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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan berhubungan dengan penelitian terdahulu,

sebagai bahan referensi dan kajian dalam penulisan penelitian ini, juga sebagai 

perbandingan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya membuang sampah, 

antara lain: 

Pertama, Jurnal dari Liana Penny, H. Untung Bijaksana, Rizmi Yunita, 

dan Daniel Itta yang berjudul Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Di Wilayah Pesisir Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten 

Donggala. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji di wilayah pesisir yang 

memiliki pengetahuan dengan presentase tertentu yang cukup tentang 

pengelolaan lingkungan, namun perilaku masyarakat setempat masih saja 

membuang sampah tidak pada tempatnya atau dibuang ke laut. Kurangnya 

tempat sampah dan tempat jamban menjadi faktor utamanya. 

Kedua, Skripsi dari Maritsa Rahman A. dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Membuang 

Sampah Rumah Tangga Di Sungai Mranggen. Dalam pembahasan skripsi ini, 

terdapat faktor-faktor seperti pengetahuan, pendapatan, sifat, dan lain-lain yang 

memicu masyarakatnya membuang sampah ke sungai. Dalam menangani solusi 

dari masalah ini, penulis lebih menekankan pada pengolahan sampah. 

Ketiga, Jurnal dari Nazaruddin dengan judul Analisis Perilaku Masyarakat 

Dalam Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi 

Kasus Kelurahan Simpang Baru). Dalam pembahasan jurnal dengan jenis 
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penelitian kualitatif di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru ini 

mendapatkan data yaitu minimnya pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran 

dalam menjaga lingkungan yang bersih serta kurangnya kerjasama dengan 

pemerintah guna merealisasikan membuang sampah pada tempatnya. 

Secara garis besar dari ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan topik 

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu tentang budaya 

masyarakat membuang sampah yang menumpuk di laut atau bantaran sungai 

sebagai contoh. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan ketiga 

penelitian diatas adalah lokasi penelitian, dan kesehatan masyarakat akibat 

sampah. Penelitian ini mengulik budaya membuang sampah ke laut dan upaya 

apa yang dilakukan masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah tersebut serta 

dampak sampah terkait kesehatan di masyarakat. 

B. Konsep Tentang Budaya 

1.   Pengertian Budaya 

Budaya adalah cara hidup seseorang atau suatu kelompok dengan tujuan 

tertentu. Menurut Clifford Geertz (1973) dalam buku Yovana dan Norman 

(2003:144) (bahwa budaya dapat dipahami sebagai pola makna yang tertanam 

dalam simbol dan ditransmisikan secara historis, sebuah sistem konsepsi turunan 

yang diekspresikan dalam bentuk simbolik yang digunakan orang untuk 

berkomunikasi, bertahan hidup dan mengembangkan pengetahuan mereka 

tentang hidup dan sikap terhadapnya. Dalam bentuk sederhana yaitu budaya 

termasuk pola dalam kehidupan sehari-hari, kesamaan perilaku, sikap, 

penampilan, dan pendapat. 
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Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1981:5) kebudayaan adalah 

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan 

belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. 

Kedua pendapat ahli diatas saling berhubungan dalam terbentuknya 

budaya yang dimulai dari belajar sampai terciptanya simbolik untuk saling 

berkomunikasi dan memahami maksud dari proses belajar suatu budaya. 

Sehingga terciptanya sebuah peradaban dengan berbagai simbol yang telah 

disepakati bersama. Hal tersebut membuat kebiasaan yang terus menerus 

dilakukan oleh penganut budaya tersebut. 

2.   Wujud Budaya 

Kebudayaan yang dianggap sebagai suatu tindakan dan karya manusia 

tersebut memiliki tiga wujud: 

a. Budaya sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-  

norma, peraturan yang bersifat abstrak yang tidak bisa diraba dan 

dilihat. Widyosiswoyo (2002:4) mengatakan gagasan-gagasan yang 

ada di masyarakat saling terkait antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga membentuk suatu sistem budaya atau culture system, 

contohnya adalah adat istiadat dan ilmu pengetahuan. 

b. Budaya sebagai suatu aktivitas keseluruhan, pola tingkah laku, 

perilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus dari manusia dalam 

masyarakat yang memiliki sifat yang dapat dirasakan dan dilihat tetapi 

tidak dapat diraba. Widyosiswoyo (2002:4) mengemukakan bahwa 

wujud ini sebagai Sistem Sosial (Social System), contohnya adalah 

gotong royong dan kerja sama. 
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c. Budaya sebagai benda-benda hasil buatan manusia yang dapat dilihat, 

diraba, dan dirasakan. Wujud ini yang paling konkrit disebut 

kebudayaan fisik (Material Culture). Contohnya seperti artefak, candi, 

mobil, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini peneliti mengarah pada wujud ke dua atau wujud budaya 

sebagai suatu aktivitas keseluruhan, pola tingkah laku, dan perilaku. Dimana 

perilaku yang dilakukan sebagian besar masyarakat adalah wujud dari budaya, 

sama halnya dengan budaya membuang sampah di laut ini termasuk keseluruhan 

pola tingkah laku dan perilaku masyarakat pesisir di Kelurahan Sidomulyo ini 

sebagai acuan awal peneliti dalam melakukan penelitian demi mengetahui seluk-

beluk budaya dari masyarakat pesisir dalam membuang sampah di laut. 

C. Konsep Tentang Prilaku Manusia Dalam Lingkungan Sosial (HBSE) 

1. Pengertian Human Behavior and Social Environment (HBSE) 

Human Behavior and Social Environment (HBSE) atau biasa disebut 

perilaku manusia dalam lingkungan sosial adalah penggabungan antara manusia 

(Individu-Individu) maupun kelompok dengan kelompok yang saling bekerja 

sama dalam membentuk sebuah kelompok (Social Grouping), mengembangkan 

sebuah organisasi, adalah suatu interaksi sosial yang membentuk jaringan antar 

sesama individu untuk memberikan jaminan ketertiban sosial melalu perilaku-

perilaku yang dilakukan individu maupun kelompok. 

Terbentuklah lingkungan sosial dari segala bentuk interaksi sosial menurut 

Jonny Purba (2002:1). Berikut lingkup dari lingkungan sosial: keluarga luas, 

kelompok masyarakat tergabung kelompok inti, pranata dalam simbol-simbol  



10 

 

dan nilai serta kemapanan norma, serta terkait dengan lingkungan alam 

(ekosistemnya) dan lingkungan buatan (tata ruang). 

HBSE memiliki kedudukan penting dalam pekerja sosial, karena dalam 

perkembangan pekerjaan sosial (teori maupun praktek) sering kali berhubungan 

dengan masalah perilaku manusia baik individu maupun kelompok yang 

dikaitkan dengan lingkungan sosial. 

2. Teori yang Mendasari HBSE 

1) Psikoanalisis 

Menurut buku Yudrik Jahja (2011:19-21) psikoanalisis secara tegas 

memperhatikan struktur jiwa manusia. Sigmund freud, menurut alirannya 

ini, perilaku manusia diartikan sebagai hasil interaksi subsistem dalam 

kepribadian manusia, antara lain: 

a. Id, yaitu suatu kepribadian yang memiliki dorongan biologis yang 

dilakukan berdasarkan prinsip kesenangan dan lebih sering 

memenuhi kebutuhannya. Bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak 

peduli dengan kenyataan. Id berwatak hewani yang terdiri dari: 

libido-insting yaitu reproduktif penyediaan energi dasar untuk 

kegiatan konstruktif; thanatos-insting yaitu destruktif dan agresif. 

b. Ego, yaitu mediator yang menjembatani antara hasrat hewani 

dengan tuntutan rasional dan realistis. Ego yang membuat hasrat 

hewani menjadi wujud kehidupan yang realistis. Ia bergerak 

berdasarkan prinsip realitas. 

c. Super Ego, yaitu unsur yang menjadi penjaga kepribadian, 

mewakili sesuatu yang normatif atau ideal. Disebut juga sebagai 
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hati nurani, merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan 

kultur masyarakat. Super ego menahan ego untuk menekan hasrat-

hasrat yang tidak berlainan di alam bawah sadar. 

 Dalam dunia pekerjaan sosial, psikoanalisis ini merupakan penanganan 

klien berdasarkan case work atau individu. Namun demikian hasil perilaku dari 

teori diatas tak lepas dari pengaruh lingkungan yang membuat individu 

melakukan hal tersebut. 

2) Behaviorisme 

Behviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak dan dapat 

diukur, diramalkan, dan dilukiskan. Teori yang terkenal adalah teori belajar, 

yaitu perubahan perilaku organisme merupakan akibat pengaruh dari 

lingkungan. Seperti apa perilaku manusia dikendalikan oleh faktor dari 

lingkungan. Teori pelaziman klasik, teori pelaziman operan dan social 

learning  theory juga diadopsi oleh teori ini. 

a. Teori pelaziman klasik 

Suatu organisme yang teringat sesuatu karena sebelumnya telah 

mengalami hal tersebut. Contoh apabila melihat  sebuah mobil 

mewah, kita akan mengandai-andai bahwa pengendara mobil 

tersebut adalah orang kaya raya atau orang terkemuka. 

Pengandaian  ini bergantung dari pengalaman yang kita peroleh 

b. Teori pelaziman operan 

Organisme yang memiliki suatu respon karena mengoper pada 

stimulus yang diterima lingkungannya. Contoh seorang anak yang 

giat belajar ketika akan diberikan hadiah, atau seorang anak yang 
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tidak berani berkata kasar karena akan dimarahi oleh ayahnya. 

Dalam kaitan teori, dikaitkn dengan reinforcement dan punishment. 

c. Social Learning Theory  

Pembelajaran sosial yaitu individu menduplikasi tingkah laku 

(imitation) yang diterima oleh masyarakat (socially accepted 

behavior) dan yang tidak diterima oleh masyarakat. 

 Psikoanalisis dan behaviorisme adalah kedua teori yang mengungkapkan 

tingkah laku yang dialami individu maupun kelompok. Tingkah laku yang 

didasari oleh individu dan lingkungan. Bisa berupa individu terhadap lingkungan, 

lingkungan terhadap individu, dan perputaran antara individu terhadap lingkungan 

dan lingkungan terhadap individu. 

D. Konsep Tentang Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Menurut Kamus Lingkungan (1994) dalam buku Basriyanta (2007:12), 

yaitu sampah adalah bahan yang tidak ternilai untuk dipergunakan secara biasa 

atau khusus dalam pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau 

bahan berkelebihan atau buangan. Sampah belum tentu dapat dikatakan limbah, 

seperti yang disebut diatas bahwa sampah tersebut bisa diolah kembali dan 

memiliki nilai kegunaan dan nilai produksi. 

2. Macam-Macam Sampah 

Menurut Basriyanta (2007:15), sampah dibedakan menjadi dua: 

a. Sampah Organik 

Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati (sumber daya alam) yang 

dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dapat 
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terurai secara alami. Bahan ini ada pada sampah rumah tangga seperti sayur, 

buah-buahan, sisa makanan, dan lain-lain (kecuali bahan plastik, kertas, dan 

karet). 

b. Sampah Anorganik 

Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, berupa produk 

sintetik maupun hasil dari proses teknologi pengolahan bahan tambang. Lawan 

kata dari sampah Organik, berarti termasuk bahan yang susah terurai tanpa 

bantuan alat pengurai, seperti kertas, karet, plastik, logam dan produk-produk 

olahan sejenis, kaca, keramik, detergen. Sampah dalam tingkat rumah tangga 

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

E. Konsep Kesejahteraan Keluarga 

Lima Pengelompokkan Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut 

BKKBN 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur  

kemiskinan berdasarkan kriteria kesejahteraan keluarga, 5 kriteria 

kesejahteraan keluarga yang terkelompokkan menurut BKKBN adalah 

sebagai berikut: 

1) Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum terpenuhinya salah 

satu atau pun lebih dari 5 kebutuhan dasar (basic needs) sebagai Keluarga 

Sejahtera I, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, 

dan kesehatan. 
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2) Keluarga Sejahtera Tahap I 

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga memenuhi kebutuhan 

dasar, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Berikut 

syarat yang digunakan :  

a. Anggota keluarga memenuhi ibadah menurut agama yang 

dianut.  

b. Secara umum keluarga seminimnya makan 2 kali sehari 

c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda-

beda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.  

d. Bagian lantai rumah yang terluas bukan dari tanah.  

e. Jika anak sakit atau pasangan pada kualitas subur ingin 

menggunakan KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.  

3) Keluarga Sejahtera Tahap II 

Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga yang mampu memenuhi 

indikator Keluarga Sejahtera I, juga haru memenuhi syarat sosial psikologis 

dibawah ini, sebagai berikut :  

a. Anggota keluarga mampu melaksanakan ibadah secara teratur. 

b. Seminimnya sekali dalam seminggu keluarga menyediakan 

ikan/daging/telur sebagai lauk pauk. 

c. Seluruh anggota keluarga mempunyai paling kurang satu stel 

pakaian baru per tahun. 

d. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi pada 

setiap hunian. 

e. Seluruh anggota dalam keadaan sehat pada 3 bulan terakhir. 



15 

 

f. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 

tahun keatas memiliki penghasilan tetap. 

g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun mampu 

baca-tulis 

h. Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini. 

i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan 

usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil). 

4) Keluarga Sejahtera Tahap III 

Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang memenuhi 

indikator Keluarga Tahap II dan juga memenuhi syarat dibawah ini, sebagai 

berikut : 

a. Berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

b. Mampu menabung dari sebagian penghasilan. 

c. Makan bersama paling kurang sekali sehari dan dimanfaatkan 

anggota keluarga untuk berkomunikasi. 

d. Mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungan tinggalnya. 

e. Mengadakan rekreasi bersama diluar lingkungan tinggal paling 

kurang 1 kali/6 bulan. 

f. Memperoleh sarana berita dari surat kabar/TV/majalah. 

g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi 

sesuai kondisi lungkungan setempat. 
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5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus 

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus adalah keluarga yang mampu 

memenuhi indikator Keluarga Sejahtera Tahap III dan juga mampu 

terpenuhinya syarat dibawah ini, sebagai berikut: 

a. Secara teratur atau pun pada acara tertentu dengan sukarela 

memberikan sumbangan untuk masyarakat dalam bentuk 

materi. 

b. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus 

perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat. 

Indikator diatas untuk menentukan kondisi kesejahteraan keluarga dari 

masyarakat pesisir khususnya di Kelurahan Sidomulyo sebagai tambahan 

bahwa kondisi dengan adanya budaya membuang sampah yang terus 

menerus dilakukan dan juga kondisi sampah yang bersebelahan dengan 

pemukiman masyarakat demi mengetahui seberapa kualitas kesejahteraan 

masyarakat. 

F. Konsep Kesehatan Keluarga 

Indikator Kesehatan 

Menurut data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, 

menjelaskan bahwa indikator kesehatan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mordibilitas Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 

Data-data dari penyakit menular yang terangkum memiliki batasan 

penyakit, yaitu penyakit yang menular melewati udara (ISPA/infeksi 

saluran pernapasan akut, tuberkulosis paru, dan pneumonia), penyakit 
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dari vektor (malaria), penyakit yang tertular dari makanan, air, dan 

melalui penularan lain (diare dan hepatitis). 

Sedangkan untuk penyakit tidak menular (PTM), termasuk penyakit 

kronis, tidak tertular dari satu orang ke orang lain. PTM mempunyai 

jangka waktu panjang dan biasanya perkembangannya lambat. Empat 

jenis PTM utama menurut WHO yaitu penyakit kardiovaskular 

(penyakit jantung koroner, stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis 

(asma dan penyakit paru obstruksi kronis), dan diabetes. 

2. Sanitasi Lingkungan dan Perumahan. 

Pada Riskesdas 2013 disajikan data sanitasi dan kesehatan 

lingkungan. Ruang lingkup sanitasi mencakup penggunaan sarana 

buang air besar (BAB), jenis tempat BAB, jenis tempat penampungan 

air limbah, tempat pembuangan akhir tinja, cara pengelolaan sampah, 

dan jenis tempat penampungan sampah. Sedangkan kesehatan 

lingkungan meliputi air minum (Jenis sumber air untuk keperluan 

rumah tangga dan minum), sanitasi (jamban dan sampah), dan 

kesehatan perumahan. Sedangkan untuk kesehatan perumahan 

meliputi jenis bahan bangunan, lokasi rumah dan kondisi ruang 

rumah, jenis bahan bakar masak, kepadatan hunian, dan penggunaan 

atau penyimpanan pestisida/insektisida dan pupuk kimia dalam rumah. 

Adapun data perilaku rumah tangga dalam menguras bak mandi 

berhubungan dengan risiko menyebarnya penyakit tular vektor (DBD, 

malaria). 
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3. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku 

Topik yang dikumpulkan meliputi perilaku higienis (Perilaku BAB 

dan mencuci tangan), penggunaan tembakau (Tembakau sebagai 

rokok dan tembakau dikunyah), aktivitas fisik (Melakukan aktivitas 

gerak selama 10 menit), perilaku mengkonsumsi sayur dan buah-

buahan, makanan yang berisiko (makanan atau minuman manis, 

makanan asin, makanan mengandung lemak, makanan yang dibakar, 

makanan dari olahan pengawet, penyedap rasa, kopi dan minuman 

berkafein buatan bukan kopi) dan konsumsi makanan olahan dari 

tepung terigu. 

Konsep kesejahteraan keluarga dalam hal ini terfokus pada kesehatan 

keluarga di kawasan pesisir dimana mereka hidup berdampingan dengan 

sampah setiap harinya. Peneliti meneliti seperti apa kondisi kesehatan dan 

kerentanan kesehatan yang dialami masyarakat pesisir selama hidup di 

kawasan tersebut sesuai indikator-indikator yang telah ditentukan oleh 

Riskesdas 2013. 

G. Konsep Masyarakat Pesisir 

1. Pengertian Masyarakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan 

yang mereka anggap sama. 

Menurut Peter. L.Berger dalam Murdiyatmoko (2007:18) definisi 

masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas 

sifatnya. Maksud dari keseluruhan kompleks disini yaitu terdiri dari bagian-
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bagian yang kemudian menjadi kesatuan, berbagai usia, watak, karakter, 

pekerjaan, dan lain sebagainya. 

2. Pengertian Masyarakat Pesisir 

Menurut Satria (204:2), masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat 

yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki 

kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada 

pemanfaatan sumber daya pesisir. Memiliki budaya yang khas yang terbentuk 

dari letak geografis yang bersebelahan dengan laut. 

Masyarakat yang sebagian besar menitik beratkan pada hasil bahari ini 

lantas membentuk sebuah ciri khas seperti berbicara dengan nada tinggi, cara 

berpakaian yang sering menggunakan sarung dan bertelanjang dada, sistem 

kekeluargaan yang kuat, mempunyai ciri fisik yang kuat, dan lain sebagainya. 

3. Pengertian Wilayah Pesisir 

Menurut Soegiarto (1976) dan Dahuri et al (201) dalam Yusuf Munandar 

(2014: 73), meberikan definisi pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan 

laut; kearah darat meliputin bagian daratan, baik kering maupun terendam air, 

yang masih terpengaruh oleh sifat-sifat laut seperti, pasang surut, angin laut, dan 

perembesan air asin; sedangkan arah laut meliputi bagian laut yang masih 

terpengaruh proses-proses alamiah seperti sedimentasi (pengendapan) dan aliran 

air tawar, maupun oleh ulah aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran. 
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H. Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

1. Pengertian AMDAL 

  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut Munn dalam 

Silalahi (1995:23) yaitu suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk 

mengidentifikasikan, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan 

pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. Mampu 

memberikan prakiraan dan peringatan dini atas kemungkinan timbul resiko, atau 

bahaya dan di lain pihak dapat berperan sebagai sarana pembangunan untuk 

mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang bersifat 

negatif. 

2. Aspek Sosial AMDAL 

  Studi dampak sosial berawal dari pemikiran bahwa masyarakat dipandang 

sebagai bagian dari ekosistem. Daerah yang terkena dampak dipandang sebagai 

suatu ekosistem dengan bermacam-macam komponen yang saling berhubungan. 

Dampak sosial muncul ketika ada aktivitas proyek yang diterapkan di dalam 

masyarakat. Bentuk ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem 

(masyarakat), pengaruh bisa dalam bentuk positif maupun negatif. 

  Disimpulkan bahwa dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi 

pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. 

Perubahan tersebut menurut Armour (1987:2) meliputi: 

a. Cara hidup (way of life) 

Bagaimana manusia dan masyarakat hidup, bekerja, bermain, dan 

berinteraksi satu dengan yang lain atau disebut aktivitas keseharian. 
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b. Budaya (culture) 

Termasuk didalamnya sistem nilai, norma, dan kepercayaan. 

c. Komunitas (community) 

Meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, 

estetika, sarana dan prasarana yang diakui sebagai public facilities 

adalah gedung sekolah, mushola, balai Rukun Warga (RW), balai 

kelurahan. 

Homenuck lebih lanjut mengatakan bahwa belum ada metode yang secara 

luas diterima untuk mengkaji “dampak spesial” ini. namun para peneliti dapat 

mengidentifikasi respon sebagai hasil dari presepsi masyarakat terhadap proyek, 

berikut tipe masyarakat menurut Homenuck (1988): 

a. Tindakan 

Berpindah ke tempat lain, tidak lagi terlibat dalam kegiatan 

masyarakat. Tindakan ini diambil karena masyarakat tidak lagi 

nyaman dikarenakan proyek. 

b. Sikap dan opini 

Dibentuk berdasarkan presepsi masyarakat, berupa pendapat tentang 

pemukiman yang tak lagi nyaman untuk dihuni akibat adanya proyek. 

c. Psikologis 

Dampak psikologis contohnya yaitu stres akibat adanya proyek yang 

berada di pemukiman 

Ada pun pengungkapan dari Armour (1978:3) berpendapat tentang 

penyajian rona lingkungan (profiling) yaitu upaya menggambarkan kondisi 

sosial sekarang pada daerah yang berpotensial terkena dampak. Menurut 
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Pedoman Penyusunan AMDAL berdasarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No-14/1994, rona lingkungan terbagi menjadi 4: demografi, ekonomi, budaya, 

dan kesehatan masyarakat. Peneliti menggunakan dua rona lingkungan, yaitu 

budaya dan kesehatan masyarakat sebagai berikut: 

a. Budaya 

1) Pranata sosial 

2) Adat istiadat 

3) Proses sosial 

4) Akulturasi, asimilasi, dan integrasi dari berbagai kelompok 

masyarakat 

5) Pelapisan sosial 

6) Perubahan sosial 

7) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau 

kegiatan 

b. Kesehatan masyarakat 

1) Insidensi dan prevalensi penyakit yang terkait dengan rencana 

usaha atau kegiatan 

2) Sanitasi lingkungan kaitannya dengan ketersediaan air bersih 

3) Status gizi dan kecukupan pangan 

4) Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan 

5) Cakupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis 

 

 

 


