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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang bersifat kompleks dan 

terkesan sulit untuk ditangani. Kompleksitas permasalahan sampah di Indonesia ini 

dikarenakan beragam faktor baik dari segi kurang optimalnya peran pemerintah 

maupun kesadaran masyarakat yang masih minim untuk tertib dalam membuang 

sampah. bahkan untuk tiap tahunnya volume sampah yang dihasilkan di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Indonesia tercatat menghasilkan 64 

juta ton sampah dan 65 juta ton/harinya di tahun 2016.
1
 Sedangkan untuk tahun 2017 

tercatat volume sampah meningkat kembali menjadi 66 Juta ton/harinya.
2
 Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa untuk tiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2017 

volume sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia yakni mengalami peningkatan 1 

juta ton/hari.  

Permasalah sampah yang terjadi menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah 

khususnya untuk melakukan upaya pengelolaan sampah yang tepat. Padahal secara 

kebijakan pemerintah telah megeluarkan beberapa undang-undang mengenai 

persampahan yakni mulai dari adanya Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. Regulasi ini sesungguhnya bertujuan untuk Pengelolaan 

sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan 

                                                           
1
 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/15/omv2sg319-setiap-hari-indonesia-

produksi-sampah-65-juta-ton 
2
 https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/volume-sampah-2018-diprediksi-mencapai-

665-juta-ton-1 
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serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3
 Sampah diharapkan dapat dikelola 

dengan baik sehingga menjadi sumber daya yang memiliki manfaat.  

Permasalahan sampah juga dihadapi oleh tiap daerah di Indoenesia, salah 

satunya yakni Kota Batu. Salah satu daerah yang tergolong menghasilkan jumlah 

sampah yang cukup besar yakni Kota Batu. Semakin meningkatnya jumlah penduduk 

dan pembangunan yang pesat di bidang pariwisata menjadi hal yang mengakibatkan 

besarnya volume sampah di Kota Batu. Bahkan untuk tiap tahunnya volume sampah 

yang dihasilkan di Kota Batu juga mengalami peningkatan, apalagi di waktu akhir 

pecan atau di hari libur, terjadi kenaikan volume sampah yang sangat siginifikan. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah sampah di tahun 

2016 dan 2017. 

Volume sampah yang dihasilkan di Kota Batu tiap harinya cukup besar. Pada 

kenyataannya hal ini ditunjukkan bahwa Kota Batu menghasilkan sekitar 70 ton 

sampah tiap harinya di tahun 2016 dan 80 ton tiap harinya di Tahun 2017. Kondisi 

tersebut semakin diperparah kertika hari libur atau di akhir pekan, Kota Batu 

menghasilkan 100 ton sampah tiap harinya. Permasalahan ini tentunya akan berakibat 

buruk bagi salah satu sektor penting di Kota Batu yakni sektor pariwisata. Apabila 

masalah sampah di Kota tidak dikeola dengan baik, maka akan dapat mengancam 

daya tarik pariwisata Kota Batu.
4
 Karena pada dasarnya wisatawan yang berkunjung 

menginginkan sebuah lokasi wisata yang bersih dan nyaman. 

                                                           
3
 Undang Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 

4
 http://www.radarmalang.id/sampah-bisa-ancam-pariwisata-kota-batu/pada  

http://www.radarmalang.id/sampah-bisa-ancam-pariwisata-kota-batu/pada
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Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Batu menandakan pentingnya 

peran Pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 

menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan 

cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan 

kembali sampah.
5
 Tidak hanya itu pemerintah juga perlu untuk meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pada dasarnya memang pengelolaan 

sampah nyatanya juga membutuhkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat di 

dalamnya karena permasalahan sampah yang berangkat dari masyarakat itu sendiri. 

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat 

dilakukan melalui keterlibatn langsung dari komunitas Bank Sampah. Bank sampah 

merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang 

dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
6
 Dengan kata lain, komunitas 

Bank Sampah dapat memberikan peran dalam proses pengurangan, penggunaan 

kembali, dan daur ulang sampah sehingga sampah yang dikelola dapat menghasilkan 

nilai kebermanfaatan baik segi ekonomis maupun kebersihan lingkungan. Hal ini 

karena komunitas Bank Sampah digerakkan secara swadaya oleh masyarakat. 

Menurut Fahmi (2018)
7
 meyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota 

Batu, pemerintah sangat perlu melakukan suatu hal baru atau sebuah inovasi. Hal 

tersebut dilakukan dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya 

                                                           
5
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Pasal 3 

6
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan 

Recycle Melalui Bank Sampah.  
7
 Fahmi, Yanza Ahaddin. 2018.  Innovative Governance dalam pengelolaan sampah berbasis Social 

Empowertment pada Pemerintah Kota Batu. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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melalui komunitas Bank Sampah. komunitas bank sampah dapat dilibatkan dalam 

beberapa kegiatan pengelolaan sampah bersama dengan pemerintah baik dalam 

kegiatan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Selain itu, 

pemberdayaan komunitas bank sampah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas 

lingkungan sekitar dengan mewujudkan suatu lingkungan atau kampung ekologi 

dimana masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lngkungannya. 

Selain itu, Menurut Tanuwijaya (2016)
8
 partisipasi masyarakat melalui 

komunitas bank sampah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program 

atau kegiatan bank sampah, pelaksanaan program, pemanfaatan program bagi 

masyarakat, dan proses evaluasi program. Selain itu dalam penelitian dijelaskan pula 

bahwa komunitas bank sampah dapat memberikan beberpa dampak bagi kehidupan 

masyarakat seperti dampak ekonomi dan terwujudnya harmoni sosial dalam 

mayarakat, dan terwujudnya lingkungan yang bersih. Sehingga dalam 

pelaksanaannya partisipasi masyarakat juga dapat membentuk capacity buiding 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungannya. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, partisipasi masyarakat melalui 

komunitas bank sampah dalam pengelolaan sampah disuatu daerah sangatl membantu 

kinerja pemerintah, termasuk di Kota Batu. Hal ini disebabkan karena Kota Batu 

merupakan Kota yang memiliki jumlah komunitas bank sampah yang cukup banyak. 

Ada lebih dari 100 komunitas bank sampah, dengan 66 komunitas bank sampah 

                                                           
8
 Tanuwijaya, Fransiska. 2016. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah 

pitoe jambangan Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Majaemen Publik. Vol 4 No 2 
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diantaranya merupakan komunitas yang tergabung dalam Komunitas Bank Sampah 

Kartini Sejati yang merupakan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. 

Sedangkan sisanya merupakan komunitas bank sampah yang mandiri dan tidak 

tergabung dalam Komunitas Bank Sampah Kartini Sejati. Banyaknya komunitas bank 

sampah yang ada di Kota Batu merupakan potensi besar bagi pemrintah untuk 

melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Batu. Partisipasi 

dari komunitas bank sampah dapat membantu pemerintah Kota Batu dalam 

melakukan tugasnya dalam pengelolaan sampah, terlebih dengan beberapa 

keterbatasan dan kekurangan fasilitas penunjang pengelolaan sampah di Kota Batu 

Salah satu komunitas bank sampah yang dikelola secara mandiri oleh 

masyarakat yaitu Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar yang berlokasi di 

Kelurahan Temas Kota Batu. Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar merupakan 

kelompok bank sampah yang berusaha mewujudkan konsep eco-village atau 

kampung ekologi di Kelurahan Temas, Kota Batu. Bank Sampah Temas Bersinar 

sendiri pertama kali didirikan pada 12 April 2015 atas inisiatif dari masyarakat 

setempat dan juga setelah mendapat dukungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kota Batu serta Kelurahan Temas dan saat ini telah terdiri dari 70 anggota.
9
 

Kehadiran bank sampah di Kelurahan Temas ini sesuai dengan amanat dari Peraturan 

Menteri negara Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah yang mana menuntut adanya 

                                                           
9
 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Yulaikha selaku Ketua Bank Sampah Temas Bersinar pada 17 

September 2018. 
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partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah melalui bank 

sampah. 

Kehadiran bank sampah temas bersinar di Kelurahan Sampah juga sangat 

menunjang pengelolaan sampah di wilayah tersebut, khususnya pengelolaan sampah 

yang diawali dari lingkup terkecil yakni rumah tangga. Karena secara sarana atau 

fasilitas persampahan masih sangat minim. Meskipun di Kelurahan Temas sudah 

terdapat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), namun sangat minim sekali 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tersebut. Bahkan hanya terdapat 2 

TPS dan masih banyak rumah-rumah warga yang tidak memiliki tong sampah 

sendiri.
10

 Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas persampahan sampah di 

Kelurahan Temas masih sangat minim. 

Oleh karena itu, kehadiran komunitas Bank Sampah Temas Bersinar menjadi 

penting dalam berkontribusi terhadap pengelolaan sampah, khususnya di Kelurahan 

Temas. Apalagi dalam praktiknya  komunitas Bank Sampah Temas memiliki 

beberapa agenda atau kegiatan rutin seperti kegiatan pemilahan sampah oleh para 

anggota di rumah masing-masing; penimbangan dan penabungan sampah; kegiatan 

daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan atau handicraft dan juga kegiatan 

pembuatan kompos. Namun permasalahan yang muncul yakni masih minimnya 

kegiatan daur ulang khususnya kegiatan daur ulang kompos dari sampah organik, 

karena masih minimnya alat komposter yang dimiliki oleh komunitas Bank Sampah 

Temas Bersinar.
11

 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid 
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Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam rangka pengelolaan 

sampah di Kelurahan Temas, maka akan sangat penting terwujud partisipasi 

masyarakat melalui komunitas bank sampah Temas Bersinar. Partisipasi masyarakat 

dibutuhkan dalam beberapa aspek kegiatan bank sampah mulai dari proses 

perencanaan dan perumusan program kegiatan; keterlibatan dalam pelaksanaan 

kegiatan; pemanfaatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan juga partisipasi 

dalam proses evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah Temas 

Bersinar. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, maka komunitas bank 

sampah diharapkan mampu mewujudkan lingkungan atau kampung yang hijau, bersih 

dan berwasan lingkungan tentunya dengan upaya pengelolaan samlah yang maksimal 

di lingkungan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 

komunitas Bank Sampah Temas Bersinar ? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah melalui komunitas Bank Sampah Temas Bersinar 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 

komunitas Bank Sampah Temas Bersinar Untuk mengetahui dampak inovasi 

pengelolaan sampah bagi masyarakat di Kota batu. 

2. faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah melalui komunitas Bank Sampah Temas Bersinar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

segenap pihak yaitu baik Pemerintah Kota Batu, Kelurahan Temas dan Komunitas 

Bank Sampah Remas Bersinar. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai evaluasi dalam meningkatkan peran serta masyarkat dalam pengelolaan 

sampah di Kota Batu. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi pihak tertentu yang 

ingin mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 

komunitas bank sampah. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual diartikan sebagai definisi-definisi yang menggambarkan 

konsep dengan penggunaan konsep-konsep lainnya atau mendefinisikan suatu 

konstruk dengan konstruk lainnya.
12

 Suatu definisi harus mampu menggambarkan 

karakteristik konsep yang didefinisikan secara ensensial dan objektif. Definisi 

                                                           
12

 Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama Hal 119. 
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konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang 

akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Oleh karana itu, perlu 

peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian 

ini diantaranya adalah: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat secara sederhana dimaknai sebagai keterlibatan 

masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. partisipasi masyarakat dalam muncul 

dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun pihak lain. Secara lebih spesifik Mubyarto dalam fahrudin 

menyatakan bahwa partisipasi masyakat sebagai berikut ini:  

Partisipasi masyarakat menyangkut keterlibatan masyarakat yang dilakukan 

secara aktif dalam rangkaian proses, mulai dari proses pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan menikmati hasilnya atas 

suatu perubahan  masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

masyarakat.
13

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, partisipasi masyarakat memiliki sifat 

spontanitas. Partispasu masyarakat masyarakat dalam suatu program menyangkut 

peran serta dalam proses pengambilan keputusan hingga proses evaluasi dan 

penerimaan manfaat dari program tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat 

tidak hanya dalam dari segi pelaksanaan saja, melainkan masyarakat juga harus 

terlibat dalam proses perumusan atau perencanaan, pelaksanaan dan bahkan proses 

evaluasi dari suatu program atau kebijakan tertentu yang sedang dilaksanakan. 

                                                           
13

 Fahrudin, Adi. 2005. Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat.Jakarta:  

Humaniora. Hal 36 
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Partisipasi masyarakat menuntut akan adanya kesadadaran dan kesukarelaan secara 

personal dari suatu masyarakat. 

2. Sampah 

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak 

dipergunakan lagi atu sudah tidak dianggap berharga. Sedangkan menurut Worl 

Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

dipakai,tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia 

dan tidak terjadi dengan sendirinya.
14

 Lebih lanjut Hadiwiyoto memberikan definisi 

sampah secara detail sebagai berikut ini: 

“Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakukan-perlakuan baik 

karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengelolaan atau karena 

sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis, tidak ada 

harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau 

ancaman pada kelestarian lingkungan.”
15

 

Berdasarkan pengertian tersebut sampah merupakan dihasilkan oleh kegiatan 

manusia sehari-hari. Semakin banyak kegiatan manusia maka akan menghasilkan 

jumlah sampah yang banyak pula. Sampah dapat disamakan dengan limbah domestik 

atau sisa hasil kegiatan rumah tangga seperti sampah organik dan anorganik. Akan 

tetapi, dalam konteks sekarang ini u sampah tidak hanya hanya sekedar barang sisa 

yang tidak memiliki nilai manfaat tertentu. Sampah juga dapat diolah dan di daur 

ulang menjadi barang-barang tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat 

terhadap lingkungan.  

 

 

                                                           
14

 Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC. Hal 111 
15

 Hardiwiyoto. 1983. Penanganan  dan Pengelolaan Sampah. Jakarta:Inti Idayu Press.  Hal 12 
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3. Pengelolaan Sampah 

Sistem pengelolaan sampah modern yang dikenal saat ini disebut sebagai 

sistem pengeolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan 

proses daur ulang, sehingga  sampah tidak lagi menjadi masalah lingkungan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Sucipto menjelaskan pengelolaan sampah secara lebih 

detai sebagai berikut: 

Sitem pengelolaan sampah ini merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan 

sampah dengan cara daur ulang, pengkomposan, pembakaran (incinerator) 

dan sistem pembuangan akhir dengan cara sanitary landfill. Sistem 

pengelolaan terpadu merupakan penjabaran dari sistem 3R yaitu reduce, 

reuse, dan recycle atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur 

ulang).
16

  

Sistem 3R dapat berjalan dengan mulai dipilahnya sampah dari sejak dari 

sumber, pemilahan dilakukan menjadi sampah organic dan sampah anorganik. 

Pemilahan sampah membutuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat dan sarana 

prasarana yang memadai, seperti tempat sampah pilah, gerobak dampah yang 

terpilah, dan jadwal pengambilan sampah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Komunitas Bank Sampah 

Bank sampah merupakan salah satu cara yang dewasa ini lazim digunakan 

dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat. Bank sampah 

berbentuk layaknya bank konvensional. Namun, nasabah tidaklah menabung uang 

melainkan menabung sampah. 

Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara 

kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di 

                                                           
16

 Sucipto, C.D.S.  2012. Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah. Yogyakarta: Gosyen publising. 

Hal 15 
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dalamnya.
17

 Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan 

sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulanh yang memiliki nilai 

ekonomi.
18

 

Sistem pengelolaan sampah ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan 

sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat dapat memperoleh 

keuntungan ekonomi dengan cara menabung sampah. Semua aspek kegiatan dalam 

sistem bank sampah dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan dan keuntungan 

masyarakat. sistem ini sepertihanya bank konvensional juga memiliki aspek 

manajerial yang operasionalnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. 

F. Definisi Operasional 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga obyek-obyek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Obyek-obyek dihadirkan dalam bentuk representasi mental 

tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk satu kata
19

. 

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan 

tema dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah 

Temas Bersinar 

a. Partispasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan program dan 

kegiatan pengelolaan sampah 

                                                           
17

 Unilever Indonesia. 2013.  Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses. Jakarta: 

Yayasan Unilever Indonesia. Hal 3 
18

 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah Pasal 1 
19

 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30 
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b. Partisipasi masyarakat dalam pelasanaan program dan kegiatan 

pengelolaan sampah 

c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dan kegiatan 

pengelolaan sampah 

d. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan sampah 

2. Faktor penghambat artisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 

Bank Sampah Temas Bersinar 

1. Tidak adanya perencanaan yang matang  

2. Kurangnya kesadaran masyarakat 

3. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan bank sampah 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan 

atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-

fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti kebenaranya. Berikut adalah cara-

cara yang di capai dalam metode penelitian yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam dunia pendidikan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

metode penelitian kualitatif.  
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2. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang  situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian harus 

memperhatikan dalam menentukan informasi agar di dapatkan informasi yang 

lengkap dan mendalam. Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan metode 

puposive sampling dimana disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Adapun subyek 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Ketua dan anggota Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar 

b. Kepala atau staf pegawai kelurahan Temas 

c. Masyarakat Kelurahan Temas 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber infomasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa manusia atau dokummen-dokumen. Data 

tersebut harus harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang 

di teliti untuk memperoleh hasil yang baik. Tujuan peneliti menggunakan sumber 

data yakni ingin memperoleh data-data yang akurat sesuai dengan fakta- fakta yang 

ada di lapangan dan mencari tahu permasalaham-permaslahan. sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu menggunakan data primer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 
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a. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumbernya 
20

. Dengan demikian penelitian berhadapan langsung dengan wawancara 

pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian dan nara 

sumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari nara sumber 

yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam memberikan informasi 

secara lengkap dan terpercaya karena penelitian terhadap langsung dengan sumber 

yang tepat. Menggunakan sumber data primer dapat mempermudah penelitian dalam 

mencari informasi  dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Karena peneliti 

berhadapan langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan . sumber data ini 

dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini langsung diperoleh dari 

instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam hal 

ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya sebagai 

pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah instansi, 

kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data tersebut bias 

berbentuk buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang di dapat dari Puskesmas 

Kepanjen kidul, Koran-koran lokal, maupun dari internet atau televise dan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan dan berkaitan dengan peneliti ini. 

Peneliti dalam mencari sumber data yang diperlukan menggunakan sumber data yang 

                                                           
20

 Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian . PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta Tahun 

1995 
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sudah ada dan sudah di olah baik berupa buku , jurnal ,Koran , ataupun dokumen- 

dokumen yang dipeoleh dari tempat penelitian. Sumber data ini juga dapat membantu 

penelitian untuk mendapatkan apa yang dicari selama penelitian berjalan. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan dibeberapa lokasi seperi kantor Kelurahan Temas 

Kota Batu, Sekretariat Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar, dan Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Batu. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

responden. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti 

terhadap nara sumber atau sumber data. Dalam pengambilan data disini biasanya juga 

diikuti dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. 

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstrukur, yaitu wawancara yang 

disusun secara terprinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak 

yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan pada beberapa informan atau subjek penelitian yang meliputi 

pengurus kelompok bank sampah Temas Bersinar, pegawai Kelurahan Temas dan 

masyarakat sekitar. 
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b) Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan. Observasi yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara subyektif 

mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi 

yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan peneliti dengan cara turun 

kelapangan, melihat lokasi objek penelitian, melakukan pengamatan ataupun 

mencatat segala sesuatu yang masih berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan 

dengan melakukan pengematan langsung pada kegiatan kelompok bank sampah 

Temas Bersianar. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang 

lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam 

berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan 

resmi instansi yang diteliti.
21

 Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-dokumen 

resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga atau instansi yang diteliti sesuai 

dengan kebutuhan kebutuhan penelitian. Dokumen-dokumen dapat berupa dokumen 

laporan kegiatan Bank Sampah Temas Bersinar dan juga foto-foto terkait proses 

                                                           
21

 Herdiansyah, Haris. Hal 143   
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kegiatan bank sampah Temas Bersinar. Selain itu, dokumen juga berupa jurnal dab 

buku-buku yang mendukung penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Data  

Analis data ada penelitian ini menggunakan model interaktif.
22

 Model ini 

sangat sesuai dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Model ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Teknis Analisi Data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

        

    Sumber: Miles dan Huberman, 1992 

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data.Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancaradan studi dokumentasi.
23

 Proses pengumpulan data dilakukan saat pra 

penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik 

untuk menentukan batas akir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang 

                                                           
22

 (Milles dan Huberman (1948) dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D) 
23

Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan Reduksi Data 
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penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti akan dilakukan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

(dilakukan kepada subyek penelitian) dan dokumentasi, untuk memperoleh data 

primer maupun data sekunder.  Sebagaimana yang telah peniliti sampaikan di sub-bab 

sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, 

melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat 

catatan dilapangan. 

b) Reduksi  Data  

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan , pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan lapangan.
24

 Langkah –langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkatagorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga 

dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian.  

c) Display Data/ Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, langkah analisi selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.
25

 Penyajian 

data di arahkan  agar data hasil reduksi  terorganisasikan tersusun dalam pola 

hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam 

                                                           
24

 Miles, Matthew B dan Huberman, A Michel, Analisis data Kualitatif, Jakarta Universitas Indonesia 

Press, 1992, Hal. 16 
25

 Milles, Matthew B dan Huberman, A Michel. Op.Cit.Hal 17 
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bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur. Penyajian 

data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang 

terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang releven sehingga 

informasi yang di dapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab 

masalah penelitian. 

d) Menarik Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah 

di peroleh sebagai hasil dari peneliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 

usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti keteraturan,  pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan lebih dahuiu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan 

pendapat Milles dan Huberman, proses analistik tidak sekali jadi, melainkan 

interaktif, secara boalk-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi 

maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil  penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 
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8. Kerangka Berfikir Penelitian 

Bagan 1.1 Alur Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018 
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