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PENGELOLAAN SAMPAH SABTU DALAM MENANAMKAN KARAKTER 

PEDULI LINGKUNGAN DAN PEDULI SOSIAL DI SD MUHAMMADIYAH 

PLUS MALANGJIWAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Program pengelolaan sampah 

Sabtu di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan dalam menanamkan karakter peduli 

lingkungan dan peduli sosial; 2) Proses pelaksanaan sampah Sabtu di SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan dalam menanamkan karakter peduli lingkungan 

dan peduli sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan teknik sumber. Teknik  

analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Dalam program 

pengelolaan sampah Sabtu mendapatkan antusias siswa dari warga sekolah maupun 

luar sekolah dan berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan sikap peduli 

terhadap lingkungan dan sosial; 2) Proses pelaksanaan sampah Sabtu berjalan dengan 

baik dengan adanya penyediaan kantong plastik dan tempat pengumpulan sampah 

sementara berupa keranjang sampah. 

Kata Kunci : Sampah, Peduli Lingkungan dan Peduli Sosial 

 

Abstract 

This study aims to describe: 1) Saturday's waste management program at the 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan Elementary School in instilling the character of 

environmental care and social care. 2) The process of carrying out Saturday's waste at 

the Muhammadiyah Plus Malangjiwan Elementary School in instilling environmental 

and social care characters This type of research is a qualitative research with a 

descriptive design. The data used are primary data and secondary data. Data 

collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The 

validity of the data used is triangulation of techniques and source techniques. Data 

analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation, 

and drawing conclusions. The results of the study are as follows 1) In the Saturday 

waste management program, students get enthusiasm from both school and non-

school residents and run well so as to foster a caring attitude towards the environment 

and social. 2) Saturday's waste implementation process went well with the provision 

of plastic bags and a temporary garbage collection place in the form of a waste 

basket. 

Keywords: Waste, Environmental Care and Social Care 
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1. PENDAHULUAN  

Sampah sekarang menjadi salah satu permasalahan terbesar di negara Indonesia. 

Sampah yang ada saat ini jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Apabila 

dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi bencana banjir di negara Indonesia. Kodoatie 

(Suryani 2014: 72) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat 

padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan 

atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Berbagai upaya 

penanganan dan pengelolaan sampah gencar dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan 

sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah, selaras dengan apa yang dilakukan 

oleh pemerintah, saat ini banyak sekolah dasar yang menerapkan pendidikan karakter 

peduli lingkungan dan peduli sosial kepada para siswanya. Sekolah menjadi salah 

satu tempat yang sangat berperan dalam menerapkan pendidikan karakter. Anak-anak 

yang sekolah sebagian besar menghabiskan waktunya di sekolah, sehingga apa yang 

didapatkan disekolah akan mempengaruhi karakternya. 

Banyak kegiatan yang dapat dikembangkan dalam rangka penerapan 

pendidikan karakter terutama karakter peduli lingkungan dan peduli sosial. Melalui 

pendidikan karakter yang diimplementasikan melalui institusi pendidikan, diharapkan 

moralitas anak bangsa bisa segera teratasi. Selain itu, diharapkan di masa yang akan 

datang terlahir generasi bangsa dengan karakter yang baik serta peduli lingkungan 

dan peduli sosial. Salah satu karakter yang tidak kalah penting untuk di tanamakan 

pada diri peserta didik sejak dini ialah sikap peduli terhadap lingkungan dan peduli 

sosial. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi Narwanti (2011: 30) . 

Sedangkan peduli sosial adalah sikap atau tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan Fadillah (2014: 204) 

Nilai karakter berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Selain itu, mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin 
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memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Lingkungan 

seharusnya dipahami sebagai faktor penting dalam membentuk karakter para siswa 

yang belajar di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan. Sekolah ini merupakan salah 

satu sekolah yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah 

sebagai tempat pembelajaran sekaligus membangun kesadaran warga sekolah untuk 

peduli terhadap lingkungan dan peduli sosial.  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif yang dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. 

Penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan dan penelitian ini 

dilakukan di bulan April sampai Agustus 2019. Teknik analisis data model interaktif 

menggunakan model Miles dan Hubberman yang terdiri dari reduksi, display data, 

serta penarikan kesimpulan (Ibrahim 2015: 108). Keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi teknik dengan mengecek data yang diperoleh dengan teknik yang 

berbeda dan teknik sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kepala 

sekolah dan guru, orang tua, dan siswa di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan. 

Data yang diperoleh disini adalah kualitatif. Sumber data yaitu kata-kata dan tindakan 

yang dikumpulkan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang 

terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa. Data tambahan dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi program sekolah dan kegiatan sekolah. Kehadiran 

peneliti disini adalah sebagai instrument kunci yang bertugas untuk melakukan fokus 

penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data, dan membuat kesimpulan dari 

temuannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 

dan juga dokumentasi.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Program pengelolaan sampah sabtu di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan dalam menanamkan karakteristik peduli lingkungan dan peduli 

sosial 

Hasil temuan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan dalam program pengelolaan  

sampah sabtu dalam menanamkan karakter peduli lingkungan dan peduli sosial 

adalah dalam program pengelolaan sampah selalu menanamkan nilai sikap peduli 

lingkungan dan sosial terhadap siswa.  Selaras yang disampaikan oleh Iswari (2017) 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam evaluasi penerapan adiwiyata 

untuk membentuk perilaku peduli lingkungan dikalangan siswa terdapat hubungan 

antara penerapan adiwiyata dengan pembentukkan pengetahuan, sikap dan tindakan 

dikalangan siswa. 

Di SD Malangjiwan tersebut hanya memfasilitasi kantong tas sampah yang 

diberikan kepada setiap siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mengumpulkan 

sampah baik dari rumah maupun lingkungan sekolah dan keranjang sampah  sebagai 

tempat penampungan sampah sementara disekolah. Pernyataan tersebut serupa 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Raharjo (2014) dimana hasil penelitianya 

menunjukan bahwa dalam penerapan program PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) 

disekolah sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku yang dapat menimbulkan 

penanaman karakter terutama karakter peduli lingkungan pada diri siswa. Selain itu 

dengan adanya kegiatan sampah sabtu di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan yang 

mempunyai tujuan sama yaitu penanaman karakter sikap peduli lingkungan pada 

program tersebut.  

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Sjoraida 

(2019) dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa dalam praktik pengelolaan 

sampah di masyarakat dapat menumbuhkan karakter ekologis serta dalam program 

tersebut mendapat hasil manfaat yang baik dan dapat menumbuhkan ekonomi 

masyarakat. Selain itu dengan adanya kegiatan sampah sabtu di SD Muhammadiyah 

Plus Malangjiwan yang mempunyai manfaat yang hasil penjualannya dapat 
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membantu siswa yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan sikap peduli 

sosial pada diri siswa . Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Licy (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa pendidikan 

lingkungan akan menanamkan budaya kesadaran pengelolaan limbah sampah untuk 

memperbaiki lingkungan yang rusak. Selain itu dengan adanya kegiatan sampah sabtu 

di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan yang bertujuan menumbuhkan sikap peduli 

lingkungan dan peduli sosial.  

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Chawla 

(2009) dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa penanaman sikap karakter 

peduli lingkungan dan peduli sosial perlu dikembangkan sejak dini. Hal tersebut 

sangat berkaitan dengan adanya kegiatan sampah sabtu di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan yang bertujuan menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan peduli 

sosial yang dilakukan sejak dini.  

 

3.2 Proses pelaksanaan sampah sabtu di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

dalam menanamkan karakteristik peduli lingkungan dan peduli sosial 

Hasil temuan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan dalam proses pelaksanaan 

sampah sabtu dan kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan sampah sabtu 

adalah dalam program pengelolaan sampah, sekolah menyediakan kantong tas 

sampah untuk dibagikan kepada setiap siswa dan keranjang sampah sebagai tempat 

penampungan sampah sementara disekolah. Setiap siswa memiliki kesadaran untuk 

membawa sampah kesekolah kemudian sampah dipilah dari organik dan anorganik, 

dikumpulkan menjadi satu ketempat penampungan berupa keranjang sampah, 

kantong plastik di kembalikan lagi kepada siswa untuk dibawa pulang dan dapat diisi 

kembali oleh siswa. Setelah disekolah terkumpul di jual pengepul sampah yang sudah 

disortir. Setelah disortir dalam jangka waktu tertentu pengepul sampah akan datang 

kesekolah untuk memberikan uang. 

Pernyataan tersebut juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suryani (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengelolaan sampah 
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melalui cara menerapkan program bank sampah yang dalam pelaksanaannya dan 

pengelolaannya sangat didukung oleh masyarakat sekitar dan berdampak positif 

seperti halnya kegiatan sampah sabtu di SD Plus Malangjiwan yang dalam sistem 

pelaksanaan dan pengelolaannya mendapat antusias dan respon yang baik oleh warga 

sekolah. Pendapat yang dipaparkan Widyaningrum (2016) dalam hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa penerapan sikap peduli lingkungan perlu adanya proses 

pembelajaran serta kurikulum tentang lingkungan dengan adanya penambahan hal 

tersebut selain adanya kegiatan seperti sampah sabtu di SD Plus Malangjiwan juga 

sistem pembelajaran mengenai lingkungan. 

Pendapat yang dipaparkan Widyaningrum (2015) dalam hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa penerapan, sistem pengelolaan serta informasi tentang limbah 

sampah yang dilakukan dalam kegiatan IBM hal tersebut selain adanya kegiatan 

seperti sampah sabtu di SD Plus Malangjiwan juga sistem pembelajaran mengenai 

lingkungan. Pendapat yang dipaparkan Paul (2012) dalam hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah dapat dilakukan 

pengumpulan sampah melaui pengepul, hal tersebut bisa menambah perekonomian 

masyarakat. Hal tersebut sama dengan adanya kegiatan seperti sampah sabtu di SD 

Plus Malangjiwan juga menggunakan sistem pengumpulan sampah ke pengepul. 

Pendapat yang dipaparkan Mackenzie (2010) dalam hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa program aksi mengenai pengurangan limbah sekolah melalui 3R 

kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang, dapat menerapkan program pendidikan 

berbasis sekolah. Hal tersebut sama dengan adanya kegiatan seperti sampah sabtu di 

SD Plus Malangjiwan yang dapat menumbukan sikap peduli sosial dan peduli 

lingkungan. Berdasarkan penelitian yang relevan, terori yang mendukung maka 

disimpulkan bahwa dalam wujud menanamkan rasa sikap peduli lingkungan dan 

peduli sosial, perlu penanaman pada diri siswa sejak dini agar terciptanya 

pembentukan karakter siswa terhadap sikap peduli lingkungan dan sosial. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 1) Dalam program pengelolaan sampah sabtu mendapatkan antusias 

dari warga sekolah maupun luar sekolah dan berjalan dengan baik sehingga dapat 

menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sosial; 2) Proses pelaksanaan 

sampah Sabtu berjalan dengan baik dengan adanya penyediaan kantong plastik dan 

tempat pengumpulan sampah sementara berupa keranjang sampah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan pengelolaan sampah sabtu 

sebagai uapaya menanamkan nilai-nilai sikap peduli lingkungan dan peduli sosial 

siswa di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan. Pengelolaan sampah dapat 

bermanfaat, selain untuk menjaga lingkungan sekitar juga dapat membantu siswa 

yang membantu siswa untuk meringankan pembiayan sekolah, selain itu juga dapat 

menumbuhkan sikap kesadaran siswa dalam peduli lingkungan. Dalam hal tersebut 

kepala sekolah, guru atau anggota sekolah yang lain dapat menjadikan program ini 

lebih baik dalam jangka panjang melalui pelaksanaan pengelolaan program dengan 

sungguh-sungguh. Pengelolaan sampah dapat bermanfaat bagi masyarakat, warga 

sekolah maupun siswa untuk dapat dijadikan sebagai sedekah sampah bagi orang 

yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut dapat menumbuhkan karakter dan nilai-

nilai sikap peduli lingkungan dan peduli sosial kepada siswa. 
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