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ABSTRAK 

Abdul Syukur Dzikirulloh, 111411131137, Hubungan ANTARA SIKAP 
TERHADAP LINGKUNGAN DENGAN PERILAKU RECYCLING pada 
masyarakat gen Y di Dusun Trawas, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, 
Kabupaten Mojokerto, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 
2019. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap 
lingkungan dengan pemunculan perilaku recyclig pada masyarakat generasi Y di 
Dusun Trawas, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai sampah yang sudah meresahkan 
masyarakat di sana. Samapah organik dan anorganik yang dibuang ke sungai 
sehingga mencemari lingkungan khususnya sungai, membakar sampah kering, 
dan menyumbat aliran air sawah. Dari segi lintas generasi, generasi Y 
seharusnya memiliki tingkat kepekaan terhadap lingkungan, memiliki peranan 
penting dalam lingkungan terkait dengan masalah sampah tersebut. Generasi Y 
juga dituntut untuk kreatif dalam menghadapi permasalahan khususnya dalam 
pengelolaan sampah atau disebut dengan daur ulang atau recycling.  

 Penelitian ini dilakukan pada 173 orang responden yang dalam penelitian 
ini memiliki kriteria usia antara 18 tahun hingga 30 tahun dengan rentan tahun 
kelahiran 1980 hingga 1998. Data dikumpulkan melalui metode survei dengan 
menggunakan kuesioner online. Adapun alat ukur yang digunakan dalam 
mengukur sikap lingkungan adalah 15 aitem skala New Ecological Paradigm dan 
12 aitem skala adaptasi dari GEBS. 

 Analisis data dilakukan dengan metode spearman rank dengan nilai r = 
0,041 dengan sig. =0,58.  Berdasarakan hasil analisis terhadap hipotesis tersebut 
dapat disimpulkan bahwa sikap lingkungan tidak memiliki hubungan dengan 
perilaku recycling. 

 

Kata Kunci : Sikap Lingkungan, Perilaku Recycling,  Perilaku Prolingkungan, 
Gen Y.   
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