaitu benda-benda yang tidak dapat hancur dalam tanah. 

Sebagian besar masyarakat di Desa Sukorejo khususnya di Dukuh Deliksari 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang bekerja sebagai pemulung dan sebagian 

kecil dari mereka mempunyai pekerjaan yang heterogen. Misalnya, sopir, pedagang 

kaki lima, pengamen, buruh bangunan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan 

oleh para pemulung di dukuh tersebut telah membantu warga kota yang lain baik 

dalam hal kebersihan lingkungan maupun dalam hal penjualan barang-barang bekas 

yang masih ada nilai jualnya. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangatlah 

memprihatinkan, meskipun begitu pekerjaan ini tidak membuat mereka merasa 

enggan untuk bersosialisasi dengan warga yang lain karena mereka merasa tidak 

diasingkan, namun demikian penghasilan yang begitu rendah membuat mereka tidak 

mampu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang layak bagi 

keluarganya.  

Adanya beberapa gambaran mengenai kehidupan dari para pemulung tersebut 

membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengamati bagaimana “Profil 

Pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Dan 

Partisipasinya Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan“. 

 

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Urbanisasi telah menyebabkan keadaan kota semakin memprihatinkan karena 

selain jumlah penduduknya yang semakin padat juga makin meningginya angka 

pengangguran di perkotaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lapangan 



 

 

pekerjaan dan rendahnya kualitas sumber daya dari para kaum migran tersebut, 

kemudian untuk dapat bertahan hidup merekapun bekerja di sektor-sektor informal. 

Demikian juga dengan kaum migran di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor 

informal yakni menjadi pemulung atau pengumpul barang-barang bekas. Pekerjaan 

ini merupakan suatu pekerjaan rendahan dengan tingkat penghasilan yang kecil 

sehingga mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau dengan kata 

lain bahwa pekerjaan ini tidak mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 

bagi keluarganya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

membatasi masalah mengenai bagaimana profil pemulung di Desa Sukorejo 

khususnya di Dukuh Deliksari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang serta 

partisipasinya dalam menciptakan kebersihan lingkungan.  

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah : 

1.3.1. Bagaimana profil pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang? Profil dalam penelitian ini meliputi kehidupan sosial dan status 

sosialnya, keadaan ekonomi, pendidikan, dan aspirasi atau harapan-harapan 

mereka untuk masa yang akan datang,  

1.3.2. Bagaimana partisipasi para pemulung dalam melaksanakan kebersihan 

lingkungan? 



 

 

1.4. Batasan Operasional 

Pentingnya peneliti memberikan batasan istilah tentang pengertian di atas 

adalah agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian tersebut mempunyai 

persepsi yang sama dengan peneliti yang perlu ditegaskan adalah: 

1.4.1. Profil 

Profil adalah sketsa biografis atau buku yang menguraikan tentang riwayat 

hidup seseorang secara garis besarnya saja atau secara singkat (KBBI, 1988 : 702). 

Profil yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai kehidupan pemulung 

secara garis besarnya saja.  

1.4.2. Pemulung 

Pemulung adalah orang yang kegiatannya mengambil dan mengumpulkan 

barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual 

kepada juragan barang bekas (Saraswati dalam Aswab, 1986: 63). 

Pemulung didefinisikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan utama 

sebagai pengumpul barang-barang bekas untuk mendukung kehidupannya sehari-

hari, yang tidak mempunyai kewajiban formal dan tidak terdaftar di unit administrasi 

pemerintahan (Y. Argo Twikromo, 1999 : 09).    

1.4.3. Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  

Dukuh ini adalah suatu tempat atau wilayah yang akan digunakan sebagai 

tempat penelitian tentang profil dari pemulung dan mengenai partisipasinya dalam 

menciptakan kebersihan lingkungan. 

1.4.4.   Partisipasi 

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan 

dan berperan serta (KBBI, 1988 :650). Partisipasi ini meliputi partisipasi dalam 



 

 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana partisipasi ini bertujuan 

untuk menciptakan kebersihan lingkungan.  

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Untuk mengetahui profil pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang, profil yang akan diteliti di sini meliputi kehidupan sosial dan 

status sosialnya, keadaan ekonomi, pendidikan dan aspirasi atau harapan-harapan 

mereka untuk masa yang akan datang. 

B. Untuk mengetahui partisipasi para pemulung dalam melaksanakan kebersihan 

lingkungan. 

1.5.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah : 

A. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang obyektif kepada 

masyarakat tentang keberadaan pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. 

B. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat tidak hanya memandang 

sebelah mata, yaitu hanya bersikap acuh tak acuh terhadap keberadaan pemulung 

di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 



 

 

karena melihat penampilan mereka yang terlalu sederhana bahkan terl;ihat 

compang-camping dan kumuh. 

 

2. Bagi Dinas Kebersihan Kota Semarang Dan Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan partisipasi para pemulung sehingga dapat menentukan 

kebijaksanaan sebagai wujud untuk menghargai keberadaan pemulung  karena 

para pemulung tersebut dalam kenyataannya telah ikut berperan serta atau 

berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan meskipun 

tidak berperan serta dalam tahap pendanaan. Dimana semua partisipasi itu 

bertujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan.  

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini merupakan gambaran singkat mengenai isi skripsi. 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : bagian pendahuluan skripsi, 

bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Bagian 

ini berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi. 

1.6.2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu : pendahuluan, telaah pustaka, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

 



 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika skripsi. Kegunaan 

pendahuluan dalam skripsi ini adalah mengantarkan pembaca untuk 

memahami gambaran tentang topik yang akan dibahas. 

BAB II : TELAAH KEPUSTAKAAN 

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang mendasari pola pikir penulis 

dalam menyusun skripsi yaitu Profil Pemulung di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan Partisipasinya Dalam 

Menciptakan Kebersihan Lingkungan. Telaah kepustakaan ini digunakan 

sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan digunakan 

sebagai pegangan dalam melakukan penelitian,membahas hasil penelitian 

dan dijadikan sebagai pegangan dalam membuat kerangka berpikir 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode 

mengumpulkan data, metode validitas data dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Suatu pernyataan mengenai penerapan hasil penelitian sehingga akan 

membantu pembaca untuk mengetahui sejauh mana hasil-hasilnya dapat 

diterapkan dalam praktek. 

 



 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan 

pembahasan. Saran berisi perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan dari 

penulis untuk perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

Peneliti juga dapat mengemukakan persoalan-persoalan baru yang muncul 

dari penelitian tersebut untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH KEPUSTAKAAN 

 

Dalam penelitian skripsi, landasan teori merupakan bagian yang 

menghimpun berbagai teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Dengan demikian semua pemikiran tentang masalah penelitian 

memiliki dasar teoritis.  

 

2.1.   Kehidupan Masyarakat Pemulung  

2.1.1. Kehidupan Sosial dan Status Sosialnya 

Kehidupan sosial terbentuk karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk 

berhubungan dengan orang lain dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukannya, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan 

orang lain (Widiada, 1987: 90). 

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan pada 

masyarakat sosial yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat ini timbul sebagai 

akibat dari hubungan antar sesama manusia dan akibat tingkah lakunya. 

Manusia dalam masyarakat sudah pasti memiliki kemauan untuk 

mengadakan interaksi sosial, baik interaksi secara individual maupun antar 

kelompok. Interaksi ini dimulai sejak manusia lahir bahkan sebelum lahirpun 

manusia dapat berinteraksi sosial, misalnya antara anak dengan ibu kandungnya 

(Widiada, 1987: 90). 



 

 

Bentuk interaksi sosial dalam masyarakat dapat berupa interaksi antar 

status sosial, yaitu antara kelas atas dengan kelas menengah dan bawah seperti 

layaknya buruh dan majikan. Interaksi sosial terjadi pada orang yang memiliki 

status sosial yang sama yaitu antara pedagang dengan pedagang, buruh dengan 

buruh, karyawan dengan karyawan yang memiliki kepentingan yang sama. Hal 

ini sebagaimana dikemukakan oleh Widiada (1987: 91) bahwa manusia dalam 

masyarakat berlangsung interaksi antar status sosial dan dalam kesamaan status 

sosialnya. 

Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan 

anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran kekayaan 

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak maka dia akan masuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut dapat 

dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan yang 

dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 

2. Ukuran kekuasaan 

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka dia akan menempati lapisan 

teratas. 

3.  Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran 

kekayaan dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, 

mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada 

masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau 

mereka yang pernah berjasa. 

 

 



 

 

4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang 

menghargai ilmu pengetahuan, akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang 

menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif. Karena ternyata bahwa 

bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar 

kesarjanaannya. Sudah tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha 

untuk mendapat gelar, walau dengan cara yang tidak baik (Soekanto, 1999: 263). 

Ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif, karena masih ada ukuran-ukuran 

lain yang dapat digunakan, akan tetapi ukuran-ukuran di atas amat menentukan 

dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Biasanya lapisan 

atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mengendalikan 

masyarakat tersebut. Kekayaan dapat dijumpai pada setiap masyarakat, dan 

dianggap sebagai hal yang wajar. Walaupun kadang-kadang tidak disukai oleh 

lapisan –lapisan lainnya apalagi pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat umumnya. 

Status (kedudukan) sosial diartikan sebagai tempat dalam masyarakat 

untuk berhubungan dengan orang lain, lingkungan pergaulannya, harga dirinya, 

termasuk hak dan kewajibannya. Secara abstrak kedudukan berarti tempat 

seseorang di dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian individu dapat 

memiliki beberapa kedudukan, karena biasanya seseorang masuk dalam berbagai 

pola kehidupan (Soekanto, 1999: 264). Dalam bukunya Soekanto (1999: 265) 

ada macam-macam kedudukan, antara lain : 



 

 

1. Kedudukan disebabkan oleh kelahiran atau ascribed status 

Dalam hal ini kedudukan seseorang di masyarakat tidak diperhatikan 

perbedaan kondisi rohaniah dan kemampuannya. Misalnya dalam masyarakat 

pelapisan tertutup yang biasa dikenal dengan sistem kasta, dan pada sistem 

pelapisan terbuka dikenal dengan kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga. 

Pada masyarakat tertutup anak yang lahir dari bangsawan maka tanpa 

melihat pendidikan atau kekayaan dan sebagainya secara otomatis, akan menjadi 

bangsawan. Seperti di India seorang warga kasta Brahmana karena orang tuanya 

tergolong dalam kasta Brahmana. Hal ini tidak mungkin dicapai dengan berbagai 

usaha. 

Sedangkan pada masyarakat terbuka ada pula status yang tak dapat 

digantikan karena sudah merupakan adat atau kebiasaan yang telah berlangsung 

lama seperti pada masyarakat Jawa status laki-laki dalam keluarga akan menjadi 

kepala rumah tangga. Hal ini berlaku pula dalam pinangan, sekalipun yang jatuh 

cinta perempuan maka pinangan tetap dilakukan oleh laki-laki. Hal sulit untuk 

dilakukan perubahan yang diterima perempuan maka status laki-laki tetap 

sebagai kepala rumah tangga pada masyarakat Jawa. 

2. Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dalam usaha-usaha yang disengaja atau 

achieved status. 

Achieved status bersifat terbuka, artinya dapat diperoleh siapa saja 

tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mencapainya sesuai dengan 

persyaratan yang diberlakukan, seperti jenis pendidikan tertentu untuk 

kepegawaian, pengalaman dan keterampilan sebagai pengawas. 



 

 

3. Kedudukan yang diberikan atau assigned status. 

Kedudukan yang diberikan sering mempunyai hubungan erat dengan 

kedudukan yang dicapai. Pada umumnya suatu kelompok masyarakat atau 

golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang berjasa, 

yang memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang 

bersangkutan. Bisa saja kedudukan diberikan karena telah lama menduduki 

jabatan atau kepangkatan. Misalnya seseorang dalam pegawai negeri sipil setelah 

sekian lama, kemudian mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan.  

Terkait dengan uraian di atas, pemulung adalah seorang yang 

pekerjaannya atau pencahariannya mencari, mengumpulkan barang-barang bekas 

kemudian dijual atau didaur ulang. Dengan usahanya ada yang menjadikan 

seseorang menjadi kaya raya sehingga pemulung yang memiliki kesan di 

masyarakat sebagai orang berpakaian compang-camping, terkesan kotor akan 

menjadi lebih dihormati setelah mengetahui dari hasil pekerjaannya yang 

mendatangkan keuntungan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka status sosial pemulung dapat 

digolongkan berdasarkan usaha-usaha atau barang-barang bekas yang 

diperolehnya.    

2.1.2. Keadaan Ekonomi  

Kehidupan ekonomi dalam suatu masyarakat memegang peranan penting 

bagi kelangsungan kehidupan manusia. Kehidupan ekonomi ialah keseluruhan 

kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada 

pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, 

distribusi dan konsumsi (Widiada, 1987: 92). 



 

 

Kehidupan ekonomi dalam masyarakat mencakup sistem mata pencahariaan 

masyarakat setempat dalam kehidupan sosial. Kehidupan ekonomi sangat tergantung 

dari sifat masyarakat itu sendiri. Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar seperti 

sandang, pendidikan, perumahan dan kesehatan disebut dengan kemiskinan 

(BAPPENAS, 1993: 3). 

Menurut Robert Chambers (Dalam Soetrisno, 1997: 5) ada lima 

ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin. Kelima 

ketidakberuntungan itu adalah pertama, kemiskinan yang ditandai oleh adanya 

situasi rumah yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, 

perlengkapan yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ditandai dengan 

adanya pendapatan mereka yang tifdak menentu dalam jumlah yang sangat tidak 

memadai. Kedua, adanya rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga 

tersebut dengan anggota keluarga dewasa yang sehat dalam mencari nafkah. Ketiga, 

adanya keterasingan yang disebabkan karena letak tempat tinggal mereka yang 

secara geografis memang terasing. Sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap 

sumber-sumber informasi yang ada, mereka tidak mampu membeli radio atau tidak 

dapat ikut kegiatan dalam desa mereka yang dapat memberi informasi baru karena 

mereka malu mendatangi pertemuan sebab mereka sering dijadikan sebagai objek 

pergunjingan oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Keempat, adanya 

kerentangan yang biasanya ditandai dengan tidak memiliki cadangan baik yang 

berupa uang atau makanan untuk menghadapi keadaan darurat seperti jika ada salah 

satu anggota keluarga yang sakit maka biasanya mereka akan menjual barang apa 

saja yang mereka miliki sehingga akan menjadikan kondisi mereka menjadi lebih 



 

 

parah. Kelima, ketidakberdayaan dalam menghadapi rentenir atau orang-orang lain 

yang sering mengeksploitasi mereka termasuk polisi dan aparat pemerintah yang 

sering berbuat tidak ramah terhadap mereka. 

Kemiskinan menurut BAPPENAS adalah situasi serba kekurangan yang 

terjadi bukan karena situasi kehendak si miskin melainkan karena tidak bisa 

dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Ini ditandai dengan lemahnya nilai 

tukar hasil produksi orang miskin, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya 

produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan 

terbatasnya kesempatan partisipasi dalam pembangunan (BAPPENAS, 1993: 2). 

Kemiskinan juga lazim dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis 

kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

paling pokok. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas minimum pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh : 

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan. 

2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya. 

3. Kebutuhan obyektif manusia untuk bisa hidup secara wajar. 

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, adat istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Hal ini bisa menumbuhkan 

sikap hidup dengan tingkat kebutuhan yang rendah. Karena pendapatannya hanya 

bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Dalam keadaan ini maka garis 

kemiskinan terletak pada tingkat pendapatan yang rendah. 

Posisi manusia dalam lingkungan sosial bisa mempengaruhi ukuran bagi 

penetapan garis kemiskinan. Penduduk miskin dengan pendapatan relatif lebih baik 



 

 

di tengah-tengah masyarakat miskin akan merasa dirinya berada di atas garis 

kemisknan,walaupun kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Sebaliknya walaupun 

pendapatan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi karena 

hidup di tengah-tengah masyarakat yang kaya dan lebih tinggi pendapatannya, maka 

ia akan merasa berada di bawah garis kemiskinan. 

Kriteria atas ukuran penduduk miskin yang digunakan BAPPENAS (1993: 3) 

adalah sebagai berikut : 

1. Tidak mampu makan secara cukup (setara 2100 kalori perhari perkapita) dan 
tidak mampu memenuhi kebutuhan non pangan yang mendasar (perumahan, 
sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi). 

2. Tidak mempunyai pekerjaan tetap. 
3. Tingkat pengetahuan dan keterampilan rendah. 
4. Derajat kesehatan rendah. 
5. Pemilikan peralatan rumah tangga sederhana atau terbatas. 
6. Lahan pertanian yang dimiliki sangat sempit (0,5 ha) dan tidak produktif. 
 

BKKBN dalam menetapkan garis kemiskinan menggunakan 5 tahap keluarga 

sejahtera : 

1.  Keluarga pra sejahtera, yaitu : 

 Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, 

seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan. 

2. Keluarga sejahtera tahap I, yaitu : 

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi belum 

dapat memenuhi kebutuhan sosial psiklogisnya seperti : pendidikan, keluarga 

berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 

3. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu : 

Keluarga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan 

sosial  psikologisnya  akan  tetapi  belum  dapat  memenuhi   kebutuhan   perkem 

bangannya seperti kebutuhan akan menabung  dan memperoleh informasi. 



 

 

4. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu : 

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasa, kebutuhan 

psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya namun belum dapat 

memberikan sumbangan kepada masyarakat. 

5. Keluarga sejahtera III plus, yaitu : 

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang 

bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah 

dapat pula memberikan sumbangan yang nyata kepada masyarakat (BKKBN, 

1999: 11). 

Ciri-ciri kelompok rumah tangga miskin menurut BPS : 

Rumah tangga miskin dilihat dari jumlah pekerja dan keadaan 
tempat tinggal, pemilikan dan penguasaan lahan pertanian, tingkat 
pendidikan dan pndapatan keluarga. Keadaan rumah tangga miskin 
diidentifikasikan dengan skor indeks komposit tempat tinngal untuk atap, 
dinding dan lantai. Berdasarkan perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa 
sebagian besar keadaan tempat tinggal rumah tangga miskin belum 
memenuhi persyaratan kesehatan yang memadai begitu juga dengan 
lahan pertanian yang relatif sempit dan tingkat pendidikan rendah (BPS, 
2000 : 10). 

 

Kondisi sosial ekonomi menurut BPS (2000) yaitu : 

1. Kondisi rumah, yang meliputi  : Jenis dinding rumah, Jenis atap rumah, Jenis 
lantai rumah, Fasilitas MCK atau WC dan Fasilitas air bersih. 

2. Kegiatan ekonomi dan penghasilan, yang meliputi : Jumlah anggota keluarga, 
Kepemilikan asset dan Jumlah penghasilan perbulan. 

3. Pangan, yang meliputi : Frekuensi makan dalam satu hari dan Variasi konsumsi 
lauk pauk.  

4. Sandang, yang meliputi : Kepemilikan 2 stel pakaian dan Kemampuan setiap 
anggota keluarga membeli satu stel pakaian dalam satu tahun. 

5. Kesehatan, yang meliputi : Jumlah anggota keluarga yang sakit dalam satu tahun 
dan Kebiasaan berobat jika ada anggota keluarga yang sakit. 



 

 

Kehidupan sosial ekonomi di suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan yang diterimanya, pada dasarnya kehidupan ekonomi manusia 

mempunyai berbagai macam kebutuhan. Manusia selalu berusaha memenuhi 

kebutuhannya dan berusaha meningkatkan pendapatan atau penghasilan yang 

biasanya berupa uang.  

Menurut Kaslan (1983: 167) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan atau jabatan, pekerjaan atau jabatan ini dibagi dua yaitu : 

a. Pekerjaan atau jabatan kering ialah pekerjaan atau jabatan yang dianggap 

kurang memberikan dana kesejahteraan pada karyawan. Pengertian lain 

menyebutkan bahwa pekerjaan atau jabatan kantor atau instansi yang 

bernaung di bawah departemen pendidikan dan kebudayaan, agama, tenaga 

kerja serta penerangan dalam negeri, industri dan biro pusat statistik. 

b. Pekerjaan atau jabatan basah ialah pekerjaan atau jabatan yang dianggap 

banyak memberikan dana kesejahteraan pada karyawannya. Sedang 

pengertian lain menyebutkan bahwa pekerjaan atau jabatan basah adalah 

pekerjaan pada kantor atau instansi yang bernaung di bawah departemen 

keuangan, perdagangan, kejaksaan, kesehatan, perhubungan dan 

pemerintahan. 

2. Pendidikan 

Pendidikan didasarkan atas pengelompokan pendidikan rendah dan 

tinggi, yaitu : 

a. Pendidikan rendah adalah mereka yang tidak pernah sekolah formal dan hanya 

menduduki sekolah dasar. 



 

 

b. Pendidikan tinggi adalah mereka yang pernah menduduki sekolah menengah 

pertama, pernah menduduki sekolah menengah atas, dan juga pernah 

menduduki perguruan tingi. 

3.   Masa kerja 

Masa kerja diukur dengan pengelompokan terhadap masa kerja rendah 

dan masa kerja tinggi. 

a. Masa kerja rendah yaitu masa kerja yang belum mencapai 17 tahun. 

b. Masa kerja tinggi yaitu masa kerja yang sudah mencapai 17 tahun lebih. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemulung termasuk jenis 

pekerjaan yang berpendapatan rendah karena dapat dilihat bahwa yang menjadi 

pemulung adalah orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah, berpendidikan 

rendah dan tidak mempunyai ikatan pada masa kerja sehingga hal ini akan 

mempengaruhi pendapatan pemulung. 

2.1.3. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik mulai 

kegiatan membimbing, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang (UU Nomor 2 Tahun 1989). 

Menurut W.S. Winkle (1983: 19) pendidikan adalah bantuan yang diberikan 

oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. 

Jadi pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik agar 

nantinya dapat mandiri, mencapai kedewasaan, mempunyai keterampilan dan nilai-

nilai serta sikap hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai bekal dalam 

hidupnya nanti setelah terjun dalam masyarakat. 



 

 

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 

ayat 1 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur 

yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang dimaksud 

jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah 

melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (UU 

Nomor 2 Tahun 1989). Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan luar sekolah 

adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar 

yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan (UU Nomor 2 Tahun 1989). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur 

pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah contohnya SD, SMP, SMU, dan 

PT. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah contohnya kursus, les dan pelatihan-

pelatihan. 

Setiap kegiatan pendidikan selalu mempunyai tujuan. Tujuan tersebut 

mengarah kepada Tujuan Pendidikan Nasional. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah suatu tahap pendidikan berkelanjutan 

yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan 

kedalaman bahan pengajaran (UU Nomor 2 Tahun 1989). 



 

 

2.1.4. Aspirasi 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia aspirasi diartikan gairah, keinginan 

atau harapan yang keras (KBBI, 1988: 62). 

Aspirasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang ada dalam diri 

masyarakat pemulung di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang khususnya untuk terwujudnya kehidupan yang lebih baik pada masa 

yang akan datang.    

 

2.2.  Partisipasi Pemulung Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan 

Istilah partisipasi itu beranekaragam yang sebenarnya bukan menjelaskan arti 

yang sebenarnya dari partisipasi. Istilah partisipasi sering diartikan dalam kaitannya 

dengan pembangunan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan partisipasi 

perlu dikemukakan pendapat para ahli tentang partisipasi.  

Partisipasi atau peran serta menurut Saraswati (Dalam Aswab, 1986: 56) 

adalah keterlibatan baik langsung atau tidak langsung dan keikutsertaan suatu 

lembaga, seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan suatu kebijakan. 

Menurut Ndraha (1987: 102) adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap 

program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan 

diri sendiri atau turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional 

untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan 

terutama mengenai persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi orang yang 

bersangkutan melakukan tanggung jawab untuk melakukan. 



 

 

Menurut Eugene C. Erecson (Dalam Slamet, 1993: 89) membedakan adanya 

tiga tingkatan partisipasi yaitu : 

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (idea planning stage) 

Pada tahap ini warga masyarakat ikut merencanakan tentang 

pembangunan yang akan dilaksanakan, tetapi pada umumnya tahap ini 

cenderung menyerahkan dan mempercayakan kepada para pemimpin atau 

pemuka-pemuka masyarakat. 

2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) 

Pada tahap pelaksanaan ini partisipasi masyarakat dapat dilihat dari 

sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat di dalam aktivitas-aktivitas riil 

yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan. 

3. Partisipasi dalam tingkat pemanfaatan 

Yang dimaksud dengan tingkatan pemanfaatan di sini adalah partisipasi 

masyarakat di dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil-hasil kegiatan 

pembangunan. 

Partisipasi dalam suatu kegiatan perlu melibatkan masyarakat baik yang 

berupa buah pikiran, keterampilan, tenaga maupun harta benda. Partisipasi yang 

berkaitan dengan kegiatan masyarakat meliputi partisipasi dalam tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan maupun pendanaan. Dengan demikian diharapkan agar 

kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dan efisien.                                              

Lingkungan adalah ruang tempat makhluk hidup melaksanakan aktivitasnya 

(Azwar, 1980: 13). Tempat bagi hewan, tumbuhan dan manusia untuk tumbuh dan 

berkembang  biak.   Lingkungan  yang  baik  akan  sangat  mendukung  pertumbuhan  



 

 

dan perkembangbiakan semua makhluk hidup. Lingkungan sebagai suatu kondisi 

dari luar yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme dalam suatu 

wilayah, kondisi di sekitar organisme pada kenyataannya dapat berakibat baik atau 

mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme tersebut, sehingga suatu 

organisme akan tetap lestari keberadaannya. Kondisi lingkungan yang tidak bersih 

dan tidak baik akan berakibat buruk atau menghambat bahkan mematikan 

pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme, sehingga dengan lingkungan yang 

buruk suatu organisme di atas bumi dapat mengalami kemerosotan secara kualitas 

maupun kuantitas, bahkan yang lebih buruk lagi adalah jika hal itu menyebabkan 

suatu kepunahan bagi organisme tertentu.    

Kesehatan lingkungan adalah semua faktor yang terdapat pada lingkungan 

fisik manusia (Azwar, 1980: 15). Faktor-faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia secara fisik antara lain : faktor air, faktor tanah,  

faktor udara, faktor sinar matahari dan faktor makhluk hidup lainnya. Dengan semua 

faktor tersebut dalam keadaan seimbang dan baik maka akan memberikan 

kenyamanan bagi hidup manusia, tetapi apabila semua faktor tersebut terganggu 

keseimbangannya maka dapat mendatangkan pengaruh buruk bagi kesehatan dan 

kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Dengan kata lain kesehatan lingkungan 

adalah suatu usaha atau kegiatan mengarah agar lingkungan dapat menjamin 

kesehatan manusia bukan aspek pengobatan (curative) tetap lebih difokuskan pada 

usaha-usaha pencegahan (preventive). 

Masalah kesehatan lingkungan muncul sebagai akibat dari terdapatnya 

beberapa faktor lingkungan yang ditinjau dari kesehatan lingkungan tidak begitu 

menguntungkan atau tidak seimbang (Azwar, 1980: 60). 



 

 

Masalah kesehatan lingkungan muncul sebagai akibat karena rendahnya 

pendidikan penduduk, masih kuatnya ikatan antara penduduk dengan adat istiadat 

atau tradisi yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan (Azwar, 1980: 60). 

Pengaruh tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan pencemaran air 

(Azwar, 1980: 14). Sisa-sisa bahan organik dengan bantuan bakteri di alam terbuka, 

maka bahan organik tersebu akan terurai. Untuk proses penguraian ini dibutuhkan 

oksigen, dengan dipergunakan oksigen yang terdapat dalam air , maka jumlah 

oksigen dalam air akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

binatang dan tumbuhan air yang akibatnya dapat mempengaruhi kelangsungan 

ekologi alam. Dalam keadaan seperti ini cepat atau lambat akan mempengaruhi 

kehidupan manusia. 

Pembuangan akhir dapat pula menyebabkan terjadinya sedimen, biasanya di 

lokasi TPA dimana tanah akan menjadi gembur dan terurai. Ini akan berakibat tanah 

tersebut mudah longsor, tererosi yang kemudian jika turun hujan maka tanah tersbut 

akan terbawa air mengalir ke saluran irigasi, selokan atau sungai.Jika ini yang terjadi 

maka saluran-saluran air tersebut akan mengalami pendangkalan (sedimentasi). 

Selain proses pendangkalan di atas sedimen dapat pula terjadi karena pembuangan 

air limbah dan sampah baik dari rumah tangga maupun dari industri secara tidak 

bertanggung jawab. 

Pengelolaan sampah di lokasi TPA bila dilakukan dengan tidak baik, maka 

akan berakibat terjadinya pencemaran tanah terutama yang disebabkan oleh sampah-

sampah anorganik seperti sampah plastik, sampah kaleng, sampah botol atau kaca 

bekas. Di mana sampah-sampah tersebut tidak dapat dihancurkan atau diuraikan oleh 

bakteri pengurai. Tanah yang tercemar oleh sampah-sampah seperti di atas akan 



 

 

menjadi pejal dan tidak subur, sehingga tidak bisa ditanami tanaman. Pencemaran 

tanah seperti ini bisa juga terjadi karena pembuangan sampah yang mengandung zat-

zat kimia berbahaya dan radio aktif, sehingga sampah seperti ini dapat membunuh 

bakteri pengurai. Pencemaran tanah oleh bahan-bahan berbahaya ini akan 

menjadikan tanah tidak subur dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Selain dampak seperti di atas, dampak lainnya yang dapat ditimbulkan oleh 

sampah terutama sampah yang mudah busuk adalah bau yang tidak sedap. Kondisi 

seperti ini tentu akan sangat mengganggu pernafasan dan kesehatan masyarakat di 

sekitar TPA. 

Timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi tempat 

untuk berkembang biak lalat, nyamuk dan tikus. Timbunan sampah seperti ini juga 

akan menjadi media yang sangat baik bagi perkembang biakan dan penyebaran 

berbagai bibit penyakit. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka akan mengganggu 

kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan membawa dampak secara fisik, di 

mana dampak oleh sampah yang dihasilkan oleh kegiatan kehidupan manusia baik 

dalam rumah tangga maupun oleh kemajuan teknologi dalam industri, seperti 

sampah kaleng, botol obat, batu baterai accu bekas yang kesemuanya itu 

mengandung zat-zat kimia dan radio aktif. Sampah-sampah seperti ini dapat 

menimbulkan kecelakaan secara fisik bagi manusia. 

Udara di sekitar timbunan sampah menjadi kotor dan mengandung virus atau 

bakteri penyakit. Di samping itu bau yang tidak sedap serta asap hasil pembakaran 

sampah akan sangat mengganggu bagi kesehatan dan pernafasan manusia di 

sekitarnya. 



 

 

Kontak langsung antara manusia dengan sampah yang mengandung bibit 

penyakit terutama sampah-sampah yang berasal dari rumah sakit yang masih banyak 

mengandung bibit-bibit penyakit, seperti jarum suntik bekas, ampul obat bekas, 

ampul infus bekas, jarum infus bekas, kain kasa bekas dan lain sebagainya, akan 

dapat mempengaruhi kesehatan manusia terutama para petugas pengumpul, 

pengangkut sampah dan para pemulung. Meskipun begitu para pemulung tetap saja 

melakukan kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas seperti itu yang dapat 

memberi pendapatan yang rendah tetapi memiliki risiko kesehatan yang sangat 

tinggi. 

Partisipasi para pemulung tersebut sangat bermanfaat terutama untuk 

mendaur ulang sampah padat seperti pemungutan puntung rokok, pengumpulan 

plastik dan kaleng bekas serta pecahan kaca yang jika sampah tersebut dibakar dapat 

menyebabkan pencemaran udara atau dengan kata lain dapat menyebabkan gangguan 

pernafasan sehingga perlu diolah oleh pabrik agar dapat dijadikan suatu barang yang 

lebih bermanfaat, tetapi dari pihak pabrikpun juga tidak mungkin mengolah barang-

barang tersebut tanpa ada perpanjangan tangan atau para pekerja yang langsung 

turun tangan untuk mengambil atau memunguti sampah tersebut, di mana pekerjaan 

tersebut hanya dilakukan oleh pemulung. Dengan demikian para pemulung tersebut 

telah mengurangi jumlah atau volume sampah baik di jalan-jalan ataupun di tempat 

pembuangan akhir. Dengan demikian para pemulung ini dalam melakukan 

pekerjaannya terkait dengan partisipasinya terutama dalam pelaksanaannya 

menciptakan kebersihan lingkungan.                 



 

 

2.2.   Kerangka Berfikir Penelitian     
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Kemiskinan menjadi faktor utama bagi masyarakat desa untuk melakukan 

urbanisasi meskipun ada faktor lainnya seperti keterbatasan sarana dan prasarana, 

kepadatan penduduk serta terbatasnya jenis kesempatan kerja. Urbanisasi itu ternyata 

tidak sesuai dengan harapan mereka karena keterbatasan keterampilan atau keahlian 

yang mereka miliki dan rendahnya tingkat pendidikan mereka membuat keadaan 

mereka semakin memprihatinkan, kemudian muncullah para pemukim liar dan 

gelandangan yang menciptakan suatu masyarakat marginal yang mempunyai 

keanekaragaman budaya, keadaan sosial dan ekonomi.  

Masyarakat tersebut berusaha mempertahankan hidupnya dengan bekerja di 

sektor informal seperti nmenjadi pemulung. Pekerjaan inilah yang akan diteliti oleh 

pemeliti mengenai profilnya yang meliputi kehidupan sosial dan status sosialnya, 

keadaan ekonomi, pendidikan dan aspirasi mereka serta partisipasinya dalam 

menciptakan kebersihan lingkungan.    

Kemiskinan 

Masyarakat 

Marginal 

Pemulung  

- Profil 
- Partisipasi 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lesan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000: 3).  

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural 

setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif  

lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan 

berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Pendekatan yang digunakan d alam penelitian ini adalah deskriptif analitik, 

yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Dengan memberi pemaparan gambaran 

mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dalam penelitian ini akan 

diperoleh gambaran mengenai kehidupan atau profil pemulung di mana profil di sini 

meliputi kehidupan sosial dan status sosialnya, keadaan ekonomi , pendidikan dan 

aspirasi atau harapan-harapan mereka untuk masa yang akan datang serta partisipasi 

pemulung itu dalam menciptakan kebersihan lingkungan.  

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kehidupan pemulung dan permasalahan yang 

melingkupinya sehingga dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. 

 



 

 

3.1.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Mengacu pada 

lokasi ini yaitu wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah tempat-tempat dimana para pemulung itu 

bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Sukorejo Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, namun karena pekerjaan ini dilakukan oleh sebagian 

besar masyarakat Dukuh Deliksari maka lokasi penelitian akan lebih difokuskan di 

Dukuh Deliksari dan pada daerah yang dijadikan sebagai tempat mereka beraktivitas. 

 

3.2.   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-

masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah 

(Moleong, 2000: 62). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah 

masalah itu sendiri. 

Yang dijadikan fokus penelitian ini adalah tentang profil pemulung di Dukuh 

Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati, di mana profil di sini meliputi: 

kehidupan sosial dan status sosialnya (mengenai hubungan sosialisasi antara para 

pemulung dengan warga yang lain serta mengenai jenis pengelompokan kelas-kelas 

sosial mereka), keadaan ekonomi (mengenai jumlah penghasilan yang mereka 

peroleh setiap harinya guna memenuhi kebutuhan minimum atau dasar dan juga 



 

 

mengenai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga pemulung), pendidikan 

(mengenai jenjang pendidikan mereka yang berdampak pada kualitas sumber daya 

yang mereka miliki sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan pada jenis pekerjaan 

mereka) dan aspirasi atau harapan-harapan mereka untuk masa yang akan datang 

serta partisipasinya dalam menciptakan kebersihan lingkungan yang meliputi 

partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pendanaan. 

 

3.3.   Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian menyatakan berasal darimana data penelitian dapat 

diperoleh. Yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000: 90). Informan yang 

dimaksud di sini adalah aparat Pemerintah dan masyarakat di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

3.3.2. Responden 

Responden adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber 

data utama dalam suatu penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang 

mempunyai pekerjaan sebagai pemulung khususnya di Dukuh Deliksari karena 

mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pemulung. 

3.3.3. Dokumen 

Dokumen di sini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen 



 

 

pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film 

(Moleong, 2000: 161). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, 

memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis 

yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Mengumpulkan  data  merupakan  pekerjaan penting dalam penelitian. 

Guna   mendapatkan   informasi   yang  diharapkan,  pengumpulan   data  

dilakukan  

melalui  metode : 

3.4.1. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan selruh alat 

indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. (Rachman, 1999: 133). Observasi dilakukan 

melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti. Pelaksanaan teknis observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu 

dilakukan secara teratur dan sistematis dengan melihat pedoman sebagai 

instrumen pengamatan. Observasi tersebut dilakukan secara langsung terhadap 

apa yang tampak pada perilaku para pemulung di daerah itu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung 

yaitu di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek 



 

 

penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah profil dari masyarakat itu yang 

bekerja sebagai pemulung. 

3.4.2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk 

menilai keadaan seseorang. Dalam mewawancarai bisa dilakukan secara individu 

maupun dalam bentuk kelompok sehingga peneliti mendapatkan data informatif 

yang otentik. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat 

pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki 

jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu 

agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan 

apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan. 

Melalui wawancara ini, peneliti berharap bisa memperoleh gambaran dan 

data-data mengenai  profil  pemulung yang bertempat tinggal di Dukuh Deliksari 

Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan juga mengenai 

partisipasinya dalam menciptakan kebersihan lingkungan. 

3.4.3 Dokumentasi  

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong 2000: 161) dokumentasi adalah 

setiap bahan tertulis atau film. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.  



 

 

Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajarkan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima, baik 

mendukung atau menolak hipotesis tersebut (Rachman, 1999: 96). Dokumentasi 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Rachman, 1999: 236). 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode di mana peneliti 

melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Dukuh Deliksari 

Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang baik itu data mengenai 

penduduk, sosial dan budaya maupun data kondisi daerah. Data yang didapatkan 

tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan saat 

wawancara dan observasi. 

 

3.5. Validitas Data 

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Rachman, 1999: 144).  

Validitas data dalam 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 itu 

(Moleong, 2000: 178).  



 

 

Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Patton dalam Moleong, 2000: 178). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

 

 

 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara, dibandingkan 

antara pengamatan di lapangan seperti aktivitas pemulung dan hasil 

wawancara dengan pemulung itu sendiri. Tujuannya adalah untuk 

menemukan kesamaan dalam mengungkap. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

Sumber data 

Wawancara  

Pengamatan  



 

 

Dalam teknik ini membandingkan hasil wawancara antara responden A 

dengan responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama, 

tujuannya adalah agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai 

dengan fokus penelitian. 

 

3.6. Metode Analisis Data  

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000: 103).  

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2000: 103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsir dam menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis 

data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

Model analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah  model 

analisis interaktif. Dalam model ini berawal pada proses pengumpulan data. Pada 

waktu peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti membuat catatan lapangan 

yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini 



 

 

tentang profil pemulung di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang dan partisipasinya dalam menciptakan kebersihan lingkungan, 

informasi tersebut berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan para 

informan dan responden. 

Berdasarkan pada catatan lapangan tersebut, dipilah-pilah data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian menyusun sajian data yang berupa 

cerita sistematis dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan sebagai 

dukungan sajian saja. Sajian data ini disusun pada waktu didapatkan unit data 

dan sejumlah unit yang diperlukan, setelah itu ditarik kesimpulan denga 

verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam sajian datanya. 

Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan 

data dalam sajian data, maka dapat digali dalam catatan lapangan. Bila ternyata 

dalam catatan lapangan juga tidak diperoleh data pendukung yang dimaksud, 

maka kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data khusus 

bagi pendalaman dukungan yang diperlukan.      

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rachman, 1999: 120). Tahapan 

analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. 

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang 



 

 

hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu 

diperlukan. 

3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau 

grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data. 

4. Pengambilan keputusan atau verfikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. 

Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut 

peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan 

keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.  Tahapan analisis data 

kualitatif di atas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Pengambilan 
Keputusan atau 

Verifikasi 

Sumber : Miles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120) 



 

 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara 

atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang 

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi.                                                                                                       



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Mengenai Dukuh Deliksari 

Sebelum mengkaji hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan 

penulis kemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang akan menjadi 

lokasi dalam penelitian ini, yaitu: 

Secara administrasi Dukuh Deliksari termasuk dalam wilayah Desa Sukorejo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Letak Dukuh  Deliksari berada di bagian 

selatan dari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati. 

Menurut data monografis statis Desa Sukorejo bulan Januari 2005, luas Desa 

Sukorejo secara keseluruhan adalah 288,063 ha. Sedangkan luas Dukuh Deliksari 

secara keseluruhan adalah 2,43 ha. 

Dukuh Deliksari merupakan dukuh yang terletak di bagian selatan dari Desa 

Sukorejo Kecamatan Gunungpati dan secara administratif batas-batas dari dukuh ini 

adalah: 

Sebelah utara berbatasan dengan Perum IKIP Semarang, sebelah timur 

berbatasan dengan Dukuh Kalialang, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan 

Trangkil dan sebelah barat berbatasan dengan Dukuh Tinjomoyo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . 01 

Denah rumah penduduk di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . 02 

Peta  Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

 



 

 

Ditinjau dari jumlah penduduknya, Dukuh Deliksari memiliki   penduduk 

laki-laki dan penduduk perempuan dan jumlah keseluruhannya adalah 398 

penduduk. Sebagian besar penduduk di Dukuh Deliksari adalah berjenis kelamin 

laki-laki. Jumlah penduduk tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

Per Januari 2005 

Indikator Jumlah % 

Laki-laki 245 61,5 

Perempuan 153 38,5 

Jumlah 398 100 

Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Keadaan Januari 2005 

Dilihat dari tingkatan usianya, maka penduduk di Dukuh Deliksari dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok umur dengan gambaran sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kelompok Umur Masyarakat Dukuh Deliksari DesaSukorejo Kecamatan 

Gunungpati Per Januari 2005    

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan  Jumlah % 

0-14 73 42 115 28,8 

15-64 156 102 258 64,9 

65+ 16 9 25 6,3 

Jumlah 245 153 398 100 

Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Keadaan Januari 2005 

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar penduduk di Dukuh Deliksari masuk dalam kelompok umur antara 15 – 64 



 

 

tahun, dimana kelompok umur tersebut terdiri dari 156 berjenis kelamin laki-laki dan 

102 berjenis kelamin perempuan.  

Jika ditinjau dari jenis pekerjaannya, masyarakat di Dukuh Deliksari 

memiliki beranekaragam mata pencahariaan. Hal itu dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Jenis Pekerjaan Masyarakat Dukuh Deliksari Desa Sukorejo 

Per Januari 2004-2005 

Januari 2004 Januari 2005 
Pekerjaan 

L P Σ  L P Σ  

Pemulung 56 38 94 62 47 109 

Pengamen 44 2 46 46 6 52 

Sopir Angkot 20 - 20 16 - 16 

Buruh  17 - 17 8 2 10 

Pedagang  - 6 6 - 4 4 

Guru 1 - 1 1 - 1 

Jumlah   184  192 

Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Keadaan Januari 2005 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Dukuh 

Deliksari adalah bermata pencaharian sebagai pemulung, dimana mata pencaharian 

ini mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005. hal ini dikarenakan 

pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang paling mudah, tidak membutuhkan 

suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan tidak membutuhkan modal uang.  

Sedangkan jika dilihat dari tingkatan atau jenjang pendidikannya, masyarakat 

di Dukuh Deliksari memiliki gambaran sebagai berikut : 



 

 

Tabel 4 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Dukuh Deliksari Desa Sukorejo Kecamatan 

Gunungpati Per Januari 2005 

Pendidikan Jumlah % 

Tidak/belum pernah sekolah 59 14,8 

Tidak/belum tamat SD 74 18,6 

Tamat SD 129 32,4 

Tamat/belum tamat SMP 86 21,6 

Tamat/belum tamat SMA 48 12,1 

Belum tamat PT 2 0,5 

Jumlah 398 100 

Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Keadaan Januari 2005  

Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di  Dukuh  Deliksari  

Desa  Sukorejo  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  karena  sebagian  besar  

masyarakatnya hanya lulusan atau tamatan SD saja dan memiliki kesejahteraan yang 

kurang baik karena mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk 

menyekolahkan anaknya dan mereka beranggapan bahwa pendidikan itu identik 

dengan membaca dan menulis. Jadi jika anak-anaknya sudah  bisa membaca dan 

menulis maka itu sudah dianggap cukup karena sudah melebihi pendidikan orang 

tuanya.  

Dari semua data dokumentasi yang diperoleh peneliti maka tampaklah bahwa 

masyarakat di Dukuh Deliksari Desa Sukorejo sebagian besar penduduknya adalah 

berjenis kelamin laki-laki, kelompok umur penduduknya mayoritas berkisar antara 

15-64 tahun, tingkatan atau jenjang pendidikan mayoritas masyarakatnya hanya 

sampai pada tingkat SD, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemulung. 



 

 

4.1.2 Profil pemulung di Dukuh Deliksari 

A. Alasan masyarakat Deliksari memilih bekerja sebagai pemulung 

Menurut Nurwati (Wawancara: 2 Maret 2005) bahwa dirinya berasal dari 

Desa Pedan Solo kemudian dia berpindah ke kota Semarang dengan harapan untuk 

bisa memperbaiki nasib, tetapi karena dirinya tidak memiliki bekal apapun termasuk 

pendidikan, keterampilan atau keahlian maupun modal uang maka ia putuskan untuk 

bekerja saja sebagai pemulung karena dengan pekerjaan ini dia bisa bertahan hidup 

di kota Semarang. Menurutnya pekerjaan ini sangat mudah sehingga tidak 

memerlukan suatu keterampilan tertentu apalagi uang, jam kerjanya bebas dan tidak 

terikat oleh suatu aturan tertentu. Dirinya sudah bekerja menjadi pemulung sejak 

tahun 1952 sampai sekarang. 

Sebaliknya Legiman (Wawancara: 9 Maret 2005) mengatakan bahwa dirinya 

mulai bekerja sebagai pemulung sekitar 5 bulan yang lalu, awalnya dia bekerja 

sebagai buruh bangunan tetapi karena pekerjaan ini hanya bersifat sementara artinya 

dia bekerja pada saat dirinya dibutuhkan oleh orang lain dalam suatu pembangunan 

proyek dan jika ia sudah tidak dibutuhkan lagi maka ia akan menganggur sampai 

berbulan-bulan padahal setiap hari dia harus mengeluarkan uang untuk membiayai 

segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk 

bekerja sebagai pemulung yang bisa dilakukan setiap hari dengan keuntungan yang 

kadang-kadang bisa dia dapatkan secara melimpah. Sehingga dengan pendapatan 

yang setiap hari bisa dia dapatkan maka dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidup. 

Sebagaimana yang dia katakan : 

“Sakjane niku nggih lumayan yen dados kuli Mbak, soale bayarane kathah 
tapi kerjone mboten mesti padahal sabendino kulo kan kudu ngetokke duwit terus 
damel nyukupi kebutuhane kulo kaleh keluarga Mbak, yo akhire kulo mending kerjo 
dados tiyang mayeng mawon soale kan saged angsal duwit saben dino terus kadang-
kadang kulo saged angsal duwit kathah lho Mbak” (Sebenarnya itu lebih enak kalau 
menjadi buruh bangunan saja Mbak, karena bayarannya itu lebih banyak tapi 



 

 

kerjanya tidak pasti padahal setiap hari dia harus mengeluarkan uang untuk 
mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, jadi lebih baik saya bekerja sebagai 
pemulung saja karena saya bisa mendapat uang setiap hari bahkan kadang-kadang 
saya bisa mendapat uang yang sangat banyak) (Wawancara dengan Legiman, 9 
Maret 2005).        

 
 Demikian juga dengan yang dikatakan oleh Budi Santoso, bahwa dirinya 

memilih bekerja sebagai pemulung karena dia dipecat dari pekerjaannya, awalnya ia 

bekerja  sebagai  karyawan   di  pabrik   tetapi   karena   dia diPHK tanpa diberi  

pesangon maka dia memutuskan untuk bekerja sebagai pemulung saja. 

B. Keadaan sosial dan status sosialnya 

Di Dukuh Deliksari ada 109 pemulung. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

sebagian para pemulung  dapat diketahui bahwa hubungan sosialisasi antara para 

pemulung dengan warga lain yang bukan pemulung di Dukuh Deliksari sangat baik, 

seperti yang diungkapkan oleh Nurwati : 

“Hubungane kulo kaleh tonggo-tonggone kulo niku sae-sae mawon kok 
Mbak, soale kulo inggih  mboten nate nyalahi mriku” (Hubungan saya dengan para 
tetangga saya itu baik-baik saja kok Mbak, karena saya tidak pernah berbuat salah 
terhadap tetangga saya) (Wawancara 2 Maret 2005). 

 
Legiman mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan para tetangga 

juga baik-baik saja karena dirinya selalu mengikuti kegiatan kerja bakti yang 

diadakan di kampung setiap hari minggu, selain itu dia juga mengikuti kegiatan tahlil 

yang diadakan setiap hari Kamis malam. Dirinya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang diadakan di kampungnya karena dia merasa bahwa setiap manusia harus 

berhubungan baik dengan tetangganya sebab siapa lagi yang akan menolong kita 

sewaktu kita tertimpa musibah jika bukan tetangga kita sendiri. 

Sedangkan menurut pendapat para tetangga seperti B. J. Sumarjo (Ketua RW 

VI) menyatakan bahwa hubungan para warganya sangat baik, mereka selalu menjaga 

keharmonisan dalam berhubungan dengan tetangga sehingga kemungkinan untuk 

terjadinya kericuhan itu sangatlah kecil. Dirinya juga menambahkan meskipun 



 

 

hampir semua para tetangganya itu adalah masuk dalam kategori rakyat miskin tetapi 

itu tidak berarti membuat mereka merasa rendah diri  

dan enggan untuk bersosialisasi. 

Milka Pujinten selaku pedagang di Dukuh Deliksari juga mengatakan bahwa 

meskipun semua tetangganya masuk dalam kategori kelas bawah namun itu tidak 

membuat mereka merasa berkecil hati, mereka tetap selalu berusaha keras untuk 

memperbaiki nasibnya dan hal itu selalu ditanamkan kepada para tetangganya untuk 

tidak berputus asa dalam menghadapi hidup ini. 

C. Keadan ekonomi 

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan tingkat 

kemakmuran dan tingkat kesejahteraan , hal ini karena tingkat ekonomi keluarga 

sangat menentukan kemampuan keluarga untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Keadaan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang.  

Tabel 5  

Penghasilan Masyarakat Pemulung di Dukuh Deliksari 

No. Penghasilan perbulan Jumlah % 

1. Rp 100.000-Rp 150.000 22 20,18 

2. Rp 151.000-Rp 200.000 14 12,82 

3. Rp 201.000-Rp 300.000 73 67 

  109 100 

Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Januari 2005 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan memulung merupakan 

suatu pekerjaan yang memiliki pendapatan yang sangat kecil meskipun pekerjaan ini 

bisa memberikan uang setiap harinya. 



 

 

Menurut pengakuan Sipon bahwa setiap hari dia bisa mendapatkan uang 

antara Rp 4.000 sampai Rp 10.000, tergantung dari barang-barang bekas yang ia 

dapatkan. Jika dia mendapatkan kardus, botol-botol bekas, plastik maka ia hanya 

bisa mendapatkan sedikit uang tapi jika ia mendapat besi, alumunium serta barang-

barang peralatan memasak lainnya maka dia bisa mendapatkan uang yang banyak 

karena biasanya barang-barang seperti itu masih mempunyai nilai jual yang tinggi 

yaitu Rp 7.500/kg. 

Uang yang didapatkan oleh Sipon setiap harinya kadang-kadang tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga kadang-kadang dia pinjam uang 

dengan tetangganya tetapi kalau dia bisa mendapatkan uang yang banyak maka dia 

akan menyimpan uang itu untuk tabungan (sebagai cadangan yang bisa dia gunakan 

jika sewaktu-waktu  dia butuhkan). 

Sebaliknya dengan Legiman, ia selalu bekerja dengan dibantu oleh anaknya 

yang bernama Mujiyanti lulusan SMP. Mereka selalu mengumpulkan semua barang-

barang bekas yang didapatkan selama satu minggu kemudian baru menjualnya. Hal 

itu dimaksudkan agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Legiman 

terkenal sebagai pemulung yang paling pintar karena dia mempunyai cara tersendiri 

dalam mengatur dan mengelola barang-barang bekas yang dia dapatkan yaitu dengan 

cara memilah-milah, mengelompokkan dan  menyimpan barang-barang tersebut di 

sebelah rumahnya baru kemudian menjualnya pada saat barang-barang tersebut 

mengalami kenaikan harga, dan ia tidak akan menjualnya pada saat terjadi 

kemerosotan harga karena itu akan membawa kerugian baginya, meskipun ditimbun 

sampai lama barang-barang tersebut tidak akan mengalami perubahan karena barang-

barang itu sifatnya awet dan tahan lama. 



 

 

Pendapatan yang diperoleh Legiman setiap minggunya berkisar antara Rp 

60.000 sampai dengan Rp 75.000, pendapatan yang dia peroleh lebih banyak 

digunakan untuk menyekolahkan 6 orang anaknya meskipun dia hanya sanggup 

menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMP saja, namun dia sudah merasa 

bangga karena baginya yang terpenting adalah bahwa anaknya sudah bisa membaca 

dan menulis. 

Menurut Budi Santoso, dirinya bekerja setiap hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu, sedangkan kalau hari Minggu dia gunakan untuk mengikuti kegiatan di Gereja 

dan kegiatan kerja bakti di kampungnya. Dia mulai bekerja dari jam 05.00 sampai 

dengan jam 17.00, meskipun begitu pendapatan yang dia peroleh tidak pernah 

memuaskan sehingga hal itu membuat kehidupan Santoso dan keluarganya sangat 

memprihatinkan dan tidak ada perbaikan taraf hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemulung di Dukuh 

Deliksari, mereka mengaku bahwa setiap harinya mereka dan keluarganya bisa 

makan sampai 3 kali dengan variasi lauk pauk yang sangat sederhana seperti 

kerupuk, ikan asin atau kadang-kadang cukup dengan nasi dan sambal saja. Melihat 

kondisi keuangan yang memprihatinkan seperti itu mereka beranggapan bahwa 

makan itu tidak perlu yang bergizi tetapi yang terpenting adalah bisa makan kenyang 

seperti yang diungkapkan oleh Budi Santoso dan Barokah:  

“Saged ma’em sakbendinten mawon sampun bersukur nopomelih saged 
tumbas lawoh sing enak-enak, ngelih nikukan sing penting dima’emi mboten usah 
golek lawoh sing enak-enak wong soale duwite yo pas-pasan” (Bisa makan setiap 
hari saja sudah bersyukur apalagi bisa membeli lauk pauk yang enak-enak, lapar 
itukan yang penting makan tidak usah mencari lauk pauk yang enak-enak karena 
uangnya juga terbatas) (Wawancara 10 Maret 2005). 

 
Dengan demikian keadaan ekonomi pada keluarga pemulung di Dukuh 

Deliksari sangatlah memprihatinkan karena mengingat pendapatan mereka yang 



 

 

sangat kecil sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga merekapun 

belum dapat tercapai, karena bagaimanapun juga tingkat pendapatan seseorang 

sangat menentukan besar kecilnya suatu kemakmuran dan kesejahteraaan sebuah 

keluarga (semakin tinggi suatu pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga tersebut). 

D. Pendidikan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan seseorang 

adalah jenjang atau tingkat pendidikannya, jika jenjang pendidikannya rendah maka 

jenis usaha yang bisa dilakukannya juga merupakan jenis usaha yang bisa 

memberikan pendapatan yang rendah karena terkait dengan keahlian, keterampilan 

dan kemampuan berpikirnya. Seperti juga dengan pemulung yang merupakan suatu 

jenis usaha yang tidak membutuhkan suatu keahlian, keterampilan dan jenjang 

pendidikan yang tinggi sehingga pendapatan yang diperolehpun juga kecil. 

Tabel 6 

Pendidikan Masyarakat Pemulung di Dukuh Deliksari 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase 

1. Tidak Sekolah 42 38,5 

2. Tidak Tamat SD 34 31,2 

3. Tamat SD 27 24,8 

4. Tamat SMP 6 5,5 
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Sumber: Data Monografis Dinamis Dukuh Deliksari Per Januari 2005 



 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat pemulung di Dukuh Deliksari 

Desa Sukorejo memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah karena sebagian 

besar tidak sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemulung di Dukuh 

Deliksari, mereka mengaku bahwa sebagian besar dari para pemulung itu tidak 

pernah    sekolah   sehingga   mereka  tidak   bisa  membaca   dan  menulis,   hal   ini 

dikarenakan keterbatasan uang yang dimiliki oleh orangtuanya sehingga tidak 

mampu menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi waktu kecil mereka lebih sering 

menghabiskan waktu untuk bekerja membantu orangtua sehingga mereka tidak 

mempunyai waktu dan kesempatan untuk belajar. 

Menurut hasil wawancara dengan Semi Asih (12 Maret 2005), dirinya 

mengatakan bahwa:  

“Kulo niku kawit cilik mboten nate sekolah lho Mbak, kulo niku dijak bakul 
kaleh ma’e kulo, terus yen siang dijak nyabin mengken sorene kulo ngarit damel 
pakan weduse kulo. Dadine inggih ngeten niki Mbak, bodo mboten saged maos 
kaleh nulis” (Saya itu dari kecil tidak pernah sekolah kok Mbak,saya itu diajak 
jualan oleh ibu saya, terus siangnya saya diajak ke sawah dan sorenya saya cari 
rumput untuk memberi makan pada kambing saya). 

 Dia menuturkan bahwa setelah beranjak dewasa dia berusaha untuk mencari 

pekerjaan apapun sebisanya dan yang penting halal termasuk menjadi pemulung, dia 

mengatakan bahwa pekerjaan pemulung adalah pekerjaan termudah karena selain 

tidak memerlukan suatu keterampilan dan keahlian apapun, pekerjaan ini juga tidak 

membutuhkan suatu jenjang pendidikan termasuk membaca dan menulis. 

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Sipon, menurut pengakuannya ia 

tidak pernah  disekolahkan oleh orang tuanya karena keterbatasan uang yang dimiliki 

oleh orang tuanya sehingga setelah dewasapun dirinya memutuskan untuk bekerja 

seadanya sampai akhirnya menjadi pemulung.   



 

 

Cukup dengan berbekal pengetahuan saja mereka berusaha menjalani hidup 

dan pekerjaan inilah yang menjadi alternatif terakhir sebagai modal untuk tetap 

bertahan hidup. Meskipun sebagian besar para pemulung di Dukuh Deliksari tidak 

pernah sekolah tetapi mereka tidak ingin kalau nantinya anak-anak mereka seperti 

dirinya. Para pemulung ini selalu berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya 

meskipun hanya sampai pada jenjang SD atau SMP, bagi mereka yang terpenting 

adalah bahwa anak-anak mereka sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian sisa 

waktu anak-anak mereka tersita habis untuk mencari nafkah sebagai tambahan 

penghasilan demi membantu orang tuanya sehingga mereka tidak mempunyai sisa 

waktu lagi untuk belajar ditambah lagi dengan mereka harus menjaga adik-adiknya 

di rumah, sehingga turun temurun mereka akan selalu terjerat dalam keterbelakangan 

di bawah garis kemiskinan yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka. 

E. Aspirasi 

Sebagai manusia yang ingin memperbaiki nasib hidupnya, para pemulung di 

Dukuh Deliksari ini mempunyai aspirasi atau harapan-harapan yang mereka inginkan 

agar suatu saat dapat merubah atau memperbaiki keadaan hidup mereka. 

Legiman mempunyai aspirasi bahwa suatu saat dia bisa mendapatkan modal 

atau bantuan kredit dari siapapun yang bisa dia gunakan untuk membangun suatu 

usaha seperti menjadi seorang lapak, sehingga dia bisa menampung barang-barang 

dari teman-temannya sesama pemulung kemudian dia akan menjual dan 

menyalurkan barang-barang itu kepada pabrik-pabrik. Menurutnya banyak para 

lapak yang menjadi sukses berkat usaha seperti ini dan dia sangat mengharapkan hal 

ini bisa segera terwujud dalam hidupnya. 

Sedangkan menurut Nurwati, Semi Asih dan Sipon mereka berharap bisa 

mendapatkan bantuan atau pinjaman sebagai modal untuk membuka suatu usaha 

seperti menjadi pedagang karena mereka merasa bahwa pekerjaan seperti ini lebih 



 

 

terjamin kesehatannya dari pada menjadi seorang pemulung yang memiliki resiko 

kesehatan yang tinggi tetapi berpenghasilan rendah. 

Berbeda dengan Budi Susanto bahwa dirinya ingin agar suatu saat dirinya 

bisa kembali bekerja sebagai buruh bangunan atau karyawan pabrik lagi karena dia 

mempunyai keahlian dan keterampilan dalam bidang itu sehingga dia ingin 

menggunakan dan mengembangkan keterampilan dan keahlian itu untuk mencari 

nafkah. 

Dengan demikian pada dasarnya para pemulung ini berharap atau memiliki 

aspirasi untuk berganti dan beralih ke pekerjaan yang lain yang memiliki tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi, tidak memiliki resiko kesehatan yang tinggi dan tidak 

berjalan terus dari pagi hingga sore, sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan 

merekapun dapat meningkat karena mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih 

baik dari pada sekedar menjadi pemulung. 

4.1.3 Partisipasi Para Pemulung Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang tidak baik akan berakibat buruk atau menghambat 

bahkan mematikan pertumbuhan dan perkembang biakan  organisme, sehingga 

dengan lingkungan yang buruk suatu organisme di atas bumi dapat mengalami 

kemerosotan secara kualitas maupun kuantitas, bahkan yang lebih parah adalah dapat 

menuju kepunahan suatu organisme tertentu. 

Barang-barang yang dikumpulkan atau yang didapatkan oleh para pemulung 

adalah barang-barang yang bersifat anorganik yaitu barang-barang yang tidak dapat 

hancur di dalam tanah, sehingga jika barang-barang tersebut tetap dibiarkan begitu 

saja dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah dan dapat mengakibatkan 

pencemaran tanah. Namun jika barang-barang itu dibakar begitu saja maka juga 

dapat menyebabkan pencemaran udara atau dapat mengganggu saluran pernafasan 

manusia.  Barang-barang  seperti  itu  memerlukan  suatu   penanganan   khusus  dari  



 

 

pabrik untuk mendaur ulang mnenjadi barang baru tetapi pihak pabrikpun juga tidak 

dapat mengambil dan mengumpulkan barang-barang seperti itu tanpa ada 

kepanjangan tangan yaitu para lapak dan pemulung .  

Menurut pendapat Sutiyono selaku Kepala Bagian IPLT (Instalasi 

Pengolahan Limbah dan Tinja) pada Dinas Kebersihan Kota Semarang bahwa 

pemerintah harus menghargai keberadaan pemulung karena dengan adanya para 

pemulung maka volume sampah di Kota Semarang dapat berkurang apalagi di 

tempat-tempat TPA, jika tidak ada pemulung maka sampah-sampah itu bisa 

menggunung dan siapa lagi yang mau memunguti sampah-sampah seperti itu jika 

bukan para pemulung karena tidak ada orang yang peduli dengan keadaan 

lingkungan yang seperti itu. 

Menurutnya meskipun penampilan para pemulung itu compang-camping dan 

kumuh yang menurut anggapan masyarakat lain bahwa penampilan seperti itu dapat 

mengotori lingkungan atau memperburuk pemandangan di Kota Semarang namun 

kita tidak boleh melihat seseorang berdasarkan penampilannya saja tetapi kita harus 

melihat seseorang dari manfaat yang ada pada orang itu. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Sutiyono ( 5 April 2005) dirinya mengatakan bahwa: 

“Apa mungkin seorang pemulung dalam memunguti sampah-sampah harus 
berpakaian seperti layaknya seorang pegawai, diakan harus menyesuaikan pakaian 
dengan pekerjaannya, kalau pakaiannya kumuh itu wajar karena pekerjaannya itu 
kan memunguti sampah-sampah lagi pula pendapatan dia itukan sedikit jadi dia lebih 
mementingkan untuk menggunakan uang itu pada kebutuhan yang lain dari pada 
untuk membeli pakaian”. 

 
 
Dirinya juga menambahkan bahwa keberadaan pemulung sangat membantu 

tugas Dinas Kebersihan karena daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh mobil 



 

 

Dinas Kebersihan akan dapat dijangkau oleh para pemulung itu sehingga mereka 

dapat membantu pemerintah untuk menciptakan kebersihan lingkungan. 

Menurut Sutiyono timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan 

dapat menjadi tempat untuk berkembang biak lalat, nyamuk, dan tikus. Timbunan 

sampah seperti itu juga akan menjadi media yang sangat baik bagi 

perkembangbiakan dan penyebaran berbagai bibit penyakit. Jika ini dibiarkan begitu 

saja maka akan mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Sedangkan menurut Ta’at selaku Kepala Desa Sukorejo mengatakan bahwa: 

“Keberadaan pemulung memang sangat membantu masyarakat dan 
pemerintah untuk mewujudkan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, 
meskipun keadaan mereka sangat kumuh dan memprihatinkan tapi jasa-jasa mereka 
sangat besar terutama dalam hal kebersihan”(Wawancara,7 April 2005). 

 
B. J. Sumarjo selaku Ketua RW VI mengatakan bahwa: 

 “Sebenarnya saya kasihan atau tidak setuju dengan pekerjaan semacam ini 
karena pekerjaan ini mempunyai resiko kesehatan yang tinggi yaitu terkait dengan 
kuman dan bakteri yang ada pada sampah-sampah itu bisa menimbulkan penyakit 
pada pemulung itu sendiri tetapi harus bagaimana lagi jika mereka tidak memiliki 
pekerjaan lain” (Wawancara 12 Maret 2005).  

 
Menurutnya pekerjaan pemulung mempunyai partisipasi yang sangat besar 

karena kepeduliannya terhadap lingkungan, walaupun hal itu pada dasarnya untuk 

mencari nafkah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemulung bahwa mereka semua 

dalam memunguti sampah-sampah adalah barang-barang yang masih memiliki nilai 

jual saja seperti kardus, kaleng, botol, pecahan beling, besi, barang-barang rongsokan 

dan peralatan rumah tangga yang lain sedangkan untuk barang-barang yang sudah 

tidak memiliki nilai jual seperti dedaunan, plastik yang sudah sobek dan usang tidak 

diambil. 



 

 

Menurut Legiman bahwa dirinya akan mengambil semua barang-barang 

bekas yang sudah terbuang dan tidak terpakai lagi, sedangkan yang tidak dia ambil 

hanyalah daun-daun dan plastik sobek yang sudah usang. 

Terkait dengan pekerjaan pemulung ini bahwa dalam kegiatannya mereka 

telah berpartisipasi dalam menciptakan kebersihan lingkungan baik yang meliputi 

tahap perencanaan, yaitu bahwa mereka selalu berencana untuk membersihkan 

lingkungan di tempat ia mengambil sampah, pelaksanaan yaitu melaksanakan 

rencana kegiatan kemarin dengan memungut dan mengambil sampah-sampah yang 

berserakan dijalan maupun tempat sampah. Pengawasan yaitu mereka selalu 

menggawasi atau memonitor keberadaan sampah-sampah yang berserakan di jalan 

dan yang menumpuk di tempat sampah. Sedangkan dalam tahap pendanaan tidak 

mungkin dilakukan oleh mereka karena terkait dengan penghasilan mereka yang 

rendah.  

4.1.4 Pembahasan 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa profil 

pemulung di Desa Sukorejo khususnya di Dukuh Deliksari yang meliputi keadaan 

sosial dan status sosialnya yaitu bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, 

sebagai makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan unktuk berhubungna 

dengan orang lain dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukannya, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan orang lain. 

Masyarakat ini timbul sebagai akibat dari hubungan antar sesama manusia dan akibat 

tingkah lakunya. Masyarakat sosial ini tidak sama antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena adanya tingkat perkembangan 

kebudayaannya, sifat kependudukan, dan keadaan lingkungannya (Widiada, 1987: 

90). 

Manusia dalam masyarakat sosial, baik interaksi secara individual maupun 

secara kelompok. Demikian juga dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 



 

 

di Dukuh Deliksari yang selalu menempatkan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadinya, setiap hari Minggu mereka selalu meliburkan dirinya untuk 

mengikuti kegiatan kerja bakti di kampungnya sebagai wujud kepedulian mereka 

terhadap lingkungan dan tetangganya. Meskipun keadaan ekonomi para pemulung 

ini pas-pasan tetapi mereka tetap beranggapan bahwa kegiatan kemasyarakatan lebih 

utama dibandingkan dengan bekerja mencari nafkah karena bekerja bisa dilakukan 

pada hari-hari yang lainnya sedangkan kerja bakti hanya setiap satu minggu sekali. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan 

makhluk zoon politicon yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan manusia yang lain untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan 

sehingga mereka akan membentuk sebuah organisasi guna mencapai tujuan tersebut. 

Di Dukuh Deliksari ini selain ada kegiatan kerja bakti juga ada kegiatan tahlil atau 

pengajian, kumpulan bapak- bapak dan PKK untuk ibu-ibu. Semua kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk mempererat hubungan persaudaraan mereka, supaya lebih saling 

mengenal dan semakin akrab dengan tetangga yang lain. Dalam hidup bertetangga 

mereka lebih sering melakukan kegiatan secara gotong royong karena mereka selalu 

beranggapan bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama maka 

pekerjaan itu akan menjadi mudah dan ringan sehingga akan cepat selesai. 

Kegotongroyongan semacam ini belum tentu dimiliki oleh masyarakat kelas atas 

karena kesibukan mereka dalam mencari nafkah yang menyebabkan rasa 

kebersamaan dengan para tetangganya kurang dimiliki karena mereka menganggap 

bahwa dirinya mampu berdiri sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya tanpa 

adanya bantuan dari orang lain.   

Mengenai status sosial para pemulung ini, secara umum mereka berada di 

kelas bawah karena mereka merupakan pekerja rendahan yang memiliki pendapatan 

rendah setiap harinya sehingga banyak dari mereka yang hidup berdasarkan 

tunjangan sosial dan hidup di daerah kumuh. Oleh kelas-kelas yang lain mereka 



 

 

dianggap sebagai pemalas padahal mereka hanyalah orang-orang yang tidak 

berpendidikan, tidak memiliki suatu keterampilan ataupun keahlian yang bisa 

digunakan untuk mencari nafkah termasuk modal uang yang dapat digunakan untuk 

mendirikan suatu usaha. Meskipun mereka memiliki kemauan yang keras untuk bisa 

berhasil tapi jika tidak dibarengi oleh adanya bekal pendidikan, keterampilan dan 

keahlian yang mereka miliki itu akan tetap saja membuat mereka selalu berada di 

bawah garis kemiskinan. Masyarakat pemulung ini tidak memiliki dasar-dasar 

seperti pendidikan, kekayaan, jabatan dan kehormatan yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. 

 Jenis pengelompokan kelas-kelas sosial yang hanya berlaku di kalangan  

para pemulung ini adalah jenis pengelompokan kelas sosial yang didasarkan pada 

setiap usaha-usaha atau barang-barang yang didapatkan oleh para pemulung. Jadi 

pemulung yang paling sering mendapatkan barang-barang seperti alumunium, besi 

atau peralatan lainnya yang masih memiliki nilai jual yang sangat tinggi berarti 

dialah yang memperoleh pendapatan paling tinggi setiap harinya sehingga dia juga 

yang akan menempati kelas atas dalam status sosial pemulung. Kelas menengah 

ditempati oleh para pemulung yang sering mendapatkan botol-botol dan kaleng 

bekas, sedangkan kelas bawah ditempati oleh para pemulung yang paling sering 

mendapatkan plastik dan kertas bekas karena barang-barang itu mempunyai nilai jual 

yang rendah. Perbedaan kelas-kelas sosial semacam ini sebenarnya dapat 

menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, namun karena rasa 

kebersamaan yang sangat tinggi membuat mereka selalu hidup bergotong royong 

dengan tetangga tanpa membedakan kelas-kelas sosialnya. 

Mengenai keadaan ekonomi para pemulung dapat dijelaskan bahwa 

penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak memadai untuk memenuhi 

kebutuhan minimum (dasar) karena tingkat pendapatan yang kecil, situasi serba 



 

 

kekurangan yang terjadi semata-mata bukan karena kehendak para pemulung ini 

melainkan karena kekuatan yang tidak mereka miliki untuk melawan situasi seperti 

ini, hal ini ditandai dengan lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, 

rendahnya sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang 

dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan (BAPPENAS, 1993: 2). Ketidaksanggupan mereka dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya menyebabkan mereka berada pada standar 

tingkat hidup yang rendah dibandingkan dengan standar tingkat kehidupan yang 

umum. Masyarakat pemulung pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri 

seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan dan karena faktor produksi yang 

dimiliki sedikit sekali maka menyebabkan kemampuan mereka juga sangat terbatas 

dalam memperoleh pendapatan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah yaitu 

tidak sampai tamat pendidikan dasar bahkan tidak pernah sekolah karena tidak 

adanya biaya, karena waktu tersita habis untuk membantu orang tua dalam mencari 

tambahan penghasilan akan membuat mereka turun temurun selalu terjerat dalam 

keterbelakangan di bawah garis kemiskinan. 

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan tingkat 

kemakmuran dan tingkat kesejahteraan, hal ini karena tingkat ekonomi keluarga 

sangat menentukan kemampuan keluarga untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Keadaan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, di 

mana semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin  

tinggi  pula  tingkat  kemakmuran   dan  tingkat  kesejahteraan  keluarga  

tersebut (Kaslan, 1983: 167). 



 

 

Demikian juga dengan keadaan ekonomi para pemulung di Dukuh Deliksari 

ini, karena keterbatasan faktor produksi yang dimiliki seperti tanah, uang, 

pendidikan, keterampilan dan keahlian yang membuat mereka kesulitan pula dalam 

memperoleh pendapatan yang maksimal. Rendahnya tingkat pendapatan yang 

mereka peroleh menyebabkan rendahnya standar hidup mereka yaitu bahwa mereka 

tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk untuk membiayai 

pendidikan anak-anak mereka.  

Setiap harinya keluarga pemulung ini tidak mampu makan secara cukup 

ditambah pula dengan variasi lauk pauk mereka yang teramat sederhana, misalnya 

cukup hanya dengan makan nasi dan sambal saja membuat keadaan derajat 

kesehatan merekapun juga rendah. Selain belum mampu memenuhi kebutuhan 

pangan, para pemulung inipun juga belum mampu memenuhi kebutuhan non pangan 

yang mendasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi. 

Hal ini ditandai dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan karena lantainya 

masih tanah, jenis dinding rumah yang masih terbuat dari papan dan bambu serta 

tidak adanya fasilitas MCK di rumah mereka. Mereka biasa menggunakan sumur 

milik umum dalam memenuhi kebutuhan MCKnya. Lingkungan tempat tinggal yang 

kumuh karena keterbatasan biaya yang digunakan untuk merawatnya membuat 

kehidupan mereka terlihat semakin memprihatinkan. Sedangkan kebutuhan sandang 

mereka sudah cukup baik, tetapi pada derajat kesehatannya mayoritas penduduknya 

masih bertaraf rendah, hal ini ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan 

pangan, yang akan membuat kondisi fisik mereka semakin melemah sehingga akan 

mudah terserang penyakit, apalagi jika hal ini terjadi pada anak-anak mereka akan 



 

 

berakibat pada lemahnya daya pikir dan mempengaruhi kecerdasan mereka sehingga 

membuat anak-anak merekapun menjadi bodoh. 

 BKKBN dalam menetapkan garis kemiskinan menggunakan lima tahap 

keluarga sejahtera, dan jika dilihat dari cara penetapan ini maka keluarga pemulung 

masuk dalam keluarga sejahtera tahap I, yaitu bahwa keluarga pemulung ini telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu yang berupa kebutuhan pangan 

(meskipun sangat terbatas variasi makanannya tapi mereka sudah bisa makan sampai 

tiga kali dalam sehari), kebutuhan sandang (bahwa mereka sudah sanggup untuk 

membeli dua stel pakaian dalam waktu satu tahun) dan kebutuhan papan (mereka 

sudah memiliki rumah meskipun keadaannya sangat memprihatinkan dan tanah yang 

mereka tempati juga merupakan bantuan dari sebuah yayasan), tetapi keluarga 

pemulung ini belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti: 

pendidikan untuk anak-anaknya meskipun sebagian besar anak-anak pemulung ini 

berhenti pada jenjang pendidikan SD dan SMP tetapi keluarga pemulung ini belum 

dapat mengikuti program keluarga berencana karena sebagian besar para pemulung 

ini memiliki anak yang banyak, kurangnya interaksi dalam keluarga dan lingkungan 

tempat tinggal mereka yang kumuh. 

 Ketidakmampuan dari sisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan 

mereka berakibat pula terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga 

pemulung, hal ini ditandai dengan seringnya keluarga pemulung ini pinjam uang 

pada tetangga guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun para pemulung ini setiap 

hari selalu bekerja namun pendapatan yang diperoleh terlalu kecil sehingga tidak 

bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang lebih memprihatinkan lagi adalah 

jika mereka tidak mampu membiayai dana pendidikan anak-anaknya dan lebih sering 



 

 

menyuruh anak-anaknya untuk membantu orang tuanya dalam mencari tambahan 

penghasilan serta sering menyuruh anak-anaknya untuk menjaga adiknya karena 

orang tua terlalu sibuk mencari tambahan penghasilan sehingga tidak bisa merawat 

dan menjaga anaknya akan menyebabkan tersitanya waktu anak-anaknya dalam 

berkesempatan belajar sehingga secara turun temurun mereka akan selalu berada di 

bawah garis kemiskinan. Jika hal ini terus menerus terjadi pada keluarga pemulung 

maka mereka tidak akan pernah terlepas dari garis kemiskinan. Karena dengan 

rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para pemulung akan 

menyebabkan mereka selalu kesulitan dalam mendapatkan pendapatan secara 

maksimal sehingga hal ini dapat berpengaruh pula terhadap keadaan sosial ekonomi 

pemulung dalam bermasyarakat. Pada dasarnya kehidupan ekonomi manusia 

mempunyai berbagai macam kebutuhan sehingga hal ini akan membuat setiap 

manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan berusaha meningkatkan 

pendapatan atau penghasilan yang biasanya berupa uang. Usaha pemenuhan 

kebutuhan ini terkait dengan bekal pendidikan, keterampilan dan keahlian yang 

dimiliki sehingga akan berpengaruh pula terhadap cara berpikir seseorang yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perekonomian. 

Demikian juga dengan para pemulung, jika mereka ingin melepaskan diri 

dari garis kemiskinan maka mereka harus berusaha mencari jalan keluar untuk bisa 

memperbaiki taraf hidup mereka sendiri dengan jalan para pemulung ini selalu 

menyimpan uang hasil pekerjaannya sedikit demi sedikit yang kemudian bisa 

dijadikan sebagai modal untuk mendirikan suatu usaha lain atau untuk   beralih pada 

pekerjaan lain yang bisa memberikan penghasilan yang lebih tinggi sehingga mereka 

juga dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai pada jenjang pendidikan yang 



 

 

tinggi. Dengan cara seperti itulah para pemulung dapat melepaskan diri dari garis 

kemiskinan karena mereka bisa meningkatkan pendapatan perekonomiannya yang 

kemudian akan dapat meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan 

keluarganya pula.  

Menurut UU No.2 Tahun 1989, Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk 

mencerdaskan  kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu maka 

diharapkan agar setiap manusia Indonesia dapat mengikuti jenjang pendidikan yang 

ada, namun kenyataan tidaklah sesuai dengan tujuan tersebut karena ternyata banyak 

masyarakat Indonesia yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya karena 

keterbatasan biaya dan rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya makna 

sekolah. 

Seperti halnya dengan para pemulung ini bahwa awalnya karena orang tua 

tidak sanggup menyekolahkan mereka maka merekapun juga tidak memiliki kualitas 

sumber daya yang diinginkan oleh masyarakat sekarang sehingga membuat mereka 

terpaksa memilih pekerjaan yang tidak ada tuntutan pendidikannnya, selain itu para 

pemulung inipun tidak pernah mengikuti suatu jalur penyelenggaraan pendidikan 

baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti kursus, 

les dan pelatihan-pelatihan. Hal ini dapat membuat masyarakat pemulung semakin 

terpuruk keadaannya karena mereka tidak memiliki suatu keterampilan dan suatu 

keahlian yang dapat mereka gunakan sebagai bekal untuk mencari nafkah. Dengan 



 

 

kondisi yang seperti ini membuat para pemulung masuk dalam suatu jenis usaha 

rendahan karena tingkat pendapatan yang diperoleh juga rendah sehingga 

menjadikan keluarga para pemulung mengalami tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan yang relatif rendah pula karena terkait dengan rendahnya tingkat 

pendapatan yang diperoleh para pemulung. Rendahnya tingkat pendapatan yang 

diperoleh para pemulung membuat mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan 

anak-anaknya, tentunya kondisi yang seperti ini akan membuat keluarga para 

pemulung tidak akan pernah terlepas dari situasi kemiskinan, sehingga diharapkan 

agar para guru ataupun kepala sekolah meninjau situasi ekonomi murid-muridnya 

dan dapat memberikan keringanan biaya sekolah untuk anak-anak pemulung ini. Jika 

keringanan biaya sekolah dapat diberikan maka kemungkinan besar anak-anak 

pemulung ini dapat menyelesaikan sekolahnya sampai pada jenjang yang tinggi. 

Dengan demikian keluarga pemulung inipun dapat terlepas dari situasi kemiskinan 

karena jenjang pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat pendapatannya. 

Semakin tinggi tingkat atau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka 

semakin besar pula kesempatan yang akan ia dapatkan untuk memperoleh suatu 

jabatan yang ia inginkan termasuk untuk memperoleh penghasilan yang besar, tetapi 

kalau jenjang pendidikannya rendah maka akan semakin rendah pula jenis usaha 

yang bisa dilakukannya tentunya dengan pendapatan yang rendah pula karena 

pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik agar nantinya dapat 

mandiri, mencapai kedewasaan, mempunyai keterampilan dan nilai-nilai serta sikap 

hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai bekal dalam hidupnya nanti 

setelah terjun dalam masyarakat (Winkel, 1999: 19). Jadi dengan bekal pendidikan 

yang dilengkapi dengan adanya suatu keterampilan dan keahlian maka seseorang 



 

 

dapat memperbaiki keadaan hidupnya termasuk dalam mencari pekerjaan guna 

memperoleh penghasilan yang memadai, karena faktor pendidikan sangat 

berpengaruh pada tingkat pendapatan seseorang (semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin besar pula kesempatannya untuk berusaha mendapatkan 

pekerjaan yang berpenghasilan besar sehingga diapun juga dapat meningkatkan taraf 

kemakmuran dan kesejahteraan keluarganya).  

      Setiap manusia pasti memiliki harapan-harapan atau aspirasi mengenai 

keadaan hidup mereka termasuk untuk memperbaiki keadaan hidup yang dirasakan 

sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan para pemulung ini, bahwa mereka 

memiliki harapan yang diinginkan dapat terwujud karena mereka merasa bahwa 

dengan menjadi pemulung tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga mereka 

sangat rendah terkait dengan jumlah pendapatan mereka yang kecil. 

Mereka berharap akan terjadi suatu perubahan dalam hidup mereka sehingga 

mereka dapat merasakan suatu kesejahteraan dalam hidup. Dalam hal ini modal 

sangat diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka karena dengan modal 

seperti uang untuk mendirikan sebuah usaha baru yang lebih menjanjikan dari pada 

hanya sekedar menjadi seorang pemulung, bekal keterampilan dan keahlian juga 

sangat diperlukan. Harapan-harapan tersebut dapat segera terwujud jika ada 

seseorang yang peduli terhadap nasib dan kehidupan mereka, dalam hal ini 

diharapkan adanya kepedulian dari pemerintah atau suatu yayasan yang memberikan 

bantuannya baik yang berupa bantuan keuangan untuk modal maupun yang berupa 

bantuan penyuluhan keterampilan sebagai bekal mereka dalam mencari dan beralih 

pada pekerjaan yang lain sehingga mereka dapat memperbaiki nasib mereka karena 



 

 

mereka telah mendapatkan pekerjaan yang pendapatannya lebih baik dari pada hanya 

menjadi seorang pemulung. 

Lingkungan merupakan suatu tempat pemukiman dengan segala sesuatunya, 

di mana organisme itu hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan 

maupun kesehatan dari organisme tersebut (Riyadi, 1973: 17). Keadaan suatu 

lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

organisme dalam suatu wilayah, kondisi di sekitar organisme pada kenyataannya 

dapat berakibat baik atau mendukung pertumbuhan dan perkembang biakan 

organisme tersebut, sehingga suatu organisme akan tetap lestari keberadaannya. 

Sebaliknya dengan kondisi lingkungan yang tidak baik maka akan berakibat buruk 

atau menghambat atau bahkan dapat mematikan pertumbuhan dan perkembang 

biakan suatu organisme, sehingga dengan lingkungan yang buruk seperti itu suatu 

organisme di atas bumi dapat mengalami kemerosotan secara kualitas maupun secara 

kuantitas, bahkan yang lebih buruk lagi adalah menuju kepunahan suatu organisme 

tertentu. 

Kegiatan yang dilakukan oleh para pemulung ini merupakan suatu kegiatan 

yang dapat menciptakan suatu kebersihan lingkungan, di mana kebersihan 

lingkungan ini sangat terkait dengan adanya kesehatan lingkungan yaitu suatu usaha 

atau kegiatan yang mengarah kepada agar lingkungan dapat menjamin kesehatan 

manusia bukan aspek pengobatan (curative) tetapi lebih difokuskan pada usaha-

usaha pencegahan (preventive). 

Mengenai partisipasi pemulung dalam menciptakan kebersihan lingkungan 

baik yang meliputi partisipasi dalam tahap perencanaan yakni bahwa para pemulung 



 

 

setiap harinya secara tidak langsung selalu berencana untuk membersihkan 

lingkungan di tempat-tempat ia bekerja karena setiap hari ia selalu berpikir di 

manakah besok ia akan memungut dan mengambil sampah-sampah yang kemudian 

pada keesokan harinya ia melaksanakan rencana kegiatan kemarin dengan memungut 

dan mengambil sampah-sampah baik yang berada di jalan-jalan ataupun yang berada 

di tempat sampah. Ketika para pemulung tersebut memungut dan mengambil sampah 

maka merekapun juga telah berpartisipasi dalam tahap pengawasan kebersihan 

lingkungan karena mereka telah mengawasi atau memonitor keberadaan sampah-

sampah yang berserakan di jalan dan yang menumpuk di tempat sampah. Sedangkan 

partisipasi yang berkaitan dengan pendanaan tidak mungkin dilakukan oleh para 

pemulung ini karena terkait dengan penghasilan mereka yang sangat rendah sehingga 

tidak mungkin jika mereka dapat memberikan bantuan dana untuk menciptakan 

kebersihan lingkungan yang ada hanyalah meminta bantuan dari berbagai pihak 

untuk memberikan bantuan baik yang berupa bimbingan dan berbagai fasilitas 

lainnya seperti pembangunan MCK untuk warga guna mendukung terciptanya 

kebersihan lingkungan.  

Sampah-sampah yang diambil oleh para pemulung adalah barang-barang 

anorganik seperti sampah-sampah plastik, botol-botol bekas dan kaleng-kaleng bekas 

yang tidak dapat membusuk di dalam tanah sehingga hal ini dapat mempengaruhi 

tingkat kesuburan tanah karena tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai yang ada 

dalam tanah kemudian lama-lama tanah itu akan menjadi pejal dan tidak subur 

sehingga tidak bisa ditanami lagi atau tidak produktif. Namun karena sampah-

sampah anorganik tersebut telah dipunguti oleh para pemulung maka jumlah sampah 



 

 

seperti itu sudah berkurang banyak karena sampah-sampah yang telah diambil oleh 

para pemulung itu akan dikumpulkan terus dijual pada pabrik yang kemudian oleh 

pabrik barang-barang tersebut akan diolah lagi sehingga akan mengahasilkan suatu 

barang baru yang lebih bermanfaat. 

Jasa para pemulung ini sering kali diremehkan oleh warga yang lain padahal 

orang lain itu belum tentu peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya, terutama 

TPA yang merupakan tempat penuh sampah, jika bukan karena jasa dan partisipasi 

para pemulung tentunya tempat ini akan semakin penuh dan menggunung, karena 

para pemulung selalu berdatangan untuk mengais sampah-sampah yang sudah 

terbuang dan tidak terpakai lagi oleh warga yang lain. Apalagi daerah-daerah yang 

tidak dapat dijangkau oleh mobil pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan maka 

akan semakin besar pula peran dan partisipasi para pemulung ini, karena hanya 

pemulunglah yang mau mengambil dan memunguti sampah-sampah itu sehingga 

terciptalah suatu keadaan lingkungan yang bersih dan sehat.                

Meskipun peran dan partisipasinya terbatas pada barang-barang yang masih 

memiliki nilai jual saja tetapi paling tidak mereka telah mengurangi volume sampah 

yang ada di lingkungan kita, apalagi peran pemulung terhadap sampah yang ada di 

TPA bahwa mereka telah dapat mengurangi volume timbunan sampah yang jika 

terus menerus dibiarkan menumpuk akan dapat dijadikan sebagai tempat 

berkembangbiaknya lalat, tikus dan nyamuk. Di mana binatang-binatang tersebut 

merupakan media yang sangat baik bagi perkembangbiakan dan penyebaran suatu 

bibit penyakit sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. 



 

 

Peran serta atau partisipasi para pemulung ini benar-benar terwujud dalam 

aktivitas yang nyata dalam kehidupan yaitu dengan terciptanya lingkungan yang 

bersih dan sehat karena dalam kesehariannya mereka selalu memunguti dan 

mengambil sampah-sampah anorganik sehingga dapat mengurangi volume sampah 

yang berserakan baik di jalan-jalan maupun yang menumpuk di TPA yang kemudian 

dapat menciptakan suatu kebersihan lingkungan.  

                           

                     



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan hasil-hasil penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut: 

5.1.1.  Profil pemulung di Desa Sukorejo khususnya di Dukuh Deliksari Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yaitu para pemulung memiliki hubungan yang 

sangat baik dengan tetangganya, hal ini mereka sadari bahwa sebagai 

makhluk sosial manusia memang harus selalu bersikap baik kepada 

sesamanya dan saling bekerjasama karena manusia tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Sedangkan status sosial para pemulung ini didasarkan 

pada usaha-usaha atau jenis barang-barang yang ia peroleh. Mengenai 

keadaan ekonomi, mereka masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan 

karena jumlah pendapatan mereka yang terlalu kecil menyebabkan 

rendahnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rendahnya 

tingkat pendapatan mereka disebabkan karena jenis pekerjaan ini termasuk 

jenis usaha yang tidak memerlukan suatu keterampilan, keahlian maupun 

jenjang pendidikan. Pendidikan para pemulung ini sebagian besar merupakan 

orang-orang yang tidak pernah dibekali pendidikan oleh orangtua karena 

keterbatasan biaya. Meskipun demikian, mereka berharap bahwa suatu saat 

mereka dapat beralih pekerjaan sehingga mereka dapat memperbaiki taraf 

hidup mereka.  



 

 

5.1.2 Dengan menjadi pemulung mereka telah berpartisipasi secara nyata dalam 

melakukan aktivitas yang dapat menciptakan suatu lingkungan yang bersih 

dan sehat. Hal ini terkait dengan kegiatan mereka dalam hal pemungutan 

sampah baik yang berserakan di jalan-jalan maupun yang menumpuk di 

TPA, karena sampah-sampah yang mereka ambil adalah barang-barang yang 

bersifat anorganik atau tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga 

jika dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi media yang baik bagi 

perkembangbiakan bibit penyakit. 

 

5.2 Saran 

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah: 

5.2.1 Para pemulung hendaknya bersikap jujur dalam bekerja (dalam memunguti 

sampah adalah barang-barang yang memang sudah dibuang, tidak mengambil 

barang yang bukan menjadi haknya) sehingga hal ini akan menciptakan 

persepsi yang baik kepada warga.  

5.2.2 Para warga diharapkan agar dalam melihat seseorang tidak hanya didasarkan 

pada penampilannya tetapi juga melihat manfaat yang ada pada seseorang.  

5.2.3 Pemerintah hendaknya selalu meninjau dan terjun langsung untuk melihat 

kondisi masyarakatnya sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat bagi 

warganya, seperti bantuan yang berupa penyuluhan-penyuluhan, memberikan  

pembinaan keterampilan, pendampingan dan pemodalan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

1. Responden (Pemulung) : 

a. Nama  : 

b. Umur  :  

c. Jenis Kelamin  : 

d. Daerah Asal  : 

e. Pendidikan  : 

f. Tempat Aktivitas  : 

Fokus Indikator Item Pertanyaan 
1. Profil 

Pemulung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Latar 
belakang 
yang 
menyebabkan 
dia bekerja 
sebagai 
pemulung 

 
 
 
b. Kehidupan 

ekonomi  
pemulung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengapa Saudara 
memilih bekerja sebagai 
pemulung? 

2. Hal-hal apakah yang 
mendorong Saudara 
untuk bekerja sebagai 
pemulung? 

3. Menurut Saudara apa 
perbedaan antara 
pekerjaan pemulung 
dengan pekerjaan yang 
lainnya? 

4. Bagaimana dengan 
kehidupan ekonomi 
Saudara? 

5. Berapa jumlah rata-
rata pendapatan yang 
Saudara terima setiap 
harinya? 

6. Berapa jumlah biaya 
yang Saudara keluarkan 
untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga 
setiap harinya? 

7. Apakah jumlah 
pendapatan yang Saudara 
terima dapat mencukupi 
jumlah kebutuhan yang 
Saudara perlukan setiap 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
c. Keadaan 

sosial dan 
status 
sosialnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Aspirasi atau 

harapan-
harapan 
mereka untuk 

harinya? 
8. Apakah ada sisa 

antara jumlah pendapatan 
yang Saudara terima 
setiap harinya dengan 
jumlah biaya kebutuhan 
yang Saudara keluarkan 
setiap harinya? 

9. Menurut Saudara 
besar atau kecilkah sisa 
dana tersebut? 

10. Jika masih terdapat 
sisa dana maka untuk 
apakah dana tersebut? 

11. Bagaimana 
hubungan Saudara 
dengan tetangga 
Saudara? 

12. Apakah tetangga 
Saudara merendahkan 
pekerjaan Saudara? 

13. Apakah Saudara 
merasa dikucilkan atau 
dijauhi oleh tetangga 
karena jenis pekerjaan 
itu? 

14. Apakah Saudara 
merasa terhina dengan 
jenis pekerjaan itu? 

15. Apakah Saudara 
sering berkomunikasi 
atau berkumpul dengan 
tetangga Saudara? 

16. Apakah ucapan atau 
pendapat Saudara 
dihormati oleh tetangga 
Saudara? 

17. Apakah Saudara 
ingin bekerja seperti ini 
selamanya? 

18. Saudara pernah 
menempuh pendidikan 
sampai pada jenjang apa? 

19. Apakah Saudara 
memiliki bekal 
keterampilan selain 
pendidikan? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Partisipasi

pemulung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masa yang 
akan datang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

20. Jika ya, berupa 
apakah bekal 
keterampilan itu? 

21. Apakah arti 
pendidikan bagi Saudara? 

22. Apakah Saudara 
pernah mengikuti kursus? 

23. Jika pernah, 
mengapa keterampilan 
tersebut tidak digunakan? 

24. Dengan bekerja 
sebagai pemulung apakah 
yang ingin Saudara capai 
untuk masa yang akan 
datang? 

 
25. Jika Saudara ingin 

beralih pekerjaan, maka 
pekerjaan apa yang 
Saudara inginkan? 

26. Mengapa Saudara 
memilih pekerjaan itu? 

27. Apakah dengan 
pekerjaan Saudara yang 
baru maka Saudara dapat 
mewujudkan harapan-
harapan Saudara? 

28. Jenis-jenis sampah 
apakah yang Saudara 
ambil? 

29. Apakah hanya 
sampah-sampah yang 
masih memiliki nilai jual 
saja yang Saudara ambil? 

30. Apakah yang 
Saudara lakukan jika 
Saudara melihat sampah-
sampah yang tidak 
memiliki nilai jual?  

31. Apakah Saudara 
merasa bahwa pekerjaan 
Saudara dapat membantu 
masyarakat lain untuk 
menciptakan kebersihan 
lingkungan? 

32. Apakah sampah 
jalanan yang tidak 



 

 

memiliki nilai jual akan 
Saudara kumpulkan di 
tempat sampah atau 
hanya Saudara biarkan 
saja? 

 
 



 

 

2. Informan (Masyarakat dan Instansi Terkait) 

a. Nama  :  

b. Umur  :  

c. Jenis Kelamin  : 

d. Pekerjaan  : 

Fokus Indikator Item Pertanyaan 
1. Masyarakat selain 

pemulung di Dukuh 
Deliksari Sukorejo 
Semarang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instansi Terkait 

(Dinas Kebersihan) 

Keberadaan pemulung 
sebagai tetangga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peran pemulung dalam 
menciptakan kebersihan 
lingkungan 

1. Setujukah Saudara 
dengan keberadaan 
pemulung sebagai 
tetangga Saudara? 

2. Bagaimana hubungan 
Saudara dengan 
pemulung itu? 

3. Apakah dalam bergaul  
Saudara selalu 
membeda-bedakan 
seseorang berdasarkan 
pekerjaannya? 

4. Apakah Saudara 
merendahkan jenis 
pekerjaan semacam 
itu? 

5. Sejauh pengamatan 
Saudara bagaimana 
kebiasaan mereka 
sehari-hari? 

6. Apakah Saudara mau 
berkomunikasi atau 
berkumpul dengan 
pemulung itu? 

7. Apakah Saudara setuju 
dengan keberadaan 
pemulung? 

8. Apakah Saudara 
merasa terbantu 
dengan adanya 
pemulung? 

9. Apakah keberadaan 
pemulung sangat 
mempengaruhi tugas 
yang akan Saudara 
lakukan? 



 

 

10. Menurut Saudara 
bagaimana peran 
pemulung itu sendiri 
dalam menciptakan 
kebersihan 
lingkungan? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Beberapa hal yang menjadi fokus pangamatan adalah sebagai berikut: 

I. Profil Pemulung 

1. Kehidupan sosial pemulung dan status sosialnya. 

2. Kehidupan ekonomi pemulung. 

3. Aspirasi atau harapan mereka untuk masa yang akan datang. 

4. Pendidikan pemulung. 

 

II. Partisispasi Pemulung 

1. Mengenai daerah operasi yang dijadikan sebagai tempat untuk memulung. 

2. Jenis-jenis sampah yang diambil. 

3. Kondisi tempat pemungutan sampah. 

4. Perannya dalam menciptakan kebersihan lingkungan 

 

III. Keterkaitannya dengan pihak-pihak seperti tetangga dan dinas kebersihan 

1. Tanggapan dari tetangga mengenai keberadaan pemulung. 

2. Hubungan tetangga dengan pemulung. 

Mengenai peran pemulung dalam membantu tugas dinas kebersihan untuk 
menciptakan kebersihan lingkungan. 



 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 

No. Nama Umur (th) Pendidikan Asal Tempat Aktivitas 
1. Nurwati 66  Tidak sekolah Temanggung Sampangan 
2. Legiman 47 Tidak Sekolah Banyumas Sekaran 
3. Mujiyanti 17 SMP Deliksari Sekaran 
4. Budi Santoso 35 Tidak Sekolah Purwodadi Trangkil 
5. Semi Asih 32 Tidak Sekolah Grobogan Gunungpati 
6. Barokah 65 Tidak Sekolah Salatiga Sampangan 
7. Sipon 59 SD Klaten Gunungpati 
8. Ali 45 SD Magelang Gunungpati 
9.  Sri 45 Tidak Sekolah Purbalingga Sampangan 
10. Mujinah 49 SD Purbalingga Sampangan 
11. Tukiman 52 Tidak Sekolah Purbalingga Sampangan 
12. Samijan 48 Tidak Sekolah Purbalingga Sampangan 
13. Imron 27 SMP Salatiga Sekaran 
14. Yuli 34 SMP Salatiga Sekaran 
15. Seto 51 SD Salatiga Jatingaleh 

 
 
 
 
 

DAFTAR NAMA INFORMAN 
 

No. Nama Umur (th) Pendidikan Pekerjaan 
1. Milka Pujinten 35 SD Pedagang 
2. Tumiyem 41 Tidak Sekolah Pedagang 
3. Santi 17 SMP Pelajar 
4. Uut 12 SMP Pelajar 
5. B.J. Sumarjo 37 STM Ketua RW VI 
6. Parno 45 SD Sopir 
7. Ta’at 42 S1 Kepala Desa 
8. Sutiyono 41 S1 Kepala IPLT 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 03. Keadaan rumah pemulung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 04.  Warga Deliksari yang sedang mencuci pakaian di MCK 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 05. Aktivitas pemulung yang sedang memunguti sampah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 06. Warga Deliksari yang mengadakan kerja bakti 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 07. Kegiatan rapat bapak-bapak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 08. Kegiatan posyandu di Dukuh Deliksari 
 


