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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berjudul “ 

Kesadaran Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan di Jodipan Kota Malang 

“. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan dalam skripsi 

ini yang tersusun sistematis, yaitu: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Pembatasan Masalah, 

(6) Penegasan Istilah.  

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, kondisi masyarakat saat sekarang ini memprihatinkan. Hal 

ini dapat dilihat dari pada kejadian-kejadian yang sering terjadi di lingkungan 

masyarakat. Baik berupa nilai yang berlaku di masyarakat dengan berbagai 

macam perilaku maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah. Salah 

satu di antaranya yaitu perilaku manusia terhadap menjaga lingkungan hidup  

Kehidupan bermasyarkat, kebersihan adalah salah satu hal yang sangat 

penting dan dibutuhkan kesadaran individu-individu dalam menjaga 

kebersiham lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan, kerana 

memang manusia dilahirkan sudah berada dalam lingkungan. Baik dan 

buruknya kepribadian seseorang tergantung dari lingkungan, karena 

lingkungan adalah membentuk kepribadian seseorang. 

Antara pembangunan dan lingkungan hidup, banyak yang menganggap 

pembangunan yang merusak lingkungan tapi ada yanag menganggap dengan 

pembangunan adalah untuk mengatasi kerusakan lingkungan, sehingga negara-
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negara industri maju menuduh negara-negara berkembangan sebagai penyebab 

terjadinya kerusakan lingkungan atau pemanasan global. (Sulismadi, 

2011:103).  

Kebersihan adalah sebagian dari iman, Agama Islam mengajarkan 

tentang kebersihan, karena memang kersihan adalah sebagian dari imam. 

Kebersihan bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dalam 

lingkungan, manusia berperan aktif dalam menjaga lingkungan itu sendiri 

termasuk menjaga kebersihan lingkungan.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dan pokok penelitian, sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

Jodipan Kota Malang?  

2. Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan di Jodipan Kota Malang? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan di Jodipan Kota Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

Jodipan Kota Malang. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan di Jodipan Kota Malang. 

3. Mengetahui solusi yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan di Jodipan Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut. 

1. secara praktis 

a. Peneliti berharap memberi manfaat bagi mahasiswa dan perguruan 

tinggi terkait Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 

lingkungan di Jodipan-Kota Malang. 

b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan atau sebagai bahan literatur.  

2. secara teoretis 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian 

bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik tertarik dalam mengamati 

pelaksanaan pengembangan tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

kebersihan lingkungan di Jodipan Kota Malang serta penelitian ini 

diharapkan dapat memberi sumbangsi dan memperkaya khazanah  

keilmuan tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 

lingkungan. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini menitipberatkan akan peran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan di Jodipan Kota Malang. 

2. Penelitian ini menitipberatkan tentang kendala yang di hadapi masyarkat 

dalam menjaga kebersihan lingkungan di Jodipan Kota Malang. 

3. Penelitian ini menitipberatan tentang solusi yang dilakukan masyarakat 

dalam menjaga kebersihan lingkungan di Jodipan Kota Malang. 
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F. Penegasan Istilah

1. Kesadaran adalah suatu konsepsi yang digunakan untuk menunjuk pada

keadaan-keadaan orang yang memberikan perhatian pada peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

2. Menurut Min (2017) dalam artikel yang berjudul  masyarakat menurut

para ahli:

a. Menurut Selo Soemardjan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang

hidup bersama dan mengasilkan kebudayaan.

b. Menurut Karl Marx bahwa masyarakat sebagai suatu struktur yang

menderita ketegangan organisasi atau perkembangan karena adanya

pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara

ekonomis.

3. Kebersihan menurut Kamus Besar Indonesia, bahwa kebersihan berasal

dari kata “bersih” yang artinya adalah bebas dari kotoran, tidak tercemar

(tidak terkena kotoran). Jadi kebersihan merupakan suatu kondisi yang

bebas dari segala  kotoran dan pencemaran.

4. Lingkungan, pengertian definisi Lingkungan menurut Otto Soemarwoto

bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada

dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita




