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PERILAKU IBU RUMAH TANGGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI DESA BLURU KIDUL RW 11 KECAMATAN SIDOARJO

Ayu Fitriana, Oedojo Soedirham
Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 

FKM Universirtas Airlangga

Abstract: The human behavior that allow for increased production of waste reaching the stage where 
production waste was more dominant than the ability to destroy the waste generated. Responsibility 
for managing household waste generated from a family activity by housewives. The main purpose of 
this study is describe the behavior of housewives in waste management in RW 11 villages south Bluru 
Sidoarjo district. This research uses descriptive method with simple random sampling the sampling 
number of 71 people with a degree of significance (α = 0.1). The results showed knowledge of respondent 
about waste management in the category was 87.3%, the attitude of respondents in waste management 
are in a category was 83.1% and the respondents in the waste management measures are in the 
category of less 87.3%. To improve waste management behavior provided information to mothers on 
the management of housewifes waste is good for housewifes can better understand and can be applied 
by them.
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Abstrak: Perilaku manusia yang memungkinkan terjadinya peningkatan produksi sampah mencapai 
tahap di mana produksi sampah lebih dominan daripada kemampuan untuk memusnahkan sampah yang 
dihasilkan tersebut. Tanggung jawab pengelolaan sampah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas keluarga 
oleh ibu rumah tangga. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan perilaku ibu rumah tangga 
dalam pengelolaan sampah di RW 11 Desa Bluru kidul Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara simpel random sampling sejumlah 71 orang dengan 
derajad kemaknaan (α = 0,1). Dari hasil penelitian dapat diketahui pengetahuan responden tentang 
pengelolaan sampah berada pada kategori sedang 87,3%, sikap reponden dalam pengelolaan sampah 
berada dalam kategori sedang 83,1% dan tindakan responden dalam pengelolaan sampah berada dalam 
kategori kurang 87,3%. Untuk meningkatkan perilaku pengelolaan sampah diberikan penyuluhan kepada 
ibu rumah tangga tentang pengelolaan sampah yang baik agar ibu rumah tangga dapat lebih memahami 
dan dapat diterapkan oleh mereka

Kata Kunci: perilaku ibu rumah tangga, Pengelolaan sampah

PENDAHULUAN

Upaya kesehatan sesuai dengan UU 
RI no 36 tahun 2009 pasal 1 tentang 
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik 
secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 
yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
(Depkes RI, 1992). Ditinjau dari sudut 
kesehatan upaya kebersihan menjadi sangat 
penting karena kebersihan merupakan 
salah satu unsur mutlak yang diperlukan 
untuk pemeliharaan dan peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat. Salah satu 
upaya kebersihan tersebut adalah melalui 
pengelolaan sampah yang memenuhi syarat 
kesehatan. 

Pada awal kehidupan manusia sampah 
belum menjadi suatu masalah, tetapi dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dengan 

berbagai macam aktivitasnya apalagi 
dengan dukungan perkembangan teknologi 
dan modernisasi kehidupan menyebabkan 
meningkatnya jumlah dan keragaman jenis 
sampah sehingga dampak yang ditimbulkan 
oleh sampah semakin beragam. 

Kondisi ini didukung pula oleh perilaku 
manusia yang memungkinkan terjadinya 
peningkatan produksi sampah yang 
mencapai tahap di mana produksi sampah 
lebih dominan daripada kemampuan untuk 
memusnahkan sampah yang dihasilkan 
tersebut. Dengan adanya fakta tersebut maka 
perlu disadari bahwa partisipasi masyarakat 
memegang peranan penting dalam upaya 
pemecahan masalah kesehatan khususnya 
sampah karena sebagian masalah tersebut 
muncul akibat perilaku masyarakat itu 
sendiri. 
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Pengelolaan sampah yang kurang baik 
dapat menimbulkan potensi-potensi yang 
berpengaruh terhadap perubahan lingkungan 
oleh karena itu diperlukan pengelolaan 
sampah. Namun demikian sering kita temui 
sampah yang tidak berada pada tempat 
yang dapat menjamin keadaan aman bagi 
lingkungan, sehingga mempunyai dampak 
terhadap kesehatan lingkungan. 

Sampah yang kurang diperhatikan 
tersebut dapat berfungsi sebagai tempat 
berkembangbiaknya serangga ataupun 
binatang pengganggu lain yang dikenal 
sebagai vektor penyakit, di mana vector 
tersebut dapat menimbulkan berbagai 
menular seperti diare, kolera, tifus dapat 
menyebar dengan cepat karena virus yang 
berasal dari sampah dengan pengelolaan 
tidak tepat dapat bercampur dengan air 
minum. Penyakit DBD dapat juga meningkat 
dengan cepat di daerah yang pengelolaan 
sampahnya kurang memadai. Penyakit 
jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur 
kulit), selain hal tersebut sampah yang tidak 
dikelola dengan baik dapat menimbulkan 
pencemaran.

Pencemaran yang diakibatkan oleh 
sampah yaitu pencemaran udara dan tanah 
yang secara langsung ataupun tidak langsung 
yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan 
lingkungan. Macam pencemaran udara 
yang ditimbulkan oleh sampah misalnya 
mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu 
gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat 
meningkatkan karbonmonoksida (CO), 
karbondioksida (CO2) nitrogen-monoksida 
(NO), gas belerang, amoniak dan asap di 
udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan 
dari bahan plastik ada yang bersifat 
karsinogen, artinya dapat menimbulkan 
kanker. Macam pencemaran perairan 
yang ditimbulkan oleh sampah misalnya 
terjadinya perubahan warna dan bau pada 
air sungai, penyebaran bahan kimia dan 
mikroorganisme yang terbawa air hujan 
dan meresapnya bahan-bahan berbahaya 
sehingga mencemari sumur dan sumber air.

Pengelolaan sampah yang baik dan 
sanitair yaitu mulai dari tahap penimbulan, 
penyimpanan sementara, pengumpulan, 
pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan 
akhir dapat mencegah timbulnya pencemaran 
udara, air maupun tanah yang disebabkan 

oleh sampah serta mengendalikan dampak 
buruk dari sampah dan menjamin kesehatan 
lingkungan. Berdasarkan asalnya, sampah 
padat dapat digolongkan sebagai Sampah 
Organik (Sampah yang terdiri dari bahan-
bahan penyusun tumbuhan dan hewan 
yang diambil dari alam atau dihasilkan dari 
kegiatan pertanian, perikanan atau yang 
lain atau mudah diuraikan dalam proses 
alami) dan sampah anorganik (Sampah yang 
berasal dari sumber daya alam tak terbarui 
seperti mineral dan minyak bumi, atau dari 
proses industri). Beberapa dari bahan ini 
tidak terdapat di alam seperti plastik dan 
aluminium. Sebagian zat anorganik secara 
keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh 
alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat 
diuraikan dalam waktu yang sangat lama. 
Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, 
misalnya berupa botol, botol plastik, tas 
plastik, dan kaleng. Sampah rumah tangga 
sebagian besar merupakan bahan organik 
misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, 
sayuran, kulit buah, dan daun

Tanggung jawab pengelolaan sampah 
rumah tangga yang dihasilkan dari 
aktivitas keluarga dapat dilakukan oleh ibu 
rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan 
ibu rumah tangga sangat erat kaitannya 
dengan aktivitas keluarga, khususnya di 
dapur. Dari aktivitas tersebut dihasilkan 
sampah yang nantinya akan dikelola oleh 
ibu rumah tangga. Pengelolaan yang 
dilakukan ibu rumah tangga terhadap 
sampah yang dihasilkan hanya sampai pada 
tahap penyimpanan sementara saja. Tahap 
pengelolaan sampah selanjutnya ditangani 
oleh petugas pengangkut sampah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi ibu 
rumah tangga dalam melakukan pengelolaan 
sampah yang dihasilkan. Salah satu dari 
faktor tersebut adalah tingkat pengetahuan 
ibu rumah tangga dalam pengelolaan 
sampah. Perbedaan tingkat pengetahuan 
seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan, umur , lingkungan, informasi, 
pengalaman yang selanjutnya berpengaruh 
terhadap sikap dan tindakan seseorang 
dalam pengambilan keputusan khususnya 
dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga 
sehingga perbedaan tingkat pengetahuan 
ini mengakibatkan perbedaan dalam cara 
pengelolaan sampah rumah tangga. 
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Kota Sidoarjo pada tahun 2008 jumlah 
penduduk mencapai 1.801.157 jiwa dengan 
asumsi timbulan sampah sebesar 3 liter/
orang/hari. Jumlah produksi sampah yang 
dihasilkan oleh penduduk yang berjumlah 
1.801.157 jiwa sangat jauh melebihi asumsi 
sampah Kota Sidoarjo yang seharusnya 
hanya 391,17 m3/hari sedangkan produksi 
sampah yang dihasilkan mencapai 2.000 
m3/hari maka bila dihitung setiap orang 
menghasilkan 5 kali lipat sampah. Sampah 
yang terangkut dalam satu hari hanya 400 
m3/hari oleh karena itu, besarnya sampah 
yang harus diangkut adalah sebesar 
1.600 m3/hari.

Secara administrasi pemerintah kota 
Sidoarjo terdapat 24 kelurahan salah satunya 
adalah Kelurahan Bluru Kidul. Menurut 
data yang diperoleh dari Kelurahan Bluru 
Kidul jumlah ada RW 23 dan pada RW 
11 merupakan RW yang pengelolaan 
sampahnya kurang diperhatikan. Pada 
umumnya di RW tersebut masyarakatnya 
membuang sampah di halaman rumah orang 
lain yang rumahnya tidak berpenghuni.

Sampah di Kelurahan Bluru Kidul 
diangkut oleh petugas sampah yang telah 
ditunjuk oleh RT setempat setiap 2 hari 
sekali, dengan alasan jika diambil setiap 
hari waktunya tidak cukup karena terlalu 
banyak rumah dan petugasnya terbatas. 
Sampah dibuang ke sebuah lahan yang 
telah ditentukan oleh aparat desa. Sampah 
tersebut dibuang begitu saja tanpa dilakukan 
pemilahan dengan alasan akan digunakan 
sebagai fondasi jalan perumahan yang akan 
segera dibangun.

Hal ini berpengaruh terhadap kualitas 
lingkungan yang ada karena tumpukan 
sampah tersebut dapat dijadikan tempat 
berkembangbiaknya vektor penyakit seperti 
nyamuk, lalat dan kecoak selain itu juga 
menimbulkan pencemaran udara, air, tanah 
serta gangguan kesehatan dan estetika. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan 
di atas maka perlu dilakukan penelitian di 
Kelurahan Bluru Kidul.

Masalah yang dibahas sampah adalah 
penilaian pengetahuan, sikap dan tindakan 
ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah 
yang meliputi jenis sampah, penimbulan, 
penyimpanan sampah sementara dan 
pengumpulan sampah di RW 11 Desa Bluru 

kidul Kecamatan Sidoarjo. Tujuan penelitian 
yaitu Mendeskripsikan perilaku ibu rumah 
tangga dalam pengelolaan sampah di RW 11 
Desa Bluru kidul Kecamatan Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian 
yang bersifat deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua ibu rumah 
tangga yang ada di Kelurahan Bluru kidul 
RW 11. Sampel penelitian diambil dengan 
menggunakan simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data primer diperoleh 
dengan cara wawancara dan observasi 
dengan menggunakan kuesioner kepada 
responden sedangkan data sekunder 
diperoleh dari kantor Kelurahan Bluru 
Kidul.

Tingkat pengetahuan tentang sampah 
dan pengelolaan sampah di Desa Bludru 
Kidul RW 11 Kecamatan Sidoarjo 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 
sebesar 87,3% responden dari total 71 
responden memiliki pengetahuan yang 
sedang, sebesar 8,5% yaitu sebanyak 6 
responden yang mendapatkan nilai baik, 
dan 3 responden sebesar 4.2% mendapatkan 
nilai kurang.

Tabel 1. Distribusi Ibu Rumah Tangga 
Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 
di Desa Bluru Kidul RW 11 
Kecamatan Sidoarjo Tahun 2011

Pengetahuan Jumlah
N %

Kurang  3  4,2
Sedang 62  87,3
Baik  6  8,5

Jumlah 71 100

Tabel 2. Distribusi Ibu Rumah Tangga 
Berdasarkan Sikap di Desa Bluru 
Kidul RW 11 Kecamatan Sidoarjo 
Tahun 2011

Sikap Jumlah
N %

Kurang 5  7
Sedang 59  83,1
Baik 7  9,9
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Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui 
bahwa sikap responden tentang sampah 
dan pengelolaan sampah di Desa Bludru 
Kidul RW 11 Kecamatan Sidoarjo masih 
dalam kategori sedang hal tersebut dapat 
dilihat dari nilai persentase sebesar 83,1%. 
Responden yang mempunyai pengetahuan 
baik hanya 9,9% dan yang masih dalam 
kategori pengetahuan kurang sebesar 7%. 

Berdasarkan Tabel 3 untuk variabel 
tindakan dapat diketahui bahwa tindakan 
responden tentang sampah dan pengelolaan 
sampah di Desa Bludru Kidul RW 11 
Kecamatan Sidoarjo dari 62 responden 
didapatkan hasil persentase sebesar 87,3% 
mendapatkan nilai kurang, 9,9% yaitu 
sebanyak 7 responden mendapatkan nilai 
sedang dan 2,8% sebanyak 2 responden 
mendapatkan nilai baik

PEMBAHASAN

Definisi sampah adalah sebagian dari 
sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi 
atau sesuatu yang harus dibuang, yang 
umumnya berasal dari kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan 
industri, tetapi yang bukan biologis karena 
human waste tidak termasuk ke dalamnya 
dan umumnya bersifat padat karena air 
bekas tidak termasuk di dalamnya (Azwar, 
1995). 

Sampah rumah tangga merupakan 
jenis sampah yang banyak diproduksi dan 
paling banyak dibuang sembarangan tanpa 
dilakukan pemilahan atau pengolahan 
terlebih dahulu. Menurut Azwar 1995 
Sampah rumah tangga termasuk sisa bahan 
makanan, sisa pembungkus makanan dan 
pembungkus perabotan rumah tangga sampai 
sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.

Dari hasil observasi dan wawancara 
di desa Bluru Kidul tahun 2011 dapat 
dilihat dari pengetahuan ibu rumah tangga 
yang sebagian besar sudah memahami 
pengertian dari sampah meliputi jenis-
jenis sampah, pengelolaan sampah rumah 
tangga yang sering dihasilkan dari kegiatan 
rumah tangga sebagian besar berdasarkan  
tabel 1 dapat diketahui bahwa pengetahuan 
tentang pengertian sampah dan pengelolaan 
sampah masih dalam kategori sedang 87,3% 
sebagian besar responden tidak melakukan 
pengolahan sampah sebelumnya karena 
responden tidak tahu cara mengelola 
sampah, responden langsung membuang di 
tempat sampah dan langsung diangkut ke 
TPS oleh tukang sampah, atau membuang 
sembarangan. Oleh karena pembuangan 
sampah tersebut maka akan berdampak 
terhadap kesehatan lingkungan. Kondisi 
lingkungan yang tidak sehat karena 
penumpukan sampah dan pembuangan 
sampah yang buruk maka tersebut yang 
dapat mempengaruhi lingkungan dan 
dapat menjadi sarang penyakit, berapa 
kali sebaiknya kita membuang sampah, 
cara pengelolaan sampah yang benar . 
Pengetahuan ibu rumah tangga dalam sisa 
makanan termasuk dalam jenis sampah 
apa, konstruksi tempat sampah yang 
baik, bagaimana sebaiknya meletakan 
tempat sampah yang benar sebagian 
besar responden cukup mengerti karena 
peletakan sampah yang benar tidak hanya 
diletakkan di dapur saja, menyediakan 
tempat sampah di setiap ruangan lebih 
baik untuk menjaga kebersihan rumah 
dan lingkungan. Untuk pengetahuan ibu 
rumah tangga tentang pemilahan sampah 
sebelum dibuang ke TPS sebagian besar 
responden sudah mengerti karena sebelum 
dibuang ke TPS perlu dilakukan pemilahan 
sampah antara sampah basah dan sampah 
kering. Untuk sampah basah dapat dijadikan 
kompos tetapi sampah basah seperti sisa 
makanan, sayuran, termasuk bahan yang 
dapat dijadikan kompos, sedangkan 
untuk sampah kering misalnya sampah 
plastik dapat dijual kembali atau di daur 
ulang menjadi benda yang dapat berguna 
dan menghasilkan uang selain itu dapat 
membantu petugas kebersihan dalam 
pengangkutan sampah. Banyak yang kurang 

Tabel 3. Distribusi Ibu Rumah Tangga 
Berdasarkan Tindakan di Desa 
Bluru Kidul RW 11 Kecamatan 
Sidoarjo Tahun 2011

Sikap Jumlah
N %

Kurang 62  87,3
Sedang  7  9,9
Baik  2  2,8

Jumlah 71 100



136 Jurnal Promkes, Vol. 1, No. 2 Desember 2013: 132–137

memahami konstruksi tempat sampah yang 
baik karena kurangnya informasi yang 
didapat oleh ibu rumah tangga tentang hal 
tersebut, petugas kesehatan yang datang 
untuk memberikan informasi tentang 
pengelolaan sampah yang baik tidak pernah 
memberikan contoh bagaimana konstruksi 
tempat sampah yang baik. Ibu rumah tangga 
hanya asal membuat bak sampah saja agar 
sampah tidak berserakan. Pada pertanyaan 
bagaimana meletakkan tempat sampah yang 
baik juga mendapat nilai sedang hal tersebut 
disebabkan masyarakat kurang memahami 
tempat-tempat mana saja yang perlu tempat 
sampah, umumnya ibu rumah tangga hanya 
meletakkan tempat sampah begitu saja.

Dari hasil observasi dan wawancara 
di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo 
tahun 2011 pada variabel sifat dapat dilihat 
sikap ibu yang sangat setuju disediakan bak 
sampah yang dikoordinir secara swadaya 
masyarakat. Sikap ibu rumah tangga untuk 
menentukan pemisahan sampah sesuai 
jenisnya, memberikan retribusi kepada 
petugas pengangkut sampah, sikap setuju 
ibu rumah tangga apabila harus membuang 
sampah setiap hari dan melakukan 
pembersihan tempat sampah yang dilakukan 
setiap hari demi menjaga kebersihan rumah 
dan lingkungan dari penularan penyakit 
dan tempat berkembangbiaknya binatang 
penular penyakit. Tentang pemilahan 
sampah sebelum dibuang yaitu pemisahan 
sampah basah dan sampah kering untuk di 
jual kembali serta melakukan pengolahan 
sampah organik menjadi kompos responden 
sebagian besar setuju dengan pertanyaan 
tersebut. Untuk sikap ibu dalam pembuatan 
kompos sebagian ibu rumah tangga setuju 
tetapi belum paham tentang pembuatan 
kompos yang sebenarnya bisa dibuat dari 
bahan sisa sayuran yang dapat dibuat sendiri 
selain bahannya tidak terlalu sulit yang jadi 
dapat digunakan untuk pupuk tanaman di 
rumah sehingga tidak perlu membeli pupuk, 
tetapi banyak responden tidak melakukan 
hal tersebut dengan alasan tidak ada waktu 
untuk pembuatan kompos karena pembuatan 
kompos membutuhkan waktu yang lama 
dan harus di jaga kelembapannya sehingga 
bisa mendapatkan kompos yang baik. 
Untuk sikap ibu rumah tangga tentang cara 
pembersihan tempat sampah dan penyediaan 

tempat sampah basah dan kering masih ada 
yang tidak setuju karena ibu rumah tangga 
banyak yang bekerja dan tidak sempat 
melakukan hal tersebut, seluruh responden 
tidak membedakan sampahnya dengan alasan 
ribet kalau harus dipisah-pisah. Meskipun 
penyediaan tempat sampah basah dan kering 
sangat bermanfaat bagi kebersihan rumah 
karena selain untuk menjaga kebersihan 
rumah dan penyediaan tempat sampah 
untuk sampah kering dan basah juga dapat 
bermanfaat bagi petugas pengangkut sampah 
karena dapat membantu pekerjaan petugas 
pengangkut sampah agar tidak perlu lagi 
memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. 
Selain itu penyediaan tempat sampah untuk 
sampah basah dan kering dapat menghasilkan 
uang yaitu dengan mengumpulkan sampah 
plastik untuk di daur ulang atau dapat juga 
di jual dan membuat kompos dari sisa bahan 
sayuran untuk pupuk tanaman di rumah.

Dari hasil observasi dan wawancara di 
Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo tahun 
2011 pada variabel tindakan didapatkan 
tindakan ibu rumah tangga tentang tindakan 
membedakan antara sampah basah dan 
sampah kering, menyediakan tempat 
sampah di dapur, tempat sampah diberi 
penutup, tempat sampah selalu dibersihkan 
setiap hari, membuat kompos dari sisa 
makanan, memilah sampah untuk di daur 
ulang, tersedia tempat sampah basah dan 
kering, petugas mengangkut sampah 
setiap hari, dan tempat sampah diangkut 
ke TPS setiap hari dari ke semua kriteria 
tersebut ibu rumah tangga kurang maksimal 
dalam melakukannya atau kurang. Hal 
tersebut tidak dapat terlaksana secara 
maksimal karena kurangnya fasilitas yang 
menunjang kegiatan pengelolaan sampah 
tersebut. Responden juga banyak yang 
bekerja sehingga tidak sempat melakukan 
pengelolaan sampah yang baik, seharusnya 
jika responden mempunyai pengetahuan 
yang baik tentang pengelolaan sampah 
maka responden bisa melakukannya dengan 
benar sehingga dapat memutus mata rantai 
penularan penyakit yang disebabkan 
oleh sampah. Untuk terwujudnya sikap 
menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan 
faktor pendukung atau suatu kondisi yang 
memungkinkan, antara lain adalah fasilitas 
(Notoatmojo, 2003).
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 
dituliskan kesimpulan dan sarannya sebagai 
berikut pada penilaian tingkat pengetahuan 
untuk sampah dan pengelolaan sampah ibu 
rumah tangga dalam kategori cukup baik. 
Sedangkan sikap ibu rumah tangga mengenai 
pengelolaan sampah dalam kategori sedang. 
Mengenai tindakan ibu rumah tangga masih 
dalam kategori kurang hal ini dapat dilihat 
dari tidak adanya pengelolaan sampah 
yang dilakukan, sampah langsung dibuang. 
Hal tersebut dikarenakan para ibu rumah 
tangga tidak merasa jika harus melakukan 
pengelolaan sampah maka akan menyita 

banyak waktu, repot dan susah. Termasuk 
pengelolaan sampah dengan membuat 
kompos juga merepotkan dan membutuhkan 
waktu yang relatif lebih lama
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