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ABSTRAK 

PROBLEMATIKA SAMPAH DAN UPAYA DAI UNTUK MENJAGA 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN  

JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: 

ANISA MASTUTI 
 

 Kebersihan merupakan sebagian dari iman maka dari itu kewajiban bagi 

seorang muslim dan juga seorang khalifah untuk menjaga dan tidak merusak 

lingkungan, namun kurangnya kesadaran dari diri manusia membuat lingkungan 

disekitar kurang terjaga sehinggga mengalami kerusakan lingkungan sebagaimana 

yang telah di jelaskan dalam surah QS Ar-Rum:41-42 

 

Upaya dai untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui berdakwah dan 

mengajak masyarakat pada kebaikan dengan cara membuang sampah pada tempatnya 

dan bertujuan agar masyarakat mampu menjaga lingkungan dengan baik dengan 

begitu masyarakat sama saja menjaga iman mereka dengan baik, tentunya upaya dai  

untuk menjaga kebersihan lingkungan terdapat banyak hambatan dan rintangan yang 

di hadapi. 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi 

problematika sampah, upaya-upaya apa saja yang dilakukan da’I untuk menjaga 

kebersihan lingkungan, dan bagaimana kendala dai dalam mengahadapi masyarakat 

yang membuang sampah sembarangan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

yang menjadi Problematika Sampah, untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan 

Dai untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk mengetahui kendala Da’i dalam 

menghadapi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di desa Way Huwi. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan File Research yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, menurut sifatnya 

penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat di Desa Way Huwi Khusus nya di RT 001 dan RT 015 Berjumlah 230 

dan yang dijadikan sample 9 orang yang terdiri 6 warga desa Way Huwi dan 3 Dai 

yang berada dan menetap di desa Way Huwi. 

 

Penelitian ini disebut penelitian sample dengan teknik non sebagai random 

sampling, yaitu tidak semua remaja dijadikan sample. Sample ini diambil secara 

purposive sampling, yaitu memilih sekelompok orang yang berdasarkan cirri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode observasi, 



iii 
 

interview sebagai metode utama dan metode pelengkapnya adalah metode 

dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. 

 

Hasil penemuan dalam penelitian ini bahwa kurangnya kesadaran dari dalam 

diri masyarakat untuk membuang sampah dan juga pemerintah belum menyediakan 

tempat pembuangan sampah. Aktivitas masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan berasal dari warga Way Huwi sendiri dan warga Luar Way Huwi. 

  

Adapun Upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan di desa Way Huwi 

melakukan pendekatan kepada aparatur pemerintah agar paham memfungsikan 

organisasi yang terkait dalam bidang kebersihan, seorang dai juga melakukan dakwah 

untuk mengajak masyarakat melakukan perbuatan baik seperti memungut sampah dan 

membuangnya ditempat sampah. Kendala dai dalam mengajak masyarakat pada 

kebaikan dan menghadapi masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena 

adanya sifat individualisme dan matrealisme didalam diri masyarakat. 
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MOTTO 

                      

                     

        

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (QS. An- Nahl 125) 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami kalimat 

judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul “ 

PROBLEMATIKA SAMPAH DAN UPAYA DAI UNTUK MENJAGA 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN” 

Problematika berasal dari kata problem yang memiliki kesamaan arti dengan 

masalah. Masalah adalah setiap suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya yang dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan 

mengatasinya) apabila akan berjalan terus.
1
 

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk 

maksut biasa atau utama dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak, 

atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber 

hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

Upaya adalah suatu usaha didalam meningkatkan kualitas, kemampuan dan taraf 

hidup.
2
 

                                                           
      

1
 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiyah, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 34. 

      
2
 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Rineka, 1995), h. 67. 

1 



 
 

2 

 
 

 

Da‟i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau 

tidak langsung melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-

ajaran islam atau menyebar luasakan ajaran islam, melakukan perubahan kearah 

kondisi yang lebih baik menurut islam.
3
 Dai dikategorikan sebagai komunikator yang 

bertugas menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari sumber melalui 

saluran yang sesuai pada komunikan untuk menjadi komunikator yang baik dituntut 

adanya kredibilitas yang tinggi yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi padanya 

dari komunikannya .
4
 

Kebersihan adalah Keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, 

sampah, dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, pathogen dan 

bahan kimia berbahaya. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene 

yang baik, manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar 

sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman 

penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, menyikat gigi, 

mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.  

Ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan (applied ecology) yakni 

bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan 

                                                           
            

3
 Enjang AS dan Aliyudin, Dasar-Dasar Ilmu dakwah: Pendekatan filosofis Dan praktis,       

(Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 73. 

            
4
 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: CV Gaya Media Pratama, 1997), h. 9. 



 
 

3 

 
 

manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan 

dirinya dalam ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya
5
.  

Jadi Kebersihan Lingkungan adalah Kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, 

dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara melap 

jendela dan perabot rumah tangga, menyapu, dan mengepel lantai, mencuci peralatan 

masak, peralatan makan (misalnya dengan abu gosok), membersihkan kamar mandi 

serta membuang sampah. 

Desa Way Hui Merupakan Nama suatu Desa yang berada di Way Hui Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan propinsi Lampung yang menjadi lokasi dari 

penelitian saya.  

 

B.  Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Problematika Sampah merupakan permasalahan yang sering terjadi di 

masyarakat tentang bahan yang dibuang atau terbuang yaitu Sampah, banyak 

masyarakat Desa Way Hui yang membuang sampah sembarangan padahal 

sampah tersebut ada yang bisa di manfaatkan jika masyarakat bisa 

memanfaatkannya dengan baik. 

2. Pemerintah tidak menyiapkan tempat pembuangan sampah di desa Way Hui 

jadi banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan di 

tempat yang tidak seharusnya secara diam diam. 

                                                           
             

5
 Ibid., h. 3. 



 
 

4 

 
 

3. Dai merupakan seseorang yang mengajak manusia pada kebaikan, 

mengajarkan dan menyebarkan ajaran– ajaran agama Islam baik dari Lisan, 

tulisan, maupun perbuatan. Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik untuk 

meneliti Upaya Dai untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Hui 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
6
 

4. Judul Problematika Sampah dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan 

Lingkungan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan ini belum pernah diteliti dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 

lain untuk lebih bisa menjaga kebersihan Lingkungan. Jadi penelitian ini 

layak untuk di lakukan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai nabi 

dan rosul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman 

pengertian islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih.
7
 Namun 

yang terjadi  dizaman sekarang ini banyak masyarakat yang mengabaikan kebersihan 

lingkungan contoh nya seperti membuang sampah sembarangan sementara dalam 

sebuah kata kata mutiara di sampaikan bahwa “kebersihan merupakan sebagian dari 

iman” hal ini begitu jelas bahwa seseorang yang beriman pasti mencintai kebersihan. 

                                                           
             6 Farida, Observasi, Tanggal 28 Oktober 2016. 

      
7
”Pengertian Islam menurut bahasa dan istilah dalam alquran” (Online) tersedia di: 

http://www.duniaislam. diakses pada: 26/10/2016. 

http://www.duniaislam.org/


 
 

5 

 
 

Apabila seseorang mencintai kebersihan maka otomatis dia akan melakukan 

apapun untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iman yang bersih akan tercipta jiwa 

yang bersih. Membersihkan jiwa ialah mensucikannya, mengobat dan mengurusnya 

dari kejelekan-kejelekan. Maka jiwa yang bersih ialah jiwa yang baik  suci, jauh dari 

segala yang mengotorinya seperti: menipu, dengki, dendam, aniaya, dan kekerasan. 

Menurut bahasa arab: kalau dikatakan “tanam tanaman itu bersih” maka itu berarti 

tanaman itu tumbuh dengan subur, dan kalau dikatakan “bau yang bersih” maka itu 

berarti baik.
8
 

Jiwa merupakan daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi 

penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi (personal behavior) dari 

hewan tingkat tinggi dan manusia. Dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohaniah, 

sosial, dan lingkungan. Proses belajar ialah proses untuk meningkatkan kepribadian 

(personality) dengan jalan berusaha mendapatkan pengertian baru, nilai-nilai baru 

dan kecakapan baru, sehingga ia dapat berbuat yang lebih sukses dalam menghadapi 

kontradiksi- kontradiksi dalam hidup. Jadi, jiwa mengandung pengertian-pengertian, 

nilai-nilai kebudayaan, dan kecakapan.
9
 

Al-Quran yang merupakan sumber tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan 

juga menuntun manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak 

nya. 

 

                                                           
8
 Abd AR-Rahman „ Abd Al-Khalid, Dasar-Dasar Dakwah Generasi Islam Pertama,  

(Jakarta : Pustaka Al-Hidayah), h. 32. 
9
 H. Abu Ahmadi, psikologi umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 1. 
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Seperti terkadung dalam QS Ar-rum : 41-42   
 

                   

          

Artinya :“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.        

( QS Ar-rum [30]: 41)
10

 

 

                             

         

Artinya :”Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." ( QS Ar-

rum : [30] 42)
11

 

 

 QS Ar-rum :41-42. Surat Ar-rum ini menjelaskan bahwa anjuran untuk menjaga 

lingkungan dan tidak merusaknya merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim 

dan juga seorang khalifah di bumi ini termasuk juga menjaga kebersihan terutama 

dimulai dari diri sendiri. 

Kita tidak usah menunggu komando lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan 

karena kita sebagai seorang muslim telah mendapat komando langsung dari Allah  

                                                           
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, yayasan penterjemah/penafsiran Al-

Qur’an, Bandung, 2012, hal. 408. 
11

 Departemen Agama RI, Ibid., hal 409. 
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SWT. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk ibadah kita 

kepada Allah swt  karena Allah swt menyukai keindahan dan keindahan itu bisa 

terwujud karena ada factor kebersihan. 

Tidak mungkin jika suatu tempat yang kotor akan terlihat indah, walaupun 

kebersihan merupakan hal yang sepele dan mungkin semua orang bisa melakukannya 

akan tetapi merupakan hal sulit jika tidak dibiasakan sejak dini terutama dari diri 

sendiri. Jadi pola kebiasaan merupakan faktor yang paling penting didalam 

menciptakan kebersihan lingkungan.  

Istilah masalah lingkungan (environmental problem) mulai ramai dibicarakan 

orang sejak timbulnya gerakan untuk keserasian lingkungan di tahun 60an di Negara- 

Negara maju. Yang menjadi pokok persoalan pada waktu itu adalah ketahanan hidup 

(survival). Bagi hampir semua jenis makhluk hidup (species), ketahanan hidup itu 

tergantung kepada hubungan yang bisa menopang dari lingkungan yang terdiri atas 

berbagai system yang menunjang kehidupan itu maupun yang menyainginya. Bagi 

manusia, masalah lingkungan itu pada dasarnya timbul kalau terjadi 

ketidakseimbangan antara manusia dan sumber- sumber yang ada dalam lingkungan 

nya. Yang jadi pusat perhatian dalam hal ini adalah pemanfaatan sumberdaya alam, 

apakah itu kurang ataukah dimanfaatkan secara berlebihan. Maka lalu muncul konsep 

“ daya dukung” (carrying capacity). 

Kemudian dengan munculnya pemikiran tentang batas-batas pertumbuhan (limits 

to growth) yang tendensinya menggambarkan bahwa eksploitasi yang berlebihan 
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terhadap sumberdaya ala mini tidak bisa lagi terus menerus begini, atau ketahanan 

hidup kita sendiri bisa terancam karenanya.
12

 Pikiran ini ternyata menjadi perhatian 

dunia, dan merupakan tandingan pikiran yang dikeluarkan oleh lembaga studi 

pembangunan di Sussex (models of doom), argument tandingan ini pada pokoknya 

berpendapat bahwa sejarah umat manusia ditandai oleh kemampuan pikiran manusia 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi tidak akan terjadi kepunahan 

karena penyesuaian yang salah. Selalu ada penyesuaian apakah itu didalam budaya, 

dalam pola makanan, atau pola mobilitas dan sebagainya. Semuanya ini tidak bisa di 

bayangkan dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek.
13

 

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di 

muka bumi. Sebagai khalifah manusia memilki tugas untuk memanfaatkan, 

mengelola dan memelihara alam semesta Allah telah menciptakan alam semesta 

untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya khusunya manusia. 

Menjaga dan melestarikan dengan menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal 

yang paling kecil yaitu membuang sampah pada tempat sampah, hal yang sangat 

sedehana tetapi sangat sulit, sulit sekali untuk dilakukan, hal ini disebabkan 

kemalasan tingkat tinggi yang melanda banyak orang di dunia ini, apalagi untuk 

memisahkan antara sampah organik dan non organik akan membutuhkan tenaga 

ekstra lagi. Padahal sebagai orang muslim yang beriman kita seharusnya mempunyai 

kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita gerakanlah niat dan 

                                                           
  

12
 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi Munir, Lingkungan Sumberdaya Alam dan 

Kependudukan dalam Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987), h. 154. 
13

  Ibid., h. 155. 
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tujuan kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kita yang dimulai dari hal 

kecil tapi dapat menghasilkan sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi kita khususnya 

dan bagi dunia umunya.
14

  

Perkembangan kajian ekologi dalam antropologi sering dikaitkan dengan 

munculnya pemikiran dari Charles Darwin dan Ernst Haeckel, yaitu yang mencoba 

meneliti hubungan antara manusia dan lingkungan dalam perpektif sejarah 

perkembangan mereka.
15

  

Kaum possibilism berpendapat bahwa pada hakikatnya perilaku dalam suatu 

kebudayaan dipilih secara selektif, atau jika tidak, secara tak terduga merupakan hasil 

adaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kedua pendekatan tadi yaitu 

antropogeografi dan posibilisme tak lain merupakan upaya untuk melihat manusia 

dengan latar belakang habitat mereka yang tidak lain adalah cerminan dari hasil 

adaptasi makhluk manusia itu sendiri.
16

 

Dilingkungan pemukiman dan industri masalah utama yang masih tetap 

merupakan hal yang belum terpecahkan adalah masalah limbah kota dan limbah 

industri. Bahan berbahaya yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan kegiatan 

industri makin bertambah dan belum ada cara yang berhasil untuk menanganinya. 

                                                           
         

14
 “menjaga-kebersihan lingkungan-   dengan tuntunan-al-Quran” (Online), tersedia di: 

https://sdalirsyado2purwokerto.wordpress.com/diakses pada: (26/10/2016). 

         
15

 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam perspektif antropologi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 80. 

      
16

 Hari Poerwanto, Ibid., hal 81. 
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Limbah yang ada di buang kesungai, kelaut, atau kedalam lapisan bumi yang lebih 

dalam. 

Cara pembuangan demi kian membahayakan kelangsungan kehidupan. Limbah 

kota, baik yang berupa limbah padat maupun yang berupa limbah cair atau limbah 

gas makin bertambah. Penanggulangan terhadap masalah ini masih menghadapi 

kesukaran, terutama dalam pengumpulan limbah tersebut dan dalam mendapatkan 

tempat buangan yang aman. Peran serta masyarakat didalam usaha penanggulangan 

limbah kota perlu lebih di tingkatkan lagi.
17

 

Permasalahan sampah yang terjadi di wilayah way Huwi adalah masyarakat  

hanya sedikit yang mempunyai pembuangan sampah sendiri di belakang rumah, 

kebanyakan masyarakat diwilayah Way Huwi membuang sampah dengan cara 

berlangganan 1 bulan menggunakan truk dan motor pengangkut sampah dan perbulan 

membayar uang Rp. 25.000 untuk setiap pengangkutannya, sementara pemerintah 

tidak menyediakan pembuangan sampah secara khusus, karena tidak ada pembuangan 

sampah secara khusus banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di 

tempat yang tidak seharus nya bahkan secara diam diam, contoh nya masyarakat 

membuang sampah secara diam diam di perkebunan warga, di jalan raya dan 

sebagainya, tidak ada kesadaran dari dalam diri untuk membuang sampah pada 

tempat nya. 

Upaya dai untuk menjaga kebersihan lingkungan di desa Way Huwi sangat 

berperan penting untuk menyadarkan masyarakat dalam berbuat kebaikan yaitu 

                                                           
   

17
 Hari Poerwanto, Ibid., hal 82. 
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menjaga, dan melestarikan keindahan dimuka bumi dengan cara membuang sampah 

pada tempat nya. Padahal sampah juga bisa bermafaat bagi masyarakat jika 

masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik contoh nya sampah bisa di jadikan 

kerajinan, dan sampah bisa di jadikan pupuk. 

Pada tanggal 28 Oktober 2016 penulis melakukan survei. Observasi untuk 

mencari data awal, dalam penelitian ini bertemu dengan ibu Farida pedagang pecel di 

wilayah Way Hui. Menurut Ibu Farida, bahwa tidak ada tempat pembuangan sampah 

di wilayah Way Hui.
18

 

Sehingga masyarakat sekitar membuang sampah dengan berlangganan truk 

sampah dan tiap bulan membayar seharga Rp. 25.000/ bulan, karena truk sampah 

datangnya tidak setiap hari sementara sampah yang dihasilkan dari setiap rumah 

semakin banyak jadi banyak masyarakat di wilayah Way Hui yang membuang 

sampah sembarangan secara diam diam di tempat yang tidak seharusnya. Sementara 

Dai di desa tersebut pun dalam mengisi pengajian tidak pernah menyinggung masalah 

kebersihan.
19

 Tetapi jika dalam gotong royong dalam masyarakat para Da‟i dan 

Aparat bekerja sama untuk menjaga kebersihan di desa Way Huwi. Jika dilihat dari 

keseluruhan di desa Way Huwi Da‟i dan Aparat sudah banyak berperan tetapi 

memang  ada beberapa Da‟i di dalam setiap RT dalam mengisi pengajian Da‟i tidak 

menyinggung masalah kebersihan. 

                                                           
      

18
 Farida, Pedagang Pecel Desa Way Hui, Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2016. 

      
19

 Farida, Ibid., Tanggal 28 Oktober 2016. 
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Dai merupakan seseorang yang mengajarkan manusia pada kebaikan dan 

mencegah pada kemungkaran  dari segi lisan, tulisan dan perbuatan. sebagai dai 

selain menyeru pada ajaran- ajaran agama islam kepada manusia juga harus 

berdakwah melalui perbuatan yaitu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat 

agar masyarakat meniru dan meneladani apa yang dai lakukan.  

Merujuk pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi 

dengan mengangkat sebuah judul:  

Problematika Sampah dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan 

Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana digambarkan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja yang menjadi Problematika Sampah di  Desa Way Huwi Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Upaya – Upaya apa saja yang dilakukan Da‟i Untuk Menjaga Kebersihan 

Lingkungan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan? 

3. Bagaimana kendala Dai dalam menghadapi masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan?  
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Apa saja yang mejadi Problematika Sampah di  Desa 

Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Untuk mengetahui kendala Dai dalam menghadapi masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

c.  Untuk mengetahui Upaya – Upaya apa saja yang dilakukan Da‟i Untuk 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan Kontribusi Mengembangkan Teori Ilmu Dakwah dibidang 

KPI khususnya Pesan Dakwah yang berhubungan tentang Kebersihan. 

b.  Sumbangsih Bagi Pelaksana, Petugas, Aparat dan Dai untuk saling bekerja 

sama dalam menjaga Kebersihan. 

c.  Agar Dai lebih Peduli mengajak masyarakat dalam kebaikan dengan 

mengajak masyarakat untuk menjaga Kebersihan Lingkungan. 
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F. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian. Pada bagian 

ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu :  

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

 Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang atau yang akan datang dan interaksi lingkungan 

sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.
20

 

 Adapun Lokasi Penelitian ini adalah Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

  Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitik, yakni suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secermat mungkin 

mengenai suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.
21

  

 Jenis dan sifat penelitian ini dipilih karena diharapkan akan diperoleh 

gambaran dan paparan yang tepat tentang Problematika Sampah, kendala Dai dan 

Upaya Dai untuk menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Hui Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

 

                                                           
      

20
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),     

h. 8. 

      
21

 Koenjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Gramedia, Jakarta, 1985), h 29. 
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2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian adalah: 

a) Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian .
22

 Selajutnya dalam 

penelitian ini, populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah penelitian.
23

 

Menurut winarno Surachmad Populasi adalah sekelompok subjek manusia , gejala 

peristiwa yang terlibat dalam peristiwa peneliian.
24

 

 Di Desa Way Huwi terdapat 40 RT dan 10 Dusun Berdasarkan pendapat 

tersebut yang menjadi populasi ini adalah seluruh masyarakat di Desa Way Huwi di 

RT. 001/001 dan RT. 015/008 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

RT. 001/001 terdiri dari 106 KK (Kepala Keluarga) dan RT. 015/008 124 KK 

(Kepala Keluarga), total keseluruhan Populasi berjumlah 230. Tetapi tidak semua 

orang dalam populasi ini dijadikan objek penelitian, penulis hanya mengambil 

beberapa orang saja untuk dijadikan sebagai sampel. 

b) Sampel 

 Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengambilan sampel harus dilakukan sedekimian rupa sehingga 

diperoleh sampel (contoh) yang benar– benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Pengambilan sampel 

                                                           
      

22
 Suharsi mi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek, (Rineka Cipta, Jakarta, 

1997), h. 115. 

     
23

 Suharsi mi Arikunto, Ibid., h. 32. 

     
24

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian, (Tarsito, Bandung, 1986), h. 93. 
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dilakukan dengan menggunakan metode non randem sampling, yaitu tidak semua 

individu dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota 

sampel.
25

 

 Untuk lebih jelasnya, tekhnik non random sampling ini penulis 

menggunakan jenis purposive sampling, yaitu metode penelitian yang didasarkan 

pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
26

 Pemilihan sampling 

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya 

dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

 Berdasarkan metode purposive sampling tersebut penulis hanya 

mengambil sampel beberapa orang saja yang dianggap mewakili dan dapat 

menggambarkan masalah penelitian ini, yaitu sejumlah 9 orang sampel. 6 warga dan 

3 Da‟I. 

 Dengan cirri- ciri sebagai berikut: 

a. Warga yang berdomisili di Desa Way Huwi. 

b. Warga yang berada di RT. 001/001 dan RT. 015/008. 

 Dengan demikian penulis mengambil sampel 9 orang sampel tersebut dengan 

perincian sebagai berikut: 

a.  6 warga yang berada di desa Way Huwi khusus nya RT. 001/001 dan RT. 

015/008. 

b. 3 Da‟i yang berada di desa Way Huwi dan di RT. 001/001 dan RT. 015/008. 

                                                           
25

 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), h. 219. 
26

 Ibid, h. 220. 
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Selain diangkat dari sampel, data juga diangkat dari informan terdapat 5 data 

informan. Sebagai informannya sebagai berikut: 

a. 2 orang RT yaitu RT 001 dan RT 015. 

b. 2 orang dari Petugas Kebersihan. 

Sudirman  (Petugas Kebersihan) 

Darsiyah  (Petugas Kebersihan) 

c. 1 orang dari kepala Rayon UPTD (Unit Pengelola Tempat Sampah Daerah) 

Kijan    (kepala Rayon UPTD) 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis 

dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna 

mendapatkan data yang lebih jelas. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis 

menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku 

catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini 

dapat langsung dicatat.  

Observasi memiliki makna lebih dari sekadar tekhnik pengumpulan data. 

Namun dalam konteks ini Observasi di fokuskan sebagai upaya peneliti 

mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan 

pengamatan peneliti. Tekhnik pengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, 

membaca. Ilmuan pada bidang prilaku (behavioral scientist) mendefinisikan 
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observasi sebagai pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, 

keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Lebih luas lagi 

observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi 

perilaku (behavioral) ataupun bukan perilaku (Non-behavioral).
27

 

 Observasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan 

yaitu peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif melainkan juga mengambil 

berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa yang akan 

diteliti. 

 Metode ini Penulis pergunakan sebagai metode penunjang guna 

memperoleh data secara objektif dan dapat melihat kebenaran-kebenaran data yang 

disampaikan responden serta penulis dapat mengamati kenyataan kenyataan yang 

terjadi di lapangan. 

 Adapun yang akan diobservasi adalah:  

1. Aktifitas masyarakat Desa Way Huwi. 

2. Dari mana asal Sampah di desa Way Huwi. 

3. Upaya-Upaya Dai di Desa Way Huwi. 

4. Kendala Dai. 

 Metode observasi ini penulis gunakan untuk mencari data tentang aktifitas 

masyarakat, untuk mencari informasi asal sampah, kendala dai dan untuk mengetahui 

Upaya upaya Dai.  

                                                           
      

27
 Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 

2016),h. 134. 
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b. Interview Atau Wawancara  

 Interview adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga 

data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Wawancara ini ditujukan kepada 

masyarakat dan da‟i yang berada di desa Way Huwi khususnya RT. 001/001 dan RT. 

015/008. 

 Metode ini sebagai pokok dalam pengumpulan data, di mana sebagai 

interview langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang 

menguasai masalah yang akan di teliti. 

 Metode ini sebagai pokok dalam pengumpulan data, di mana sebagai 

interview langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang 

menguasai masalah yang akan diteliti. 

 Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah interview bebas 

terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari 

permasalahan yang akan diteliti. Yaitu dalam interview bebas terpimpin ini 

penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan tetapi cara 

bagaimana pertanyaan pertanyaan itu diajukan dan irama (waktu) interview di 

serahkan kepada kebijaksanaan interviewer. 

 Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu 

diarahkan pada topik yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode ini karena 
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penulis ingin memperoleh data secara langsung dari responden, sehingga kebenaran 

fakta tidak diragukan lagi. Interview ini penulis lakukan dengan sekertaris desa 

sekaligus dai desa Way Huwi, petugas kebersihan desa Way Huwi, warga desa Way 

Huwi khususnya RT. 001/001 dan RT. 015/008 dan Da‟I di desa Way Huwi 

khususnya RT. 001/001 dan RT. 015/008 yang menjadi sampel. Metode ini penulis 

gunakan untuk mendapatkan data tentang problematika sampah dan upaya- upaya dai 

dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.
28

 Penulis menggunakan metode ini di harapkan agar dapat menggali 

data yang berkenaan dengan: Profile wilayah, Struktur Organisasi, Sejarah wilayah, 

dokumentasi Sampah di wilayah Way Hui berupa Foto, keadaan wilayah, jumlah 

penduduk dan jumlah Dai. 

3. Teknik Analisis Data 

 Proses selanjutnya setelah data lapangan terkumpul, kemudian data tersebut 

ditela‟ah dan analisa, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data 

kualitatif. Analisa kualitatif yaitu data yang terkumpul di gambarkan dengan kata-

kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan cara berpikir induktif yang diambil 

                                                           
      

28
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 234.  
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dari fakta- fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus di generalisasikan yang bersifat 

umum.
29

 

 Dari data yang dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisa dan diklasifikasikan 

sesuai dengan pokok dan sub pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya data tersebut 

dideskripsikan sambil menganalisa secara kritis. Oleh karena itu analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan metode  deskriptif analitis.
30

 

G. Tinjauan Pustaka  

   Sebelum mengadakan penelitian ini terlebih dulu dilakukan tinjauan pustaka 

untuk mengetahui apakan penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian 

atau belum sekaligus untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini. 

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka,penulis menemukan satu skripsi 

dengan judul: 

Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Community Development (studi 

Deskriptif kualitatif pada seksi kebersihan dan lingkungan hidup dusun sukunan 

banyuraden gamping sleman Yogyakarta) yang ditulis oleh Nur Hasnah Afdilah 

NPM (10730118) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 

Pada judul skripsi tersebut penelitian yang dilakukan, memiliki subyek utama 

yaitu seksi kebersihan dan lingkungan hidup dusun sukunan untuk terus berinovasi 

dalam mengembangkan masyarakat melalui komunikasi pembangunan, dan tujuan 

                                                           
     

29
 Ibid., hal 234. 

     
30

 Ibid., hal 235. 
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dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasnah Afdilah adalah Untuk 

mendeskripsikan strategi komunikasi pembangunan dalam community development 

yang dilakukan seksi kebersihan dan lingkungan hidup dusun sukunan Banyuraden 

gamping sleman Yogyakarta. 

Dari beberapa penemuan penulis menyimpulkan bahwa belum ada yang meneliti 

judul skripsi yang akan diajukan penulis yaitu tentang Problematika Sampah dan 

Upaya Dai untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Hui Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam penelitian tersebut  memiliki subyek utama yaitu dai yang berada di Desa 

Way Hui, dan tujuan penelitian ini adalah bagaimana Problematika Sampah dan 

Upaya Dai untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan serta Kendala Dai dalam 

menghadapi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Desa Way Hui 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
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BAB II 

PROBLEMATIKA SAMPAH DAN UPAYA DAI  

A. Problematika Sampah 

1. Pengertian Problematika Sampah 

Problematika berasal dari kata problem yang memiliki kesamaan arti dengan 

masalah. Masalah adalah setiap suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya yang dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan 

mengatasinya ) apabila akan berjalan terus .
1
  

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk 

maksut biasa atau utama dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak, 

atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber 

hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

Berkait dengan upaya penanganan limbah, pihak pemerintah hanya 

memperhatikan industri- industri besar dengan asumsi bahwa industri besar sangat 

potensial untuk mencemari lingkungan. Padahal industri skala kecil pun kalau 

jumlahnya cukup besar disbanding dengan kondisi lingkungan yang dapat 

menetralisir limbahnya, akan mendatangkan masalah masalah pencemaran yang tidak 

kalah seriusnya. 

 

 

                                                           
       

1
 Winarno Surachmad , Pengantar Penelitian Ilmiyah , (Bandung: Tarsito, 1990), h. 34. 
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Dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan derajad kehidupan yang lebih 

baik, pihak perencana dan pelaksana pembangunan tidak hanya dituntut untuk 

mengetahui masalah-masalah atau kendala-kendala yang bersifat fisik saja tetapi juga 

yang berkait dengan situasi sosial dan budaya masyarakat sasaran program. Hal-hal 

yang berkait dengan budaya, tidak akan segera tampak bagi orang dari luar 

masyarakat yang bersangkutan. Karena hal-hal yang bersifat budaya itu lebih banyak 

berpusat pada alam pikiran.
2
 

Atas dasar petuah yang ada dalam kebudayaan orang jawa „ora obah ora mamah‟, 

setiap orang berupaya memiliki suatu usaha atau industri untuk kelangsungan 

ekonomi rumah tangganya. Semua jenis usaha yang dilakukan warga desa misalnya 

industri rumah tangga tidak lain adalah bentuk-bentuk strategi untuk mengatasi 

masalah-masalah kehidupan. Keterbatasan modal dan mengingat berbagai macam 

pertimbangan lain, maka usaha atau  industri itu mereka lakukan di lingkup rumah 

atau pekarang mereka masing-masing. 

Berbagai usaha atau industri rumah tangga, sekecil apapun bentuk tersebut akan 

mempunya limbah. Limbah usaha atau industri itu, sebetulnya tidak akan terlalu 

mengganggu lingkungan hidup bila lingkungan itu sendiri masih mampu 

menetralisirnya. Akibat dari aktivitas usaha dilingkup rumah atau pekarang rumah 

yang intensif maka pencemaran lingkunganpun tidak dapat dihindari. Keadaan ini 

menjadi semakin parah karena seringkali tanah pekarangan tempat berbagai usaha itu 

                                                           
        

2
 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam perspektif antropologi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008) h. 215. 
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dilakukan sangat terbatas, bahkan semakin lama semakin terasa sempit. Selanjutnya 

limbah usaha yang dibuang dilingkup pekarangan itu semakin lama tidak dapat 

dinetralisasikan oleh tanah pekarangan itu. Dengan demikian tingkat pencemaran 

lingkungan semakin bertambah.
3
 

Nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan pembicaraan tentang masalah 

pencemaran suatu lingkungan karena limbah, kiranya dapat dijelaskan dalam konteks 

nilai rukun, hormat dan sungkan yang dalam hal-hal tertentu berbaur dengan sikap 

nerima yang fatalistik. 
4
 

Kebersihan adalah Keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, 

sampah, dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, pathogen dan 

bahan kimia berbahaya. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene 

yang baik, manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar 

sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman 

penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan 

diri sendiri seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang 

bersih. 

Istilah masalah lingkungan (environmental problem) mulai ramai dibicarakan 

orang sejak timbulnya gerakan untuk keserasian lingkungan di tahun 60an di Negara- 

Negara maju. Yang menjadi pokok persoalan pada waktu itu adalah ketahanan hidup 

(survival). Bagi hampir semua jenis makhluk hidup (species), ketahanan hidup itu 

                                                           
      3 Ibid, h. 217. 

      
4
 Ibid, h. 222. 
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tergantung kepada hubungan yang bisa menopang dari lingkungan yang terdiri atas 

berbagai system yang menunjang kehidupan itu maupun yang menyainginya. Bagi 

manusia, Masalah lingkungan itu pada dasarnya timbul kalau terjadi 

ketidakseimbangan antara manusia dan sumber- sumber yang ada dalam lingkungan 

nya. Yang jadi pusat perhatian dalam hal ini adalah pemanfaatan sumberdaya alam, 

apakah itu kurang ataukah dimanfaatkan secara berlebihan. Maka lalu muncul konsep 

“ daya dukung” (carrying capacity). 

Kemudian dengan munculnya pemikiran tentang batas-batas pertumbuhan (limits 

to growth) yang tendensinya menggambarkan bahwa eksploitasi yang berlebihan 

terhadap sumberdaya alam ini tidak bisa lagi terus menerus begini, atau ketahanan 

hidup kita sendiri bisa terancam karenanya. Pikiran ini ternyata menjadi perhatian 

dunia, dan merupakan tandingan pikiran yang dikeluarkan oleh lembaga studi 

pembangunan di Sussex (models of doom), argument tandingan ini pada pooknya 

berpendapat bawha sejarah umat manusia ditandai oleh kemampuan pikiran mausia 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi tidak akan terjadi kepunahan 

karena penyesuaian yang salah.
5
 Selalu ada penyesuaian apakah itu didalam budaya , 

dalam pola makanan, atau pola mobilitas dan sebagainya. Semuanya ini tidak bisa di 

bayangkan dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek.
6
 

Ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan (applied ecology) yakni 

bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan 

                                                           
             

5
 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi Munir, Lingkungan Sumber daya alam dan 

Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1987. h 154. 
                 

6 Ibid.,  h. 155. 
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manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan 

dirinya dalam ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya
7
. 

Perkembangan kajian ekologi dalam antropologi sering dikaitkan dengan 

munculnya pemikiran dari Charles Darwin dan Ernst Haeckel, yaitu yang mencoba 

meneliti hubungan antara manusia dan lingkungan dalam perpektif sejarah 

perkembangan mereka.
8
 Kaum possibilism berpendapat bahwa pada hakikatnya 

perilaku dalam suatu kebudayaan dipilih secara selektif, atau jika tidak, secara tak 

terduga merupakan hasil adaptasi dengan lingkungan nya. Oleh karena itu, kedua 

pendekatan tadi yaitu antropogeografi dan posibilisme tak lain merupakan upaya 

untuk melihat manusia dengan latar belakang habitat mereka yang tidak lain adalah 

cerminan dari hasil adaptasi makhluk manusia itu sendiri.
9
 

2. Bagian – Bagian Sampah 

a. Sampah Organik 

Sampah organik (biasa disebut sampah basah) dan sampah anorganik (sampah 

kering). Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan 

yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang 

lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga 

sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, 

sayuran dll. 
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8
 Hari Poerwanto, Op. Cit, h. 80. 
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b. Sampah Anorganik 

  Sampah Anorganik 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, tas plastik, plastik dan botol kaleng, Kertas, koran, dan karton 

merupakan pengecualian. 

     Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. 

Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik 

lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok 

sampah anorganik.
10

 

3. Dampak Sampah Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan 

Di lingkungan pemukiman dan industri masalah utama yang masih tetap 

merupakan hal yang belum terpecahkan adalah masalah limbah kota dan limbah 

industri. Bahan berbahaya yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan-kegiatan 

industri makin bertambah dan belom ada cara yang berhasil untuk menanganinya. 

Limbah yang ada dibuang kesungai, kelaut, atau kedalam lapisan bumi yang lebih 

dalam. Limbah kota, baik yang berupa limbah padat maupun yang berupa limbah cair 

atau  limbah gas semakin bertambah. 

                                                           
      

10
 Sirajul Hadi Albajabir, “Makalah-tentang-sampah (On-line), tersedia di : 

al.blogspot.co.id/2012/01/ html diakses pada: (3 februari 2017). 
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      Penanggulangan terhadap masalah ini masih menghadapi masalah kesukaran, 

terutama pada pengumpulan limbah tersebut dan dalam mendapatkan tempat buangan 

yang aman. Peran serta masyarakat didalam usaha penanggulangan limbah kota dan 

Sampah perlu lebih Ditingkatkan lagi. 

 Pencemaran ini terlihat dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit 

yang paling banyak kematian bayi di indonesia adalah penyakit saluran pernafasan, 

munta ber, dan infeksi, hal ini menunjukkan salah satu akibat pecemaran yang 

ditimbulkan oleh berbagai bahan yang dihasilkan atau di pergunakan oleh manusia 

dan akibatnya terhadap kualitas lingkungan hidup.
11

 

Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun 

rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas 

kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga 

menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit.
12

 

a. Dampak bagi kesehatan 

  Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan 

sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa 

organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat 

menimbulkan penyakit. 
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 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi Munir . Op. Cit, h. 20. 

  
12

 Ibid., h. 21. 
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 Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut: 

1). Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena 

virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak 

tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah 

(haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di 

daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. 

2).  Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). 

3).  Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. 

Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang 

dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini 

sebelumnya masuk ke dalam pencernakan binatang ternak 

melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah, 

Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-

kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan 

yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal 

dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang 

memproduksi baterai dan akumulator.
13
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 Sirajul Hadi Albajabir, Op. Cit (On-line), tersedia di : al.blogspot.co.id/2012/01/ html 

diakses pada: (3 februari 2017). 
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b. Dampak Terhadap Lingkungan 

  Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air. 

Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, 

hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah 

yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, 

seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat 

meledak. 

           c.  Dampak terhadap Keadaan Sosial Dan Ekonomi 

1). Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkunga 

yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap 

dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-

mana. 

  2). Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. 

         3). Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya     

 tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah 

meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang 

sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, 

rendahnya produktivitas). 
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  4). Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir  

dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti  

jalan, jembatan, sungai, dan lain-lain.
14

 

       5). Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah      

yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk 

pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak 

efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan raya, 

selokan, dan tanah kosong. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih 

sering dibersihkan dan diperbaiki. 

4. Bahaya Sampah Bagi Kesehatan dan Lingkungan 

Diantara penyakit penyakit yang diakbibatkan perubahan lingkungan adalah 

emphysma, stroke, parasitik, penyakit jantung dan kanker. Penyebab penyakit 

penyakit tersebut kebanyakan disebabkan oleh masuknya bahan- bahan kimia baru 

kedalam ekosistem, bertambah nya tingkat polusi udara dan air serta kepadatan 

manusia penggunaan bahan- bahan bakar di kota-kota dan penyebaran bahan bahan 

kimia dan pestisida untuk pertanian mengakibatkan banyak problem kesehatan. 

Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dapat bermacam-macam, menakutkan , 

dan tidak pandang bulu mereka yang kaya dan miskin bisa saja jadi korbannya. Tanpa 

membedakan usia, jenis kelamin atau status social seseorang.
15

 Adapun dampak 

Negatifnya antra lain, menimbulkan bencana banjir, seperti halnya di kota– kota 
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 Ibid., h. 2. 
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 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, Op.Cit, h. 128. 
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besar. Hal ini bisa saja terjadi di sekolah, di rumah , dikantor jika masyarakat selalu 

membuang Sampah Sembarangan. Sampah yang bertumpuk di selokan dapat 

meyumbat jalannya air di selokan tersebut sehingga saat hujan turun, jika terjadi 

banjir maka aktivitas masyarakat akan terhambat, Debu di lantai yang jarang di 

bersihkan dapat menyebabkan sesak nafas, dan laci meja yang penuh dengan Sampah 

pun dapat di jadikan sarang nyamuk. Apalagi jika nyamuk tersebut adalah nyamuk 

Aedes Aegypty yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. 

Sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga 

dapat menganggu masyarakat sekitar dan masyarakat yang melewati jalan tersebut, 

Sampah plastik juga Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup 

yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi bangsa Indonesia adalah 

faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah 

yang berbahaya dan sulit dikelola. 

Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas 

kantong plastik itu benar-benar terurai. Namun yang menjadi persoalan adalah 

dampak negatif sampah plastik ternyata sebesar fungsinya juga. Dibutuhkan waktu 

1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai 

dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-

partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah.
16
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Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya 

bagi kesehatan yaitu jika proses pembakaranya tidak sempurna, plastik akan 

mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup 

manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan 

hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. 

Kantong plastik juga penyebab banjir, karena menyumbat saluran-saluran air, 

tanggul. Sehingga mengakibatkan banjir bahkan yang terparah merusak turbin 

waduk. 

5. Usaha Pengendalian Sampah 

Pembangunan adalah perubahan dan kebudayaan adalah upaya manusia untuk 

menyempurnakan diri dalam kondisi kehidupannya.
17

 Pada tahapan lepas landas 

pembangunan Indonesia, implikasi perubahan yang terjadi pada berbagai dimensi 

kehidupan semakin kompleks. Sementara itu tujuan yang hendak dicapai melalui 

pembangunan menjadi semakin rumit karena cakupannya tidak hanya semata 

ekonomik. 

Melainkan juga terkait dengan kendala biogeofisik dan sosial-budaya. Karena 

itulah arah pembangunan Indonesia perlu dipertautkan dengan kebudayaan. Melalui 

konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), diupayakan agar tercapai 

keselarasan antara pembangunan ekonomi dengan aspek lingkungan, sementara itu 

antara lingkungan dengan kebudayaan terdapat saling keterkaitan. 
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Konsepsi pembangunan berkelanjutan yang di cetuskan oleh Komisi Sedunia 

tentang Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on environment and 

Development) pada 1987, menunjukkan semakin pentingnya pendekatan inter dan 

multidisipliner untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan kemerosotan 

sumberdaya alam sebagai akibat pembangunan
18

. 

Terlepas dari munculnya pandangan bahwa konsep tersebut sering mendapatkan 

penilaian terlampau antroposentris, baik Otto Sumarwoto (1987) maupun Emil Salim 

(1987), memiliki persamaan pandangan bahwa konsep itu penting artinya untuk 

diperhatikan oleh Indonesia yang sedang membangun karena sekaligus akan dapat 

mengoreksi dan memberikan arah pembangunan yang hendak dicapai.
19

 

Sementara itu upaya manusia untuk menyempurnakan kondisi hidupnya telah  

menyebabkan kerusakan lingkungan dengan akibat bencana alam (banjir, erosi, dan 

tanah longsor) dan terganggunya sumber air tanah (akuifer). Program perbaikan 

kampung misalnya, adalah salah satu bentuk pengaturan tata ruang di perkotaan yang 

tujuan utamanya adalah meningkatkan dan mengubah kawasan kumuh menjadi 

kampung- kampung kota yang lebih sehat dan manusiawi. Dalam kenyataannya, 

agaknya implementasi program tersebut hanya menyentuh  atau terbatas pada upaya 

penyempurnaan lingkungan fisik, seperti pelebaran jalan kampung, pembuatan, 

saluran air, pengadaan pipa saluran air  bersih, pembuatan sarana sanitasi (MCK), 

Tempat pembuangan sampah dan sebagainya. 

                                                           
18

 Hari Poerwanto, Op. Cit, h. 157. 
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Dalam pengelola lingkungan, cakupannya adalah pemberdayaan sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, jika tidak ditata akan terjadi 

ketidakseimbangan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah 

yang dapat berguna bagi kehidupan kita
20

, Akhir-Akhir ini banyak diperbincangkan 

tentang masalah lingkungan, antara lain pencemaran oleh industri, pestisida dan alat 

transport dan erosi, banjir akibat sampah yang dibuang sembarangan, dan kekeringan 

karena penebangan hutan. Karena masalah-masalah tersebut umum banyak yang 

menganggap bahwa tindakan manusia telah merusak lingkungan hidup, sedangkan 

segala yang alamiah merupakan lingkungan hidup yang baik
21

, sumber daya manusia 

adalah manusia pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, menurut 

Hisbuan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu daya piker dan daya fisik 

yang dimiliki individu, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan 

lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 

memenuhi kepuasannya.
22

 Sedangkan Sumber daya buatan merupakan sumber daya 

alam yang telah ditingkatkan daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 

kepentingan pertahanan Negara. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi 

ekspoitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan suatu 

wilayah/ desa.
23

 Penataan ruang (wilayah) sebagai alat untuk menyerasikan, 
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 A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 5. 
21

 Ibid, h. 8. 
22

 Pengertian SDM menurut para ahli, tersedia di https:// Human Capital journal 

wordspress.com diakses tanggal 10 juli 2017. 
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 Pengertian SDB, https:// id.m.wikipedia.com diakses pada 10 juli 2017. 
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menyelaraskan dan menyeimbangkan ketiga sumberdaya diatas sehingga akan 

meningkatkan kualitas hidup.
24

 

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan 

alternatif pengolahan yang benar.
25

 Teknologi landfill yang diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah lingkungan akibat sampah, justru memberikan permasalahan 

lingkungan yang baru.
26

 Kerusakan tanah, air tanah, dan air permukaan sekitar akibat 

air lindi, sudah mencapai tahap yang membahayakan kesehatan masyarakat, 

khususnya dari segi sanitasi lingkungan.
27

 

Gambaran yang paling mendasar dari penerapan teknologi lahan urug saniter 

(sanitary landfill) adalah kebutuhan lahan dalam jumlah yang cukup luas untuk tiap 

satuan volume sampah yang akan diolah. Teknologi ini memang direncanakan untuk 

suatu kota yang memiliki lahan dalam jumlah yang luas dan murah. Pada 

kenyataannya, lahan di berbagai kota besar di Indonesia dapat dikatakan sangat 

terbatas dan dengan harga yang tinggi pula. Dalam hal ini, penerapan lahan urug 

saniter sangatlah tidak sesuai. 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diperkirakan bahwa teknologi yang 

paling tepat untuk pemecahan masalah di atas, adalah teknologi pemusnahan sampah 

yang hemat dalam penggunaan lahan. Konsep utama dalam pemusnahan sampah 

selaku buangan padat adalah reduksi volume secara maksimum. Salah satu teknologi 
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yang dapat menjawab tantangan tersebut adalah teknologi pembakaran yang 

terkontrol atau insinerasi, dengan menggunakan insinerator. 

Teknologi insinerasi membutuhkan luas lahan yang lebih hemat, dan disertai 

dengan reduksi volume residu yang tersisa ( fly ash dan bottom ash ) dibandingkan 

dengan volume sampah semula. Ternyata pelaksanaan teknologi ini justru lebih 

banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran 

udara.
28

  

Produk pembakaran yang terbentuk berupa gas buang COx, NOx, SOx, 

partikulat, dioksin, furan, dan logam berat yang dilepaskan ke atmosfer harus 

dipertimbangkan. Selain itu proses insinerator menghasilkan Dioxin yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya kanker, sistem kekebalan, reproduksi, 

dan masalah pertumbuhan. 

Global Anti-Incenatot Alliance (GAIA) juga menyebutkan bahwa insinerator 

juga merupakan sumber utama pencemaran Merkuri. Merkuri merupakan racun saraf 

yang sangat kuat, yang mengganggu sistem motorik, sistem panca indera dan kerja 

sistem kesadaran. Belajar dari kegagalan program pengolahan sampah di atas, maka 

paradigma penanganan sampah sebagai suatu produk yang tidak lagi bermanfaat dan 

cenderung untuk dibuang begitu saja harus diubah. Produksi Bersih (Clean 

Production) merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang 

bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang 
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berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk 

dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis.
29

 

Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukkan faktor 

lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan 

demikian dampak negativ yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dibatasi 

sampai pada batas yang minimum. Pembangunan itu bersifat ramah lingkungan. 

Tetapi walaupun pembangunan ramah lingkungan telah kita setujui bersama, 

pelaksanaannya menghadapi hambatan besar. Para birokrat, pakar ekonomi, 

usahawan dan bahkan juga pakar lingkungan hidup berpegangan dengan tesis bahwa 

melindungi lingkungan hidup memerlukan biaya, baik biaya ril maupun biaya 

kesempatan (opportunity cost).
30

 Sikap tidak ramah pada lingkungan hidup meluas 

pada masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan pribadi banyak 

anggota masyarakat yang merusak lingkungan hidup, meskipun tahu akibat dari 

perbuatannya itu.
31

 

Sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup cukup luas, 

misalnya, seorang Lurah, Sekdes atau Da‟I di desa terpencil pun dapat memberi 

ceramah tentang lingkungan hidup kepada warga desanya. Tetapi pengetahuan itu 

tidak menjelma menjadi kesadaran lingkungan hidup yang menumbuhkan komitmen 

ramah lingkungan hidup. Tidak tumbuhnya sikap dan kelakuan ramah lingkungan 
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hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
32

 Dan faktor nya sebagai berikut : 

pertimbangan ekonomi, kehidupan, penegakkan hukum yang lemah. 

a. Pertimbangan Ekonomi 

Pertimbangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa 

pembangunan ramah lingkungan adalah mahal. Dengan demikian pro lingkungan 

hidup dipandang sebagai anti pembangunan. Secara implisit pandangan ini 

mengandung anggapan bahwa lingkungan hidupnya hanya berfungsi sebagai sumber 

daya ekonomi. Fungsi ekologinya dianggap tidak ada sehingga tidak diperhitungkan. 

Dengan lain perkataan orang tidak sadar atau tidak mau menyadari adanya fungsi 

ekologi itu. Meskipun fungsi Ekologi merupakan layanan kepada manusia yang 

bernilai ekonomi, kesehatan,dan sosial- budaya, tetapi nilai itu tidak Nampak dalam 

bentuk uang.
33

 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan mempengaruhi sikap manusia terhadap lingkungan hidup. 

Kita mempunyai ajaran untuk hidup serasi dengan sesama manusia, lingkungan hidup 

dan Tuhan. Ajaran ini di jadikan landasan resmi untuk pembangunan berwawasa 

lingkungan sepeti tertera, antara lain, dalam buku Repelita. Ajaran agama, misalnya 

Islam, dengan eksplisit menyatakan untuk tidak hidup secara berlebihan dan tidak 

merusak lingkungan hidup. Di kalangan orang jawa dikenal ajaran mamayu ayuning 
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bawono yang berarti berusaha membuat bumi indah. Sayangnya ajaran-ajaran itu tak 

banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
34

 

c. Penegakkan hukum yang Lemah 

Di negeri ini penegakkan hukum sangat lemah. Peraturan banyak 

dilanggar. Misalnya, pembuangan sampah di sungai dan selokan, asap tebal yang 

keluar dari kendaraan bermotor, pembangunan perumahan di daerah resapan air, 

konversi taman dan jalur hijau kota menjadi mal dan pompa bensin serta pencurian 

kayu dengan cara yang mencolok, dapat berjalan tanpa tindakan nyata dari aparat 

penegak hukum. Salah satu sebab utamanya ialah KKN (Kolusi, Korupsi, dan 

Nepotisme) yang merebak oleh dorongan untuk mendapatkan dana yang besar untuk 

mendukung pola hidup mewah.
35

 

 Manusia pada dasarnya bersifat egoistis, yaitu mementingkan dirinya 

sendiri. Salah satu fungsi kebudayaan pada umumnya dan agama pada khususnya 

ialah mengurangi sifat egoistis ini dan mendorong orang untuk mau berkelakuan baik 

untuk kepentingan umum. Karena lingkungan hidup memberi layanan kepada 

masyarakat umum, berbuat baik untuk lingkungan hidup merupakan perbuatan untuk 

kepentingan umum. Perbuatan pro-lingkungan itu bersifat juga pro sosial. Tetapi 

fakanya ialah tidak ada atau sedikit sekali orang yang mau mengorbankan 

kepentingan dirinya untuk kepentingan lingkungan hidup, termasuk untuk makhluk 

hidup bukan manusia. Bagi orang yang kebutuhan hidup pokoknya, seperti makanan, 
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pakaian, rumah, pendidikan dan biaya kesehatan, telah tercukupi dan bahkan 

mempunyai dana lebih untuk rekreasi dan kebutuhan lain yang dapat dikatakan tidak 

esensial, kesediaan untuk menghormati hak lingkungan hidup memang cukup besar. 

Ada kecenderungan diantara mereka untuk bergeser ke materialist menjadi post-

materialist, yaitu demi lingkungan hidup menghargai hal-hal yang tidak bersifat 

materialistis. Namun kecenderungan di atas tidak bersifat umum, bahkan ada 

semacam kelakuan hipokrit. Misalnya, banyak diantara mereka yang mengaku post 

materialist tidak mau menggunakan kendaraan umum, pul (pool) ataupun bersepeda 

ke kantornya, melainkan lebih suka menggunakan kendaraan pribadinya.
36

 

 Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada 

dasarnya usaha itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiganya mendasarkan diri 

pada sifat manusia yang dominan, yaitu egoisme. 

Cara pertama ialah dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. 

Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan 

lingkungan hidup, misalnya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan 

pelarangan kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan 

dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhann dikenakan sanksi denda 

dan/kurungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi 

(ADA) atau Command-And-Control (CAC). Pada dasarnya ADA berusaha menekan 

egoism dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan 

ancaman sanksi tindakan hukum. 
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Cara kedua ialah dengan instrument ekonomi. Tujuannya ialah untuk 

mengubah nilai untung relative terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan 

memberikan insentif-disentif ekonomi. 

 Cara ketiga ialah dengan instrument suasif, yaitu mendorong masyarakat 

secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan 

manusia dengan lingkungan hidup kea rah memperbesar untung relative terhadap 

rugi. Dalam kondisi ini proses pengambilan keputusan pelaku didorong untuk 

mengubah prioritas pilihan yang lebih menguntungkan lingkungan hidup dan 

masyarakat. Persepsi untung rugi itu bersifat baik tangible maupun intangible. 

Instrument ini terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran, informasi, melalui media 

cetak dan elektronik serta ceramah umum dan dakwah agama. Yang akhir ini 

bertujuan untuk membangkitkan rasa kewajiban moral dan etika dalam proses 

menentukan pilihan. Tujuan jangka panjang instrument suasif ialah agar nilai-nilai 

yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan 

perubaha permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup. Kelakuan itu 

membudaya.
37
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B. Dai  

1. Pengertian Dai  

 Da‟i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau 

tidak langsung melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-

ajaran islam atau menyebar luasakan ajaran islam, melakukan perubahan kearah 

kondisi yang lebih baik menurut islam
38

.  Dai dikategorikan sebagai komunikator 

yang bertugas menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari sumber 

melalui saluran yang sesuai pada komunikan untuk menjadi komunikator yang baik 

dituntut adanya kredibilitas yang tinggi yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi 

padanya dari komunikannya 
39

. 

Komunikasi pribadi atau (personal communication) adalah komunikasi seputar 

diri seseorang. Baik itu sebagai komunikator atau sebagai komunikan. 

 Macam- Macam Komunikasi Pribadi 

a. Komunikasi Intra Personal (Intra Pribadi) 

Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang 

terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi intra personal merupakan 

keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemerosesan simbolik dari 

pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, 

memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang 

berkelanjutan. 
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 Komunikasi intra personal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang 

lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti 

persepsi dan kesadaran (awareness) terjadi saat berlangsungnya komunikasi 

intrapribadi oleh komunikator. 

 Aktivitas dari komunikasi intrapribadi yang kita lakukan sehari-hari dalam 

upaya memahami diri pribadi diantaranya adalah berdoa, bersyukur, intropeksi diri, 

dengan meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita, mendayagunakan 

kehendak bebas, beimajinasi secara kreatif. 

 Kesadaran pribadi (self awareness) memiliki beberapa elemen yang 

mengacu pada identitas spesifik dari individu (fisher 1987:134). Elemen dari 

kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri (self esteem), dan 

identitas diri kita yang berbeda-beda (multiple selves). 

b. Komunikasi Antar Pribadi (inter personal) 

 Komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan 

balik, baik secara langsung (face to face) maupun dengan media. Contoh dari 

komunikasi interpersonal adalah wawancara, pidato, mengobrol dan mengajar. 

Keampuhan komunikasi antar pibadi ini dibilang lebih efektif atau paling ampuh 

dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan pelaku komunikan karena 

komunikasi berlangsung tatap muka. Jadi ketika komunikan dan komunikator saling 

bertatap muka, maka terjadilah kontak pribadi (personal contact): pribadi 

komunikator komunikan komunikator. Ketika komunikator menyampaikan pesan 
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komunikator. Umpan balik berlangsung seketika. Komunikator mengetahui pada saat 

itu tanggapan komunikan menyampaikan umpan balik positif. 

 Fungsi komunikasi interpersonal sebagai berikut: untuk mendapatkan 

respons/umpan balik, untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi 

respons/umpan balik, untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial yaitu kita 

dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi.
40

 

Bagi josem A. Devito (1997) fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi yang paling 

penting dari komunikasi massa. Persuasi datang dari berbagai macam bentuk (1) 

mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, (2) 

mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, (3) menggerakkan seseorang 

untuk melakukan sesuaru dan (4) memperkenalkan etika, atau menawarkan system 

nilai tertentu.
41

 

 

 Agar dakwah seorang dai bisa sampai kepada masyarakat Dai juga harus 

memahami psikis madu nya. Pengertian Psikolog berasal dari perkataa yunani 

“psyche” yang artinya jiwa dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara 

etimologi psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai 

macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dengan singkat 

disebut ilmu jiwa. 

 Jiwa merupakan daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi 

penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi (personal behavior) dari 

hewan tingkat tinggi dan manusia. Dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohaniah, 

sosial, dan lingkungan. Proses belajar ialah proses untuk meningkatkan kepribadian 

(personality) dengan jalan berusaha mendapatkan pengertian baru, nilai-nilai baru 
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47 
 

 
 

dan kecakapan baru, sehingga ia dapat berbuat yang lebih sukses dalam menghadapi 

kontradiksi- kontradiksi dalam hidup. Jadi, jiwa mengandung pengertian-pengertian, 

nilai-nilai kebudayaan, dan kecakapan.
42

 Psikologi meneliti proses mengungkapkan 

pikiran menjadi lambing, bentuk-bentuk lambing, dan pengaruh lambang, terhadap 

prilaku manusia. Psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia.
43

 

 Berpikir adalah merupakan aktivitas psikis yang intensional, dan terjadi 

apabila seseorang menjumpai problema atau masalah yang harus dipecahkan. Dengan 

demikian, dalam berpikir itu seseorang menghubungkan pengertian satu dengan 

pengertian lainnya dalam rangka mendapatkan pemecahan persoalan yang di 

hadapi.
44

 

 Komunikasi merupakan suatu proses dalam mana seseorang atau bberapa 

orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan 

informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, 

komunikas dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, 

komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, 

menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, 

mengangkat bahu.
45
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Menurut George A. Miller psikologi komunikasi adalah: Menguraikan, meramalkan 

dan mengendalikan, peristiwa mental dan bevavioral dalam komunikasi. Lebih 

singkatnya psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses komunikasi 

antar manusia dengan menggunakan psikologi sebagai sudut pandang/perspektif 

dengan tujuan untuk mencapai komunikasi efektif.
46

 

         Psikologi komunikasi sangat bermanfaat dalam membantu kita 

memahami berbagai situasi social di mana kepribadian menjadi menjadi  penting di 

dalamnya, atau bagaimana penilaian seseorang (judgements) menjadi bisa karena 

faktor kepercayaan (belief) dan perasaan (feeling) serta bagaimana seseorang 

memiliki pengaruh terhadap orang lain.
47

 

         Sedangkan dakwah secara bahasa mempunyai makna bermacam-macam 

yaitu memanggil, menyeru, menegaskan atau membela, baik terhadap yang benar 

ataupun yang salah, yang positif ataupun yang negative, suatu usaha berupa perkataan 

ataupun perbuatan untuk menarik, seseorang kepada suatu aliran atau agama tertentu, 

dan dak wah juga bisa dikatakan permohonan atau bisa juga dikatakan meminta 

mengajak seperti ungkapan, da‟a bi as-sya‟I yang artinya meminta dihidangkan atau 

didatangkan makanan atau minuman.
48

 

         Jadi Psikologi dakwah merupakan suatu usaha pencegahan (preventif) 

dari penyakit penyakit masyarakat yang bersifat psikis dengan cara mengajak, 
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memotivasi, merangsang, serta membimbing individu, atau kelompok, agar sehat dan 

sejahtera jiwa dan raganya, sehingga mereka dapat menerima ajaran agama dengan 

penuh kesadaran dan dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntutan syariat 

islam.
49

 

         Psikologi dakwah dapat juga diberi batasan sebagai ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup 

kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran islam demi kesejahteraan 

hidup manusia didunia dan di akhirat. 

         Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan 

kepada para Da‟I tentang pola dan tingkah laku para Mad‟u dan hal-hal yang 

mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan (psikis) 

sehingga mempermudah para Da‟I untuk mengajak mereka kepada apa yang 

dikehendaki oleh ajaran islam.
50

   

Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi yaitu kegiatan dakwah 

adalah kegiatan komunikasi, dimana Da‟I mengomunikasikan pesan kepada Mad‟u, 

perorangan atau kelompok. Secara tekhnis dakwah adalah komunikasi antara Da‟I 

(komunikator) dan Mad‟u (komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu 

komunikasi berlaku juga dalam dakwah, hambatan komunikasi adalah dakwah , dan 

bagaimana mengungkapkan apa yang tersembunyi dibalik prilaku manusia dakwah 
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sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia komunikan. Tegasnya, 

cara kerja psikologi dakwah sama dengan cara kerja psikologi komunikasi, karena 

manusia yang menjadi pelaku dakwah dan pelaku komunikasi adalah sama yaitu 

manusia yang berfikir, berperasaaan, dan berkeinginan.
51

 

        Di dalam Lingkungan masyarakat, Dai menjadi panutan semua madu. Jika 

Dai berbuat baik maka madupun akan berbuat baik juga. Jika Dai berbuat buruk atau 

jelek maka madupun bisa berbuat lebih jelek lagi. Dalam upaya menyadarkan 

masyarakat akan kebersihan Lingkungan, para Dai harus memberikan contoh yang 

baik, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya dan memunguti Sampah 

yang tergeletak.  

        Dai juga dapat menegur madu atau masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan. Selain itu, Dai juga dapat memberikan siraman Rohani kepada 

masyarakat berupa ceramah tujuan untuk masyarakat memahami akan kebersihan 

lingkungan, serta aparat desa dapat memberikan denda kepada masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan. Sehingga mereka jera untuk mengulangi perbuatan 

mereka di kemudian hari, selain dari sisi Dai yang mengajak masyarakat untuk 

berbuat kebaikan dengan menjaga kebersihan lingkungan melewati dakwah bil lisan 

dan memberikan contoh melalui dakwah bil haal, aparat desa juga sangat di butuhkan 

dalam menyadarkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, selain Da‟I 

dan aparat sangat di butuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk membuang sampah 
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pada tempatnya dan saling mengingatkan sesama manusia untuk berbuat kebaikan 

dengan menjaga kebersihan lingkungan.
52

 

Dijelaskan dalam QS. An nahl: 125 

                     

                     

        

Artinya:  Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
53

 

 

        Dalam ayat tersebut terdapat tiga metode dakwah yang harus kita 

laksanakan sebagai seorang Da‟i.  

1. Berdakwah dengan Hikmah 

2. Berdakwah dengan al-mauidzah al-hasana (pelajaran yang baik) 

3. Berdakwah dengan melakukan bantahan denga cara yang baik. 
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Sedangkan bentuk bentuk dakwah ada 3 yaitu : 

1. Dakwah Lisan 

2. Dakwah Tulisan 

3. Dakwah perbuatan
54

 

2. Tugas Dai 

Menyampaikan kebaikan, menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah yang 

munkar merupakan tugas utama seorang da‟i. Sebagai bentuk rasa cintanya pada 

saudara, ia tak ingin saudaranya terjebak dalam lembah kenistaan. Ia berdakwah 

siang dan malam, tak kenal lelah, berharap Allah meridhai dan membelinya dengan 

balasan surga. 

Namun terkadang karena begitu semangatnya, seorang da‟i bisa juga putus 

asa karena belum melihat hasil dari objek dakwahnya. Maka Allah menegurnya. 

                        

           

     Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk.” (QS Al-Baqarah : 272)
55
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Seorang da‟i hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Allah tidak 

membebaninya dengan harus menjadikan objek dakwahnya mendapat hidayah saat 

itu juga. Tapi Allah memberikannya kemudahan, hanya dengan menyampaikan saja. 

Adapun Nabi Nuh, beliau hidup di tengah kaumnya selama 950 tahun. Beliau 

berdakwah sepanjang hari namun jumlah orang yang mengikutinya hanya sedikit. 

Justru lebih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi Nabi Nuh tidak bosan 

untuk mendakwahi dan mengingatkan kaumnya. Beliau terus berdakwah sampai-

sampai mereka (kaumnya) tidak mau mendengar suara dan wajah beliau. Allah 

berfirman:  

               

                   

Artinya :“Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar 

engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka 

ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya). 

Sungguh, mereka benar-benar tetap (ingkar) dan menyombongkan 

diri.” (Nuh : 7)
56
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Pelajaran berharga, bahwa kesuksesan dakwah bukan hanya dilihat dari 

banyaknya kaum yang mengikuti dan singkatnya waktu. Melainkan Allah juga 

melihat kesungguhan dan kesabaran seorang da‟i dalam berdakwah. 

Maka dari itu, seorang da‟i hendaknya tak lagi berputus-asa apabila objek 

dakwah belum menerima, akan tetapi terus mendoakannya dan mengingatkannya 

sampai Allah memberikan petunjuk padanya.
57

 

3. Syarat Seorang Dai 

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menyatakan ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang da‟i, yaitu: 1. Memiliki ilmu terhadap al-Qur‟an dan as-

Sunnah, serta sirah Nabawiyah dan sirah khulafa rasyidin. 2.Mempelajari bahasa 

kaum yang akan mereka dakwahi kepada Islam. Karena tujuan dakwah tidak akan 

tercapai tanpa hal ini. 3. Mengenal berbagai tsaqafah dan ilmu-ilmu umum yang 

berkembang sekarang, mengenal keadaan, akhlak, dan tabiat berbagai kaum, 

mengenal berbagai ajaran agama dan aliran kepercayaan, serta syubhat berbagai 

aliran dan prinsip ekonomi dan sosial di masa kini, serta posisi Islam menghadapi 

semua itu.
58

 

 Sayarat seorang dai juga harus paham akan keadaan dan jiwa masyarakat nya 

agar pesan yang disampaikan seorang Da‟I dapat sampai kepada masyarakat dengan 

baik, alangkah lebih baik nya jika da‟I mempelajari ilmu psikologi kamunikasi dan 

psikologi dakwah agar da‟I mampu mengetahui kondisi jiwa mad‟u nya dan pesan 

bisa tersampaikan dengan baik dengan mad‟u atau masyarakatnya. 
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4. Kepribadian Seorang Dai 
59

 

a. Kepribadian yang bersifat Rohaniah  

1) Iman dan taqwa kepada Allah 

 Syarat kepribadian sorang da‟i yang terpenting adalah iman dan 

taqwa kepada Allah. Oleh karena itu didalam membawa misi dakwah diharuskan 

terlebih dahulu diri-sendiri dapat memerangi hawa nafsunya, sehingga diri pribadi ini 

lebih taat kepada allah dan Rasulnya dibandingkan dengan sasaran dakwahnya. 

2) Tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan diri pribadi 

Niat yang lurus tanpa pamrih duniawiyah belaka, salah satu syarat 

mutlak ang harus dimiliki seorang da‟I. Sebab dakwah adalah pekerjaan yang bersifat 

ubudiyah atau terkenal dengan hablullah,yakni amal perbuatan yang berhubungan 

dengan Allah. Sifat ini sangat menentukan keberhasilan dakwah, misalnya ada dalam 

hati ketika memberikan ceramah dengan adanya ketidak ikhlasan dalam memberikan 

ceramah. 

3) Ramah dan penuh pengertian
60

 

Propaganda yang dapat diterima orang lain, apabila yang 

mempropagandakan berlaku ramah, sopan dan rigan tangan untuk melayani 
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sasarannya, karena keramahan, kesopanan dan keringan-tanganannya insya-Allah 

akan berhasil dakwahnya. 

4) Tawadlu‟ (rendah diri) 

 Rendah diri hati bukan semata-mata merasa dirinya terhina 

dibandingkan dengan derajat dan martabat orang lain, akan tetapi seorang da‟I yang 

sopan, tidak sombong dan tidak suka menghina dan mencela orang lain. 

5) Sederhana dan jujur 

Sederhana bukanlah berarti didalam kehidupan sehari-hari selalu 

ekonomis dalam memenuhi kebutuhannya, akan tetapi sederhana disini tidak 

bermegah-megahan, angkuh dan sebagainya, sedangkan kejujuran adalah orang yang 

percaya akan ajakannya dan dapat mengikuti ajakan dirinya.
61

 

6) Tidak memiliki sifat egoisme 

Ego adalah watak yang menonjolkan akunya, angkuh dalam 

pergaulan merasa dirinya terhormat, lebih pandai, dan sebagainya. Sifat inilah yang 

harus dijauhi betul-betul oleh seorang da‟i. 

7) Sifat semangat 

Semangat berjuang harus dimiliki oleh da‟I, sebab dengan sifat ini 

orang akan trerhindar dari rasa putus asa, kecewa, dan sebagainya. 
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8) Sabar dan tawakal 

Dalam melaksanakan dakwah mengalami beberapa hambatan dan 

cobaan hendaklah sabar dan tawakan kepada Allah. 

9) Memilih jiwa toleransi 

 Banyak orang mengatakan bahwa tolerans adalah mengikuti jejak 

lingkungannya, hal ini bukanlah begitu pengertiannya akan tetapi secara singkat 

pengertian toleransi adalah seperti bahasa jawa “empan mawa papan” . Artinya 

dimana tempatnya, seorang dai harus dapat mengadaptasikan dirinya dalam artian 

positif.
62

 

10)  Sifat Terbuka (demokratis) 

 Seorang Dai adalah manusia, yang mana manusia adalah makhluk 

yang jauh dari kesempurnaan, pabrik salah dan gudang lupa. Oleh karena itu seorang 

dai agar dakwahnya berhasil diharuskan memiliki sifat terbuka. Artinya bila ada 

kritik dan saran hendaknya diterima dengan hati gembira , mengalami kesulitan 

sanggup memusyawarahkan dan tidak berpegang teguh kepada pendapat (ide) nya 

yang kurang baik. 

11) Tidak memiliki penyakit hati  

 Sombong, dengki, ujub, iri, dan sebagainya haruslah disingkirkan 

dalam hati sanubari seorang yang hendak dakwah. Sebab tanpa dibersihkan dari sifat 

itu tak mungkin orang tercapai tujuan dakwahnya. Oleh karena itu rasulallah Saw. 
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Seorang dai internasional, pembawa agama islam di dunia, terlebih dahulu beliau di 

bersihkan oleh Allah SWT dari kotoran- kotoran yang ada pada qolbunya. 

 Salah satu contoh dengki (penyakit hati) orang akan merasa iri bila 

temannya bahagia di dunia dan di akhirat. Dari sifat ini mana mungkin orang akan 

mengajak orang lain pada kebaikan, bila dirinya sendiri iri kepada orang lain sebagai 

sasaran dakwahnya.
63

 

12)  Berakhlak mulia 

 Berbudi pekerti yang baik (akhlaqul karimah) sangat mutlak yang 

harus dimiliki oleh seorang da‟I . Bahkan prof. DR. hamka pernah mengatakan 

bahwa “alat dakwah yang sangat utama ialah akhlak”. 

13)  Hing ngarsa asung tuladha, hing madya mangun karsa, tutuwuru 

handayani. 

 Hing ngarsa asung tuladha, hing madya mangun karsa, tutwuri 

handayani. Pendapat Ki Hajar Dewantoro Bapak Pendidikan Indonesia itu harus pula 

dimiliki seorang da‟I. Hing ngarsa asung tuladha; artinya seorang Da‟i yang 

merupakan orang terkemuka di tengah-tengah masyarakat haruslah dapat menjadi 

tauladan yang baik bagi masyarakat.  

 Hing madya mangun karsa, artinya bila di tengah-tengah massa, 

hendaknya dapat memberikan semangat, agar mereka senantiasa mengerjakan, 

mengikuti segala ajakannya. Selanjutnya tutwuri handayani; artinya bila bertempat di 
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belakang, mengikutinya, dengan memberi bimbingan-bimbingan agar lebih 

meningkatkan amalannya.
64

 

14) Disiplin dan bijakasana 

 Disiplin dalam artian luas sangat diperlukan oleh seorang da‟I dalam 

mengemban tugasnya sebagai muballigh. Begitupun bijaksana dalam menjalankan 

tugasnya sangat berperan di dalam mencapai keberhasilan dakwah. 

15) Wira‟i dan berwibawa 

 Sikap yang wira‟I menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang 

berguna dan mengindahkan amal shaleh, salah satu hal yang dapat menimbulkan 

kewibawaan seorang da‟i. sebab kewibawaan merupakan faktor yang mempengaruhi 

seseorang ajakannya. 

16) Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang 

da‟I, tanggung jawab disini maksudnya pesan yang disampaikan da‟I tersbut dapat di 

uji kebenarannya. 
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17) Berpandangan yang luas 

Seorang da‟I dalam menentukan starategi dakwahnya sangat 

memerlukan pandangan yang jauh, tidak fanatik terhadap satu golongan saja dan 

waspada dalam menjalankan tugasnya.
65

 

18) Berpengetahuan yang Cukup 

Beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang 

dakwah, sangat menentukan corak strategi dakwah. Seorang Dai di dalam 

kepribadianya harus pula dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, agar pekerjaannya 

dapat mencapai hasil yang efektif dan efesien. Pengetahuan seorang dai meliputi 

pengetahuan yang berhubungan dengan materi dakwah yang disampaikan dan ilmu- 

ilmu yang erat hubungannya dengan tekhnik- tekhnik dakwah. 

b. Kepribadian yang bersifat Jasmaniah 

1) Sehat Jasmani 

Dakwah memerlukan akal yang sehat, sedangkan akal yang sehat 

terletak pada badan yang sehat atau kata Aristoteles “men sana in copore sano”. Oleh 

karena itu seorang dai memerlukan persyaratan kesehatan jasmani. 
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2) Berpakaian Necis 

Pakaian laksana mahkota indah bagi setiap manusia. Pakaian yang 

sopan, praktis, dan pantas, mendorong pula rasa simpati seseorang kepada orang lain, 

bahkan dampak pakaian seperti itu menambah  kewibawaannya.
66

 

5. Kendala Da’I 

a. Faktor internal 

 Yakni faktor yang lebih disebabkan oleh faktor da‟I itu sendiri. Khisisnya 

dalam hal interaksi antar jamaah yang menjadi objek dakwah. Perbedaan bahasa yang 

sangat mencolok merupakan faktor utama yang menjadi salah satu penghambat 

didalam berdakwah. Karena tidak jarang apa yang menjadi materi penyampaian 

selama berada diatas mimbar pesan yang ingin disampaikan dalam perbedaan bahasa 

ini menjadi terhambat. 

b. Faktor Pergerakkan 

 Yakni adanya kelesuan dari di ri Da‟I. Karena disebabkan oleh sesuatu hal 

sehingga gairah semangat dai dalam berdakwah menjadi lemah (futur). Juga banyak 

nya kendala-kendala dari masalah pribadi tapi kurangnya manajemen pembagian 
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prioritas beramal sehingga menjadikan semangat yang ada menjadi tumpul dan 

bahkan hilang.
67

 

c. Faktor Eksternal 

 Yakni faktor yang mempengaruhi kesadaran diri didalam masyarakat, Dai 

bersifat mengajak sedangkan jika masyarakat itu ingin berubah lebih baik atau tidak 

itu tergantung dari dalam diri masyarakat sendiri. 

C. Problematika Sampah Dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan 

Lingkungan 

Problematika sampah yang sering terjadi dimasyarakat yaitu tidak adanya 

kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik dan 

bersih sementara manusia yang beriman itu bukan sekedar sholat lima waktu saja dan 

berbuat kebaikan itu bukan sekedar shodakoh saja tetapi sangat lebih baik jika 

diimbangi dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan bersih. Banyak 

masyarakat yang tidak mempunyai Etika dan Moral yaitu dengan membuang sampah 

sembarangan secara diam diam di tempat yang tidak seharusnya. 

Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral . Kata terakhir ini berasal dari 

bahasa latin mos (jamak mores) yang berarti juga kebiasaan adat. Dalam bahasa 

inggris dan banyak bahasa latin, termasuk bahasa indonesia  (pertamakali dimuat 
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dalamkamus besar bahasa indonesia 1988), kata mores masih dipakai dalam arti yang 

sama jadi, etimologi kata Etika sama dengan etimologi kata moral karena keduanya 

berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa asalnya yang berbeda. 

Yang pertama berasal dari bahasa yunani sedangkan yang kedua berasal dari bahasa 

latin. 
68

 

 Kata etika bisa dipakai alam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan 

boleh dicatat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan 

maupun taraf sosial kedua etika berarti juga kumpulasn asas atau nilai moral yang 

dimaksut disini adalah kode etik.
69

 

 Etika menurut arti pertama tadi yaitu nilai-nilai dan nrma-norma yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita 

mengatakan, misalnya, bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral dengan itu 

dimaksut bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai- nilai dan 

norma- norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau kita mengatakan bahwa 

kelompok pemakai narkitika mempunyai moral yang bejat artinya mereka berpegang 

pada nilai dan norma yang tidak baik. 
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 K. Bertens, Etika (jakarta : PT Gramedia pustaka Utama, 2007), h. 4. 
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 Ibid, h. 5. 
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Moralitas dari kata sifat moralis mempunyai yang pada dasarnya sama dengan 

kata moral hanya ada nada lebih abstrak kita berbicara moralitas suatu perbuatan 

artnya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral 

atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan  baik dan buruk.
70

 

Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan. Jadi etika lingkungan 

merupakan petunjuk atau arah perilaku peraktis manusia dalam mengusahakan 

terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan kita tidak saja mengimbangi 

hak dengan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan juga membatasi 

tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada 

dalam batas kelentingan lingkungan hidup kita. 

Dengan kecenderungan dan kegairahan kita untuk mencoba mengenal, mengerti 

dan memahami lingkungan hidup kita dengan segala selukbeluknya, serta upaya 

untuk memliki kemampuan dan keterampilan yang makin baik dalam mengelola 

lingkungan hidup, kita mempunyaiharapan dan peluang yang cukup besar bahwa 

masalah lingkungan hidup yang maikin rawan itu dapat kita atasi dengan sebaik 

baiknya.  

Dengan etika lingkungan kita perlu meningkatkan solidaritas diantara sesama, 

serta solidaritas alam dengan lingkungan hidup. Kita juga perlu mengusahakan 

kecenderungan baru untuk mengurangi berbagai tuntunan dan beban pada lingkungan 

                                                           
        

70
 Ibid, h. 6-7 

 



 
 

65 
 

 
 

hidup dengan demikian mungkin kita akan terpaksa untuk hidup secara lebih 

sederhana, tetapi dalam lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat.
71

 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS Ar-rum : 41-42
72

   

 

                   

                         

                         

 

Artinya :“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.         

(QS Ar-rum [30]: 41).
73 

 

                               

         

Artinya :”Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." ( QS Ar-

rum : [30] 42).
74
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 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, Op. Cit, h. 15. 

72
 Ibid., h. 16. 

73
 Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 408. 
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Kebanyakan dari mereka itu adalah orang– orang yang mempersekutukan             

(Allah SWT), dan di jelaskan juga Dan bila dikatakan kepada mereka: 

                  

Artinya:   “Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 

(menghidupkan)nya kembali; kemudian kepadaNyalah kamu  

dikembalikan.” (QS Al-Baqarah: [02] 11).
75 

 

                   

Artinya : “ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka 

tidak menyadari. (QS Al-Baqarah: [02] 12).
76

 

 

Syaikh Abdurrahman as-Sa‟di berkata, “Melakukan maksiat di muka bumi 

(dinamakan) “berbuat kerusakan” karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya 

apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan dan tumbuh-

tumbuhan, karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat. Demikian 

juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi 

dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah, yang untuk tujuan inilah Allah 

menciptakan manusia dan menempatkan mereka di bumi, serta melimpahkan rezeki 

kepada mereka, agar mereka menjadikan (nikmat tersebut) sebagai penolong mereka 

untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka jika mereka melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah (maksiat) berarti mereka 

telah mengusahakan (sesuatu yang menyebabkan) kerusakan dan kehancuran di muka 

bumi.
77

 

 

 Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian 

dari perjalanan kearah pembangunan yang kualitatif; suatu pembangunan yang tak 

hanya mengejar jumlah tetapi menuju mutu. Yang penting bukan hanya seberapa 
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 Departemen Agama RI, Ibid., hal. 409. 

   
76

 Departemen Agama RI, Ibid., hal. 3. 

         
77

“Jangan Membuat Kerusakan“ (On-line), tersedia di: http://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-

kerusakan-di-muka-bumi.html diakses pada: (3 februari 2017). 
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besar kemakmuran material yang bisa dicapai tetapi bagaimana mencapai kualitas 

hidup yang lebih baik.
78
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 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, Op. Cit, h. 158. 
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BAB III 

PROBLEMATIKA SAMPAH DAN UPAYA DAI UNTUK MENJAGA 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN 

JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

A. Kondisi Umum Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

1. Sejarah Desa Way Huwi 

Desa Way Huwi adalah salah satu desa yang masuk wilayah Kecamatan Jati 

Agung Lampung Selatan. Jauh sebelum desa Way Huwi berdiri, daerah tersebut 

merupakan hamparan/dataran yang ditumbuhi pepohonan yang lebat layaknya hutan 

yang ada di pulau Sumatra tempo dulu. Pada tahun 1930 di bukalah hamparan hutan 

yang luas tersebut untuk perkebunan Karet milik pemerintaha Hindia Belanda untuk 

mengelola (deres/nyadap) pihak pemerintah Hindia Belanda memerlukan banyak 

tenaga kerja yang di datangkan dari Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Barat. 

Purworejo merupakan daerah asal yang banyak diambil sebagai tenaga kerja dan 

mereka di tempatkan di Bedeng (satu bedeng di huni 10 KK), dalam kesehariannya 

para pekerja perkebunan ini hidup dengan mendapatkan upah( beras 20 kg uang saku 

secukupnya  dari perkebunan), selain bedeng yang disediakan oleh pihak perkebunan 

karet, ada hunian lain yang dihuni oleh beberapa keluarga yang berasal dari Magelang 

yaitu keluarga Natim (umbul natim), Menurut keterangan Effendi
1
 mereka adalah 

para korban bencana merapi dari Jawa Tengah, akibat daerah asalnya terkena bencana 

                                                           
1
 Tokoh masyarakat (dosen sejarah FU.IAIN Raden Intan Lampung), Alumnus FIB 

Universitas Gajah Mada. Wawancara tanggal 05 Juli 2017. 
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dan mereka berusaha mencari daerah baru dan bekerja di Perkebunan Karet PT. Way 

Halim. Komunitas hunial lainnya adalah komunitas yang berasal dari Banten yang 

ditokohi oleh tokoh karismatik Airan, sebenarnya mereka adalah para 

petualang/perambah hutan yang datang ke Lampung bersamaan dengan komunitas 

lainnya di daerah Lampung Selatan (Komunitas Tanjung Herang). 

2. Profil Desa Way Huwi 

Desa Way Huwi merupakan salah satu dari 21 Desa di wilayah Kecamatan 

Jati Agung, yang terletak 4 Km kearah selatan dari kota Kecamatan. Desa Way Huwi 

mempunyai luas wilayah seluas 26,63 Hektar.
2
 Desa Way Huwi terletak ditempat 

strategis karena merupakan jalur perlintasan menuju Kabupaten Lampung Timur dan 

Metro. Selain berbatasan langsung dengan Kota Madya Bandar Lampung, Desa Way 

Huwi juga merupakan gerbang menuju Kota Baru, yaitu lokasi pusat pemerintah 

provinsi Lampung yang pembangunanya sudah mulai dilaksanakan, bahkan kantor 

utama sudah 90% kontur tanah yang relatif datar memudahkan mobilitas warga. 

Iklim Desa Way Huwi sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, Suhu udara rata-rata 35
0
C sampai dengan 

37
0
 C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanam yang ada di Desa 

Way Huwi Kecamatan Jati Agung.
3
 

 

                                                           
2
 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2017, h.3. 
3
 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2017, h.4. 
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a. Visi dan Misi Desa Way Huwi 

Demokrasi memiliki makna penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui badan 

permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada agar masyarakat 

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap adanya peningkatan 

tarif  hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. 

1) Visi Desa Way Huwi 

“Memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa Way Huwi mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 

semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan”. 

2) Misi Desa Way Huwi 

a) Bersama Masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada. 

b) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan 

pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 

c) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa 

Way Huwi yang aman, tentram dan damai. 

d) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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e) Menjadikan Desa Way Huwi sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah Jati 

Agung. 

f) Mewujudkan pemerintah Desa yang efektif dan efesian. 

Tabel 1 

Data Sejarah Kepemimpinan Desa Way Huwi 

 

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1 Bp. Wiryo 1937-1955 

2 Bp. Wajad 1955-1965 

3 Bp. Triono 1965-1967 

4 Bp. Kosim 1967-1968 

5 Bp. A.Liyani 1968-1998 

6 Bp. Asnawi 1998-2016 

7 Bp. Cecep Soffiuddin Ali 2016- sampai sekarang 

 

Dari table di atas menggambarkan usia Desa Way Huwi dan Aktifitas 

kepemimpinan yang terstruktur.
4
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Wa y Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2016, h.13. 
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (SOPD) 

DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

   

 Kepala Desa                          :    Cecep Soffiuddin Ali 

Sekretaris Desa :    Cecep Supriyadi 

Kepala Urusan Umum :    Turman Abdul Nasir 

Kepala Urusan Keuangan :    Sunaryo 

Kepala Urusan Pembangunan :    Kelik Bayu 

Kepala Urusan Kesra :    Parsidi 

Kepala Urusan Pemerintah :    Suprayitno 

Kepala Dusun I :    Joharudin 

Kepala Dusun II :    Irfan 

Kepala Dusun III :    Syamsuri 

Kepala Dusun IV :    Taim 

Kepala Dusun V :    Suwito 

Kepala Dusun VI :    Tiran 

Kepala Dusun VII :    Rojali 

Kepala Dusun VIII :    Nasirudin
5
 

                                                           
5
 Data Observasi, tanggal 1 November 2016. 
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Desa Way Huwi cukup luas yaitu terdiri dari 6 Dusun dan 36 RT yang 

tersebar di berbagai dusun yang tersebar dalam 8 Wilayah Dusun dengan perincian 

sebagaimana table yang dapat dijelaskan dari Tabel dibawah ini: 

Tabel 2 

Perincian Data RT Tahun 2016 Berdasarkan  

Dusun atau Lokasi 

 

No Nama Dusun Jumlah RT 

1 Dusun I 5 

2 Dusun II 6 

3 Dusun III 9 

4 Dusun IV 4 

5 Dusun V 4 

6 Dusun VI 8 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, 2017 

          Dicatat tanggal 05 Juli 2017) 

 

3. Kondisi Goegrafis Desa Way Huwi 

a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografis Desa Way Huwi, terletak diantara: 

a) Sebelah Utara : Desa Jati Mulyo. 

b) Sebelah Selatan  : Kel. Harapan Jaya. 

c) Sebelah Barat  : Kel. Way Kandis. 

d) SebelahTimur : PTPN 7 Way Galih. 
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b. Luas Wilayah Desa  

a) Pemukiman 24,63 ha. 

b) Pertanian Sawah ladah hujan 244,01 ha. 

c) Ladang / Telagan 160,88 ha. 

d) Perkantor 8,0 ha. 

e) Sekolah 0.5426 ha. 

f)   Jalan 7.100 ha. 

g) Lapangan Sepak Bola 1.5 ha
6
. 

c. Orbitasi 

a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 7 KM. 

b) Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 30 menit. 

c) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 100KM. 

d) Lama jarak tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten 2 jam.  

 

4. Kondisi Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat Desa Way Huwi. 

a. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Way Huwi. 

Jumlah penduduk Desa Way Huwi berdasarkan tingkat pendidik dapat 

dilihat dari table berikut: 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2017, h.5. 
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Tabel 2 

Rincian Penduduk Desa Way Huwi tahun 2016  

Berdasarkan Pendidikan Umum 

 

NO Jenis Pendidikan Jumlah Penduduk 

1 SD/ MI 1923 

2 SMP/ MTs 748 

3 SMA/ MA 756 

4 SI/ Diploma 185 

5 Tidak Tamat 4 

6 Buta Huruf 14 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2017 

Dicatat tanggal 05 Juli 2017) 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat 

Desa Way Huwi paling banyak lulusan SD dan SMP mencapai 2671 orang. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Way Huwi dalam bidang pendidikan 

masih tergolong kurang maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya akan sulit 

menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi yang masuk, bahkan jika tidak 

diimbangi dengan pendidikan agama maka para remaja mudah terbawa pergaulan 

bebas. 

 Terlebih terdapat masyarakat yang buta huruf yang jumlahnya tak sedikit 

yaitu 14 orang dan 4 orang yang tidak lulus sekolah. Hal tersebut terjadi bukan karna 

masalah ekonomi tetapi rendahnya keinginan anak dalam menggapai prestasi. 

Khawatirnya hal tersebut memicu dan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat 
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yang membuat anak malas belajar dan hanya memikirkan kesenangan hati bukan lagi 

mengejar prestasi. Karena di Desa Way Huwi terdapat 6 TK/ PAUD, lalu 5 Bangunan 

Sekolah SD, dan 1 SMP/MTs. Selebihnya sekolah SMA dan Perguruan Tinggi yang 

tidak jauh dari Desa Way Huwi pun dapat di jangkau oleh masyarakat. 

 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Way Huwi dapat dilihat Berdasarkan 

Mata Pencarian penduduk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Perincian Penduduk Desa Way Huwi tahun 2016  

Menurut Mata Pencarian 

 

No  Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1251 

2 Pedagang 625 

3 PNS 359 

4 Tukang 457 

5 Guru 46 

6 Bidan 11 

7 Perawat 2 

8 TNI / Polri 31 

9 Angkutan (Supir) 49 

10 Buruh 654 

11 Pensiuanan 63 

12 Jasa Persewaan 7 



 
 

77 
 

 
 

13 Lain-lain 124 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2017. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat Desa 

Way Huwi memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki 

mata pencarian dibidang pertanian yaitu sebagai Petani. Profesi yang 

mendominasikan yakni buruh, pedangang dan tukang. Tentu sudah barang tentu jenis 

usaha masyarakat akan mempengaruhi kemajuan Desa, pola pikir masyarakat, dan 

berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat di Desa Way Huwi.  

Orang tua yang bergerak disektor petani, pedagang ataupun tukang tidak 

memiliki waktu kerja yang tetap, biasanya berangkat pagi hari dan pulang menjelang 

malam hari. Artinya waktu untuk melakukan komunikasi atau sekedar 

memperhatikan kebutuhan anaknya sangat terbatas. Kondisi ini akan semakin sulit 

jika kedua orang tuanya bekerja diprofesi yang sama ataupun profesi yang berbeda 

tetapi diwaktu yang sama, maka perkembangan anak pun akan tak terkontrol, 

Terlebih orang tua yang memberi kebebasan anak dalam bergaul. 

 Bahkan tak sedikit orang tua yang bekerja seharian memberi fasilitas lebih 

pada anak seperti kendaraan pribadi ataupun memberi uang jajan lebih tanpa berfikir 

dampak negatif bagi perkembangan anak dan anak akan mencari kesibukan atau 

kegiatan yang mungkin tak diketahui orang terdekat terutama keluarga (orang tua).  
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5. Kondisi Kehidupan Sosial Keluarga Muslim di Desa Way Huwi 

Jumlah penduduk Desa Way Huwi memiliki  jumlah penduduk 12.287 jiwa, 

atau 2.901 KK dari jumlah tersebut laki-laki 6.592 jiwa dan perempuan berjumlah 

5.758 jiwa.
7
 Jumlah penduduk menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan 

YME dapat di lihat dari table berikut: 

Tabel 2 

Perincian Penduduk Desa Way Huwi Tuhan 2010  

Menurut Agama/ Kepercayaan terhadap Tuhan YME 

 

No Nama Agama Jumlah Pendudduk 

1 Islam 11.383 

2 Katolik 85 

3 Kristen 574 

4 Hindu 25 

5 Budha 20 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2017 

Dicatat tanggal 05 Juli 2017) 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Way Huwi sebagian besar beragama Islam yaitu 11.383 orang, namun penduduk yang 

beragama diluar Islam juga tidak sedikit. Di Desa Way Huwi terdapat 40 RT dan 10 

Dusun Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi populasi ini adalah seluruh 

masyarakat di Desa Way Huwi di RT. 001/001 dan RT. 015/008 Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. RT. 001/001 terdiri dari 106 KK (Kepala 

                                                           
7
 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi,  Tahun 2017, h.5 (Data Observasi, tanggal 05 Juli 2017). 
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Keluarga) dan RT. 015/008 124 KK(Kepala Keluarga).  Jadi total pupolasi yakni 230 

KK (Kepala Keluarga), di Desa Way Huwi terdapat 22 Masjid atau Mushola yang 

tersebar di berbagai dusun.
8
 Banyaknya jumlah Masjid atau Mushola 

menggambarkan suasanya religius dilingkungan Desa Way Huwi. 

Desa Way Huwi berdasarkan kondisi geografisnya terletak di antara dua 

Kelurahan dimana merupakan batas dari suatu wilayah. Artinya dalam segi keamanan 

pun masih diragukan, apalagi jika dilihat dari lingkungan perbandingan luas wilayah 

dan jumlah penduduk yang tak sebanding atau masih tergolong belum padatnya 

penduduk sehingga masih terdapat lahan kosong yang luas dan sepi yang di 

khawatirkan rawan untuk terjadi sesuatu tak tidak di inginkan. 

Bidang sosial di Desa Way Huwi tidak jauh berbeda dengan kehidupan 

keluarga di tempat-tempat lain, kegiatan sosial yang sering diikuti oleh masyarakat 

Desa Way Huwi seperti halnya gotong royong yang rutin dilakukan setiap hari 

minggu yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Ketua RT masing-masing. Sasaranya 

dalam hal ini yaitu membersihkan fasilitas umum dan lingkungan Desa Way Huwi 

seperti pembuatan gorong-gorong, membersikan saluran air, tempat ibadah bahkan 

Tempat Pemakaman Umum (TPU).  

Kegiatan lainnya yang menjadi agenda rutin yang di lakukan keluarga muslim 

di Desa Way Huwi diantanya, pengajian Bapak-bapak yang di jadwalkan setiap 

                                                           
8
 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi,  Tahun 2017, h.16 (Data Observasi, tanggal 05 Juli 2017). 
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malam jum’at dan  pengajian rutin ibu-ibu di jadwalkan pada jum’at siang yang di 

lakukan di Masjid dan tidak jarang juga di salah satu rumah warga dengan sistem 

bergilir, pengajian ibu-ibu  tambahan yang di jadwalkan setiap hari sabtu ba’da 

dzuhur dalam agenda ini tak hanya kegiatan belajar tambahan belajar mengaji, atau 

siraman rohani saja tetapi juga di isi dengan keterampilan seperti membuat tas dari 

manik-manik, membuat tas dari benang wol, membuat bros, dan menanam sayuran 

dengan cara hidroponik yang dalam hal  ini berguna untuk mengasah kemampuan 

kreatifitas, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. 

 Sedangkan remaja di Desa Way Huwi memiliki kegiatan Remaja Islam 

Masjid (RISMA) yang berkumpul di setiap jum’at malam, di setiap minggunya 

memiliki kegiatan yang berbeda-beda diantaranya tahsin, kultum, tadarus bersama, 

pengajian, public speaking untuk melatih berani tampil di depan umum seperti 

pelatihan mc, tausiyah, do’a, Nobar (nonton bareng film Islami) dan kegiatan positif-

positif lainya. Jika didata remaja Muslim di Desa Way Huwi sangatlah banyak namun 

dalam keaktifan kegiatan RISMA hanya sebagian bahkan tidak ada 50% yang aktif di 

kegiatan RISMA. 

 Kegiatan lain anak-anak di Desa Way Huwi setiap sore Ba’da Ashar mereka 

mengaji di masjid terdekat dan setiap Masjid sudah memiliki guru tetap. Di beberapa 

Masjid yang memiliki banyak murid TPA mereka membagi 2 waktu ba’da Asar dan 

Ba’da Magrib hal itu di lakukan agar proses belajar mengajar menjadi kondusif. 
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6. Nama-Nama Da’I 
9
 

Tabel 4. 

No Nama-Nama Da’i RT 

1. Ustadz Asep Kholis 011 

2. Ustadz Zainal Arifin Ulum 023 

3. Ustadz Cecep Supriyadi 016 

4. Ustadz Mardiyansyah 026 

5. Ustadz Subhan Arif 003 

6. Ustadz Arwan 001 

7. Ustadzah Tatting 001
10

 

8. Ustadz Mubin 001 

9. Drs. Hj. Ngaliman 015
11

 

10. Ustadz Bayu 015 

11. Ustadz Brawi 015 

 

Ustadz, Ustadzah serta aparat di Desa Way Huwi saling bekerjasama gotong 

royong untuk menjaga kebersihan lingkungan di Desa Way Huwi, selain Dai ikut 

                                                           
9
 Cecep Supriyadi, Dokumentasi , tanggal 05 Juli 2017. 

10
 Kiswanto, Dokumentasi, tanggal 05 Juli 2017. 

11
 Mishudin, Dokumentasi, tanggal 05 Juli 2017. 
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serta dalam gotong royong Desa, sebagian Dai juga mengisi ceramah di pengajian 

yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, meskipun tidak semua Dai yang 

mengisi pengajian berceramah tentang kebersihan, karena teks ceramah disesuaikan 

dengan tema. Dai di desa Way Huwi dalam berdakwah menyampaikan kebaikan 

selain mengisi pengajian juga berdakwah melalui perbuatan seperti memungut 

sampah di depan rumah dan membersihkan tempat ibadah dan sebagainya. 

7. Keadaan Da’i 

Setelah penulis memaparkan data lapangan Desa Way Huwi, maka penulis 

akan menjelaskan keadaan Da’I di desa Way Huwi. Berdasarkan hasil observasi , 

wawancara, dan dokumentasi penulis, maka keadaan Da’I di desa Way Huwi sebagai 

berikut: 

Keseluruhan Da’I atau juru dakwah yang berhasil di catat dan aktif berdakwah 

di desa Way Huwi sebanyak 11 Da’i.dan penulis hanya memfokuskan Da’I yang 

berada di RT. 001/001 dan RT. 015/008 saja. Seluruh Da’I atau juru dakwah yang 

berada di RT. 001/001 dan RT. 015/008 berjumlah 6 Da’I diantara nya sebagai 

berikut: 

NO Nama- Nama Da’i RT/ Dusun 

1. Ustadz Arwan 001/001 

2. Ustadz Mubin 001/001 
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Berdasarkan jumlah keseluruhan Da’i yang berada di RT 001/001 dan RT. 

015/008, penulis hanya mengambil 2 Da’i yang dianggap paling aktif dan paling 

berperan di masyarakat seperti mengisi pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu, imam 

masjid, imam mushola dan lain sebagainya khusunya di RT. 001/001 dan RT. 

015/008 dan penulis mengambil 3 Dai yang berada di Desa Way Huwi diantara nya 

sebagai berikut: 

 

NO 

 

Nama- Nama Da’i 

Jadwal Kegiatan Da’I 

Dan  

 Materi Da’i 

1. Ustadz Cecep Supriyadi 

 

Pengajian harian bapak-

bapak/ibu-ibu 

Dan 

Materi tentang Kebersihan Hati 

dan Lingkungan 

2. Ustadzah Tating Pengajian harian ibu-ibu 

3. Ustadzah Tating 001/001 

4. Drs. Hj Ngaliman 015/008 

5. Ustadz Bayu 015/008 

6.  Ustadz Brawi 015/008 
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Dan 

Materi tentang kebersihan 

tempat ibadah  

3. Hj Ngaliman - 

 

Sumber : Ustadz Cecep Supriyadi, Sekdes sekaligus Dai RT 001/001 desa 

Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 juli 2017. 

Ustadzah Tating, Dai RT 001/001 desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 09 

juli 2017. 

 

 

B. Problematika Sampah di Desa Way Huwi 

Dalam menjaga kebersihan lingkungan di desa Way Huwi banyak 

permasalahan dan kendala yang di hadapi. Adapun Problematika sampah yang terjadi 

di desa Way Huwi khusus nya RT/RW 001/001 dan RT/RW 015/008 sebagai berikut: 

a. Aktivitas Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan 

 Penulis meneliti 2 RT dari 40 RT yang tersedia di desa Way Huwi yaitu 

RT/RW/ 001/001 dan RT/RW 015/008. Hasil dari Observasi penulis tentang aktivitas 

masyarakat di dalam menjaga kebersihan lingkungan di desa Way Huwi masih belum 

maksimal, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tempat 

yang tidak seharusnya seperti membuang sampah di jalan raya, selokan, tanah yang 

kosong dan sekitaran makam sehingga masih banyak sampah yang berserakan. Hal 

inilah yang menimbulkan kekecewaan seluruh aparat RT/kadus/sekdes dll,  
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menurut Cecep Supriyadi: 

 Itu perbuatan yang sangat kurang baik, perlu adanya pembinaan dan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, mirisnya 

masyarakat yang membuang sampah di desa Way Huwi bukan hanya dari warga Way 

Huwi saja melainkan dari warga luar Way huwi juga seperti warga rejumulyo, Jati 

Mulyo, dan Umbul Niti, Kota Madya karanganyar dan ada warga way huwi yang 

status nya mengontrak yang membuang sampah sembarangan, kebanyakan juga 

orang yang dagang tau tau buang sampah di jalan raya.
12

 

 

 hasil dari observasi dan wawancara yang penulis catat, lihat dan dengar 

bahwa warga yang membuang sampah selain dari warga luar juga dari status sosial 

yang berbeda seperti pedagang, agen jualan, warga yang akan berangkat kerja, 

bahkan ada warga yang menggunakan mobil mewah yang sengaja berhenti untuk 

membuang sampah di desa Way Huwi, meskipun di jalan raya sudah di pasang Plang 

untuk tidak membuang sampah sembarangan tetapi alhasil sampah tetap saja 

berserakan di tempat yang tidak seharusnya, sampah bukan saja dari bahan yang 

mudah di olah tetapi ada juga sampah yang tidak mudah diolah contoh nya pampers 

anak bayi dan sampah rumah tangga lainnya, sebenarnya jika masyarakat cinta 

dengan keindahan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan tetapi bisa 

buang sampah melalui sokli (petugas kebersihan), dalam hal ini ada masyarakat yang 

berlangganan sokli dan ada juga masyarakat yang tidak berlangganan sokli bisa juga 

untuk rongsokan atau dibuat kerajinan dll tetapi masyarakat memilih cara yang instan 

untuk membuang sampah yaitu membuang sampah ditempat yang tidak seharusnya. 

                                                           
12

 Cecep Supriyadi,sekertaris desa selaku dai Desa Way Huwi , Wawancara, tanggal 05 Juli 

2017. 
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 Masing- Masing dari ketua RT di desa Way Huwi sudah mengusahakan 

memberi informasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, 

dari pihak kepala desa sudah mengadakan rapat desa kepada seluruh RT untuk 

membuat perjanjian bagi yang membuang sampah sembarangan dikenakan biaya Rp 

2.500.000 berikut bunyi perjanjian desa (Perdes) “Barang siapa yang membuang 

sampah sembarangan dan berhasil tertangkap oleh aparat baik dari RT/KADUS atau 

lainnya maka akan dikenakan sanksi Rp 2.500.000”. dengan maksut agar masyarakat 

jera dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. 

1)  RT 001/001 

  Aktivitas Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di RT 

001/001 belum maksimal, masih banyak sampah yang berserakan di jalan raya, di 

bawah pohon, selokan, di tanah yang kosong, dan di sekitaran makam. RT setempat 

sudah memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di 

lokasi dengan memberikan plang agar masyarakat sadar dan tidak membuang sampah 

sembarangan tetapi alhasil masih banyak masyarakat yang membuang sampah di 

lokasi ini, Di RT 001/001 ini tidak berlangganan sokli hanya mengandalkan 

pembakaran sampah secara manual seperti di bakar oleh bapak kiswanto selaku ketua 

RT, menurut penulis hal seperti ini sangat tidak efektif karena dengan tidak 

berlangganan sokli warga lebih memilih cara yang mudah untuk membuang sampah 

dan setiap sampah yang dibuang lokasinya dekat dengan rumah ketua RT letak lokasi 

RT. 001 ini dekat dengan jalan raya sehingga banyak warga yang dengan mudahnya 

membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, bukan hanya warga RT. 001 saja 
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yang membuang sampah dilokasi tetapi ada warga RT lain bahkan warga dari luar 

Way Huwi seperti warga dari Rejomulyo, Jati Mulyo, Umbul Niti, Kota Madya dan 

warga yang mengontrak pun ikut serta dalam pembuangan sampah secara kriminal 

ini. Menurut Kiswanto sebagai berikut: 

  Masyarakat itu kalau membuang sampah sekitaran pagi jam 06.00 wib 

sekalian berangkat kerja, tengah malem jam 23.00 wib, subuh jam 05.00 wib dan 

maghrib 18.00 Wib. Bukan hanya dari warga way huwi saja tetapi dari warga lain dan 

bukan hanya warga biasa saja bahkan pedagang, orang sekalian berangkat kerja bawa 

sampah dibuang disini, agen jualan, warga yang mengontrak, bahkan ada yang bawa 

mobil mewah yang sengaja berhenti lalu membuang sampah di sini.
13

 

 

  Hasil observasi Pada tanggal 07 juli 2017 sekitar pukul 09:00 wib 

penulis melihat ada seorang pedagang yang membawa barang dagangannya berupa 

santan kara (Agen) dia membuang sampah secara sembarangan dilokasi penelitian 

RT. 001/001 nyata secara diam-diam.
14

 lokasi RT. 001/001 ini sangat strategis untuk 

menjadi tempat pembuangan sampah karena sangat dekat dengan jalan raya, selokan 

dan terdapat tanah yang kosong yang dijadikan tempat instan untuk pembuangan 

sampah oleh masyarakat RT. 001, Way Huwi maupun masyarakat dari luar Way 

huwi atau yang sekedar lewat jalan tersebut. Menurut Kiswanto: 

  Pada bulan Februari 2017 ada truk yang tidak dikenal membuang 

sampah dengan sengaja di lokasi, sampah yang di buang tidak sedikit melainkan se 

truk yang diangkut di boks belakang truk, saya selaku RT yang melihat tindakan 

kriminal tersebut lalu mengejar, mencari, dan menangkap supir dari truk tersebut 

setelah tertangkap diproses di balai desa lalu dikenakan sanksi Rp 2.500.000, dan ada 

lagi pada waktu saya bakar sampah tiba-tiba ada yang buang sampah secara terang 

terangan didepan saya, dan saya melakukan tindakan yang sama seperti memproses 

pelaku tetapi juga tidak jera jera.
15

 

                                                           
13

 Kiswanto, Ketua RT Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 Juli 2017. 
14

 Observasi, tanggal 07 juli 2017. 
15

 Kiswanto, Ketua RT desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 Juli 2017. 
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  Aktivitas masyarakat yang seperti ini merupakan hal yang sangat tidak 

pantas tidak mempunyai keindahan untuk membuang sampah pada tempatnya. 

2)  RT/Dusun 015/008 

   Aktivitas masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

RT/Dusun 015/008 ini sudah cukup baik meskipun masih ada sampah yang tergeletak 

didepan rumah, di RT/Dusun 015/008 ini masih memberlakukan gali lubang dan 

tutup lubang di belakang rumah untuk tempat pembuangan sampah sementara bekas 

pembakaran sampahnya dijadikan sebagai pupuk. Dari hasil observasi dan 

wawancara Di RT 015/008 ini warga berlangganan sokli hanya warga yang 

mempunyai gaji per bulan saja dan yang tidak mempunyai gaji hanya membuat 

lubang dibelakang rumah untuk tempat pembuangan sampah lalu di bakar setelah 

dibakar ditutup kembali lalu di buat pupuk tanaman, warga yang berlangganan sokli 

perbulan membayar biaya Rp 25.000, sokli datang tidak menentu cara warga yang 

berlangganan sambil menunggu sokli datang adalah membuat lubang juga seperti 

warga yang tidak berlangganan sokli, menurut Mishudin:  

  Saya selaku ketua RT sebelum warga berlangganan sokli memberikan 

pengarahan kepada masyarakat untuk menggali lubang dibelakang rumah masing 

masing atau tanah yang kosong untuk tempat pembuangan sampah lalu di bakar dan 

ditutup kembali untuk dijadikan pupuk, biaya soklin per bulan Rp 25.000 dan hanya 

warga yang mempunyai gaji saja yang berlangganan sementara yang tidak 

berlangganan hanya membuat lubang di belakang rumah lalu di bakar dan dijadikan 

pupuk.
16
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 Mishudin, Ketua RT 015 Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 06 juli 2017.  
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  Dari hasil observasi penulis mengemukakan letak di RT 015 ini bukan 

didaerah jalan raya melainkan masuk gang sehingga tidak rawan masyarakat dari luar 

way huwi seperti rejomulyo, jati mulyo dan para pedagang yang membuang sampah 

secara sembarangan di lokasi ini tetapi penduduk disini juga tidak kalah banyak 

dengan penduduk di RT 001/001 hanya saja yang membedakan lokasi nya yang tidak 

strategis untuk warga lain membuang sampah secara sembarangan di RT 015 tetapi 

tidak menutup kemungkinan juga untuk warga RT 015 membuang sampah secara 

sembarangan di selokan meskipun satu atau dua sampah saja. 

Menurut Siti: 

 Kalau warga disini masih nurut kalau suru bakar sampah, meski 

kadang- kadang masih ada satu atau dua orang warga yang membuang sampah 

diselokan.
17

 

 

b. Kurangnya Kesadadaran dari dalam Diri Masyarakat 

  Pentingnya kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sangat berpengaruh positif di desa Way Huwi khususnya di 

RT. 001/001 dan RT 015/008 karena dengan didasari kesadaran dari dalam diri 

individu tentu nya akan sangat membantu untuk perubahan yang lebih baik di desa 

way Huwi ini khususnya di RT 001/001 dan 015/008, Namun sebaliknya Kurang nya 

kesadaran dari dalam diri masyarakat membuat lingkungan tercemar dan dampak 

yang negativ bagi kehidupan masyarakat  sehari hari akibat perbuatan yang sangat 

tidak terpuji ini yaitu membuang sampah sembarangan. 
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 Siti, Warga di desa Way Huwi RT/dusun 015/008, Wawancara, tanggal 06 juli 2017. 
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Menurut Aryati RT 001/001 tentang kebersihan di desa way huwi : 

  Saya kalau lewat sana tutup hidung, kotor banget dan bau sampah, 

karena warga nya disini tidak sadar akan kebersihan lingkungan, pernah saya tiga kali 

ada orang yag sengaja membuang sampahnya di tempat saya berdagang ini dan saya 

tidak tahu siapa orang yang setega itu. Kesadaran di desa way huwi masyarakat nya 

belum semua nya sadar itu buktinya masih banyak orang yang membuang sampah 

sembarangan.
18

 

 

  Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan 

lingkungan itu terbukti karena sebagian masyarakat tidak mau ikut sokli dengan 

alasan males membayar sehingga karena masyarakat tidak ikut sokli sampah rumah 

tangga pun menumpuk dan warga mengambil jalan pintas untuk membuang sampah 

di RT 001 ini, jika tidak di buang secara sembarangan sampah rumah tangga tersebut 

di titipkan secara diam diam tanpa sepengetahuan penjual untuk di buang ke sokli 

(menumpang). 

menurut Zaliana : 

  Seseorang yang membuang sampah secara sembarangan dan tidak ikut 

sokli itu termasuk orang yang tidak ada iman, seharus nya meskipun tidak ada sokli 

masyarakat bisa membuat tempat pembuangan sampah sendiri di belakang rumah, 

jika tidak ada tempat untuk membuat TPS maka minimal ikutlah sokli dan jangan 

merugikan orang lain.
19

 

 

  Di daerah Way Huwi khususnya RT 001 ini ada sebagian yang ikut 

sokli tetapi mayoritas masyarakat nya tidak ikut sokli dengan alasan menyepelekan 

setiap sampahnya dan males membayar 
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 Aryati warga di Desa RT/ Dusun 001/001, Pedagang Nasi Uduk, wawancara, tanggal 09 

Juli 2017. 
19

 Zaliana, warga di desa RT/Dusun 001/001, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
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Menurut Aryati: 

  Kesadaran di wilayah Way huwi RT 001 ini belum sadar akan 

kebersihan dan menjaga kebersihan lingkungan, masih banyak warga yang 

membuang sampah sembarangan di RT 001, kebanyakan masyarakat nya tidak ikut 

sokli dengan alasan malas membayar.
20

 

 

 Ketua RT 001 sudah menginformasikan agar masyarakat sadar diri 

akan kebersihan lingkungan dan menganjurkan untuk ikut sokli tetapi tetap saja 

masyarakat tidak menghiraukan dan lebih memilih cara yang instan tetapi sangat 

membahayakan kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain seperti membuang 

sampah sembarangan. 

Menurut Rezha: 

         Masyarakat di RT 001 ini belum sadar akan menjaga kebersihan 

lingkungan, dan belum paham bahwa membuang sampah itu dapat mengakibatkan 

penyakit harusnya ketua RT membuat sendiri penampungan sampah dan tulisan 

Plang di jalan raya itu lebih jelas lagi agar masyarakat mengerti untuk tidak 

membuang sampah di RT 001.
21

 

 

  Jika masyarakat yang beriman pasti akan menjaga kebersihan 

lingkungan semaksimal mungkin karena dalam beribadah kepada Allah SWT bukan 

hanya saja sholat dan bersodakoh tetapi harus di mulai dan tidak menyepelekan hal 

yang sepele seperti membuang sampah pada tempatnya dengan kita sebagai individu 

lebih peduli lagi akan hal yang sepele itu sama saja kita sudah menyelamatkan 

kesehatan diri sendiri dan orang lain. 
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 Aryati Warga di Desa RT/ Dusun 001/001, pedagang nasi uduk, Wawancara, tanggal 09 

Juli 2017. 

 
21

 Rezha, Warga di Desa RT 001 di Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
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Menurut Yanti: 

 Sampah itu harus di bakar jangan di biarkan sampai membusuk karena 

akan menjadi penyakit, harusnya masyarakat lebih peduli lagi, dan disini juga sudah 

memberlakukan gali dan tutup lobang untuk tempat pembuangan sampah dan di 

bakar lalu di jadikan pupuk karena masih ada lahan yang kosong lalu kami 

manfaatkan.
22

 

 

  Di desa Way Huwi ini RT 015 ini masih memberlakukan gali lobang 

dan tutup lobang seperti membuat Tempat pembuangan sampah sendiri di belakang 

rumah, lalu di bakar dan di jadikan pupuk, di RT 015 ini orang orang yang ikut sokli 

hanya orang yang mempunyai gaji perbulan jika tidak mereka hanya membuat tempat 

pembuangan sampah sendiri di belakang rumah lalu di bakar menurut aam: 

  Sangat penting dalam menjaga kebersihan, ada kata mutiara 

mengatakan kebersihan itu sebagia dari iman jadi kalo ada masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan berarti tidak mempunyai iman, dan lingkungan 

yang kotor akan menimbulkan penyakit, pencemaran lingkungan akan membuat 

hidup tidak sehat.
23

 

 

  Kesadaran diri dari individu akan membuat perubahan yang sangat di 

butuhkan karena banyak manfaat yang diambil jika masng- masing individu mampu 

menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, dengan memperjuangkan kebersihan 

berarti ia memperjuangkan keimanan. Menurut Siti: 

  Kalau lingkungan bersih lingkungan terasa aman, nyaman, tentram 

dan terhindar dari segala maacam penyakit karena lingkungan yang bersih itu akan 

terlihat lebih indah.
24
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 Yanti, Warga di Desa RT 015 di Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 06 Juli 2017. 
23

 Aam, warga di desa  Way Huwi RT 015, Wawancara, tanggal 06 Juli 2017. 
24

 Siti, warga di desa Way Huwi RT 015, Wawancara, tanggal 06 Juli 2017. 
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  Meskipun di RT 015 masih memberlakukan gali lobang untuk tempat 

pembuangan sampah dan di bakar lalu dijadikan pupuk, tetapi masih ada masyarakat 

yang membuang sampah di selokan, dan tidak semua masyarakat mempunyai tanah 

kosong untuk di jadikan tempat pembuangan sampah pribadi jadi masih banyak 

masyarakat yang membuang sampah di selokan dan ada juga masyarakat yang 

membuat satu tempat pembuangan sampah untuk 4 rumah karena keterbatasan lahan, 

di RT 015 ini yang berlangganan sokli hanya warga yang mempunyai gaji per bulan 

saja kalau yang tidak mempunyai gaji hanya mengandalkan pembakaran sampah di 

belakang atau didepan rumah masing- masing,  jika ada warga yang tidak mempunyai 

lahan untuk pembakaran, maka sampah akan di bakar secara bersama sama dalam 

satu tempat pembuangan sampah dan jika hujan maka sampah tidak bisa di bakar 

pada hari itu juga hal inilah yang menyebabkan masyarakat di RT 015 ini masih 

membuang sampah di selokan juga meski jumlah nya tidak sebanyak di RT 001. 

c. Pemerintah belum menyediakan tempat Pembuangan Sampah 

  Selain kesadaran dari dalam diri individu yang dapat membantu 

menyelamatkan manusia dari penyakit yang ditimbulkan dari sampah dalam hal ini 

tempat pembuangan sampah menjadi hal yang sangat membantu warga dalam 

menjaga kebersihan dilingkungan sehingga dapat mencegah berbagai macam 

penyakit di desa Way Huwi khususnya RT 001/001 dan RT 015/008, tetapi pada 

kenyataan nya baik dari RT 001/001 dan RT 015/008 permasalahan yang ada di 

masyarakat adalah belum ada tempat pembuangan sampah, tetapi meskipun 

pemerintah belum menyediakan tempat pembuangan sampah pemerintah sudah 
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menyediakan Sokli (petugas kebersihan) yang sengaja di sediakan pemerintah agar 

masyarakat mudah dalam membuang sampah, tetapi pada kenyataannya di desa Way 

Huwi tidak semua masyarakat berlangganan sokli dengan berbagai macam alasan di 

RT 001/001 mayoritas masyarakat tidak berlangganan dengan alasan males 

membayar dan menggampangkan sampah yang sedikit, di RT 015/008 hanya 

masyarakat yang mempunyai gaji saja yang berlagganan alasan alasan itu lah yang 

mengakibatkan masyarakat belum maksimal dalam menjaga kebersihan lingkungan 

di desa way Huwi bahkan masih banyak warga yang membuang sampah secara 

illegal dilokasi transit, menurut Darsiyah: 

  Saya dari rumah jam 06:00 WIB pagi begitu sampai transit sudah 

banyak sampah yang menumpuk disini secara illegal, mereka yang membuang 

sampah tidak membayar kepada petugas sokli, mereka secara diam diam 

membuangnya disini pada waktu subuh biasanya, saya sudah pernah menegur tetapi 

tidak di hiraukan.
25

 

 

  Tempat pembuangan sampah memang sangat di perlukan dalam 

menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah masyarakat membuang sampah 

sembarangan, tetapi dengan di bentuk sokli ini di harapkan masyarakat bisa sadar dan 

berlangganan sehingga tidak ada sampah yang di buang secara sembarangan, Sokli 

ini tidak menetapkan tarif  seikhlasnya masyarakat yang membayar, menurut 

Sudirman: 

   Saya tidak memaksakan masyarakat untuk ikut sokli, dan tidak 

menentukan tarif dalam mengangkut sampah pada masyarakat yang berlangganan 

sokli karena niat saya meskipun saya pekerjaan nya hina tetapi Hati saya lillahita’ala 
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 Darsiyah, Petugas Kebersihan Way Huwi, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
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dalam mengangkut sampah niat saya hanya ingin ibadah, meskipun pekerjaan saya 

kotor tapi saya akan usahakan untuk Hati ikhlas jadi saya tidak menentuka tariff.
26

 

 

  Dalam ibadah kepada Allah SWT selain sholat, puasa, dan shodakoh 

juga harus memperjuangkan keimanan dengan cara membuang sampah pada 

tempatnya, namun karena tidak ada kesadaran dari dalam diri individu masyarakat 

masih saja yang membuang sampah sembarangan. Cara kerja sokli ini, sokli 

bekerjasama dengan UPTD (Unit Pengelola Tempat Sampah Daerah) yang akan 

langsung di angkut ke TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) yaitu ke bakung menurut 

Kijan: 

  Dari sampah yang kami angkut dari transit langsung kami angkut ke 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di bakung.
27

 

 

 

C. Kendala Da’I dalam menghadapi masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 Dari Hasil observasi dan Wawancara penulis tentang Kendala – Kendala Da’I 

dalam menghadapi masyarakat yang membuang sampah sembarangan didesa Way 

Huwi sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman beberapa masyarakat terhadap kebersihan dan 

kebersamaan. 

2. Adanya sikap individualisme dan matrealisme di masyarakat. 

                                                           
26

 Sudirman, Petugas Kebersihan, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
27

 Kijan, Kepala Rayon UPTD (Unit Pengelola Tempat Sampah Daerah), Wawancara, tanggal 

09 juli 2017. 
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3. Adanya penduduk Urbanisasi dari kota yang terbiasa dengan sikap 

individualisme.
28

 

4. Kurangnya kesadaran didalam diri masyarakat.
29

 

5. Tempat pembuangan sampah belum tersedia dan kesadaran masyarakat di 

RT 001/001 belum maksimal
30

 

6. Tempat pembuangan sampah belum tersedia di RT 015/008.
31

 

D. Upaya Da’i dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Way Huwi 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 Usaha-Usaha yang dilakukan oleh para Dai dalam mengantisipasi 

problematika sampah di desa Way Huwi  

Hasil dari observasi penulis tentang Upaya Da’I dalam mengajak masyarakat 

menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu, bapak-bapak serta Risma. 

2. Melakukan pendekatan Aparatur Pemerintah agar paham memfungsikan 

organisasi yang terkait dalam bidang kebersihan. 

3. Masuk dalam panitia pembuatan peraturan desa (Perdes) UUD Desa 

tentang kebersihan.
32

 

                                                           
28

 Cecep Supriyadi, Sekdes sekaligus Dai didesa Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 Juli 

2017. 
29

 Tating, Dai didesa Way Huwi, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
30

 Kiswanto, Ketua RT 001/001 di desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 Juli 2017. 
31

 Mishudin, Ketua RT 015/008 di Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 06 Juli 2017. 
32

 Cecep Supriyadi,sekertaris desa selaku dai desa way huwi , wawancara, tanggal 05 Juli 

2017. 
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4. Berdakwah melalui dakwah bil haal yaitu mengajak manusia kepada jalan 

ALLAH SWT melalui contoh dan perbuatan yang baik, seperti memungut 

sampah di depan rumah dan lingkungan. 

5. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu tentang kebersihan di tempat 

sholat
33

. 

6. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempatnya.
34

 

7. Memberikan pengarahan kepada masyarakat serta memberikan informasi 

mengenai Denda atau sanksi. 

8. Mengontrol dan memantau kepada masyarakat agar masyarakat bisa 

menjaga kebersihan lingkungan di RT 015 

9. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menggali lubang 

sebagai tempat pembuangan sampah sementara.
35

 

10. Memberikan pengarahan agar membantu masyarakat dalam membuang 

sampah yaitu dengan berlangganan Sokli. 

                                                           
33

 Tating, Da’iyah di desa Way Huwi RT/Dusun 001/001, Wawancara, tanggal 09 Juli 2017. 
34

 Kiswanto, Ketua RT 001/001 di desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 05 Juli 2017. 
35

 Mishudin, Ketua RT 015/008 di Desa Way Huwi, Wawancara, tanggal 06 Juli 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS 

PROBLEMATIKA SAMPAH DAN UPAYA DA’I UNTUK MENJAGA 

KEBERSIHAN LINGK UNGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN  

JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

A. Problematika Sampah dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan 

Lingkungan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Berdasarkan penelitian penulis lakukan berhasil mengumpulkan data-data 

yang di peroleh dari hasil, Observasi interview atau wawancara dengan beberapa 

responden yang berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu “Problematika Sampah 

dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Huwi Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”. Kemudian di tuangkan dalam penyusunan 

dalam bab-bab terdahulu, maka langkah selanjutnya akan menganalisis data yang 

penulis kumpulkan. 

Setelah ada penyajian data pada Bab III dan didukung dengan adanya kajian 

teori sebagaimana yang tertulis pada Bab II, langkah berikutnya adalah menganalisa 

hasil penelitian dengan cara melihat serta membandingkan antara Bab II dan Bab III 

yang dengan adanya komparasi ini dapat dilihat dimana letak kesamaan atau 

kesenjangan yang ada. Untuk melihat terpaan tersebut perlu adanya pengkajian antara 

maksud respon masyarakat sebagaimana Bab III. 

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan 

analisis, deskriptif analitis dengan menganalisa secara kritis data yang telah peneliti 

kumpulkan dari observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi selama peneliti 
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mengadakan penelitian di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab pendahuluan dan landasan teori 

pada Bab II bahwa problematika sampah merupakan persoalan atau hambatan yang 

menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan masyarakat enggan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan. 

Dalam pembahasan bab II disebutkan bahwa problematika sampah merupakan 

faktor dari dalam (pribadi masyarakat), kurangnya kesadaran dari dalam diri 

masyarakat untuk menjaga kebershan lingkungan dengan cara membuang sampah 

pada tempatnya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara 

sembarangan ditempat yang tidak seharusnya, masyarakat banyak yang beralasan 

tidak ada tempat pembuangan sampah lah yang menjadi masalah dalam hal ini 

padahal jika masyarakat mempunyai kesadaran masih banyak cara untuk mengatasi 

sampah meski tidak ada tempat pembuangan sampah seperti berlangganan sokli 

(petugas kebersihan) dan menggali lubang lalu sampah di bakar bisa juga untuk 

dijadikan pupuk, dan faktor dari Da’I meskipun Dai di wilayah ini sudah cukup 

berperan tetapi tidak setiap hari dan setiap pengajian Da’I berceramah tentang 

Kebersihan karena dari hasil wawancara dengan masyarakat Da’I memberikan 

ceramah sesuai dengan Tema. 

Sedangkan menurut data yang diperoleh di lapangan sebagaimana telah 

dituliskan dalam bab III tersebut, menunjukkan bahwa Problematika Sampah di Desa 

Way Huwi yang berasal dari diri masyarakat meliputi: 
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1. Aktivitas Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan 

 Penulis meneliti 2 RT dari 40 RT yang tersedia di desa Way Huwi yaitu 

RT/RW/ 001/001 dan RT/RW 015/008. Hasil dari Observasi penulis tentang aktivitas 

masyarakat di dalam menjaga kebersihan lingkungan di desa Way Huwi masih belum 

maksimal, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tempat 

yang tidak seharusnya seperti membuang sampah di jalan raya, selokan, tanah yang 

kosong dan sekitaran makam sehingga masih banyak sampah yang berserakan. Hal 

inilah yang menimbulkan kekecewaan seluruh aparat RT/kadus/sekdes dll. 

 Berdasarkan temuan data yang diperoleh di lapangan bahwa warga yang 

membuang sampah selain dari warga luar juga dari status sosial yang berbeda seperti 

pedagang, agen jualan, warga yang akan berangkat kerja, bahkan ada warga yang 

menggunakan mobil mewah yang sengaja berhenti untuk membuang sampah di desa 

Way Huwi, meskipun di jalan raya sudah di pasang Plang untuk tidak membuang 

sampah sembarangan tetapi alhasil sampah tetap saja berserakan di tempat yang tidak 

seharusnya, sampah bukan saja dari bahan yang mudah di olah tetapi ada juga 

sampah yang tidak mudah diolah contoh nya pampers anak bayi dan sampah rumah 

tangga lainnya, sebenarnya jika masyarakat cinta dengan keindahan masyarakat tidak 

membuang sampah sembarangan tetapi bisa buang sampah melalui sokli ( petugas 

kebersihan), dalam hal ini ada masyarakat yang berlangganan sokli dan ada juga 

masyarakat yang tidak berlangganan sokli bisa juga untuk rongsokan atau dibuat 

kerajinan dll tetapi masyarakat memilih cara yang instan untuk membuang sampah 

yaitu membuang sampah ditempat yang tidak seharusnya. 
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 Masing- Masing dari ketua RT di desa Way Huwi sudah mengusahakan 

memberi informasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, 

dari pihak kepala desa sudah mengadakan rapat desa kepada seluruh RT untuk 

membuat perjanjian bagi yang membuang sampah sembarangan dikenakan biaya Rp 

2.500.000 berikut bunyi perjanjian desa (Perdes) “Barang siapa yang membuang 

sampah sembarangan dan berhasil tertangkap oleh aparat baik dari RT/KADUS atau 

lainnya maka akan dikenakan sanksi Rp 2.500.000”. dengan maksut agar masyarakat 

jera dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. 

 Dari hasil Observasi dan wawancara masyarakat di RT 001, masyarakat 

nya bersifat individualisme dan matrealisme sebagaimana di jelaskan dalam bab II 

bahwa Untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan pribadi banyak anggota 

masyarakat yang merusak lingkungan hidup, meskipun tahu akibat dari perbuatannya 

itu. Dan terbukti di RT 001 ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan, bahkan yang membuang sampah didesa way huwi khususnya di RT 

001 ini bukan masyarakat Way Huwi saja tetapi pelaku berasal dari desa tetangga 

yaitu rejomulyo, umbul niti, jati mulyo dan para pedagang ini sangat terbukti pelaku 

mencari keuntungan agar lingkungan pelaku bersih tetapi mengkotori  lingkungan 

dan desa orang lain.  Sedangkan di RT 015 aktivitas masyarakat nya masih bersifat 

kerjasama seperti membuat tempat sampah sementara dengan cara menggali lubang 

di belakang rumah, di RT 015 ini masih memberlakukan gali lubang untuk tempat 

sampah lalu di bakar dan satu tempat sampah untuk 4 rumah jika masyarakat sudah 

tidak ada lahan lagi, hal ini cukup meminimalisir sampah yang dibuang secara 
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sembarangan, tetapi penulis masih melihat sampah  di selokan dan didepan rumah , di 

RT 015 ini masih ada sampah meskipun jumlah nya tidak sebanyak di RT 001. 

 Berdasarkan temuan data yang diperoleh di lapangan dan menurut hasil 

dari wawancara dengan masyarakat di RT 001 dan masyarakat di RT 015 maka 

penulis menyimpulkan bahwa meskipun di RT 015 sudah memberlakukan 

pembakaran sampah tetapi di RT 001 masih banyak sampah yang berserakan 

sehingga penulis ambil kesimpulan secara keseluruhan Aktivitas masyarakat dalam 

menjaga kebersihan lingkungan di desa way huwi seluruhnya belum maksimal. 

2. Kurangnya Kesadaran dari dalam Diri Masyarakat 

 Pentingnya kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sangat berpengaruh positif di desa Way Huwi khususnya di 

RT. 001/001 dan RT 015/008 karena dengan didasari kesadaran dari dalam diri 

individu tentu nya akan sangat membantu untuk perubahan yang lebih baik di desa 

way Huwi ini khususnya di RT 001/001 dan 015/008, Namun sebaliknya Kurang nya 

kesadaran dari dalam diri masyarakat membuat lingkungan tercemar dan dampak 

yang negativ bagi kehidupan masyarakat  sehari hari akibat perbuatan yang sangat 

tidak terpuji ini yaitu membuang sampah sembarangan 

 Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan 

itu terbukti karena sebagian masyarakat tidak mau ikut sokli dengan alasan males 

membayar sehingga karena masyarakat tidak ikut sokli sampah rumah tangga pun 

menumpuk dan warga mengambil jalan pintas untuk membuang sampah di RT 001 

ini, jika tidak di buang secara sembarangan sampah rumah tangga tersebut di titipkan 
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secara diam diam tanpa sepengetahuan penjual untuk di buang ke sokli 

(menumpang). 

 Ketua RT 001 sudah menginformasikan agar masyarakat sadar diri akan 

kebersihan lingkungan dan menganjurkan untuk ikut sokli tetapi tetap saja 

masyarakat tidak menghiraukan dan lebih memilih cara yang instan tetapi sangat 

membahayakan kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain seperti membuang 

sampah sembarangan. 

 Sedangkan Di desa Way Huwi ini RT 015 ini masih memberlakukan gali 

lobang dan tutup lobang seperti membuat Tempat pembuangan sampah sendiri di 

belakang rumah, lalu di bakar dan di jadikan pupuk, di RT 015 ini orang orang yang 

ikut sokli hanya orang yang mempunyai gaji perbulan jika tidak mereka hanya 

membuat tempat pembuangan sampah sendiri di belakang rumah lalu di bakar. 

 Menurut Penulis Kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sangat 

membantu untuk meminimalisir sampah di desa wayi Huwi khususnya di RT 001 / 

0015 ini, jika di RT 001 ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempat nya belum maksimal ini terbukti dari hasil wawancara bahwa masyarakat 

mayoritas lebih memilih tidak berlaggaan sokli dengan alasan males membayar hal 

ini sesuai dengan bahasan penulis yaitu di bab II bahwa Pembangunan itu bersifat 

ramah lingkungan. Tetapi walaupun pembangunan ramah lingkungan telah kita 

setujui bersama, pelaksanaannya menghadapi hambatan besar. Para birokrat, pakar 

ekonomi, usahawan dan bahkan juga pakar lingkungan hidup berpegangan dengan 

tesis bahwa melindungi lingkungan hidup memerlukan biaya, baik biaya ril maupun 
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biaya kesempatan (opportunity cost) Sikap tidak ramah pada lingkungan hidup 

meluas pada masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan pribadi 

banyak anggota masyarakat yang merusak lingkungan hidup, meskipun tahu akibat 

dari perbuatannya itu. Sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah 

dan bukan hanya dari masyarakat way huwi saja tetapi ada dari masyarakat luar way 

huwi yang membuang sampah di desa way huwi khususnya di RT 001 ini. 

 Sedangkan di RT 015 ini kesadaran masyarakat cukup baik meski masih 

ada sampah yang tergeletak di selokan dan di depan rumah setidak nya di RT 015 ini 

sudah memberlakukan gali lubang tutup lubang dan pembakaran sampah sehingga hal 

ini cukup meminimalisir sampah di RT 015 ini, yang membedakan denga RT 001 ini 

adalah letak lokasi nya yang tidak strategis untuk masyarakat luar berpartisipasi 

dalam membuang sampah secara sembarangan di RT in dan meskipun RT 015 ini 

mayoritas tidak ikut sokli tetapi masyarakat masih mau menggali lubang dan 

membakar sampah di belakang atau didepan rumahi, dan permasalahan di RT 001 

dan RT 015 sama yaitu masyarakat lebih banyak yang tidak ikut sokli,  tidak ada 

tempat pembuangan sampah dan perlu nya kesadaran masyarakat untuk lebih di 

maksimalkan lagi, sehingga tidak ada sampah di selokan dan di depan rumah lagi. 

3. Pemerintah belum menyediakan tempat Pembuangan Sampah 

 Selain kesadaran dari dalam diri individu yang dapat membantu 

menyelamatkan manusia dari penyakit yang ditimbulkan dari sampah dalam hal ini 

tempat pembuangan sampah menjadi hal yang sangat membantu warga dalam 

menjaga kebersihan dilingkungan sehingga dapat mencegah berbagai macam 
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penyakit di desa Way Huwi khususnya RT 001/001 dan RT 015/008, tetapi pada 

kenyataan nya baik dari RT 001/001 dan RT 015/008 permasalahan yang ada di 

masyarakat adalah belum ada tempat pembuangan sampah, tetapi meskipun 

pemerintah belum menyediakan tempat pembuangan sampah pemerintah sudah 

menyediakan Sokli (petugas kebersihan) yang sengaja di sediakan pemerintah agar 

masyarakat mudah dalam membuang sampah, tetapi pada kenyataannya di desa way 

huwi tidak semua masyarakat berlangganan sokli dengan berbagai macam alasan di 

RT 001/001 mayoritas masyarakat tidak berlangganan dengan alasan males 

membayar dan menggampangkan sampah yang sedikit, di RT 015/008 hanya 

masyarakat yang mempunyai gaji saja yang berlagganan alasan alasan itu lah yang 

mengakibatkan masyarakat belum maksimal dalam menjaga kebersihan lingkungan 

di desa way Huwi bahkan masih banyak warga yang membuang sampah secara 

illegal dilokasi transit 

 Tempat pembuangan sampah memang sangat di perlukan dalam menjaga 

kebersihan lingkungan untuk mencegah masyarakat membuang sampah 

sembarangan, tetapi dengan di bentuk sokli ini di harapkan masyarakat bisa sadar dan 

berlangganan sehingga tidak ada sampah yang di buang secara sembarangan, Sokli 

ini tidak menetapkan tarif  seikhlasnya masyarakat yang membayar. 

Dalam ibadah kepada Allah SWT selain sholat, puasa, dan shodakoh juga 

harus memperjuangkan keimanan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, 

namun karena tidak ada kesadaran dari dalam diri individu masyarakat masih saja 

yang membuang sampah sembarangan. Cara kerja sokli ini, sokli bekerjasama dengan 
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UPTD (Unit Pengelola Tempat Sampah Daerah) yang akan langsung di angkut ke 

TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) yaitu ke bakung 

Berdasarkan dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa selain 

kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta 

kesadaran untuk membuat lubang dan membakar sampah di belakang atau didepan 

rumah juga masyarakat harus sadar bahwa meskipun pemerintah belum menyediakan 

tempat pembuangan sampah tetapi seharus nya masyarakat sadar bahwa pemerinta 

telah menyediakan sokli (petugas kebersihan) hasil dari wawancara penulis terhadap 

petugas kebersihan , petugas sokli tidak menetapkan tarif, dan sampah yang diangkut 

meskipun hanya sampah rumah tangga tetapi tidak sedikit masyarakat yang 

berlanggaan memberikan sampah seperti daun daunan dan pampers, tetapi karena 

kewajiban mereka untuk mengambili sampah dari setiap rumah dengan ikhlas 

meskipun tanpa menetapkan tarif petugas sokli tetap mengambil sampah tersebut dan 

memisahkan antara sampah Organik dengan Non Organik. Meskipun tidak 

menetapkan tarif masyarakat yang berlangganan dari hasil Wawancara masyarakat 

membayar Rp 25.000, meskipun hanya Rp 25.000 masyarakat masih belum 

mempunyai untuk menjaga kebersihan dengan berlangganan sokli, padahal keimanan 

itu diukur bukan dari biaya untuk membayar sokli melainkan dengan kita menjaga 

kebersihan itu sama saja kita memperjuangkan keimanan kita. 
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Sedangkan Hasil dari observasi penulis tentang Upaya Da’i dalam 

Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 

1. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu, bapak-bapak serta Risma. 

2. Melakukan pendekatan Aparatur Pemerintah agar paham memfungsikan 

organisasi yang terkait dalam bidang kebersihan. 

3. Masuk dalam panitia pembuatan peraturan desa (Perdes) UUD Desa 

tentang kebersihan. 

4. Berdakwah melalui dakwah bil haal yaitu mengajak manusia kepada jalan 

ALLAH SWT melalui contoh dan perbuatan yang baik, seperti memungut 

sampah di depan rumah dan lingkungan. 

5. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu tentang kebersihan di tempat 

sholat. 

6. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempatnya. 

7. Memberikan pengarahan kepada masyarakat serta memberikan informasi 

mengenai Denda atau sanksi. 

8. Mengontrol dan memantau kepada masyarakat agar masyarakat bisa 

menjaga kebersihan lingkungan di RT 015. 

9. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menggali lubang 

sebagai tempat pembuangan sampah sementara. 



 
 

108 
 

 
 

10. Memberikan pengarahan agar membantu masyarakat dalam membuang 

sampah yaitu dengan berlangganan Sokli. 

 Adapun beberapa usaha yang ada kesesuaiannya dengan usaha yang telah 

dilaksaakan sebagaimana yang terdapat dalam bab II tersebut adalah Dai telah 

memberikan pengajian kepada masyarakat agar masyarakat terketuk pintu hatinya 

dan menambah wawasan akan menjaga kebersihan lingkungan, meskipun tidak dalam 

setiap pengajian dai memberikan pengarahan tentang kebersihan karena disesuaikan 

dengan tema, tetapi dalam masyarakat baik dai maupun aparat ikut gotong royong 

dalam membersihkan sampah di desa Way Huwi khususnya di RT 001/001 dan 

015/008, di RT 001/001 ini upaya dai dalam menjaga kebersihan denga cara bil hal, 

mengisi pengajian dengan memberikan materi dakwah tentang kebersihan meskipun 

tidak sering karena dari hasil Wawanncara materi pengajian disesuaika dengan tema, 

meskipun dai sudah berperan di RT 001 ini tetapi masyarakatnya masih belum 

mempunyai kesadaran,  sedangkan di Rt 015 upaya dai untuk menjaga kebersihan 

lingkungan di RT 015 ini yaitu dengan cara ikut serta dalam gotong royong, dan 

mencontohkan perbuatan yang baik di masyarakat tetapi menurut Wawancara dengan 

sejumlah masyarakat di Rt 015 ini dai tidak pernah membahas masalah lingkunga 

dalam ceramah nya di pengajian, tetapi meskipun dai dalam mengisi pengajian tidak 

menyinggung masalah kebersihan lingkungan dai di RT 015 ini sangat berperan 

dalam metode bil haal seperti menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan rumah 

dai, dan ikut serta dalam gotong royong di masyarakat, serta masyarakat di RT ini 

pun sadar akan kebersihan itu indah, jadi masyarakat disana masih mau untuk 
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membakar sampah nya dibelakang rumah, serta lurah dan sekdes pun sudah 

mmemberikan peringatan sanksi kepada warga atau masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan tetapi masih saja dalam kenyataannya masyarakat masih 

banyak yang membuang sampah sembarangan, demikian dikatakan dalam bab II 

bahwa  Sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup cukup luas, 

misalnya, seorang Lurah, Sekdes atau Da’I di desa terpencil pun dapat memberi 

ceramah tentang lingkungan hidup kepada warga desanya. Tetapi pengetahuan itu 

tidak menjelma menjadi kesadaran lingkungan hidup yang menumbuhkan komitmen 

ramah lingkungan hidup. Tidak tumbuhnya sikap dan kelakuan ramah lingkungan 

hidup. 

 Sebenarnya Upaya Dai untuk menjaga kebersihan lingkungan di desa Way 

Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lebih efektif dan lebih 

membuahkan hasil apabila dalam usaha tersebut diyunjang dengan keaktifan Da’I 

secara Kontinyu baik dalam mengisi pengajian maupun dalam tema apapun tetap 

diselipkan himbauan himbauan atau ajakan ajakan kepada masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan di desa Way Huwi, serta memberikan motivasi kepada 

masyarakat akan pentingnya menjaga kebersiha, dan pemerintah menyediakan tempat 

pembuangan sampah, jika belum hendaknya kesadaran dari dalam diri masyarakat 

iuntuk berlangganan sokli atau membakar sampah dibelakang atau didepan rumah, 

karena kesadaran dari dalam diri masyarakat tu juga menjadi hal yang paling penting 

dalam menjaga kebersihan lingkungan serta penegakkan hukum yang kuat agar 

masyarakat jera dan tidak membuang sampah secara sembarangan lagi. 
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B. Kendala Da’I dalam menghadapi masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan di desa Way Huwi. 

 Dari Hasil observasi dan Wawancara penulis tentang Kendala – Kendala Da’I 

dalam menghadapi masyarakat yang membuang sampah sembarangan didesa Way 

Huwi sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman beberapa masyarakat terhadap kebersihan dan 

kebersamaan. 

2. Adanya sikap individualisme dan matrealisme di masyarakat. 

3. Adanya penduduk Urbanisasi dari kota yang terbiasa dengan sikap 

individualisme. 

4. Kurangnya kesadaran didalam diri masyarakat. 

5. Tempat pembuangan sampah belum tersedia dan kesadaran masyarakat di 

RT 001/001 belum maksimal 

6. Tempat pembuangan sampah belum tersedia di RT 015/008. 

Berdasarkan kendala tersebut hal ini sesuai dengan bab II  tidak 

tumbuhnya sikap dan kelakuan ramah lingkungan hidup dan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  Dan faktor nya sebagai berikut : pertimbangan ekonomi, 

Kebudayaan, kehidupan, penegakkan hukum yang lemah. Pertimbangan ekonomi 

menjadikan masyarakat memikirkan biaya untuk membayar sokli, masyarakat 

beranggapan dengan membayay Rp 25.000 itu biaya yang mahal padahal jika 

masyarakat sadar akan memperjuangkan iman harga tidak jadi persoalan, kebudayaan 

yakni kebudayaan atau kebiasaan masyarakat didesa way huwi yaitu membuang 
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sampah sembarangan dengan alasan cuma sedikit dan Cuma sekali tetapi jika budaya 

itu di lakukan terus menerus maka lama lama akan merusak lingkungan dan terjadi 

pencermaran, kehidupan yakni dengan masyarakat membuang sampah sembarangan 

menjadikan kehidupan masyarakat terganggu dan tidak nyaman, dan penegakkan 

hukum yang lemah,  sebenarnya jika di way huwi ini jika ketauan masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan maka akan di kenakan denda senilai Rp 2.500.000 

karena denda tersebut pelaku sebisa mungkin untuk tidak ketahuan aparat dalam 

membuang sampah sembarangan diwilayah way huwi baik pelaku di desa way huwi 

maupun pelaku dari luar Way Huwi. Tetapi pada kenyataannya meskipun denda dan 

sanksi itu di tegakkan masih banyak masyarakat yang nekat untuk membuang sampah 

sembarangan di desa Way Huwi ada sebagian masyarakat yang patuh ada juga 

sebagian masyarakat yang nekat membuang sampah sembarangan secara diam diam, 

karena diam diam jadi aparat seperti RT lurah sekdes dll tidak tahu siapa pelaku yang 

membuang sampah, tetapi jika ketahuan langsung diproses untuk dikenakan sanksi 

atau denda, tetapi permasalahanya disini jika pelaku membuang sampah sembarangan 

kebanyakan tidak ketahuan aparat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis, 

Problematika Sampah dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa 

Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, maka penulis 

memberi beberapa kesimpulan sebagai hasil analis data yang telah penulis lakukan 

berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan 

berdasarkan hasil penelitian yang dipadukan dan didukung dari buku penunjang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Problematika Sampah dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan 

Lingkungan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan 

a. Problematika sampah di desa Way Huwi, yang disebabkan oleh 

masalah yang berasal dari masyarakat itu sendiri, meliputi: 

b. Aktivitas Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

desa Way Huwi masih belum maksimal, bersifat individualisme 

dan matrealisme. 

c. Kurangnya Kesadaran dari dalam Diri Masyarakat. 

d. Pemerintah belum menyediakan tempat Pembuangan Sampah. 
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2. Upaya Da’i untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Way Huwi 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.  Adapun upaya-

upaya tersebut adalah: 

a. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu, bapak-bapak serta Risma. 

b. Melakukan pendekatan Aparatur Pemerintah agar paham 

memfungsikan organisasi yang terkait dalam bidang kebersihan. 

c. Masuk dalam panitia pembuatan peraturan desa (Perdes) UUD 

Desa  tentang kebersihan. 

d. Berdakwah melalui dakwah bil haal yaitu mengajak manusia 

kepada jalan ALLAH SWT melalui contoh dan perbuatan yang 

baik, seperti memungut sampah di depan rumah dan lingkungan 

e. Memberikan pengajian kepada ibu-ibu tentang kebersihan di 

tempat sholat. 

f. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuang 

sampah pada tempatnya. 

g. Memberikan pengarahan kepada masyarakat serta memberikan 

informasi mengenai Denda atau sanksi. 

h. Mengontrol dan memantau kepada masyarakat agar masyarakat 

bisa menjaga kebersihan lingkungan di RT 015. 

i. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menggali 

lubang sebagai tempat pembuangan sampah sementara. 
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j. Memberikan pengarahan agar membantu masyarakat dalam 

membuang sampah yaitu dengan berlangganan Sokli. 

3. Kendala – Kendala Da’I dalam menghadapi masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan didesa Way Huwi sebagai berikut: 

a. Kurangnya pemahaman beberapa masyarakat terhadap kebersihan 

dan kebersamaan. 

b. Adanya sikap individualisme dan matrealisme di masyarakat. 

c. Adanya penduduk Urbanisasi dari kota yang terbiasa dengan sikap 

individualisme. 

d. Kurangnya kesadaran didalam diri masyarakat. 

e. Tempat pembuangan sampah belum tersedia dan kesadaran 

masyarakat di RT 001/001 belum maksimal. 

f. Tempat pembuangan sampah belum tersedia di RT 015/008. 

B. SARAN 

Sejalan dengan temuan di lapangan mengenai hambatan penulis disarankan 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Kepada seluruh masyarakat di desa Way Huwi khususnya di RT 001 dan 

RT 015 untuk lebih peduli lagi akan kebersihan lingkungan, ikut serta 

dalam gotong royong, hindarkan sifat individualisme dan matrealisme, 

seperti ikut serta dalam gotong royong dan peduli dengan lingkungan 

sendiri maupun lingkungan sekitar. 
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2. Adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk membuang sampah 

pada tempatnya, membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), 

ikut serta dalam pengajian, ikut serta dalam gotong royong, dan saling 

mencontohkan dalam kebaikan seperti membuang sampah pada tempatnya 

baik dilingkungan sendiri maupun dilingkungan way Huwi. Kesadaran 

dari dalam diri masyarakat  untuk mempunyai prinsip Atur-Dan-Awasi 

(ADA), mengatur diri sendiri dan aparat untuk lebih ketat dalam 

memberikan dalam mengawasi serta memberikan sanksi bagi pelaku yang 

membuang sampah sembarangan. 

3. Pemerintah belum menyediakan tempat pembuangan sampah Sangat 

disarankan agar masyarakat untuk berlangganan sokli bertujuan untuk 

mempermudah dalam membuang sampah, masyarakat untuk tidak 

membuang sampah secara illegal di tempat transit (tempat pembuangan 

sampah sementara). 

4. Masyarakat harus lebih paham akan kebersihan lingkungan, dan 

masyarakat harus lebih taat akan peraturan yang dibuat pemerintah atau 

aparat setempat dan dai harus lebih mencontohkan dalam kebaikan di 

lingkungan sekitar dai seperti membersihkan lingkungan rumah, dan 

gotong royong dimasyarakat terlebih dahulu sebelum Dai memberikan 

materi pengajian tentang kebersihan. 
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5. Dai harus aktiv dalam mengisi di pengajian, dan dalam pengajian nya 

alangkah lebih baik nya jika materi tentang ajakan untuk saling menjaga 

kebersihan dan keimanan. 

6. Dai dalam memberikan materi tentang kebersihan didalam pengajian 

meskipun materi disesuaikan dengan tema alangkah lebih baiknya kalau di 

akhir ceramah nya seorang dai menyelipkan himbauan atau ajakan untuk 

saling menjaga kebersihan, dan peduli sesama manusia karena didalam 

agama islam ketika kita menjaga kebersihan berarti kita memperjuangkan 

keimanan. 

C. PENUTUP 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamiin atas kehadirat Allah Swt, 

yang selalu memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini tentu saja banyak mengalami kesalahan dan kekurangan, 

untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang akan memberikan 

motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tulisan ini. 
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Lampiran  

PEDOMAN WAWACARA DENGAN MASYARAKAT 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentamg kebersihan lingkungan di wilayah Way 

Hui? 

2. Siapa yang membuang sampah? masyaraat dari Way Hui sendiri atau masyarakat 

dari luar? 

3. Apakah faktor yang melatarbelakangi masyarakat utnuk membuang sampah 

sembarangan ? 

4. Bagaimana cara membuang sampah, jika setiap minggu sore terbentuk pasar? 

5. Pada jam berapa biasanya masyarakat membuamg sampah sembarangan? 

6. Apakah ada masyarakat yang membuang sampah pada waktu subuh? 

7. Menurut bapak/ibu seberapa pentingnya kebersihan lingkungan? Dan apa 

alasannya? 

8. Setelah kita tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan apa saja yang harus 

kita lakukan? 

9. Lalu siapa saja yang berperan untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah 

Way Huwi 

10. Menurut bapak/ibu seberapa berpengaruhnya kebersihan lingkungan untuk 

kelangsungan hidup sehari-hari? 

11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kesadaran masyarakat di wilayah Way 

Huwi akan kebersihan lingkungan? 



12. Apa himbauan untuk masyarakat lainnya akan kebersihan lingkungan di wilayah 

Way Huwi ini? 

13. Bagaimana Peran Da’I dalam mengatasi masalah sampah di desa Way Huwi. 

Lampiran 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DA’I 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang masalah sampah di wilayah Way Huwi? 

2. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam mengajak masyarakat agar menjaga 

kebersihan? 

3. Metode apa yang seharusnya dilakukan agar masyarakat paham akan kebersihan 

lingkungan? 

4. Dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan apakah turun 

langsung atau lewat pengajian ibu-ibu? 

5. Bagaimana peran Da’I untuk mengatasi masalah sampah di wilayah Way Huwi? 

6. Apa saja kendala dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan 

lingkungan? 

7. Apa himbauan untuk masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah secara 

diam-diam? 

8. Materi apa saja yang ustadz/ustadzah dalam mengisi di pengajian? 

9. Jadwal kegiatan dimana saja dalam ustadz atau ustadzah mengisi di pengajian? 

 

 

 



Lampiran 

PEDOMAN WAWACARA DENGAN PETUGAS KEBERSIHAN (SOKLI) 

1. Bagaimana cara menanggapi masyarakat yamg membuang sampah sembarangan? 

2. Bagaimana kesadaran masyarakat dengan kehadiran sokli? 

3. Apakah ada sanksi khusus untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan 

ditempat umum? 

4. Apakah dari pihak pemerintah sudah memfasilitasi tempat pembuangan sampah 

atau belum? 

5. Apakah bapak/ibu menegur warga yang membuang sampah secara illegal? 

6. Dimana tempat pembuangan akhir sokli ? 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA KEBERSIHAN 

1. Bagaimana cara menanggapi masyarakat yamg membuang sampah sembarangan? 

2. Setelah dari sokli Apakah ada tempat pembuangan sampah akhir  ? dan dimana 

tempatnya? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati Aktivitas masyarakat  di Desa Way Huwi. 

2. Mengamati Dari mana asal sampah di desa Way Huwi 

3. Mengamati kendala Dai dalam mengatasi kebersihan lingkungan di desa Way 

huwi. 

4. Mengamati sampah yang berserakan di desa Way Huwi 

5. Upaya Dai dalam mengatasi kebersihan lingkungan di desa Way Huwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mencari data sejarah berdirinya Desa Way Huwi. 

2. Mencari data jumlah penduduk  di Desa Way Huwi. 

3.  Mencari struktur kepengurusan Desa Way Huwi. 

4. Foto-foto sampah  di Desa Way Huwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Responden Umur Keterangan 

1 Aryati 38 Warga 001 

2 Zaliana 40 Warga 001 

3 Rezha 20 Warga 001 

4 Aam 39 Warga 015 

5 Siti 40 Warga 015 

6 Yanti 41 Warga 015 

7 Kiswanto 45 Ketua RT 001 

8 Mishudin 46 Ketua RT 015 

9 Cecep Supriyadi 40 Sekdes/Da’i 

10 Ngaliman 35 Da’i 

11 Tating 45 Da’i 

12 Kijan 45 Kepala Rayon 

UPTD 

13 Darsiyah 46 Sokli 

14 Dasimin 48 Sokli 



Lampiran 

 

DAFTAR NAMA-NAMA DA’I 

No Nama-Nama Da’i RT 

1. Ustadz Asep Kholis 011 

2. Ustadz Zainal Arifin Ulum 023 

3. Ustadz Cecep Supriyadi 016 

4. Ustadz Mardiyansyah 026 

5. Ustadz Subhan Arif 003 

6. Ustadz Arwan 001 

7. Ustadzah Tating 001 

8. Ustadz Mubin 001 

9. Drs. Hj. Ngaliman 015 

10. Ustadz Bayu 015 

11. Ustadz Brawi 015 
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NO Tanggal Konsultasi Hal Konsultasi 
Paraf Pembimbing 

I II 

1 28 Oktober 2016 Konsultasi Proposal   

2 12 Februari 2017 Konsultasi Proposal   

3 19 Februari 2017 Konsultasi BAB I dan II   

4 25 Maret 2017 Konsultasi BAB I dan II   

5 30 Maret 2017 ACC Diseminarkan   

6 03 Juli 2017 Pedoman Wawancara   

7 17 Juli 2017 Konsultasi BAB I dan II   

8 20 Juli 2017 Konsultasi BAB III   

9 28 Juli 2017 Konsultasi BAB 1-V   

10 31 Juli 2017 Konsultasi Abstrak   

11 02 Agustus 2017 ACC Munaqosyah   

 

 

 

Mengetahui 
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MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA WAY HUWI 

KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN 

No Tanggal Ujian Munaqosah Notulen Paraf 

1 24 Juli 2017 Septiyana Yunidar Cut Mutia 

Yanti, M.Sos.i 

 

2 24 Juli 2017 Septi Rusnita Yunidar Cut Mutia 

Yanti, M.Sos.i 

 

3 20 Juli 2017 Nia Ferda Sari Septi Aggraini, M,pd  

4 20 Juli 2017 Endah Mita Ayu Septi Aggraini, M,pd  

5 19 Juli 2017 Yuni Fitriyana Yunidar Cut Mutia 

Yanti, M.Sos.i 

 

 

 

Bandar Lampung, 09 Agustus 2017 

Ketua Jurusan KPI 

 

 

Bambang Budiwiranto, M.Ag. MA.(AS)P.Hd 
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DOKUMENTASI 

 

1.1 KegiatanWawancaraMasyarakat RT/Dusun 015/008Desa Way Huwi (ibuAam) 

 

 

 



1.2 KegiatanWawancaraMasyarakat RT/Dusun 015/008 Desa Way HuwiIbuYanti) 

 

1.3 KegiatanWawancaraMasyarakat RT/Dusun 015/008 Desa Way Huwi( IbuSiti ) 

 



1.4 KegiatanWawancaraKetua RT/Dusun 015/008 Desa Way Huwi (BpMishudin) 

 

1.5 DokumentasiSampah Di Desa Way Huwi RT/Dusun 015/008 

 



1.6DokumentasiSampah di Desa Way Huwi RT/Dusun 001/001 yang sudahdibakar 

 

1.7 DokumentasiSampahyagberserakan di Desa Way Huwi RT/Dusun 001/001 

 



1.8 DokumentasiSampah yang berserakan di Desa Way Huwi RT/Dusun 001/001 

 

1.9 DokumentasiSampah yang Brerserakan di Desa Way Huwi RT/Dusun 001/001 

 

1.10 KegiatanWawancaraMasyarakatDesa Way HuwiPedaganggorenganNasiUduk 



 

1.11 Tulisanlaranganmembuangsampahsembarangan di Desa Way Huwi RT 001 

 

1.12 TulisanLaranganmembuangSampahSemabarangan di RT 001 



 

1.13 Sampah yang di buangolehoknum yang 

tidakbertanggungjawabagenkarapadatanggal 07 juli 2017 di RT/001 

 

 

1.14 Wawancaradenganpetugaskebersihan di Desa Way Huwi (BpSudirman) 



 

 

1.15 WawancaradenganPetugasKebersihanDesa Way Huwi (IbuDarsiyah) 

 

1.16 WawancaradenganPetugasKebersihan di desa Way Huwi 



 

1.17 DokumentasiKerjaPetugasKebersihan (Sokli) Desa Way Huwi 

 

1.18 DokumentasiKerjaPetugasKebersihan (Sokli) Desa Way Huwi 

 



 

1.19 Sampah illegal yang berserakan di Area Transit Sokli 

 

1.20  Mobil yang mengangkutSampahdariSokliseluruhbandarlampungdibuangke TPA 

(TempatpembuaganAkhir) di teluk. 
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1  

2 Dr. Abdul Syukur, M. Ag Penguji I 1  

3 Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos. I Penguji II 1  

4 Dr. H. Rosidi, MA Pembimbing 1 1  

5 Nasirudin, S. Sos Perpustakaan FDIK 1  
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Prof. Dr. H. M. Afif Anshori 
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Mengetahui, 

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

 

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli.,M.Si 
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Nomor : B.      /In.04/DD/PP.013/07/2017 

Sifat : Penting 

Lampiran : - 

Prihal : Bebas Perpustakaan 

 

 

Kepada Yth, 

Kepala Perpustakaan FDIK UIN Raden Intan Lampung 

 

Assalamualaikum warohmarullahi wabarokatuh 

Nama  :   Anisa Mastuti 

Npm  :   1341010104 

Jurusan  :   Komunikasi & Penyiaran Islam 

Fakultas  :   Dakwah & Ilmu Komunikasi 

 

Telah menempuh ujian munaqosah pada tanggal 09 Agustus 2017 dinyatakan LULUS, untuk 

dapat dibuatkan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan sebagai surat pengambilan ijazah yang 

bersangkutan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih. 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

     Kepala Bagian Tata Usaha 

 

 

Dra. Hj. Siti Maimunah, M.E.I 

    NIP.196302061990012001  


