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Yang menjadi permasalahan ut.ma dalam penelitian ini adalah 
sej auh mana peran ibL.1 rumah tangga dalam 'pelaksanaan program 
klasifikasi sampah rumah t~ngga di wilayah Kotamadya Surabaya. 
Apakah ia terlibat langsung dalam pelaksanaan program, dalam arti 
melakukan pemilahan sampah sendiri? atau ia hanya berperan 
sebagai instruktur yang hanya memberi petunjuk pad~ anggota 
keluarga yang lain untuk melakukan pembuangan sampah seeara 
terpisah ? 

Tujuan penelitian ini adalah menbkaji peran ibu rumah tangga 
dalam pelaksanaan program klasifikasi sampah rumah tangga di 
wilayah Kotamadya Surabaya. 

Peneltian mengambil lokasi di Kelurahan Kalisari, Kecamatan 
Sukolilo, dan Kelurahan Mulyorejo~ Kec.matan Mulyorejo Kotamadya 
Surabya. Dipilihnya kedua wilayah ini sebagai lokasi penelitian 
dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan lokasi 
pilot project uji coba pelaksanaan program pembuangan sampah 
secara terpisah (klasifikasi s~mpah) di wilayah Kotamadya Sura
baya. 

Keseluruhan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini ada 
100 o~ang yang kesemuanya merupakan ibu rumah tangga baik yang 
bekerja maupun tidak. Masing-masing kalurahan diambil 50 orang 
sebagai sampel (responden) dan pangambilan sampel dilakukan 
secara aeak dengan cara diundi. Dalam penelitian ini digunakan 
kuesioner sebagai instrumen pengumpul data yang utama. Disamping 
itu juga dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui keadaan 
sosial-ekologik daerah penelitian dan untuk mempertajam informasi 
yang diperoleh melalui kuesioner. Data dan informasi yang diper 
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oleh dalam penelitian dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam 
penelitain ini. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. 

Hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

(1). Dari 100 responden ternyata hanya 56 orang (56%) yang terli 
bat langsung dalam penanganan sampah rumah tangga dan 44 respon
den (44%) menyatakan tidak terlibat langsung dalam penanganan 
sampah rumah tangga (penanganan sampah dilakukan oleh anggota 
rumah tangga lainnya). 

(2). Sikap r~sponden terhadap program pembuangan sampah seeara 
terpisah (klasifikasi sampah) yang dicanangkan Pemda KMS, 91 
orang (91%) 'menyatakan setuju terhadap program tersebut dan 9 
orang (9%) menyatakan tidak setuju. Namun demikian dari 91 
responden yang menyatakan setuju ternyata hanya 50 orang yang 
menyatakan telah melaksanakan program tersebut. Sedangkan 41 
orang lainnya menyatakan belum melaksanakan program dengan ala
san-alasan: " 

a. 	 tidak tahu yang dimaksUd dengan sampah basah dan sampah 
kering (7 orang). 

b. 	 tidak praktis (10 responden). 
e. 	hanya membuang-buang waktu saja (5 orang). 
d. 	 tidak tersedia tempatnya (9 orang). 
e. 	malas, keeewa karena dalam pengakutan (oleh pasukan kuning) 

sampah dieampu kembali. 

Kalau dilihat kedudukan dan peran ibu rumah tangga dalam lingku 
ngan keluarga sebenarnya ia mempunyai peran yang besar terhadap 
keberhasilanprogram klasifikasi sampah rumah tangga. Sebagai 
wanita ia lebih peka terhadap kebersihan lingkungannya dan lebih 
dekat dengan anggota keluarga lainnya sehingga apabila hambatan
hambatan yang ada dapat dihilangkan maka keberhasilan program 
lebih mudah dieapai. 

Saran: 

1. 	Perlu diadakan penyuluhan pada masyarakat agar mereka tahu 

persis tujuan dari program klasifikasi sampah. 


2. 	Perlu diadakan pembenahan tempat-tem(at sampah yang belum me

menuhi persyaratan untuk menunjang pelaksanaan program. 


3. 	Sebaiknya dalam pengangkutan sampah dilakukan seeara terpisah 

antara sampah basah dengan sampah kering. 


* * * 
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