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RINGKASAN 

 

Vinanti Dwi Kirana, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya, September 2016, Partisipasi dan Keberlanjutan Masyarakat Dalam 

Mewujudkan Kampung Hijau, Dosen Pembimbing Dian Kusuma Wardhani, ST., MT dan 

Ibu Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT. 

 

Kampung hijau merupakan salah satu bentuk pembangunan partisipatif untuk melestarikan 

fungsi lingkungan. Kampung RW 03 Sukun Kota Malang dipilih menjadi lokasi studi 

karena telah berhasil mencapai predikat kampung hijau dengan mengikuti berbagai lomba 

pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan kampung hijau yaitu pemilahan sampah, 

pembangunan biopori, pembangunan batu terapi, serta penghijauan melalui analisis 

partisipasi masyarakat dengan menggunakan skema dan skoring. Tujuan kedua adalah 

mengevaluasi kampung hijau RW 03 Sukun mengenai tingkat keberlanjutan masyarakat 

yang terdiri atas kepemimpinan, modal sosial, monitoring dan evaluasi, teknologi sarana 

dan prasarana serta pembiayaan dengan menggunakan metode scoring dan digambarkan 

dengan diagram radar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang telah mencapai 

tahap pemeliharaan adalah pemilahan sampah dan penghijauan sedangkan yang hanya 

mencapai tahap pengendalian adalah kegiatan pembangunan biopori dan pembangunan 

batu terapi. Kegiatan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai nilai paling 

tinggi adalah kegiatan penghijauan sedangkan kegiatan dengan nilai terendah adalah 

kegiatan pembangunan biopori. Keberlanjutan masyarakat RW 03 diketahui bahwa dari 

lima komponen aspek keberlanjutan, tiga diantaranya telah mencapai progres yang baik 

menuju keberlanjutan yaitu aspek kepemimpinan, modal sosial, serta teknologi sarana dan 

prasarana sedangkan dua aspek diantaranya masih mencapai permulaan yang baik menuju 

keberlanjutan yaitu monitoring dan evaluasi serta pembiayaan.  

Kata Kunci: Kampung hijau, Keberlanjutan Masyarakat, Partisipasi masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Vinanti Dwi Kirana, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of 

Engineering, University of Brawijaya, September 2016, Participation and Sustainability 

Community to Creating Green Kampoong (Study case, RW 03 Sukun Malang City), 

Supervisor Dian Kusuma Wardhani, ST., MT and Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT 

 

Green kampoong is one of the participative development to conserve environmental 

function.Kampong RW 03 Sukun Malang City is selected to be a study location due to 

success in achieving green village predicate by participating in various eco-managing 

based event. The purpose of this study to understand the participation level of community 

through green kampong activity which are garbage sorting, constructing biopores and 

“theraphy stones” and also reboitation through community participation quality using 

scheme and scoring method. The second purpose of this study is to evaluate green 

kampong RW 03 Sukun about the sustainablity level of society which includes leadership, 

social capital, monitoring and evaluation, tools and infrastructure technology also 

financing using scoring method and radar graph. Study result showed that activities which 

has been done through community participation that achieved until maintenance stage are 

garbage sortingand and reboisation, meanwhile activities which only reached controlling 

stage  are constracting biopores and theraphy stones. The highest community participation 

level found at reboisation activity and the lowest participation level is in constructing 

biopores activity. The sustainability of the community rw 03 Sukun known  that of the five 

components aspects the sustainability of , three of whom were have achieved good 

progress toward the sustainability of the aspects leadership , social capital , and technology 

facilities and infrastructure while two aspects of whom were still achieved a good start 

toward sustainability of the aspects monitoring and evaluation and financing. 

Keywords: Green Kampoong, Community sustainablity,  Community participation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan yang bersifat partisipatif merupakan pembangunan dengan melibatkan 

semua elemen masyarakat dengan berpartisipasi mencurahkan pemikiran dan sumber daya 

yang dimiliki (Devi et al, 2012). Bentuk pembangunan partisipatif salah satunya dapat 

dicontohkan melalui berhasilnya suatu program penghijauan khususnya yang berada di 

kampung perkotaan. Menurut Raisya dan Bitta (2015) menjelaskan bahwa kampung kota 

merupakan sebuah perumahan atau pemukiman yang mempunyai kesamaan seperti 

kampung di pedesaan, akan tetapi  berada di  perkotaan. Selain itu, menurut Nugroho 

(2009) permukiman dengan tipe kampung merupakan tipe permukiman lama/asli kota-kota 

Indonesia dengan rumah-rumah yang berada pada daerah kota dan kebanyakan tidak dapat 

dijangkau dengan mobil maupun motor. Kampung di dalam kota juga memliki 

karakteristik tersendiri seperti pada kehidupan sebuah desa yang masih nampak pada 

sistem sosial dan budaya yang mengikat. Hal ini tentunya mendorong kampung sebagai 

salah satu bagian pembentuk sebuah kota di Indonesia dengan pembangunan yang lebih 

menggambarkan segi humanitas dan urbanitas kehidupan kota. 

Program penghijauan yang diselenggarakan melalui gerakan kampung hijau pada 

kampung-kampung perkotaan bertujuan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan 

permukiman (Puspita dan Santy, 2013). Menurut buku pedoman dan penilaian kampung 

hijau tahun 2007 (Dalam  Puspita dan Santy, 2013), kampung hijau adalah kampung yang 

diselenggaran sebagai upaya melestarikan fungsi lingkungan dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) DKI 

Jakarta tahun 2013, gerakan kampung hijau merupakan salah satu dari bentuk upaya 

pengelolaan lingkungan dengan komponen – komponen gerakan tersebut seperti 

pengolahan limbah rumah tangga, kebersihan dan keteduhan, menciptakan RTH 

semaksimal mungkin serta meningkatkan sanitasi lingkungan. Selain itu, tidak sedikit 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemukiman, 

salah satunya melalui gerakan penghijauan dan lomba penghijauan antar pemukiman 

secara rutin  (Yakub P. et al, 2013). 
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Menurut Aprianto, (2008) kampung hijau merupakan sebutan bagi suatu daerah 

pemukiman warga baik di tingkat RT  maupun RW yang menerapkan pengelolaan 

lingkungan berbasis komunitas. Agar dapat berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan 

tersebut tentunya harus didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut 

bertujuan agar keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan tidak 

hanya dilihat dari konteks yang sempit atau dilihat hanya sebagai obyek saja akan tetapi 

justru masyarakat merupakan subyek atau pelaku.  

Masyarakat berperan sebagai pelaku yang melakukan upaya mewujudkan kampung 

hijau sebagai permukiman berkelanjutan. Permukiman terdiri dari dua elemen dasar yaitu 

wadah dan isi. Sedangkan isi yang dimaksud yaitu berupa manusia dan hubungan 

masyarakat di dalamnya. Keberhasilan penerapan permukiman berkelanjutan melalui 

program kampung hijau memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran 

sosial terpadu serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat melalui pemerintahan dan  

kelembagaan sosialnya (Firdausi dan Iwan, 2015). Program gerakan kampung hijau 

mampu membangun karakter masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan agar 

tetap terjaga dan melekat pada kepribadian warga. Karakter akan muncul pada sosok-sosok 

yang ditentukan dengan persetujuan dan melalui proses seleksi bagi orang yang mampu 

berkontribusi serta membawa pengaruh positif. Menurut Suroso et al (2014), karakteristik 

masyarakat dipengaruhi oleh dua  faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Karakter 

masyarakat tersebut dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan pembangunan melalui bentuk partisipasi yang diwujudkan. Kontribusi bentuk 

partisipasi masyarakat yang dapat diberikan baik dalam bentuk nyata (memiliki wujud) 

maupun dalam bentuk tidak nyata (abstrak).  

Salah satu kota yang sedang gencar menggerakkan pembangunan partisipatif melalui 

gerakan kampung hijau ialah Kota Malang. Pembangunan partisipatif tersebut 

dilaksanakan untuk membuat rencana guna mewujudkan Green City Action (Bappeda Kota 

Malang, 2015) seperti di RW 03 Kelurahan Sukun, yang lebih dikenal dengan sebutan 

“kampung hijau” atau “kampung terapi”. Kampung ini merefleksikan masyarakat peduli 

lingkungan yang mana wujud tersebut dapat terlihat pada ruang-ruang asri yang tercipta di 

dalam kampung hijau ini. Keasrian kampung RW 03 mendapat respon baik serta apresiasi 

membanggakan yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungkan Hidup (Malang Post, 

2013). Kampung ini banyak meraih prestasi bidang lingkungan mulai dari skala kota 

hingga nasional. Prestasi tersebut dilatar belakangi oleh partisipasi masyarakat dengan 

merefleksikan kebiasaan-kebiasaan peduli terhadap lingkungan yang diterapkan mulai 
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sebelum tahun 2009 program kampung hijau diselenggarakan hingga pada tahun 2015 

yang masih dipertahankan. Kemauan masyarakat dalam melaksanakan program ini 

dikarenakan keinginan dari masyarakat untuk hidup sehat serta memperbaiki kualitas 

lingkungan permukiman yang mana pada tahun ketahun telah dilakukan oleh 

masyarakat.Untuk mengetahui partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

mewujudkan gerakan kampung hijau digunakan analisis partisipasi masyarakat dengan 

menggunakan skema yang menjelaskan mengenai perbaikan kualitas permukiman yang 

dilakukan masyarakat secara berkesinambungan dan terus berlanjut hingga pada saat ini. 

Keberlanjutan masyarakat dalam menjalankan suatu program merupakan hal yang 

sangat penting untuk menjaga proses pengelolaan yang sudah terbina. Tata kelola yang 

baik dilakukan oleh pelaku pembangunan yaitu masyarakat sehingga pada penelitian ini 

mengkaji aspek sosial yang berkaitan dengan masyarakat dikarenakan masyarakat 

merupakan subyek atau pelaku dalam melaksanakan suatu pembangunan. Selain itu, 

masyarakat yang bertempat tinggal di kampung kota menjadi perekat kehidupan sosial 

karena memiliki ruang bersama yang dapat digunakan secara kolektif dan identik dengan 

kehidupan bermasyarakatnya. Tradisi atau budaya dengan saling berinteraksi antara 

masyarakat satu dengan yang lainnya seperti saling menyapa, saling bersilaturahim dan 

saling membantu (gotong royong) yang masih kuat dan melekat seperti pada masyarakat 

RW 03. Kampung RW 03 ini menjadi salah satu kampung percontohan terutama mengenai 

bagaimana kehidupan sosial masyarakat dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kampung 

hijau sehingga menjadi pembelajaran bagi kampung-kampung lain yang akan maupun 

sedang menggerakkan program kampung hijau ini. Sehingga hal tersebut tidak hanya 

sekedar bermanfaat bagi kampungnya sendiri akan tetapi juga berlanjut diteruskan oleh 

kampung-kampung lain. 

Mengingat pelaksanaan program kampung hijau yang dirintis oleh masyarakat pada 

tahun 2009 dan terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol serta 

pemanfaatan hasil kegiatan maka diperlukan evaluasi mengenai tingkat keberlanjutan 

masyarakat untuk kedepannya dalam melaksanakan suatu program. Evaluasi tersebut 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan masyarakat agar dapat mempertahankan 

prestasi yang diraih pada masa yang akan datang serta memberikan arahan sebagai upaya 

meningkatkan keberlanjutan masyarakat.   
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1.2 Identifikasi masalah 

Adapun isu permasalahan yang muncul kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan 

keberlanjutan masyarakat RW 03 Sukun Kota Malang yang didapatkan dari Forum Group 

Discussion (FGD) pada kegiatan PKM serta wawancara pada saat survei pendahuluan 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 1 Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), 2015 

1) Sebesar 69% masyarakat RW 03 yang bekerja dan 31% masyarakat yang tidak 

bekerja, tentunya hal tersebut berkaitan dengan waktu luang yang dimiliki oleh 

masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengikuti seluruh kegiatan kampung 

hijau (Survei pendahuluan, 2015). 

2) Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan masyarakat remaja RW 03 Sukun 

dalam mengikuti kegiatan kampung hijau masih rendah, hal tersebut 

dikarenakan masyarakat remaja  RW 03 pada umumnya tergabung dalam 

kelembagaan karang taruna yang mana kelembagaan tersebut masih belum 

terintegrasi dengan kegiatan kampung hijau. 

3) Kegiatan yang berkaitan dengan kampung hijau tidak seluruhnya dilaksanakan 

dengan jangka waktu yang panjang, melainkan hanya mempunyai jangka waktu 

yang pendek dikarenakan tidak adanya inovasi sebagai bentuk kegiatan tindak 

lanjut sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun dalam hal 

pengontrolan seperti pada kegiatan pengadaan biopori dan pembangunan batu 

terapi (Survei pendahuluan, 2015).  

4) Adapun komponen keberlanjutan masyarakat terdiri atas kepemimpinan, modal 

sosial, monitoring dan evaluasi, teknologi sarana dan prasaranaserta pembiayaan 

(Halwatul dan Iwan, 2012). Masing-masing RT di kampung hijau RW 03 

mempunyai potensi yang berbeda, diharapkan dengan melihat potensi pada 

masing-masing RT tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar 

tetap berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan kampung hijau. 

5) Sebesar 2% masyarakat yang ikut serta tergabung dalam kelembagaan UKM. 

Sedikitnya keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan tersebut 
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membuat pengetahuan masyarakat masih minim untuk meningkatkan 

pemasukan kampung hijau RW 03 agar dapat berkembang secara mandiri dan 

mengurangi ketergantungan pada pihak luar dalam segi pembiayaan.  

 

1.3 Rumusan masalah 

Peneliti akan mengkaji lebih lanjut berdasarkan beberapa identifikasi permasalahan, 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana karakteristik masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam 

mewujudkan kampung hijau? 

2) Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan 

kampung hijau? 

3) Bagaimana keberlanjutan masyarakat dalam mewujudkan kampung hijau? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada kajian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi karakteristik masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun Kota 

Malang yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kampung hijau 

2) Mengetahui partisipasi masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang 

dalam mewujudkan kampung hijau 

3) Menilai keberlanjutan masyarakat RW 03 Sukun dalam mewujudkan kampung 

hijau. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian “Partisipasi dan keberlanjutan masyarakat dalam upaya 

mewujudkan kampung hijau RW 03 Sukun, Kota Malang” adalah sebagai berikut: 

1) Bagi kalangan akademisi 

Manfaat bagi kalangan akademisi untuk mengetahui partisipasi yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat serta keberlanjutan masyarakat dalam mewujudkan 

kampung hijau.  

2) Bagi instansi terkait 

Manfaat bagi kalangan instansi terkait yaitu sebagai referensi yang dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian yang serupa di masa yang akan datang, 

khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program kampung 

hijau berbasis partisipasi maupun komunitas. 
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3) Bagi masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat yakni sebagai pembelajaran untuk keberlanjutan 

kampung hijau yang telah diciptakan. 

 

1.6 Ruang lingkup 

1.6.1 Ruang lingkup materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan terhadap 

pembahasan masalah. Lingkup materi dalam penelitian ini meliputi: 

1. Karakteristik masyarakat yang ikut serta berpartisipasi melalui faktor internal 

yang terdiri atas usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan 

lama tinggal serta faktor eksternal yang terdiri atas komunikasi dan 

kepemimpinan (Suroso et al, 2014). 

2. Masyarakat yang menjadi responden merupakan masyarakat dengan usia 17-65 

tahun, dikarenakan kelembagaan yang terdapat di RW 03 pada usia yang paling 

muda (remaja) adalah kelembagaan karang taruna sehingga dilakukan 

pembatasan materi pada usia responden dan penggolongan usia dengan mengacu 

pada tinjauan  dari Depkes RI tahun 2009 yakni: 

a. Remaja    :15-25 Tahun 

b. Dewasa awal  : 26-35 Tahun 

c. Dewasa akhir  : 36-45 Tahun 

d. Masa lansia awal : 46-55 Tahun 

e. Masa lansia akhir : 56-65 Tahun 

Lama tinggal masyarakat didasarkan pada tinjauan Aprianto (2008) terbagi mulai 

dari ≤15 tahun, 16-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan 31 - ≥ 35 tahun. 

3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kampung hijau RW 03 Kelurahan 

Sukun Kota Malang melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung berkaitan 

dengan kampung hijau mulai dari sebelum mengikuti lomba pada tahun 2009 

hingga tahun 2015.  

4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat di kampung hijau merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk memperbaiki lingkungan permukiman kampung hijau RW 03. 

Proses kegiatan tersebut digambarkan dengan skema dengan mengidentifikasi 

partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pemeliharaan. 
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5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat di kampung hijau yang akan dilakukan analisis 

partisipasi masyarakat merupakan kegiatan utam. Kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan yang dimulai dari sebelum kampung RW 03 ini dikenal dengan sebutan 

kampung terapi atau kampung hijau pada tahun 2009. Adapun kegiatan yang 

dimaksud adalah pemilahan sampah, biopori, pembangunan batu terapi, serta 

penghijauan. 

6. Pada penelitian ini keterkaitan karakteristik internal masyarakat (Suroso et al, 

2014) dengan tahap partisipasi masyarakat (Bryan, 2015 dan Wardhani, 2012) 

dilakukan hanya untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kampung hijau. 

7. Pembatasan materi mengenai bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh 

masyarakat mengacu pada hasil penelitian Prianto (2011) yang menyatakan bahwa 

salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu 

dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti serta harta berupa iuran. 

Selain itu, masyarakat juga mengadakan pertemuan warga seperti pertemuan yang 

dilakukan satu kali dalam sebulan, dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW 

maupun tingkat RT. 

8. Keberlanjutan masyarakat dalam menjalankan suatu program merupakan hal 

yang sangat penting untuk menjaga proses pengelolaan yang sudah terbina 

(Halwatul dan Kustiawan, 2012). Pembatasan materi dalam penelitian ini pada 

indikator aspek keberlanjutan masyarakat yang meliputi kepemimpinan, modal 

sosial, monitoring dan evaluasi, teknologi sarana dan prasarana, dan pembiayaan. 

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang terdapat dalam penelitian ini adalah kampung RW 03 

Sukun Kota Malang dengan batas administrasi yaitu: 

a. Batas Sebelah Utara : Perumahan Sukun Permai Kelurahan Sukun 

b. Batas Sebelah Timur : Jalan S. Supriyadi 

c. Batas Sebelah Selatan : Jalan S. Supriyadi 

d. Batas Sebelah Barat : Makam Sukun 
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Gambar 1. 2 Peta Orientasi Kelurahan Sukun Terhadap Kecamatan Sukun
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Gambar 1. 3 Peta Orientasi Kelurahan Sukun Terhadap Kecamatan Sukun 
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Gambar 1. 4 Lokasi Wilayah Studi Tugas Akhir 2016
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian dari dasar penulisan laporan penelitian yang 

berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait, ruang lingkup 

yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka 

pemikiran dan sistematika pembahasan 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini mendeskripsikan landasan teori sebagai acuan maupun framework 

untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan seperti teori mengenai 

karakteristik, bentuk partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan masyarakat 

dalam aspek sosial. Studi terdahulu digunakan sebagai referensi dalam 

penyusunan penelitian. Terlebih dahulu melakukan penyusunan mengenai 

teori-teori ini dalam sebuah kerangka untuk melihat keterkaitan antar teori 

yang dapat digunakan untuk menjawab variabel penelitian yang telah 

ditentukan, sehingga pembahasan akan lebih relevan, karena didasarkan pada 

sumber yang jelas. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang kerangka teknik operasional pelaksanaan penelitian 

dengan menguraikan jenis penelitian, definisi operasional, diagram alir 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan jumlah 

sampel, metode analisis data, kerangka analisis, dan desain survei yang akan 

digunakan sebagai acuan pada saat turun ke lokasi studi. 

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan data empiris dan olahan dari hasil survei. Selain itu, juga 

berisi mengenai pemaparan hasil temuan di lapangan dan analisa yang 

digunakan sesuai dengan indikator dan metode yang ada. 

5) BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan simpulan dari hasil pembahasan yang menjawab rumusan 

penelitian dan temuan baru hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan 

saran dan rekomendasi bagi pihak yang turut serta berpartisipasi dalam upaya 

mewujudkan kampung hijau RW 03 Sukun Kota Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kampung 

2.1.1 Kampung kota 

Menurut Raisya dan Bitta (2015) menjelaskan bahwa kampung kota merupakan 

sebuah perumahan atau pemukiman yang mempunyai kesamaan seperti kampung di 

pedesaan, akan tetapi  berada di  perkotaan. Selain itu, menurut Nugroho (2009) 

permukiman dengan tipe kampung merupakan tipe permukiman lama/asli kota-kota 

Indonesia dengan rumah-rumah yang berada pada daerah kota dan kebanyakan tidak dapat 

dijangkau dengan mobil maupun motor. Kampung di dalam kota juga memliki 

karakteristik tersendiri yang terdapat kehidupan sebuah desa yang masih nampak pada 

sistem sosial dan budaya yang mengikat. Hal ini tentunya mendorong kampung sebagai 

salah satu bagian pembentuk sebuah kota di Indonesia dengan pembangunan yang lebih 

menggambarkan segi humanitas dan urbanitas kehidupan kota. 

Kampung juga menjadi perekat kehidupan sosial karena memiliki ruang bersama 

yang dapat digunakan secara kolektif. Karena kehidupan kampung sangat menekankan 

tradisi atau budaya saling menyapa, saling bersilaturahim dan saling membantu. Karena 

itulah kampung-kota harus dipertahankan keberlanjutannya (Firdausi dan Iwan, 2015). 

2.1.2 Kampung hijau 

Menurut buku pedoman dan penilaian kampung hijau tahun 2007 (Dalam  Puspita 

dan Santy, 2013), kampung hijau adalah kampung yang diselenggarakan sebagai upaya 

melestarikan fungsi lingkungan. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) 

DKI Jakarta tahun 2013, gerakan kampung hijau merupakan salah satu dari bentuk upaya 

pengelolaan lingkungan dengan komponen – komponen  gerakan tersebut seperti 

pengolahan limbah rumah tangga, kebersihan dan keteduhan, menciptakan RTH 

semaksimal mungkin serta meningkatkan sanitasi lingkungan. Gerakan kampug hijau tidak 

lepas dari peran dan upaya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan itu 

sendiri yang dimulai dari kegiatan lokal di kampung-kampung sebagai bentuk kesadaran 

masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya (Lailia, 2014). 
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 Apabila dilihat dari pengertiannya kampung berkaitan dengan  perekat kehidupan 

sosial masyarakat. Wilayah studi penelitian yang berlokasi di RW 03 Kelurahan Sukun ini 

merupakan salah satu kampung kota di Kota Malang, dan untuk menjaga dan melestarikan 

fungsi lingkungan kampung ini mewujudkannya dengan menyelenggarakan kampung hijau 

melalui pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan tersebut direfleksikan dengan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan lokal yang mendukung pengelolaan tersebut yang 

membutuhkan peran dan upaya kesadaran masyarakat. 

 

2.2 Pengelolaan lingkungan 

Pengelolaan lingkungan diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk 

mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang 

minimum sehingga mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk 

mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya 

dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedudukan manusia di dalam 

kesatuan ekosistem adalah sebagai bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan, karena 

itu kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Agar 

kelestarian ekosistem tersebut dapat terjamin, maka manusia harus menjaga keserasian 

hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Tingkah laku manusia selalu 

mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungannya, karena itu manusia akan 

berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya untuk mempertahankan 

keseimbangan tersebut. Manusia berkeyakinan semakin tinggi kualitas lingkungan, maka 

semakin banyak pula manusia dapat mengambil keuntungan dan semakin besar pula daya 

dukung hidupnya. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting 

dalam menjaga keseimbangan sumberdaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi 

sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumberdaya, tetapi juga generasi mendatang 

(Aprianto, 2008). 

Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya, semakin 

tinggi kualitas lingkungan maka semakin banyak pula manusia dapat mengambil 

keuntungan dan semakin besar pula daya dukung hidupnya. Hal tersebut juga tergambar 

dari adanya penyelenggaraan kampung hijau di RW 03 Sukun. Manfaat tidak langsung 

yang didapatkan oleh masyarakat misalnya lingkungan akan menjadi sehat, asri dan bersih. 
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2.3 Karakteristik  masyarakat 

Menurut Bryan (2015) faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam 

berpartisipasi hanya usia, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut Suroso et al (2014) faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.  

1. Faktor internal, yaitu mencakup karaktertistik individu yang dapat mempengaruhi 

individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suau kegiatan. Karakteritsik individu 

mencakup usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan,dan 

lamanya tinggal. 

2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara individu dengan pihak 

lain yang dapat mempngeharuhi partisipasi yaitu komunikasi dan kepemimpinan. 

Keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan tingkat komunikasi seperti ini 

menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif antara sesama warga mampu 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat terutama dalam kelembagaan. 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan tugas para anggota kelompok 

Berdasarkan teori diatas, variabel yang digunakan dalam penelitian merujuk pada 

tinjauan teori menurut suroso et al (2014) yang mana masyarakat dalam berpartisipasi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. 

 

2.4 Partisipasi masyarakat 

2.4.1 Pengertian partisipasi masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi Menurut Suharto, 2005 (Dalam Wijaya, 2007) adalah suatu 

proses atau cara yang dilakukan untuk memperkuat dan mengembangkan 

kemampuan masyarakat/kelompok masyarakat sehingga tercapai suatu perubahan 

sosial masyarakat di lingkunganya, yaitu masyarakat yang berdaya. 

2. Menurut Nur  (2014) partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan pada 

dasarnya merupakan bentuk dari keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik 

secara aktif maupun sukarela dari dalam maupun luar dirinya dalam keseluruhan 

proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam suatu 

pembangunan bukanlah bentuk mobilisasi masyarakat akan tetapi suatu bentuk kerja 

sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan 

membiayai suatu pembangunan. 
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3. Menurut Septyasa (2009)  partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi 

masyarakat yang kontribusinya dapat diberikan baik dalam bentuk nyata (memiliki 

wujud) maupun dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata 

misalnya dapat berupa uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk 

partisipasi yang tidak nyata misalnya berupa buah pikiran, partisipasi sosial, 

pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. 

Partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah proses dimana anggota 

masyarakat yang terlibat pada berbagai tahap dan tingkat intensitas dalam mengikuti 

berbagai kegiatan proyek dengan tujuan untuk membangun dan menyejahterakan 

masyarakat, yang  mana masyarakat ikut terlibat selama proyek dikerjakan hingga proyek 

terselesaikan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat menerapkan cost sharing dari kegiatan 

proyek. Keberhasilan partisipasi masyarakat tergantung pada aktor yang terlibat seperti 

pemimpin dan anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi. Keberlanjutan 

partisipasi masyarakat dalam  menjalankan suatu program dapat terlihat dari komunikasi 

masyarakat, pemimpin, sumber dana secara mandiri, serta kerjasama dan dukungan 

masyarakat dalam mempertahankan partisipasinya setelah proyek selesai (Subash, 2006) 

2.4.2 Tahap partisipasi dalam pembangunan 

Menurut Bryan, et al (2015) mengemukakan tentang adanya kegiatan yang 

menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan serta penilaian 

(skoring) yang diberikan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat partisipasi, yaitu: 

1. Tahap perencanaan 

Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap 

ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan 

strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. 

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui 

pertemuan-pertemuan dan kemudian dilakukan pengambilan keputusan atas dasar 

kesepakatan bersama. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap 

ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu 

proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga maupun uang sebagai salah satu 

wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 
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3. Tahap Pemeliharaan 

Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini 

maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemeliharaan suatu proyek setelah 

proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa 

tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun 

dari adanya pengontrolan oleh masyarakat agar terawat dengan baik. 

Sedangkan menurut Wardani (2012) mengemukakan tentang adanya empat macam 

partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu: 

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Setiap program pembangunan masyarakat perlu adanya partisipasi dari masyarkat 

dalam pembangunan sehingga perlu ditumbuhkan melalui dibukanya suatu forum 

baik oleh masyarakat maupun oleh pemimpin dalam proses pengambilan keputusan 

yang berasal dari pendapat masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan. 

2. Partisipasi dalam  pelaksanaan kegiatan, 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali diartikan sebagai partisipasi 

masyarakat yang dengan sukarela menyumbangkan bentuk-bentuk partisipasi 

seperti tenaga, harta benda, atau beragam bentuk sumbangan lainnya. 

3. Partisipasi dalam pengendalian, 

Partisipasi dalam pengendalian terdiri dari pemantauan dan evaluasi pembangunan. 

Pemantauan dan evaluasi pembangunan dilakukan agar tidak hanya untuk mencapai 

suatu tujuan akan tetapi untuk memperoleh umpan balik dari masalah – masalah  

dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. 

Tabel 2. 1 Parameter partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada setiap tahapan 
No. Tahapan Parameter 

1.  Tahap 

Perencanaan 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat 

(anjangsana) sebanyak 6-10 dari 10 kali pertemuan.  

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak 

selalu memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang 

diikuti.  

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat 

(anjangsana) sebanyak 1-5  kali dari 10  kali pertemuan.  

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu 

dan tidak memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti.  

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun. 

2.  Tahap 

Pelaksanaan 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa 

kali mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau 

tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut 

serta dalam membayar iuran.  
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No. Tahapan Parameter 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

3.  Tahap 

Pengendalian 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden 

melakukan pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar dalam pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga 

melakukan evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar dalam pembangunan 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden 

melakukan pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar dalam pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak 

bergerak sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi 

masyarakat maupun lingkungan sekitar 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun. 

4.  Tahap 

Pemeliharaan 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu 

mengambil bagian dalam mengikuti setiap kegiatan.  

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang 

untuk tahap oprasi/pemelihraan. 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk 

partisipasi tenaga.  

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat 

iuran untuk tahap oprasi/pemelihraan.  

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

Sumber: Bryan (2015) dan Wardani (2012) 

Menurut Anggarjito (2012), partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan 

mengembangkan kegiatan masyarakat melalui tahap yang berkesinambungan yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan kegiatan tindak lanjut. Namun, pada 

umumnya tahap ini digunakan dalam perusahaan.  

1. Plan 

Merencanakan perubahan dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai 

perbaikan serta memahami apa yang ingin dicapai, memahami bagaimana melakukan suatu 

pekerjaan, berfokus pada masalah, menciptakan solusi yang kreatif serta merencanakan 

implementasi yang terstruktur. Cara yang bisa digunakan adalah dengan mengidentifikasi 

output, pelaku, dan harapan adanya perbaikan tersebut. Kemudian mempelajari proses dari 

awal hingga akhir, identifikasi siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut melalui teknik 

brainstorming. Selanjutnya dengan fokus pada peluang peningkatan mutu dengan memilih 

salah satu permasalahan yang akan diselesaikan. Dengan demikian akan menemukan dan  

memilih penyelesaian seperti mencari berbagai alternatif pemecahan masalah. 

2. Do 

Mengimplementasikan dan melaksanakan perubahan dalam skala kecil terlebih 

dahulu supaya hasil yang diperoleh dapat dipelajari dengan lebih mudah. Cara yang bisa 

digunakan pada tahap do adalah dengan merencanakan rencana kegiatan (plan of action) 
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serta melaksanakan  Pilot Project dalam skala kecil dengan waktu relatif singkat (± 2 

minggu) 

3. Check 

Menganalisis hasil dari perubahan yang telah dilakukan untuk menentukan hal apa 

saja yang telah didapatkan dan dipelajari dari perubahan tersebut. Cara yang bisa 

digunakan pada tahap check adalah dengan mengevaluasi hasil proyek kegiatan yang 

dilakukan menjanjikan namun perlu adanya perubahan. Apabila perubahan gagal tidak 

dilanjutkan, apabila hasil perubahan yang baik akan dilakukan secara rutin untuk 

selanjutnya 

4. Act 

Menerapkan perubahan dan melakukan penyesuaian apabila hasil yang diperoleh 

baik dan tidak melaksanakannya jika hasilnya tidak baik serta menindak lanjuti atas apa 

yang didapatkan selama tahap pengecekan. Arti lainnya adalah mencapai tujuan dan 

menstandarisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi 

yang tepat, dapat dilakukan dengan cara revisi proses yang sudah diperbaiki  dan kemudian 

mengembangkan rencana yang jelas 

Tahap partisipasi yang digunakan dalam penelitian merujuk pada tinjauan dari Bryan 

(2015) dan Wardhani (2012). Tahap tersebut digunakan sebagai panduan untuk 

menggambarkan bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

kampung hijau dari tahun 2009 hingga tahun 2015.  Proses tersebut dapat terlihat dimana 

anggota masyarakat yang terlibat pada berbagai tahap partisipasi. Keterlibatan masyarakat 

tersebut meliputi intensitas masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan yang 

mengikuti berbagai kegiatan. 

2.4.3 Bentuk-bentuk partisipasi 

Menurut Totok dan Poerwoko (2013:84) mengidentifikasi bahwa bentuk-bentuk 

kegiatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dapat berupa: 

1. Menjadi anggota dalam sebuah kelompok – kelompok masyarakat 

2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi yang terdapat dalam kelompok masyarakat 

3. Melibatkan diri pada kegiatan – kegiatan organisasi yang dapat menggerakkan 

partisipasi masyarakat yang lain 

4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat 

5. Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan 

Berdasarkan teori tersebut bentuk partisipasi diwujudkan melalui tahap partisipasi 

yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui kegiatan kampung hijau. Masyarakat 
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melibatkan diri dengan bergabung dalam suatu kelembagaan agar lebih mudah dalam 

melakukan koordinasi untuk melaksanakan upaya-upaya yang dapat mendukung 

berhasilnya kampung hijau. Adapun manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari 

partisipasi menurut Septyasa (2009) adalah: 

1. Partisipasi dapat memperluas wawasan pengetahuan dan representasi 

2. Partisipasi dapat membantu terciptanya transparansi hubungan komunikasi dan 

hubungan-hubungan kekuasaan diantara para stakeholders. 

3. Partisipasi dapat menjadi jaminan bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan 

pengetahuan lokal 

4. Partisipasi dapat mendorong rasa memiliki secara bersama, komitmen, dan 

akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal berperan untuk membantu terciptanya hasil 

(outcomes) yang berkelanjutan dengan memfasilitasi kepemilikan masyarakat 

terhadap suatu proyek dan sebagai jaminan bahwa aktivitas – aktivitas yang 

mengarah pada keberlanjutan akan terus menerus berlangsung. 

5. Partisipasi dapat membangun modal sosial 

Pada penelitian, manfaat partisipasi masyarakat tergambar dari bagaimana 

masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan dan tahapan. Adanya partisipasi masyarakat yang 

diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kelembagaan serta rapat 

pertemuan tentunya dapat memperluas wawasan pengetahuan dan representasi. Selain itu 

juga dapat membantu menciptakan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi dan 

keterbukaan hubungan kekuasaan misalnya antara ketua RW, ketua RT, dan ketua 

Organisasi kepada anggota masyarakat. Semakin banyak masyarakat ikut serta dalam 

berpartisipasi maka secara tidak langsung akan mendorong rasa kepimilikan masyarakat 

terhadap lingkungannya untuk berkomitmen menjaga dan melestarikan lingkungannya. 

Adanya partisipasi juga dapat membangun rasa rasa gotong royong, pertemuan secara rutin 

yang dilakukan melalui organisasi, kerja bakti, maupun pertemuan tingkat RT dan RW 

sehingga dapat tercipta komunikasi yang sangat efektif dalam pelaksanaan suatu program 

(Halwatul dan Iwan, 2012). 

 

2.5 Partisipasi dan keberlanjutan 

Partisipasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Selain itu pula peran serta komunitas dianggap menjadi salah satu elemen penting dalam 

program pengembangan masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

maksimal kepada masyarakat (komunitas). Dengan pelibatan masyarakat dalam suatu 
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program, maka manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak hanya sekedar untuk jangka 

pendek tetapi diharapkan dapat berkelanjutan. Selain itu, dengan pelibatan masyarakat 

dapat membantu menciptkakan hasil yang berkelanjutan serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh masyarakat dapat terus menerus berlangsung (Halwatul dan Iwan, 

2012). 

Dengan demikian program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang 

berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat jangka panjang hingga masyarakat dapat 

mandiri dalam melengkapi kebutuhan hidupnya (Rielisa, 2015). Kesadaran masyarakat 

yang ditumbuhkan melalui partisipasi masyarakat merupakan langkah awal yang mendasar 

dan sangat diperlukan untuk keberlanjutan masyarakat lokal didalam permukiman (Egam 

dan Michael, 2014). 

 

2.6 Keberlanjutan masyarakat 

Keberlanjutan masyarakat dalam menjalankan suatu program menggambarkan 

kemampuan masyarakat dalam mempertahankan fungsi dari jasa-jasa yang telah telah 

diatur dalam suatu program tetap berfungsi agar masyarakat dapat berkembang secara 

mandiri (Moningka, 2010). Hal tersebut sama halnya dengan keberlanjutan menurut 

Halwatul dan Iwan (2012) yaitu keberlanjutan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan 

mengembangkan potensi masyarakat agar dapat mandiri, dan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan program berarti masyarakat mempunyai 

hak serta kewenangan untuk terlibat pada proyek atau program tersebut sehingga dapat 

meningkatkan komitmen dan motivasi mereka untuk menjadikan kegiatan tersebut sukses 

serta rasa memiliki yang tinggi. Aspek keberlanjutan masyarakat dalam menjalankan 

program merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses 

pengelolaan yang sudah terbina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek 

keberlanjutan masyarakat meliputi kepemimpinan, modal sosial, monitoring dan evaluasi, 

teknologi sarana dan prasarana, serta pembiayaan. 

Kaitan masing-masing aspek keberlanjutan masyarakat dengan partisipasi adalah : 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat mempengaruhi partisipasi bawahannya, dimana baik atau 

buruknya partisipasi dari masyarakat tergantung pada pemimpinnya. Efektivitas 
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kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang melalui 

pengambilan keputusan sebelum dilakukan suatu tindakan. Pengambilam keputusan 

tersebut dimusyawarahkan dengan melibatkan masyarakat untuk dapat menyampaikan 

suaranya dan kemudian diputuskan oleh secara bersama untuk dapat mencapai suatu 

tujuan (Amalia, 2016).  Sedangkan menurut Winardi (2000) menyatakan bahwa ciri-ciri 

pemimpin yang efektif yaitu: 

a. Menciptakan rasa kepercayaan pada orang-orang 

Pemimpin harus memiliki reputasi untuk menepati janji sehingga ia harus menepati 

kata-katanya untuk menimbulkan kepercayaan. 

b. Persistensi (tekad bulat) untuk mencapai tujuan 

Pemimpin harus memiliki persistensi dan kemauan untuk mencari metode-metode 

guna mencapai tujuan dengan metode yang paling tepat. 

c. Kemampuan untuk berkomunikasi 

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menerangkan tujuan yang 

akan dicapai kepada pihak lain. Komunikasi tidak hanya dilakukan satu arah agar 

dapat memberikan timbal balik. 

d. Kesediaan untuk mendengar 

Sifat ini seringkali membedakan seorang pemimpin dengan seorang komandan. 

Terdapat perbedaan antara mendengar dengan tertutup dan mendengar dengan 

keinginan jujur untuk mengerti dan menggunakan sudut pandangan orang lain 

sebaik-baiknya 

e. Obyektivitas 

Seorang pemimpin harus hati-hati dan bersikap obyektif tidak hanya berfokus pada 

satu pihak akan tetapi dapat merangkul semua elemen pihak lain 

Pada penelitian tinjauan tersebut digunakan sebagai penggambaran kepemimpinan 

ketua RW, RT, maupun organisasi berdasarkan persepsi masyarakat. Sikap 

kepemimpinan seorang pemimpin harus dapat menciptakan kepercayaan kepada 

masyarakat, tekad bulat untuk mencapai tujuan, kemampuan berkomunikasi yang baik, 

bersedia mendengar pendapat dari masyarakat, dan obyektif tanpa membeda-bedakan. 

2. Modal sosial 

Rolalisasi (2008) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui 

peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan 

meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di 

sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial (Wahyu, 2009). 
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Modal sosial digambarkan dari nilai gotong royong, pertemuan secara rutin yang 

dilakukan melalui organisasi, kerja bakti, maupun pertemuan tingkat RT dan RW 

sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan suatu program 

(Halwatul dan Iwan, 2012). Dengan demikian tinjauan teori tersebut digunakan sebagai 

gambaran mengenai modal sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam 

berpartisipasi.  

3. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau 

jalannya organisasi maupun kegiatan, dan menilai ketercapaian tujuan. Dalam 

monitoring (pemantauan) dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan dianalisis, 

hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan untuk mengadakan 

perbaikan. Monitoring dan evaluasi dibutuhkan dalam partisipasi masyarakat agar 

memperoleh hasil yang terbaik secara jangka panjang. Adanya monitoring dan evaluasi 

juga dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sumber daya yang dimiliki 

(Moerdiyanto, 2009). Dalam hal ini, tinjauan teori menurut Moerdiyanto (2009) 

digunakan untuk mengetahui dan memahami mengenai gambaran variabel monitoring 

dan evaluasi yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan masyarakat. 

4. Teknologi sarana dan prasana 

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat didukung dengan upaya pemanfaatan 

teknologi sarana dan prasarana yang tepat guna. Adanya penyediaan teknologi sarana 

dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan 

pembangunan yang berbasis partisipatif, dimana masyarakat itu yang mengelola dan 

mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun 

tenaga (Masli et al, 2010). Sehingga apabila pada wilayah studi terdapat teknologi 

sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan, maka dapat lebih meningkatkan 

upaya pengembangan dan pembangunan yang berbasis partisipatif sehingga masyarakat 

sendiri harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai penggunaan 

teknologi sarana dan prasarana tersebut. 

5. Pembiayaan 

Adanya partisipasi masyarakat juga dapat mendukung  pembiayaan dengan kesepakatan 

cost sharing maupun pengembangan perekonomian secara mandiri. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendorong kerjasama  masyarakat dan mencapai kesepakatan bersama 

antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sehingga hal tersebut dapat memgurangi 

rasa bergantung masyarakat (komunitas) pada pihak luar (Subash, 2006). Pada 
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penelitian, tinjuan teori tersebut digunakan sebagai gambaran dari komponen 

pembiayaan dari keberlanjutan masyarakat.  

Dengan demikian, lima variabel yang terdiri atas kepemimpinan, modal sosial, 

monitoring dan evaluasi, teknologi sarana dan prasarana, serta pembiayaan dari tinjauan 

Halwatul dan Iwan (2012) digunakan sebagai variabel dalam penelitian. 

. 

2.7 Metode analisis statistik deskriptif 

Menurut Santoso et al (2003) analisis deskriptif merupakan suatu proses yang 

dimulai dari pengumpulan, penyajian, dan meringkas berbagai karakteristik dari data 

dalam upaya untuk menggambarkan data tersebut secara memadai. Analisis statistik 

deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-

keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. 

Sedangkan menurut Kuncoro (2001) analisis deskriptif ialah suatu analisis yang 

menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum 

informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam 

bentuk yang diinginkan. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini 

disesuaikan dengan obyek atau subyek yang dianalisis dengan pertimbangan fokus yang 

bertujuan untuk mempertajam pembahasan. Analisis ini hanya berupa akumulasi data 

dasar. Pada umumnya analisis statistik diaplikasikan pada penelitian yang menganalisa 

unvariet (analisa yang mempelajari kasus-kasus dengan variabel tunggal) seperti mengenai 

persepsi masyarakat. 

Pada penelitian, tinjauan dari teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

menjelaskan dan memaparkan hasil data yang diperoleh. Penjelasan dan pemaparan 

disajikan melalui diagram, chart, maupun narasi untuk menginterpretasikan berbagai pola 

data yang telah dikumpulkan. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis yang 

bertujuan agar dapat mempertajam pembahasan. Dengan demikian hasil analisis tersebut 

dapat menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau 

keadaan. 

 

2.8 Metode Skoring 

Analisis skoring merupakan metode analisis dengan pemberian skor yang dilakukan 

dalam menilai jawaban responden untuk memperoleh suatu data kuantitatif yang 
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diperlukan dalam analisis mengenai persepsi responden berdasarkan kriteria dan indikator 

yang telah ditetapkan (Sumaryadi, 2013). Menurut Daniel et al (2014) menyatakan bahwa 

Metode skoring adalah teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk memberikan 

nilai pada masing-masing karakteristik parameter dari sub-sub variabel agar dapat dihitung 

nilainya serta dapat ditentukan peringkatnya. Dengan metode skoring didapatkan hasil 

penilaian yang lebih akurat. 

Pada metode skoring dilakukan penilaian dengan menggunakan skala likert. Skala 

likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap atau respons seseorang terhadap suatu 

objek. Pengungkapan sikap dengan menggunakan skala likert sangat popular di kalangan 

para ahli psikologi sosial dan para peneliti. Hal ini dikarenakan selain praktis, skala likert 

yang dirancang dengan baik pada umumnya memiliki reliabilitas yang memuaskan. Skala 

likert berwujud kumpulan pertanyaan-pertanyaan sikap yang ditulis, disusun dan dianalisis 

sedemikian rupa sehingga respons seseorang terhadap pertanyaan tersebut dapat diberikan 

angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasikan. Selain itu, metode likert merupakan 

metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar 

penentuan nilai skalanya. Sebelum ditentukan peringkat dan klasifikasinya maka dapat 

dilakukan perhitungan interval terlebih dahulu untung mengetahui range antar kelas untuk 

dapat ditentukan peringkatnya (Risnita, 2012). Berikut merupakan perhitungan untuk 

mendapatkan kelas interval (Prabasasena, 2010) : 

 

Pada penelitian, tinjauan teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

analisis skoring mengenai tingkat partisipasi masyarakat dengan pemberian skoring dalam 

menilai jawaban dari persepsi masyarakat. Penilaian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan skala likert untuk mengukur sikap atau respons responden. 

 

2.9 Diagram radar (Radar Graph) 

Diagram radar sering juga disebut dengan diagram sarang laba-laba (Spider Graph). 

Diagram radar adalah grafik yang digambarkan dengan banyak sumbu. Masing-masing 

sumbu mewakili suatu kategori . Diagram ini digambarkan dengan poin-poin eksistensial 

yang diletakkan dalam garis-garis yang bersimpangan. Poin-poin ini nantinya membentuk 

suatu garis yang menyerupai jaring laba-laba. Diagram radar digunakan untuk 

memudahkan visualisasi dalam mengevaluasi kategori yang beragam. Diagram ini juga 



26 

 

memudahkan untuk mengamati suatu pemisahan logis antara variabel-variabel yang 

dibandingkan. 

Diagram radar merupakan metode grafik yang menyajikan banyak data dalam bentuk 

grafik dua dimensi dari tiga atau beberapa variabel yang digambarkan dalam sumbu, yang 

berawal dari titik yang sama. Posisi garis dan sudut tergantung dari banyaknya variabel 

yang dianalisis.Garis-garis pada data saling menyilang, dan nantinya titik-titik plot data ini 

dihubungkan oleh sebuah garis. Diagram radar memudahkan dalam mengamati variabel 

yang lebih baik atau lebih banyak, dan variabel yang kurang. Diagram ini mudah 

digunakan dan mudah diamati hasilnya, sehingga sering digunakan dalam ploting data 

(Nurdiana, 2011). 

Menurut Nurdiana, diagram radar memudahkan dalam mengamati variabel yang 

lebih baik atau lebih banyak, dan variabel yang mempunyai nilai rendah. Diagram ini 

mudah digunakan dan mudah diamati hasilnya, sehingga sering digunakan dalam ploting 

data. Cara membuat diagram ini adalah dengan menggambarkan garis-garis yang saling 

bersilangan, dimana garis tersebut menggambarkan variabel yang dianalisis. Setelah itu 

tentukan titik-titik skala yang menggambarkan besaran variabel tersebut, setiap garis 

memiliki titik-titik skala yang sama, misal 1 sampai 5 dengan masing-masing garis 

mempunyai range yang sama tergantung dengan nilai dari variabel. Lalu plot titik data tadi 

pada diagram yang ada sesuai dengan skala besaran yang telah ditentukan. Tahap terakhir 

adalah menghubungkan titik plot data dengan sebuah garis. Contoh diagram radar dapat 

dilihat pada dibawah ini. 

 
Gambar 2. 1 Contoh diagram radar 

(Nurdiana, 2011). 

 

2.10 Studi terdahulu 

Studi terdahulu digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta penyempurnaan penelitian mengenai 
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variabel dan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Studi 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

2.11 Kerangka teori 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Teori 
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2.12 Penentuan variabel 

Berikut merupakan tabel mengenai tinjauan teori yang digunakan dalam menentukan 

variabel penelitian beserta dengan pertimbangannya. 

A. Penentuan variabel karakteristik masyarakat 
Tabel 2. 2 penentuan variabel karakteristik masyarakat 

No. Tujuan Tinjauan Variabel Sub 

variabel 

Pengertian Keterangan 

1. Mengidentifikasi 

karakteristik 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang 

Suroso, et 

al (2015) 

Karakteristik 

masyarakat 

Usia Usia masyarakat yang 

menjadi responden 

Pada penelitian 

ini variabel 

karakteristik 

masyarakat 

menggunakan 

tinjauan dari 

suroso et al 

dikarenakan 

variabel lebih 

lengkap dan 

bervariatif untuk 

mengetahui lebih 

detail mengenai 

karakteristik 

masyarakat 

- 

Tingkat 

pendidikan 

Pendidikan terakhir 

yang ditempuh oleh 

masyarakat 

Jenis 

pekerjaan 

Pekerjaan masyarakat 

dalam sehari-hari 

Tingkat 

penghasilan 

Penghasilan yang 

diperoleh masyarakat 

per bulan 

Lama 

tinggal 

Lama masyarakat 

tinggal pada rumah 

yang dihuni 

Komunikas

i 

Komunikasi 

dilakukan pada saat 

mengikuti 

kelembagaan  

Kepemimpi

nan 

Persepsi masyarakat 

mengenai 

keterbukaan 

pemimpim 

2. Bryan 

(2015) 

Usia Tahap ini masuk ke 

dalam tahap 

perencanaan  

Tingkat 

pendidikan 

Tahap ini sama 

dengan tinjauan dari 

Bryan Jenis 

pekerjaan 

 

 

B. Penentuan variabel tahap partisipasi masyarakat 
Tabel 2. 3 Penentuan variabel tahap partisipasi masyarakat 

No. Tujuan Tinjauan Variabel Sub variabel Pengertian Keterangan 

1.  Mengetahui 

proses 

partisipasi 

masyarakat 

RW 03 

Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

Bryan, et al 

(2015) 

Tahap 

partisipasi 

masyarakat 

Tahap 

perencanaan 

Pelibatan seseorang 

pada tahap 

penyusunan rencana 

dan strategi dalam 

penyusunan 

kepanitian dan 

anggaran pada 

suatu 

kegiatan/proyek 

yang diputuskan 

melalui kesepakatan 

bersama. 

Pada penelitian 

menggunakan 

tinjauan dari 

Bryan yang 

disesuaikan 

dengan tahapan 

partisipasi serta 

mengadopsi 

parameter untuk 

melakukan 

analisis skoring. 

Selain itu dengan 

memodifikasi 

tinjauan dari 

Wardani (2012) 

dengan 

Tahap 

pelaksanaan 

pelibatan seseorang 

pada tahap 

pelaksanaan 

pekerjaan suatu 
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No. Tujuan Tinjauan Variabel Sub variabel Pengertian Keterangan 

proyek. Masyarakat 

disini dapat 

memberikan tenaga 

maupun uang 

sebagai salah satu 

wujud 

partisipasinya pada 

pekerjaan tersebut 

menambahkan 

tahap 

pengendalian 

sebagai tahap 

evaluasi dan 

kontrol dari 

masyarakat untuk 

melengkapi 

tinjauan dari 

Bryan et al (2015) 
2. Tahap 

pemeliharaa

n 

Pelibatan seseorang 

pada tahap 

pemeliharaan suatu 

proyek setelah 

proyek tersebut 

selesai dikerjakan 

setelah dilakukan 

pengontrolan. 

Wardani 

(2012) 

Tahap 

pengambilan 

keputusan 

Tahap ini masuk ke 

dalam tahap 

perencanaan  

- 

Tahap 

pelaksanaan 

Tahap ini sama 

dengan tinjauan 

dari Bryan 

Tahap 

pengendalia

n 

Pelibatan 

masyarakat dalam 

tahap pengendalian 

yang terdiri atas 

pemantauan dan 

evaluasi 

pembangunan. 

Pemantauan dan 

evaluasi dilakukan 

agar tidak hanya 

mencapai suatu 

tujuan akan tetapi 

memperoleh umpan 

balik dari masalah-

masalah dan 

kendala yang 

muncul dalam 

pelaksanaan 

pembangunan yang 

bersangkutan. 

3.  Anggarjito 

(2012) 

Plan Identifikasi 

permasalahan serta 

merumuskan solusi 

untuk penyusunan 

rencana 

Pada penelitian 

ini tidak 

menggunakan 

tahapan dari 

tinjauan 

Anggarjito 

dikarenakan 

tahapan dari 

tinjauan tersebut 

pada umumnya 

digunakan pada 

perusahaan 

Do Pelaksanaan proyek 

Check perubahan yang 

telah dilakukan 

untuk menentukan 

hal apa saja yang 

telah didapatkan 

dan dipelajari dari 

perubahan melalui 

evaluasi 

 Act perubahan dan 

melakukan 

penyesuaian apabila 
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No. Tujuan Tinjauan Variabel Sub variabel Pengertian Keterangan 

hasil yang diperoleh 

baik dan tidak 

melaksanakannya 

jika hasilnya tidak 

baik serta menindak 

lanjuti atas apa 

yang didapatkan 

selama tahap 

pengecekan 

 

C. Penentuan variabel keberlanjutan masyarakat 
Tabel 2. 4 Penentuan variabel keberlanjutan masyarakat 

No. Tujuan Tinjauan Variabel Sub variabel Pengertian Keterangan 

1. Menilai 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau. 

 

Halwatul 

dan 

Kustiwan

, 2012 

Keberlanjutan 

masyarakat 

Kepemimpin

an 

Pemimpin 

masyarakat yang 

dianggap dapat 

berpengaruh kepada 

keberlanjutan 

pelaksanaan program 

Pada penelitian 

ini menggunakan 

tinjauan tersebut 

untuk mengetahui 

keberlanjutan 

masyarakat dalam 

menjaga 

kesinambungan 

proses 

pengelolaan 

Modal sosial Nilai gotong royong 

serta banyaknya 

kegiatan bersama 

secara rutin, seperti 

kerja bakti, 

pertemuan pengajian, 

RT, RW dan 

sebagainya. Modal 

sosial ini merupakan 

media komunikasi 

yang sangat efektif 

dalam pelaksanaan 

suatu program.  

Monitoring 

dan evaluasi 

Untuk menjaga 

kinerja keberlanjutan, 

dilakukan monitoring 

dan evaluasi baik 

oleh pengurus RW 

maupun pihak luar 

(instansi pemerintah) 

sehingga 

keberlanjutan 

program tetap terjaga 

Teknologi 

sarpras 

Teknologi yang 

sederhana yang 

mudah diterapkan 

oleh warga serta 

ramah lingkungan 

agar dapat 

menjadikan warga 

mau melakukan. 

Pembiayaan Sumber dana yang 

berasal dari iuran, 

kerjasama dengan 

pihak luar, serta 

kreativitas dalam 

penyediaan dana 
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Tabel 2. 5 Studi terdahulu 

No Judul Peneliti Tujuan Variabel 
Analisis yang 

digunakan 
Output Perbedaan 

Diadopsi dari 

penulis 

1.  

Partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

infrastruktur 

jalan melalui 

PNPM-PPIP di 

Desa Munte 

Kecamatan 

Tumpaan 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan 

Bryan Olfie 

(2015) 

Mengukur 

tingkat 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

infrastruktur 

jalan 

perkebunan 

yang ada di 

Desa Munte 

melalui PNPM-

PPIP 

 Karakteristik masyarakat 

1. Usia 

2. Pekerjaan 

3. Tingkat pendidikan 

 Tahapan partisipasi 

1. Tahap perencanaan 

2. Tahap pelaksanaan 

3. Tahap pemeliharaan 

 Crosstabulation 

(Crostab) 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam program 

pembangunan 

infrastruktur 

pedesaan 

(PPIP)yang ada 

di Desa Munte 

tergolong dalam 

tingkat sedang 

1. Pada penelitian 

ini mengkaji 

karakteristik 

masyarakat 

melalui faktor 

internal dan 

eksternal 

masyarakat 

dalam 

berpartisipasi 

2. Pada penelitian 

ini tidak hanya 

mengkaji tiga 

tahapan 

partisipasi 

Mengadopsi 

variabel 

karakteristik 

masyarakat dan 

variabel tahapan 

partisipasi  

2.  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

pembangunan 

di Desa 

Banjaran 

Kecamatan 

Driyorejo 

Kabupaten 

Gresik 

Suroso, et 

al 

(2015) 

Melihat derajat 

partisipasi atau 

kekuasaan yang 

dimiliki 

masyarakat 

dalam proses 

pengambilan 

keputusan 

dalam 

Musrenbangdes, 

serta 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

keaktifan 

masyarakat 

tersebut. 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

partisipasi masyarakat 

dalam musrembang: 

1. Usia 

2. Tingkat pendidikan 

3. Jenis pekerjaan 

4. Tingkat penghasilan 

5. Lama tinggal 

6. Kepemimpinan 

7. Komunikasi 

 Tabel kontingensi 

dengan statistik uji 

chi-square. 

Mengetahui 

faktor- faktor 

yang 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

pembangunan di 

Desa Banjaran 

Kecamatan 

Driyorejo 

Kabupaten 

Gresik 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu kelas 

usia, 

pekerjaan, 

tingkat 

penghasilan, 

dan lama 

tinggal. 

Mengadopsi 

variabel 

karakteristik 

masyarakat 

3.  Studi Persepsi Danand Mempelajari  Aspek sosial  Analisis deskriptif Mengetahui Pada penelitian Mengadopsi 
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No Judul Peneliti Tujuan Variabel 
Analisis yang 

digunakan 
Output Perbedaan 

Diadopsi dari 

penulis 

Masyarakat 

Terhadap 

Tingkat 

Keberlanjutan 

Lanskap 

Kampung 

Sindang 

Barang, Desa 

Pasireurih, 

Kecamatan 

Tamansari, 

Kabupaten 

Bogor 

Prabasasena  

(2010) 

persepsi 

masyarakat dan 

menganalisis 

tingkat 

keberlanjutan 

masyarakat 

keberlanjutan 

masyarakarat 

mengenai 

karakteristik 

masyarakat 

 Penilaian 

Keberlanjutan 

Masyarakat (PKM) 

atau Community 

Sustainability 

Assesment (CSA) 

melalui skoring 

tingkat 

keberlanjutan 

masyarakat 

melalui skoring 

dengan 

klasifikasi tiga 

kelas yaitu, 

menunjukkan 

progres yang 

baik menuju 

keberlanjutan, 

permulaan yang 

baik menuju 

keberlanjutan, 

dan perlu 

adanya tindakan 

untuk menuju 

keberlanjutan 

terdahulu 

mengkaji semua 

aspek dalam 

keberlanjutan 

masyarakat, 

namun pada 

penelitian ini 

hanya mengkaji 

dari segi aspek 

sosial 

pembagian 

kelas untuk 

menentukan 

keberlanjutan 

masyarakat 

yang terbagi 

menjadi tiga 

kelas yaitu: 

1. Menunjukkan 

perlu adanya 

tindakan 

2. Menunjukkan 

permulaan 

yang baik 

menuju 

keberlanjutan 

3. Menunjukkan 

progres yang 

sangat baik 

menuju 

keberlanjutan 

4.  Keberlanjutan 

Pengelolaan 

Sampah 

Berbasis 

Masyarakat di 

Kelurahan 

Tamansari 

Kota Bandung 

Halwatul 

dan Iwan 

(2012) 

Mengetahui 

proses 

partisipasi 

masyarakat dan 

mengukur 

sejauhmana 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

mengelola 

program 

berbasis 

masyarakat di 

Kelurahan 

Tamansari Kota 

 Aspek keberlanjutan 

masyarakat 

1 kepemimpinan, 

2 modal sosial, 

3 monitoring dan 

evaluasi, 

4 teknologi sarana 

dan prasarana, serta 

5 pembiayaan. 

 

 Analisis konten 

 

Mengetahui 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

menjalankan 

sebuah program  

Pada penelitian 

terdahulu hanya 

mengidentifikasi  

variabel yang 

dominan 

Mengadopsi 

variabel 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

menjalankan 

suatu program 
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No Judul Peneliti Tujuan Variabel 
Analisis yang 

digunakan 
Output Perbedaan 

Diadopsi dari 

penulis 

Bandung.  

 

5.  Penilaian 

Tingkat 

Keberlanjutan 

Kawasan 

Pantai Timur 

Surabaya 

sebagai 

Kawasan 

Konservasi 

Berkelanjutan 

Yani dan 

Rulli 

(2015) 

Mengetahui 

penilaian 

tingkat 

keberlanjutan 

pada Pantai 

Timur Surabaya 

sebagai 

kawasan 

konservasi 

berkelanjutan 

untuk 

pengembangan 

kawasan 

kedepannya. 

 Sumberdaya terbarukan 

 Buangan limbah 

 Lahan kritis 

 Kondisi air laut 

 Keragaman dan 

kerapatan mangrove 

 Pendapatan dari 

pemanfaatan 

sumberdaya mangrove 

 Pendapatan dari 

pemanfaatan 

sumberdaya perikanan 

 Penduduk yang bekerja 

 Kegiatan masyarakat 

 Penghasilan masyarakat 

 Penduduk miskin 

 Pendidikan masyarakat 

 Lembaga sosial 

 Kontrol masyarakat 

 Pelanggaran 

 Kontrol pemerintah 

 Analisis Rank 

Spearmen 

 Radar Graph 

Mengetahui 

tingkat 

keberlanjutan 

atas variabel 

pada masing-

masing aspek 

dalam penelitian 

Pada penelitian 

terdahulu 

mengkaji 

mengenai 

penilaian tingkat 

keberlanjutan 

kawasan 

konservasi 

Mengadopsi 

metode radar 

graph untuk 

menggambarkan 

penilaian 

tingkat 

keberlanjutan 

6.  Penilaian 

keberlanjutan 

permukiman 

kampung lama 

di Kelurahan 

Lempongsari 

Virgawasti 

dan Nany 

(2014) 

Mengetahui 

penilaian 

tingkat 

keberlanjutan 

pada kampung 

lamadi 

Kelurahan 

Lempongsari 

 Sarana permukiman 

 Prasarana permukiman 

 Kualitas lingkungan 

permukiman 

 Kondisi sosial 

masyarakat 

 Kondisi perekonomian 

masyarakat 

 Analisis skoring Mengetahui 

tingkat 

keberlanjutan 

RW pada 

masing-masing 

RT dengan tiga 

kelas klasifikasi 

yaitu baik, 

sedang, dan 

rendah 

Pada penelitian 

terdahulu 

klasifikasi kelas 

keberlanjutan 

hanya terbagi 

menjadi baik, 

sedang, dan 

buruk 

Mengadopsi 

analisis skoring 

dalam menilai 

keberlanjutan 

masyarakat 

serta kelas 

untuk 

menentukan 

klasifikasi 

keberlanjutan 

masyarakat 
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2.13 Kesimpulan teori 

Berdasarkan beberapa referensi terkait penelitian ini maka dapat disimpulkan 

veariabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.Diantaranya adalah variabel untuk 

karakteristik masyarakat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan masyarakat, 

A. Karakteristik masyarakat (Sub bab 2.3 halaman 15) 

Menurut Suroso et al (2014) faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan perencanaan pembangunan terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal.  

1. Faktor internal, yaitu mencakup karaktertistik individu yang dapat mempengaruhi 

individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suau kegiatan. Karakteritsik individu 

mencakup usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan,dan 

lamanya tinggal. 

2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara individu dengan pihak 

lain yang dapat mempngeharuhi partisipasi yaitu komunikasi dan kepemimpinan. 

Keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan tingkat komunikasi seperti ini 

menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif antara sesama warga mampu 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat terutama dalam kelembagaan. 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan tugas para anggota kelompok 

B. Partisipasi masyarakat (Sub sub bab 2.4.2 halaman 16) 

Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui proses yang telah dilakukan masyaraakat 

dalam mencapai tujuannya. Proses tersebut diidentifikasi melalui tahapan partisipasi 

menurut Bryan (2015) dan Wardhani (2012) bahwa tahapan partisipasi tersediri atas tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan yang mana variabel tersebut 

digunakan dalam penelitian yang disesuaikan dengan proses partisipasi masyarakat RW 03 

Sukun yang dimulai dari tahun 2009 hingga 2015. 

C. Keberlanjutan masyarakat 

Keberlanjutan masyarakat dalam penelitian menggunakan variabel dari tinjauan 

Halwatul dan Iwan (2012), diantaranya adalah: 

1. Kepemimpinan 

2. Modal sosial 

3. Monitoring dan evaluasi 
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4. Teknologi sarana dan prasarana 

5. Pembiayaan 

D. Keterkaitan partisipasi dengan keberlanjutan masyarakat (Sub bab 2.5 halaman 20) 

Keterkaitan partisipasi dengan keberlanjutan masyarakat dapat dilihat terlihat dari 

upaya masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Manusia mempengaruhi 

lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka 

untuk menyeimbangkan hal tersebut masyarakat dapat melakukan upaya partisipasi dalam 

program  pengelolaan lingkungan. Dengan pelibatan masyarakat dalam suatu program, 

maka manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak hanya sekedar untuk jangka pendek 

tetapi diharapkan dapat berkelanjutan. Dengan demikian, dengan adanya pelibatan 

masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dapat membantu menciptkakan hasil 

yang berkelanjutan serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dapat terus 

menerus berlangsung serta memberikan manfaat jangka panjang hingga masyarakat dapat 

mandiri dalam melengkapi kebutuhan hidupnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Definisi operasional 

Penelitian ini membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat serta aspek 

keberlanjutan masyarakat kampung hijau RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang. Definisi 

operasional memberikan  rujukan secara empiris mengenai hasil temuan yang berada di 

lapangan. Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian ini: 

1. Partisipasi 

Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun sukarela dari 

dalam maupun luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan 

(Nur, 2014). Keikusertaan masyarakat pada penelitian ini diartikan masyarakat ikut 

serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampung hijau mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan. 

2. Karakteristik Masyarakat 

Karakteristik masyarakat yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal  terdiri 

atas usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan,dan lamanya 

tinggal. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas komunikasi dan kepemimpinan 

(Suroso et al, 2014). Karakteristik masyarakat pada penelitian ini merupakan 

karakteristik yang melekat pada masyarakat. Masyarakat yang menjadi responden 

merupakan masyarakat dengan usia 17-65 tahun 

3. Tahapan partisipasi 

Tahap partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan terdapat beberapa tahap  

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan (Bryan, 2015 dan 

Wardhani, 2012). Tahapan partisipasi ini merupakan suatu proses partisipasi yang 

dilakukan oleh masyarakat melalui bentuk – bentuk partisipasi mulai dari tahapan 

awal hingga proses pencapaian. 
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4. Keberlanjutan masyarakat 

keberlanjutan masyarakat merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan yang harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan 

mengembangkan potensi masyarakat agar dapat mandiri, dan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan program 

berarti masyarakat mempunyai hak serta kewenangan untuk terlibat pada proyek atau 

program tersebut sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi mereka 

untuk menjadikan proyek/ kegiatan tersebut sukses serta rasa memiliki yang tinggi 

agar manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek 

(Halwatul dan Iwan, 2012). 

Pada penelitian ini keberlanjutan masyarakat diartikan suatu kegiatan yang diikuti 

oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak 

hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan melibatkan masyarakat dalam 

prosesnya agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri dan kesusksesam 

programnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Misalnya, dikatakan 

berkelanjutan seperti kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat 

yang berkembang dari tahun ke tahun mulai dari memilah sampah organik dan 

anorganik, pembuatan pupuk dengan tong komposter, hingga dimanfaatkan menjadi 

kerajinan. 

 

3.2 Jenis penelitian 

Jenis penelitian “Partisipasi dan Keberlanjutan Masyarakat dalam Upaya 

Mewujudkan Kampung Hijau di RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang” adalah penelitian 

kualitatif. Tergolong sebagai penelitian kualitatif karena peneliti memulai penelitian 

dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan, lalu membentuk 

informasi menjadi kategori – kategori atau tema-tema tertentu. Jenis penelitian kualitatif 

pada umumnya digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Pada 

penelitian ini menekankan pada perbaikan lingkungan dari hasil partisipasi yang dilakukan 

oleh masyarakat dengan proses partisipasinya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan tahap pemeliharaan serta mengevaluasi tingkat keberlanjutan 

masyarakat kampung hijau Kelurahan Sukun Kota Malang. 
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3.3 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan 

masyarakat berada di RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang.Peta lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. Adapun alasan untuk pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Lokasi diambil karena partisipasi masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang 

mampu mencapai prestasi mulai dari skala kota hingga nasional 

2. Partisipasi dari masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun, Kota Malang  yang menjadi 

latar belakang keberhasilan dari perwujudan adanya kampung hijau yang seringkali 

menjadi juara. 

3. Kampung hijau RW 03 Sukun Kota Malang merupakan salah satu kampung 

percontohan 

4. Keasrian kampung RW 03 mendapat respon baik serta apresiasi membanggakan 

yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungkan Hidup (Malang Post, 2013). 

5. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta, komponen – 

komponen  gerakan kampung hijau seperti pengolahan limbah rumah tangga, 

kebersihan dan keteduhan, menciptakan RTH semaksimal mungkin serta 

meningkatkan sanitasi lingkungan. Komponen tersebut juga telah dilakukan oleh 

kampung RW 03 Sukun Kota Malang dengan mengelola sampah melalui Bank 

Sampah, menanam tanaman hias dan toga, menerapkan budaya menjaga bersih 

dengan mengadakan kran air untuk mencuci tangan pada setiap RT, serta 

memanfaatkan pekarangan di depan rumah warga sebagai upaya bentuk menciptakan 

RTH. 

6. Beberapa lomba yang pernah diikuti dan dimenangkan oleh RW 03 Keluarahan 

Sukun Kota Malang: 

a. Pada tahun 2011-2012 mengikuti lomba kampung bersinar dan  mendapatkan 

juara satu 

b. Pada tahun 2012  mengikuti lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang  

mendapatkan juara satu  pada tingkat provinsi Jawa Timur, kemudian lanjut 

mengikuti lomba di tingkat nasional dan mendapatkan juara dua 

c. Pada tahun 2013-2014 mengikuti lomba Zero Waste dan mendapatkan  juara satu 

yang masuk dalam kategori penghijauan 

d. Pada tahun 2014 mengikuti lomba kampung hijau Decofresh dan mendapatkan  

juara tiga 
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e. Pada tahun 2014 mengikuti lomba Green and Clean tingkat Malang Raya 2014  

dan mendapatkan juara satu 

f. Pada tahun 2014 juga mengikuti lomba pemanfaatan taman toga mewakili 

keluragan Sukun mendapatkan juara 1 

7. Program di kampung hijau RW 03 Kelurahan Sukun, Kota Malang mempunyai 

aktivitas yang beragam  mulai dari pengolahan sampah, layak anak dan kebun toga. 

8. Partisipasi masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang tidak hanya sampai 

kemenangan lomba akan tetapi masih terus berlanjut hingga pada saat ini. 

 

3.4 Unit analisis 

Pengumpulan data dan analisis data dilakukan pada RW 03 Kelurahan Sukun dengan 

unit terkecil penelitian ini adalah RT. Populasi pada penenlitian ini adalah masyarakat RW 

03 Sukun Kota Malang yang terdiri atas 8 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, 

RT 06, RT 07, dan RT 08. Sehingga sampel untuk penelitian diambil pada masing-masing 

RT yang terdapat di RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang. 

 

3.5 Waktu penelitian 

Penetapan waktu kegiatan penelitian ditentukan agar peneletian dapat terarah dengan 

baik dan memperoleh data sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan penelitian dilaksanakan di 

RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang yang didasarkan pada prestasi yang telah dicapai 

dalam mengikuti lomba skala kota hingga nasional serta berbagai penghargaan dari 

pemerintah. Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini 6 (enam) 

bulan, dimulai dari persiapan, pengambilan data, higga penyusunan laporan hasil penelitian 

pada bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016. Survei lapangan dan penyebaran 

kuisioner dilaksanakan selama 4 hari pada saat weekday tepatnya pagi hingga siang hari 

pukul 10.00-14.00 WIB dan weekend pukul 10.00-12.00 WIB. Waktu tersebut dipilih 

dengan pertimbangan adanya masyarakat yang menjadi sampel memiliki kesibukan yang 

berbeda yakni antara masyarakat yang bekerja dan tidak bekerja. Masyarakat RW 03 yang 

bekerja sebesar 69% dengan jenis pekerjaan meliputi profesional, PNS/TNI, pegawai 

swasta, dan wiraswasta. Sedangkan masyarakat yang tidak bekerja mempunyai persentase 

sebesar 31%. Masyarakat yang tidak bekerja mempunyai waktu luang yang lebih fleksibel 

dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja, tentunya lebih banyak menghabiskan 

waktu diluar rumah pada hari kerja sehingga untuk dapat memperoleh responden yang 
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bervariatif karakteristiknya survei dilakukan pada saat weekend untuk mengantisipasi 

masyarakat yang sedang bekerja. 

 

3.6 Diagram alir 

 
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitia
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Gambar 3. 2 Peta lokasi wilayah studi tugas akhir 
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3.7 Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini dibutuhkan pengumpulan data untuk memperoleh data serta 

infromasi yang akurat dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah. Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan sangat bergantung kepada data yang diperlukan 

dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan memedakannya menjadi dua 

macam, yaitu melalui survei primer dan survei sekunder (Sugiyono, 2007). . 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer melalui survei 

dengan sumber primer langsung turun ke lapangan. Sedangkan survei sekunder diperoleh 

melalui suatu dokumen atau instansi terkait. Penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan 

pengumpulan data melalui survei primer dibandingkan dengan survei sekunder karena data 

yang diperoleh dari survei primer akan lebih akurat melihat yang mempunyai peran 

penting dalam penelitian ini adalah masyarakat. 

 

3.8 Variabel  penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan tinjauan teori, maka variabel yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

A. Penentuan variabel karakteristik masyarakat 

Variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat RW 03 

dalam berpartisipasi adalah dengan menggunakan tinjauan teori menurut Suroso et al 

(2015). Variabel serta parameter yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3. 1 Variabel dan parameter karakterisik masyarakat RW 03  

No. Tinjauan 
Sub variable 

Penelitian 
Parameter Keterangan 

1. Suroso, 

et al 

(2015) 

Usia Usia masyarakat yang menjadi 

responden 

Untuk mengidentifikasi 

karakteristik masyarakat RW 03 

seluruh variabel dan parameter 

berdasarkan tinjauan menurut 

Suroso et al (2015) digunakan. 

Variabel yang digunakan tidak 

ada penambahan ataupun 

pengurangan dari sumber lain. 

Hal ini dikarenakan variabel 

lebih lengkap dan bervariatif 

untuk mengetahui lebih detail 

mengenai karakteristik 

masyarakat RW 03. 

Tingkat 

pendidikan 

Pendidikan terakhir yang 

ditempuh oleh masyarakat 

Jenis pekerjaan Pekerjaan masyarakat dalam 

sehari-hari 

Tingkat 

penghasilan 

Penghasilan yang diperoleh 

masyarakat per bulan 

Lama tinggal Lama masyarakat tinggal pada 

rumah yang dihuni 

Komunikasi Komunikasi dilakukan pada 

saat mengikuti kelembagaan  

Kepemimpinan Persepsi masyarakat mengenai 

keterbukaan pemimpim 

Sumber: Suroso et al (2015) 
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B. Penentuan variabel partisipasi masyarakat 

Penentuan variabel partisipasi masyarakat ini menggunakan beberapa sumber dan 

tidak semua variabel yang digunakan. Berikut merupakan rincian dari variabel dan 

parameter yang digunakan untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat. Dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 

Tabel 3. 2 Variabel partisipasi masyarakat 
No. Tinjauan Sub Variabel 

literatur 

Sub Variabel 

Penelitian 

Parameter Keterangan 

1.  

 

 

 

 

Bryan, et 

al (2015) 

Tahap 

perencanaan 

Tahap 

perencanaan 
 Frekuensi keterlibatan 

masyarakat dalam menghadiri 

rapat 

 Keaktifan masyarakat dalam 

memberikan saran/usulan 

disetiap rapat (anjangsana)  

yang diikuti.  

Pada penelitian 

menggunakan 

tinjauan dari 

Bryan yang 

disesuaikan 

dengan tahapan 

partisipasi serta 

mengadopsi 

parameter untuk 

melakukan 

analisis skoring.. 

Selain itu dengan 

memodifikasi 

tinjauan dari 

Wardani (2012) 

dengan 

menambahkan 

tahap 

pengendalian 

sebagai tahap 

evaluasi dan 

kontrol dari 

masyarakat untuk 

melengkapi 

tinjauan dari 

Bryan et al (2015) 

Tahap 

pelaksanaan 

Tahap 

pelaksanaan 
 Frekuensi keterlibatan 

masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan kerja 

bakti 

 Jumlah iuran yang diberikan 

masyarakat. 

Tahap 

pemeliharaan 

Tahap 

pemeliharaan 
 Keterlibatan masyarakat  yang 

diberikan berupa tenaga 

dalam mengikuti setiap 

kegiatan.  

 Partisipasi yang diberikan 

oleh masyarakat dalam bentuk 

harta maupun benda (materi) 

untuk oprasi/pemelihraan. 

2 Wardani 

(2012) 

Tahap 

pengambilan 

keputusan 

Tidak 

digunakan 

(dikarenakan 

masuk dalam 

tahap 

perencanaan) 

-  

Tahap 

pelaksanaan 

Tidak 

digunakan 

(dikarenakan 

tahap ini 

mempunyai 

kesamaan 

dengan 

tinjauan 

Bryan) 

-  

Tahap 

pengendalian 

Tahap 

pengendalian 
 Frekuensi keterlibatan 

masyarakat dalam melakukan 

pemantauan baik kepada 

masyarakat maupun 

lingkungan sekitar  

 Frekuensi keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan evaluasi  

Sumber: Penyusun (2016) 
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C. Penentuan variabel keberlanjutan masyarakat 

Penilaian tingkat keberlanjutan masyarakat dalam mewujudkan kampung hijau 

menggunakan lima aspek variabel keberlanjutan masyarakat menurut Halwatul dan Iwan 

(2012). 

Tabel 3. 3 Variabel keberlanjutan masyarakat 
No. 

Tinjauan 
Sub variabel 

literatur 
Parameter 

Keterangan 

1. 

Halwatul 

dan 

Kustiwan, 

2012 

Kepemimpinan  Kepercayaan 

 Persistensi 

 Kemampuan berkomunikasi 

 Kesediaan untuk mendengar 

 Obyektivitas 

Pada penelitian ini 

menggunakan tinjauan 

tersebut untuk 

mengetahui 

keberlanjutan masyarakat 

dalam menjaga 

kesinambungan proses 

pengelolaan 

Modal sosial  Jumlah kelembagaan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi 

 Jumlahkehadiran dalam rapat 

 Jumlah kegiatan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam kerja 

bakti 

Monitoring dan 

evaluasi 
 Pihak yang terlibat 

 Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

 Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

 Tingkat pengetahuan masyarakat 

 Tingkat kerjasama masyarakat 

Teknologi 

sarpras 
 Ketersediaan teknologi sarana dan 

prasarana 

 Kondisi teknologi sarana dan 

prasarana 

 Keefektifan dari adanya teknologi 

sarana dan prasarana 

 Pengetahuan masyarakat mengenai 

teknologi sarana dan prasarana 

 Pemanfaatan ketersediaan teknologi 

sarana dan prasarana 

Pembiayaan  Bantuan dana koperasi 

 Bantuan dana dari luar masyarakat 

 Ketersediaan dana dari iuran 

masyarakat 

 Ketersediaan dana yang berasal dari 

kegiatan keterampilan masyarakat 

 Jumlah hasil penjualan 

Sumber: Halwatul dan Iwan (2012) 

 

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

3.4 
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Tabel 3. 4 Penentuan variabel 

No. Tujuan 
Variabel 

Penelitian 
Sumber Sub Variabel Parameter 

1. Mengidentifikasi 

karakteristik masyarakat 

RW 03 Kelurahan Sukun 

Kota Malang yang ikut 

berpartisipasi dalam 

mewujudkan kampung 

hijau 

Karakteristik 

masyarakat 

Suroso, et al (2015) Usia Usia masyarakat yang menjadi responden 

Tingkat pendidikan Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat 

Jenis pekerjaan Pekerjaan masyarakat dalam sehari-hari 

Tingkat penghasilan Penghasilan yang diperoleh masyarakat per bulan 

Lama tinggal Lama masyarakat tinggal pada rumah yang dihuni 

Komunikasi Komunikasi dilakukan pada saat mengikuti kelembagaan  

Kepemimpinan Persepsi masyarakat mengenai keterbukaan pemimpim 

2. 

 

 

 

 

Mengetahui partisipasi 

masyarakat RW 03 

Kelurahan Sukun Kota 

Malang dalam 

mewujudkan kampung 

hijau 

 

Partisipasi 

masyarakat 

Bryan, et al (2015) 

dan Wardhani 

(2012) 

Tahap perencanaan  Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat 

 Keaktifan masyarakat dalam memberikan saran/usulan disetiap 

rapat (anjangsana)  yang diikuti.  

Tahap pelaksanaan  Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

kerja bakti 

 Jumlah iuran yang diberikan masyarakat. 

Tahap Pengendalian  Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar  

 Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

evaluasi 

Tahap pemeliharaan  Keterlibatan masyarakat  yang diberikan berupa tenaga dalam 

mengikuti setiap kegiatan.  

 Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk harta 

maupun benda (materi) untuk oprasi/pemelihraan. 

 

3. 

Menilai keberlanjutan 

masyarakat RW 03 

Sukun dalam 

mewujudkan kampung 

hijau. 

Keberlanjutan 

masyarakat 

Halwatul dan 

Kustiwan, (2012) 

Kepemimpinan  Kepercayaan 

 Persistensi 

 Kemampuan berkomunikasi 

 Kesediaan untuk mendengar 

 Obyektivitas 

Modal sosial  Jumlah kelembagaan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 

 Jumlahkehadiran dalam rapat 

 Jumlah kegiatan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam kerja bakti 

Monitoring dan  Pihak yang terlibat 
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No. Tujuan 
Variabel 

Penelitian 
Sumber Sub Variabel Parameter 

evaluasi  Ruang untuk berkumpul 

 Jumlahkehadiran dalam rapat 

 Jumlah kegiatan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam kerja bakti 

Teknologi sarpras  Ketersediaan teknologi sarana dan prasarana 

 Kondisi teknologi sarana dan prasarana 

 Keefektifan dari adanya teknologi sarana dan prasarana 

 Pengetahuan masyarakat mengenai teknologi sarana dan 

prasarana 

 Pemanfaatan ketersediaan teknologi sarana dan prasarana 

Pembiayaan  Bantuan dana koperasi 

 Bantuan dana dari luar masyarakat 

 Ketersediaan dana dari iuran masyarakat 

 Ketersediaan dana yang berasal dari kegiatan keterampilan 

masyarakat 

 Jumlah hasil penjualan 

Sumber: Penyusun (2016) 
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Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi data secara 

maksimal yang mana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data 

merupakan cara untuk mendapatkan kebutuhan data yang telah disusun sebagai pedoman  

pada saat di lapangan. Menurut Sugiyono (2007), metode pengumpulan data dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu, melalui pengumpulan data melalui sumber primer 

dan sumber sekunder. Pengumpulan data melalui sumber primer merupakan pengumpulan 

data secara langsung di lapangan melalui observasi lapangan, kuesioner, dan wawancara. 

Sedangkan pengumpulan data melalui sumber sekunder adalah dengan melakukan  kajian 

dari suatu dokumen atau dengan survei data-data instansi terkait sebagai pendukung dalam 

melakukan survei primer yang bertujuan untuk mengetahui keadaan eksisting mengenai 

partisipasi dan keberlanjutan masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang. Untuk 

lebih detailnya akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.8.1 Data primer 

Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui survei primer dan digunakan 

untuk mengetahui karakteristik masyarakat dalam berpartisipasi mengelola kampung hijau 

yang ada di RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang. Selain itu juga digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar bentuk partisipasi masyarakat di RW 03 Kelurahan Sukun Kota 

Malang terhadap keberlanjutan masyarakat 

1. Observasi lapangan 

Observasi lapangan  merupakan  salah satu cara pengumpulan data yang dapat 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik. Sehingga peneliti akan 

mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi lapangan ini perlu 

dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui kondisi fisik maupun ekologi dalam wilayah 

perencanaan. Selain itu, dengan melakukan observasi lapangan bertujuan mengambil 

dokumentasi untuk memperkuat data dan fakta yang ada. 

Tabel 3. 5 Metode pengumpulan data dengan observasi lapangan dan jenis data primer 

No Tujuan Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data 

Kegunaan 

Data 

1.  

Mengidentifika

si karakteristik 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang yang 

ikut 

berpartisipasi 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

 

Karakteristik 

Masyarakat 
Observasi 

Survei lokasi, 

pengamatan 

kondisi 

kampung, dan 

dokumentasi 

kegiatan 

masyarakat 

Pengamatan 

langsung di 

lapangan 

terkait 

kegiatan yang 

berkaitan 

dengan 

partisipasi dan 

keberlanjutan 

masarakat 

Untuk 

mengetahui 

kondisi 

masyarakat 



49 

 

 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan secara langsung atau tertulis kepada responden (Sugiyono, 2007). 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui karakteristik masyarakat, 

bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat serta keberlanjutan masyarakat yang 

nantinya digunakan untuk analisis partisipasi dan keberlanjutan masyarakat dalam  

mewujudkan kampung hijau. Kuesioner dibuat dengan pertanyaan berdasarkan hasil telaah  

literatur serta penjabaran konsep dan variabel. Kemudian kuisioner akan dibagikan kepada 

masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

Tabel 3. 6 Metode pengumpulan data dengan kuisioner dan jenis data primer 

No 
Tujuan 

Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data Kegunaan Data 

1.  Mengidentifikasi 

karakteristik 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang yang ikut 

berpartisipasi 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

Karakteristik 

Masyarakat 

Kuisioner Faktor internal 

terdiri dari: 

Masyarakat Untuk 

mengetahui 

karakteristik 

masyarakat 
a. Usia 

b. Tingkat 

Pendidikan 

c. Jenis 

Pekerjaan 

d. Tingkat 

Penghasilan 

e. Lamanya 

tinggal 

Faktor 

Eksternal: 

a. Komunikasi 

b. Kepemimpin

an 

2.  Mengetahui 

tingkat partisipasi 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

 

Partisipasi 

Masyarakat 

Kuisioner 

 

Tahap 

partisipasi: 

Masyarakat Untuk 

mengetahui 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

melakukan 

proses kegiatan 

kampung hijau  

pada masing-

masing tahapan 

a. Tahap 

perencanaan  

b. Tahap 

pelaksanaan 

c. Tahap 

pengendalian  

d. Tahap 

pemeliharaan 

3.  Menilai 

keberlanjutan 

masyarakat dalam 

mewujudkan 

kampung hijau. 

 

Keberlanjutan 

Masyarakat 

Kuisioner 

dan 

wawancara 

a. Kepemimpin

an,  

Masyarakat 

Untuk 

mengetahui 

keberlanjutan 

masyarakat 

b. Modal sosial 

c. Monitoring 

dan evaluasi 

d. Teknologi 

sarana dan 

prasarana 

e. Pembiayaan  
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3. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan  informasi penting 

yang dapat dilakukan dengan cara percakapan secara langsung kepada responden untuk 

membantu  melengkapi data-data yang tidak dapat diperoleh dari instansi. Wawancara 

dapat dilakukan dengan dengan cara tanya jawab, baik secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur. Apabila akan  melakukan wawancara yang terencana maka peneliti akan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui dari responden. Sedangkan 

wawancara tidak terencana atau tidak terstruktur, peneliti akan menanyakan 

pertanyaansecara langsung tanpa  menggunakan persiapan dan pedoman. Pada penelitian 

ini wawancara bersifat fleksibel dan terbuka. Wawancara pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan berbagai informasi yang akurat. 

Menurut Nasution (2003:72) dalam Buku Metodologi Penelitian Kualitatif 

mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstandar 

(berstruktur), semi terstandar (semi berstruktur), dan tidak berstandar (tidak berstruktur). 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada saat survei pendahuluan dan Forum Group 

Disucussion (FGD) dengan Ketua RW, Ketua RT, Kader Lingkungan, dan Tokoh 

masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan masyarakat 

RW 03 sebelum dan sesudah mencapi keberhasilan. Selain itu, wawancara juga dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui isu-isu permasalahan yang terdapat di kampung hijau. 

Wawancara tidak terstruktur juga dilakukan pada saat melakukan survei pendahuluan 

kepada ketua RW untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat pada saat melakukan 

kegiatan kampung hijau. Wawancara tidak berstandar ini merupakan wawancara bebas 

yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber hanya 

berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tersebut meliputi 

sumber dana, cara penggalian dana, mekanisme, dan pihak yang terlibat dalam terkait 

dengan proses kegiatan kampung hijau. Wawancara ini dilakukan pada saat survei 

pendahuluan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang subjek yang akan 

diteliti dan nantinya akan ditindak lanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur. Penjabaran  

mengenai pengumpulan data primer  yang dilakukan melalui wawancara pada saat 

penenlitian dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Metode pengumpulan data dengan wawancara dan jenis data primer 

No Tujuan Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data 

Kegunaan 

Data 

1. . Untuk 

mengetahui 

identifikasi 

Karakteristik 

masyarakat, 

partisipasi 

Forum 

Group 

Discussion 

Isu-isu 

permasalahan 

terkait dengan 

Ketua RW 

Ketua RT 

Kader 

Sebagai 

identifikasi 

masalah 
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No Tujuan Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data 

Kegunaan 

Data 

permasalahan 

serta kegiatan 

maupun 

kelembagaan 

yang terdapat di 

kampung hijau. 

FGD ini 

dilakukan pada 

saat survei 

pendahuluan 

masyarakat, 

keberlanjutan 

masyarakat 

(FGD) dan 

wawancara 

partisipasi dan 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

Lingkungan 

dan Tokoh 

masyarakat 

dalam 

penelitian 

2.  Untuk 

mengetahui 

proses partisipasi 

masyarakat 

dalam kegiatan 

kampung hijau 

Tahap 

perencanaan, 

Tahap 

Pelaksanaan,  

Tahap 

pengendalian, 

dan Tahap 

pemeliharaan  

Wawancara 

tidak 

berstandar 

(tidak 

terstruktur) 

Proses 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

melakukan 

kegiatan 

kampung hijau 

Ketua RW Sebagai 

identifikasi 

masalah dan 

penjelasan 

untuk analisis 

partisipasi 

masyarakat 

3.  Untuk 

mengetahui 

identifikasi 

permasalahan 

Aspek 

keberlanjutan 

masyarakat 

Wawancara Isu-isu 

permasalahan 

terkait 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

Ketua RW 

dan Kader 

lingkungan 

Sebagai 

identifikasi 

masalah 

dalam 

penelitian 

Sumber: Penyusun (2016) 

3.8.2 Data sekunder 

Survey sekunder dilakukan dengan mendapatkan data dari instansi yang 

berhubungan dengan partisipasi masyarakat yang terdapat di RW 03 Kelurahan Sukun 

Kota Malang. Selain itu, survey sekunder dapat dilakukan dengan membaca literatur yang 

berhubungan dengan penelitian, yang dijelaskan pada tabel 3.3 

Tabel 3. 8 Pengumpulan Data Sekunder 

No Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data Kegunaan Data 

1.  
Karakteristik 

Masyarakat,  
Literatur 

Variabel mengenai 

faktor-faktor yang 

dapat 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat 

 Suroso et al, 2014 

 Aprianto, 2008 

 Bryan, 2015 

 Untuk mengetahui 

pengertian dari 

variabel tersebut 

 Untukpenentuan 

variabel mengenai 

karakteristik 

masyarakat 

 

2.  
Karakteristik 

Masyarakat 
Instansi 

 Data Demografi 

 Profil RW 03 

 Persepsi 

masyarakat 

 

 Ketua RW 03 

 Untuk mengetahui 

data kependudukan 

 Untuk mengetahui 

gambaran umum 

RW 03 Sukun 

3.  

Tahapan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Literatur 

Penentuan variabel 

dalam penelitian 

mengenai tahapan 

partisipasi 

masyarakat   

 Bryan, 2015 

 Wardani, 2012 

 Anggarjito, 2012 

 

 Untuk penentuan 

variabel mengenai 

tahapan partisipasi 

masyarakat 
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No Variabel 
Metode 

Survei 

Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data Kegunaan Data 

4.  

Aspek 

keberlanjutan 

masyarakat 

Literatur 

Penentuan variabel 

dalam penelitian 

mengenai 

keberlanjutan 

masyarakat 

 Halwatul dan 

Iwan, 2015 

 Untuk penentuan 

variabel dan 

penilaian mengenai 

keberlanjutan 

masyarakat 

 

3.9 Populasi dan sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang memiliki karakteristik 

tertentu dan menjadi sumber dari data penelitian. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pada satu kelurahan Sukun Kota Malang yang tersebar mulai dari RT 

01 hingga RT 08. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data pada suatu penelitian. 

3.9.1 Teknik sampling 

Penentuan sampel dengan metode purposive sampling. Purposive sampling 

digunakan untuk menentukan subyek/obyek sesuai dengan tujuan. Teknik sampling ini 

pada umumnya digunakan pada pendekatan jenis penelitian kualitatif. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono dalam Thoifah, 

2015). Pertimbangan tersebut dalam penelitian partisipasi dan keberlanjutan masyarakat 

yaitu dengan mengambil sampel dari ketua RW, RT, ketua organisasi serta anggota 

masyarakat. Sehingga diharapkan dari sampel tersebut dapat memberikan banyaknya 

informasi terkait dengan kondisi partisipasi dan keberlanjutan masyarakat.  

3.9.2 Penentuan jumlah sampel 

Pada penelitian ini responden yang akan dijadikan objek dalam penelitian yaitu 

masyarakat yang merupakan warga RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang. Pengambilan 

sampel dengan rumus isaac dan michael (1981:192) menggunakan tabel Krejcie. 

Pengambilan sampel digunakan untuk mengetahui jumlah responden sebagai sampel 

penelitian mengenai partisipasi dan keberlanjutan masyarakat dalam mewujudkan 

kampung hijau. Masyarakat yang menjadi sampel merupakan masyarakat yang berusia 

mulai dari usia 17 tahun hingga usia 65 tahun dikarenakan keberagaman karakteristik 

masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi agar lebih detail maka penentuan sampel 

berdasar pada kategori pembagian kelompok umur menurut Depkes RI tahun 2009  juga 

sesuai dengan variabel karakteristik masyarakat dalam penelitian ini. 

Tabel 3. 9 Jumlah penduduk usia 17 tahun hingga 65 keatas di RW 03 Kelurahan Sukun Kota 

Malang 

RT Jumlah Penduduk 

1 52 
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RT Jumlah Penduduk 

2 100 

3 146 

4 68 

5 86 

6 104 

7 98 

8 96 

Total 750 

Sumber: Hasil survei pendahuluan, 2015 

Tabel 3.4 merupakan jumlah penduduk RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang yaitu 

berjumlah 750 jiwa yang secara sampling akan menjadi responden dalam penelitian ini. 

Perhitungan sampel akan dihitung menggunakan rumus Isaac dan Michael sebagai berikut: 

 (3-1) 

Keterangan: 

 S = Jumlah Sampel Minimal yang Diperlukan 

 N = Jumlah Penduduk RW 03 Sukun 

 Z = Derajat Kepercayaan 

p = Proporsi 

d = Limit dari Eror atau Presisi Absolut (tingkat kesalahan sampel yang bisa 

ditoleransi) 

x
2
 = Nilai tabel Chi-square untuk derajat kebebasan (dk) relative level 

konfiden yang diinginkan 

 Jumlah penduduk yang berusia 17-65 tahun terdapat di RW 03 Kelurahan Sukun 

Kota Malang sebanyak 750 jiwa, dengan rumus Isaac dan Michael apabila dilihat 

berdasarkan tabel Krejcie maka diperoleh sampel sebanyak: 

Tabel 3. 10 Menentukan Besar Sampel (Rumus Isaac dan Michael) dengan Menggunakan Tabel 

Krejcie 

N S N S N S 

10 10 110 78 300 143 

15 14 120 83 320 147 

20 19 130 88 340 151 

25 23 140 92 360 155 

30 27 150 97 380 158 

35 31 160 101 400 162 

40 35 170 105 420 165 

45 39 180 108 440 168 

50 42 190 112 460 171 

55 46 200 115 480 173 

60 49 210 118 500 176 
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N S N S N S 

65 53 220 122 550 182 

70 56 230 125 600 187 

75 59 240 127 650 191 

80 62 250 130 700 195 

85 65 260 133 750 199 

90 68 270 135 800 202 

95 71 280 138 850 205 

100 73 290 140 ...... ..... 

  Sumber: Buku Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian 

       Berdasarkan tabel tersebut, sampel dengan jumlah penduduk sebanyak 750 jiwa maka 

sampel yang didapatkan sejumlah 199  jiwa dan dengan derajat kepercayaan sebesar 10% 

yang tersebar di 8 RT. Berikut merupakan jumlah sampel yang diambil pada setiap RT. 

Tabel 3. 11 Jumlah Sampel Per RT 

RT 
Jumlah 

Penduduk 

Sampel Per 

RT 

Ketua 

RW dan 

RT 

Ketua 

Organisasi 

Anggota 

Masyarakat 

Prosentase 

(%) 

1 52 14 1 1 12 11,11 

2 100 26 1 1 24 9,33 

3 146 39 2 1 36 18,84 

4 68 18 1 1 16 11,73 

5 86 23 1 1 21 15,47 

6 104 28 1 1 26 10,04 

7 98 26 1 1 24 13,24 

8 96 25 1 1 25 10,22 

Total 750 199 9 8 166 100,00 

 Sumber: Hasil survei pendahuluan, 2015 

  

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan masyarakat RW 

03 yang diproporsikan dan didistribusikan sesuai dengan jumlah penduduk per RT. 

Responden yang menjadi sample terdiri atas ketua RW, RT, perwakilan kader lingkungan, 

ketua organisasi dan anggota masyarakat. Pada survei pendahuluan dilakukan Forum 

Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan ketua 

organisasi untuk dilakukan identifikasi masalah. Selain itu juga masyarakat yang menjadi 

sampel sebagai responden diberikan kuisioner mengenai partisipasi dan keberlanjutan 

program kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi 

dalam penelitian. 

 

3.10 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan teknik dalam sebuah penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian yang nantinya ingin 
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dicapai. Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkankan berbagai informasi yang 

terkandung dari data tersebut, dan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah. Selain itu, pada metode analisis data ditujukan untung 

menjawab dari masing-masing rumusan masalah pada suatu penelitian. 

Berikut merupakan penjelasan dari metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian dalam penelitian: 

3.10.1 Analisis Karakeristik Masyarakat 

Analisis karakteristik masyarakat bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan kampung hijau. Analisis 

karakteristik masyarakat menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan kondisi 

eksisting masyarakat yang dilihat dari faktor internal dan eksternal yang mengacu pada 

tinjauan dari Bryan (2015). 

1. Faktor internal, yaitu mencakup karaktertistik individu yang dapat mempengaruhi 

individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suau kegiatan. Karakteritsik individu 

mencakup usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan,dan 

lamanya tinggal. 

2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara individu dengan pihak 

lain yang dapat mempngeharuhi partisipasi yaitu komunikasi dan kepemimpinan. 

Keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan tingkat komunikasi seperti ini 

menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif antara sesama warga mampu 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat terutama dalam kelembagaan. 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan tugas para anggota kelompok 

Analisis karakteristik masyarakat ini menggunakan metode analisis statistik 

deskriptif, yaitu hasil data yang diperoleh mengenai karakteristik masyarakat yang 

dijelaskan dan disajikan  melalui diagram, chart, maupun narasi untuk menginterpretasikan 

berbagai pola data yang telah dikumpulkan dengan tujuan agar dapat mempertajam 

pembahasan. Dengan demikian hasil analisis tersebut dapat menguraikan atau memberikan 

keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan dari karakteristik masyarakat. 

3.10.2 Analisis partisipasi masyarakat 

Program kampung hijau merupakan salah satu program yang bertujuan untuk 

meningkatkan ruang tebuka hijau pada permukiman dan meningkatkan kualitas 

permukiman yang mana program tersebut telah diterapkan di kampung hijau RW 03 

kelurahan Sukun, Kota Malang. Salah satu hal yang melatarbelakangi ialah kemauan 
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masyarakat dalam melaksanakan program ini dikarenakan keinginan dari masyarakat untuk 

hidup sehat serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman yang mana pada tahun 

ketahun telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung program 

tersebut serta adanya tata kelola yang baik. Sesuai dengan tujuan program kampung hijau, 

maka untuk mengetahui partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan 

perbaikan lingkungan permukimannya maka dilakukan dengan mengidenifikasi proses dari 

kegiatan yang terdapat di kampung hijau sesuai dengan tahapan partisipasinya yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan. 

Pada analisis partisipasi masyarakat dengan melihat proses tahapan partisipasinya ini 

akan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat di RW 03 Sukun yang berkaitan 

dengan upaya mendukung program kampung hijau. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan program kampung hijau tersebut adalah: 

1) Pemilahan sampah (organik dan anorganik) 

2) Komposter 

3) Biopori 

4) Water Treatment 

5) Taman hias dan toga 

6) Area bermain, dan 

7) Batu Terapi 

Kegiatan tersebut nantinya akan diskemakan berdasarkan kegiatan yang menjadi 

embrio dalam serangkaian program kampung hijau. Kegiatan tersebut juga mendapat 

dukungan dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat terutama dengan dukungan 

masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan. Kelembagaan yang terdapat di RW 03 

berperan sebagi media komunikasi dan perantara dalam penyampaian informasi-informasi 

maupun penyalur aspirasi dari masyarakat. Kelembagaan yang terdapat kampung hijau 

RW 03, antara lain: 

1) Kader lingkungan 

2) Dasawisma 

3) PKK 

4) Paguyuban bapak-bapak 

5) Karang taruna 

6) Pengajian 

7) BSM (Bank Sampah), dan 

8) UKM 
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A. Skema 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), skema diartikan sebagai bagan; 

rangka; kerangka; dan garis besar. Skema merupakan struktur mental yang membantu 

dalam mengorganisasi informasi sosial dan yang menuntun pemrosesannya. skema sangat 

membantu terhadap pemahaman sesuatu yang didengar atau dibaca (Sulistyaningsih, 

2000). Pada penelitian ini skema digunakan untuk menggambarkan proses partisipasi 

masyarakat dalam menjalankan kegiatan kampung hijau mulai dari tahun 2009 hingga 

tahun 2015. 

B. Skoring 

Pemberian nilai pada masing-masing tahapan pembangunan dan bentuk partisipasi 

oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan kampung hijau yang dilaksanakan dari tahapan 

perencanaan hingga pemeliharaan. Pemberian nilai dilakukan dengan mengadopsi dari 

tinjauan menurut Bryan (2015) serta memasukkan variabel berdasarkan Wardani (2012) 

mengenai tahap pengendalian, maka pemberian nilai memodifikasi dari kedua tinjauan 

tersebut dan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di kampung hijau. Pemberian nilai 

dengan skala likert 1 hingga 3, yaitu: 3= Aktif, 2= Kurang aktif, dan 1= Tidak aktif. 

Dengan demikian diperoleh nilai berdasarkan parameternya sebagai berikut: 

Tabel 3. 12 Parameter dan pemberian nilai partisipasi masyarakat 
No. Tahapan Parameter Nilai  

1.  Tahap 

Perencanaan 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat 

(anjangsana) sebanyak 6-10 dari 10 kali pertemuan.  

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak 

selalu memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang 

diikuti.  

3 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat 

(anjangsana) sebanyak 1-5  kali dari 10  kali pertemuan.  

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu 

dan tidak memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti.  

2 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun. 1 

2.  Tahap 

Pelaksanaan 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

3 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa 

kali mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau 

tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut 

serta dalam membayar iuran.  

2 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  1 

3.  Tahap 

Pengendalian 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden 

melakukan pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar dalam pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga 

melakukan evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan 

sekitar dalam pembangunan 

3 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden 

melakukan pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan 
2 
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No. Tahapan Parameter Nilai  

sekitar dalam pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak 

bergerak sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi 

masyarakat maupun lingkungan sekitar 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun. 1 

4.  Tahap 

Pemeliharaan 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu 

mengambil bagian dalam mengikuti setiap kegiatan.  

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang 

untuk tahap oprasi/pemelihraan. 

3 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk 

partisipasi tenaga.  

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat 

iuran untuk tahap oprasi/pemelihraan.  

2 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  1 

Sumber: Bryan (2015) dan Wardani (2012) 

Analisis partisipasi masyarakat dengan metode skoring adalah jumlah skor apabila 

responden termasuk ke dalam kategori aktif maka diberikan nilai = 3, kurang aktif = 2, dan 

tidak aktif = 1. Tingkat partisipasi masyarakat ditentukan berdasarkan total skor partisipasi 

dari setiap masing-masing tingkatan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sebelum 

menentukan klasifikasi tingkat partisipasi maka perlu dihitung interval terlebih dahulu 

untuk mengetahui range pada masing-masing klasifikasi. Berikut merupakan rumus 

menghitung interval pada analisis skoring: 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
Nilai tertinggi − nilai terendah

Jumlah kelas
 

Tingkat partisipasi masyarakat ditentukan berdasarkan total skor partisipasi dari 

setiap masing-masing tingkatan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga minimum skor 

(4×1) adalah 4, maksimim skor yang diperoleh ( 4×3 ) adalah 12. Berikut merupakan 

perhitungan untuk menentukan kelas interval: 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
12 − 4

3
=

8

3
= 2,6 

Dengan demikian diperoleh nilai klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat yang 

dibagi menjadi tiga kelas, yaitu: 

1) tingkat partisipasi rendah = 4 – 6,6 

2) sedang = 6,7 – 9,2, dan 

3) tinggi = 9,3– 12. 

Pemberian nilai dari kuisioner yang telah diberikan pada masyarakat. Kemudian hasil 

perhitungan dijumlahkan dan diproporsikan sesuai dengan jumlah sampel pada masing-

masing RT dan menunjukkan mengenai klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat yang 

terbagi atas tiga kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah pada setiap tahapan. Analisis 

skoring dilakukan pada empat kegiatan utama kampung hijau yaitu kegiatan pemilahan 
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sampah, pembangunan biopori, pembangunan batu terapi, serta penghijauan. Pemberian 

nilai dari kuisioner yang telah diberikan pada masyarakat..  

 

3.10.3 Analisis Penilaian Keberlanjutan  Masyarakat 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dari aspek 

keberlanjutan masyarakat dengan parameter yang telah ditentukan. Berdasarkan tinjauan 

teori pengertian dari masing-masing komponen keberlanjutan masyarakat adalah (Halwatul 

dan Iwan, 2015): 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang dimaksud adalah sikap kefektifan suatu pemimpin dalam 

dalam menerima dan menanggapi aspirasi dari masyarakat tanpa ada batas dalam 

menyampaikannya. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk 

tumbuh dan berkembang melalui pengambilan keputusan sebelum dilakukan suatu 

tindakan. Pengambilam keputusan tersebut dimusyawarahkan dengan melibatkan 

masyarakat untuk dapat menyampaikan suaranya dan kemudian diputuskan oleh 

secara bersama untuk dapat mencapai suatu tujuan (Amalia, 2016).  . 

Tabel 3. 13 Input komponen kepemimpinan 
 Input 

Kepemimpinan - Kepercayaan 

- Persistensi 

- Kemampuan berkomunikasi 

- Kesediaan untuk mendengar 

- Obyektivitas 

- Berdasarkan dari analasis partisipasi 

masyarakat pada tahap perencanaan dan 

pelaksanaan 

Sumber: penyusun, (2016) 

2. Modal sosial 

Rolalisasi (2008) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan 

melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat 

akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap 

permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial 

(Wahyu, 2009). Modal sosial digambarkan dari nilai gotong royong, pertemuan 

secara rutin yang dilakukan melalui organisasi, kerja bakti, maupun pertemuan 

tingkat RT dan RW sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik dalam 

pelaksanaan suatu program (Halwatul dan Iwan, 2012).   

Tabel 3. 14 Input untuk komponen modal sosial 
 Input 

Modal sosial - Jumlah kelembagaan yang 

diikuti 

 

- Faktor eksternal karakteristik masyarakat 

mengenai komunikasi 

- Frekuensi masyarakat dalam Hal tersebut merupakan input untuk komponen 
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 Input 

menyampaikan aspirasi 

- Jumlahkehadiran dalam rapat 

- Jumlah kegiatan yang diikuti 

- Frekuensi masyarakat dalam 

kerja bakti 

modal sosial yang berasal dari analisis partisipasi 

masyarakat 

- Frekuensi masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi 

- Jumlah kehadiran terlihat dari tahap perencanaan 

- Jumlah kegiatan terlihat dari persentase 

keikutsertaan masyarakat 

- Frekuensi masyarakat dalam ikut serta bekerja 

bakti terlihat dari tahap pelaksanaan 

Sumber: penyusun, (2016) 

3. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, 

memantau jalannya organisasi maupun kegiatan, dan menilai ketercapaian tujuan. 

Dalam monitoring (pemantauan) dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan 

dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan untuk 

mengadakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dibutuhkan dalam partisipasi 

masyarakat agar memperoleh hasil yang terbaik secara jangka panjang. Adanya 

monitoring dan evaluasi juga dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap 

sumber daya yang dimiliki (Moerdiyanto, 2009). Untuk menjaga kinerja 

keberlanjutan, dilakukan monitoring dan evaluasi baik oleh pengurus RW maupun 

pihak luar (instansi pemerintah) sehingga keberlanjutan program tetap terjaga. 

Monitoring dan evaluasi pada kampung hijau meliputi adanya pelatihan maupun 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.  

Tabel 3. 15 Input untuk komponen monitoring dan evaluasi 
 Input 

Monitoring dan 

evaluasi 

- Pihak yang terlibat dalam 

monitoring dan evaluasi 

Hal tersebut merupakan input untuk 

komponen monitoring dan evaluasi 

yang berasal dari analisis partisipasi 

masyarakat pada kegiatan 

pemilahan sampah, pembangunan 

biopori, pembangunan batu terapi, 

dan penghijauan. 

- Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

- Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

- Tingkat pengetahuan masyarakat 

- Tingkat kerjasama masyarakat 

Sumber: penyusun, (2016) 

4. Teknologi sarana dan prasarana 

Adanya penyediaan teknologi sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting 

dalam upaya pengembangan dan pembangunan yang berbasis partisipatif, dimana 

masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik 

yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga (Masli et al, 2010). Teknologi 

sederhana yang mudah diterapkan oleh warga serta ramah lingkungan agar dapat 

menjadikan warga mau melakukan. Pada penelitian ini, teknologi sarana dan 
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prasarana yang terdapat di kampung hijau meliputi ketersediaan teknologi yang 

digunakan pada setiap kegiatan. 

Tabel 3. 16 Input untuk komponen teknologi sarana dan prasarana 
 Input 

Teknologi sarana 

dan prasarana 

- Ketersediaan teknologi sarana dan 

prasarana 

- Kondisi teknologi sarana dan 

prasarana 

- Keefektifan dari adanya teknologi 

sarana dan prasarana 

- Pengetahuan masyarakat mengenai 

teknologi sarana dan prasarana 

- Pemanfaatan ketersediaan teknologi 

sarana dan prasarana 

Hal tersebut merupakan input 

untuk komponen kesehatan yang 

berkaitan dengan adanya 

aktivitas kesehatan yang 

terdapat di kampung hijau yaitu 

berasal dari kegiatan 

pembangunan batu terapi dan 

penghijauan (penanaman 

tanaman toga) 

Sumber: penyusun, (2016) 

5. Pembiayaan 

Adanya partisipasi masyarakat juga dapat mendukung  pembiayaan dengan 

kesepakatan cost sharing maupun pengembangan perekonomian secara mandiri. 

Hal tersebut bertujuan untuk mendorong kerjasama  masyarakat dan mencapai 

kesepakatan bersama antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sehingga hal 

tersebut dapat memgurangi rasa bergantung masyarakat (komunitas) pada pihak 

luar (Subash, 2006). Pembiayaan berasal dari sumber dana yang berasal dari iuran, 

kerjasama dengan pihak luar, serta kreativitas dalam penyediaan dana.  

Tabel 3. 17  Input komponen pembiayaan 
 Input 

Pembiayaan - Bantuan dana koperasi 

- Bantuan dana dari luar masyarakat 

- Ketersediaan dana dari iuran 

masyarakat 

- Ketersediaan dana yang berasal dari 

kegiatan keterampilan masyarakat 

- Jumlah hasil penjualan 

Hal tersebut merupakan input untuk 

komponen keberlanjutan ekonomi 

yang berkaitan dengan adanya kegiatan 

pemilahan sampah yang juga menjadi 

sumber penghasilan bagi masyarakat 

RW 03 

Sumber: penyusun, (2016) 

Berikut merupakan variabel serta parameter aspek keberlanjutan masyarakat secara 

keseluruhan: 

Tabel 3. 18 Parameter Keberlanjutan Masyarakat 
Variabel 

Parameter Keterangan A. Aspek keberlanjutan 

masyarakat 

Kepemimpinan  Kepercayaan 

 Persistensi 

 Kemampuan berkomunikasi 

 Kesediaan untuk mendengar 

 Obyektivitas 

Pada masing-masing 

variabel terdapat enam 

pertanyaan dalam 

kuisioner dan terdapat 

nilai atas jawaban dari 

pertanyaan tersebut 

dengan menggunakan 

skala likert 

Modal sosial  Jumlah kelembagaan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi 
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Variabel Parameter Keterangan 

 Jumlahkehadiran dalam rapat 

 Jumlah kegiatan yang diikuti 

 Frekuensi masyarakat dalam kerja bakti 

Monitoring dan evaluasi  Pihak yang terlibat 

 Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

 Intensitas ikut serta dalam kegiatan 

pemantauan 

 Tingkat pengetahuan masyarakat 

 Tingkat kerjasama masyarakat 

Teknologi sarpras  Ketersediaan teknologi sarana dan prasarana 

 Kondisi teknologi sarana dan prasarana 

 Keefektifan dari adanya teknologi sarana 

dan prasarana 

 Pengetahuan masyarakat mengenai 

teknologi sarana dan prasarana 

 Pemanfaatan ketersediaan teknologi sarana 

dan prasarana 

Pembiayaan  Bantuan dana koperasi 

 Bantuan dana dari luar masyarakat 

 Ketersediaan dana dari iuran masyarakat 

 Ketersediaan dana yang berasal dari 

kegiatan keterampilan masyarakat 

 Jumlah hasil penjualan 

Sumber: Halwatul dan Iwan (2012) 

  

Penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberlanjutan masyarakat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan skala likert pada 

masing – masing jawaban. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Adapun nilai skala 

likert pada jawaban diberikan dengan nilai: 

1 = Sangat rendah 

2 = Rendah 

3 = Cukup 

4 = Tinggi 

5 = Sangat tinggi 

Pembagian kelas untuk menentukan nilai aspek keberlanjutan masyarakat mengacu 

pada tinjauan dari Prabasena (2010) dengan membaginya ke dalam tiga kelas dengan 

klasifikasi keberlanjutan menunjukkan progres yang sangat baik, permulaan yang sangat 

baik, dan keberlanjutan dengan nilai yang rendah sehingga harus dilakukan tindakan agar 

dapat berkelanjutan. 

Tingkat keberlanjutan masyarakat ditentukan berdasarkan total skor dari setiap 

masing-masing tingkatan yaitu progres menuju keberlanjutan, permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan, dan harus dilakukan tindakan untuk dapat keberlanjutan. Sehingga minimum 
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skor (5×1) adalah 5, maksimim skor yang diperoleh ( 5x5 ) adalah 25. Berikut merupakan 

perhitungan untuk menentukan kelas interval: 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
Nilai tertinggi − nilai terendah

Jumlah kelas
 

 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
25 − 5

3
=

20

3
= 6,6 

Penilaian dilakukan pada lima variabel, untuk menentukan kondisi keberlanjutan 

masyarakat maka dari lima variabel dijumlahkan dan dirata-rata sehingga diperoleh nilai 

keberlanjutan masyarakat pada masing-masing RT dengan klasifikasi sebagai berikut 

Tabel 3. 19 Klasifikasi aspek keberlanjutan masyarakat 
Nilai Kondisi Keberlanjutan Masyarakat 

18,4 - 25 Menunjukkan progres sangat baik menuju keberlanjutan 

11,7 – 18,3 Menunjukkan permulaan yang baik menuju keberlanjutan 

5 – 11,6 Menunjukkan harus dilakukan tindakan untuk dapat keberlanjutan 

       Sumber: Prabasasena, (2010) 

Kampung RW 03 merupakan kampung yang telah berhasil mencapai predikat 

sebagai kampung hijau. Kampung RW 03 ini merupakan kampung kota yang berlokasi di 

Kota Malang. Menurut buku pedoman dan penilaian kampung hijau tahun 2007 (Dalam  

Puspita dan Santy, 2013), kampung hijau adalah kampung yang diselenggarakan sebagai 

upaya melestarikan fungsi lingkungan. Pada penelitian ini hanya mengkaji mengenai aspek 

keberlanjutan masyarakat dikarenakan berkaitan dengan fokus dari partisipasi adalah 

masyarakat. Keberhasilan kampung hijau sendiri juga tidak luput dari partisipasi 

masyarakat dimana masyarakat dipandang sebagai subjek atau pelaku dalam melaksanakan 

suatu pembangunan. 

Pada analisis penilaian keberlanjutan masyarakat ini menggunakan skoring sesuai 

dengan tinjauan studi terdahulu yang dilakukan oleh prabasena (2010) serta Halwatul dan 

Iwan (2012). Pada studi terdahulu tersebut untuk mengukur tingkat keberlanjutan  

masyarakat dalam menjalankan suatu program dengan menggunakan skoring yang terbagi 

menjadi tiga klasifikasi kelas yaitu mulai dari klasifikasi nilai terendah hingga tertinggi. 

Selain itu dengan menggunakan metode skoring nantinya juga dapat mengetahui nilai 

untuk masing-masing komponen. Dengan demikian untuk komponen yang paling rendah 

juga harus dilakukan tindakan untuk dapat meningkatkan perubahan yang lebih baik serta 

dapat berkelanjutan untuk selanjutnya. Hasil perhitungan aspek keberlanjutan masyarakat 

dalam menjalankan program akan digambarkan dengan menggunakan grafik radar. 
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3.11 Kerangka analisis 

 

Gambar 3. 3 Kerangka Analisis 
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3.12 Desain survei 

Tabel 3. 20 Desain Survei 

No. Tujuan Variabel Sub Variabel Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

1 Mengidentifikasi 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang yang 

ikut 

berpartisipasi 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

 

 Karakteristi

k 

Masyarakat 

 

Usia  Usia responden  Masyarakat 

yang 

menjadi 

responden 

 Observasi 

Lapangan 

 Wawancara 

 Kuisioner 

 Analisis 

deskriptif 

statistik 

 

Karakteristik 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang yang 

turut serta 

berpartisipasi 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

Pendidikan  Pendidikan terakhir responden 

Pekerjaan  Pekerjaan responden 

Penghasilan  Penghasilan perbulan responden 

Lamanya 

tinggal 
 Lamanya responden tinggal pada 

rumah yang dihuni 

Komunikasi  Jumlah kelembagaan yang diikuti 

oleh masyarakat 

 Kelembagaan yang diikuti 

masyarakat 

Kepemimpinan  Persepsi masyarakat mengenai 

keterbukaan ketua RW 

 Persepsi masyarakat mengenai 

keterbukaan ketua RT 

 Persepsi masyarakat mengenai 

keterbukaan ketua organisasi 

 Persepsi masyarakat terhadap 

pemimpin mengenai penerapan 

inovasi 

2. Mengetahui 

partisipasi 

masyarakat RW 

03 Kelurhan 

Sukun Kota 

Malang dalam 

mewujudkan 

kan kampung 

hijau 

 

Proses 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

kegiatan 

Tahap 

Perencanaan 

 

 Visi kampung hijau RW 03  Masyarakat 

yang 

menjadi 

responden 

 

 Observasi 

Lapangan 

 Wawancara 

dan FGD 

 Kuisioner 

 

 Skema 

 Analisis 

Skoring 

 

 Mengetahui 

partisipasi 

masyarakat 

RW 03 Sukun 

Kota Malang 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

 Frekuensi kehadiran sebanyak 1-

10 dari 10 kali pertemuan. 

 Persentase masyarakat yang 

menyampaikan aspirasi 

Tahap 

pelaksanaan 

 

 Persentase masyarakat yang ikut 

serta dalam kerja bakti 

 

 

   

 Rencana sumber daya manusia 

dan sumber dana 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

 Adanya pelaksanaan pilot project 

Tahap 

pengendalian 
 Persentase masyarakat yang 

melakukan pemantauan 

 Persentase masyarakat yang 

melakukan evaluasi 

 Bentuk kegiatan evaluasi yang 

dilakukan oleh masyarakat 

dengan tujuan untuk melakukan 

perubahan 

 Hasil perubahan kegiatan dan 

tindak lanjut 

Tahap 

pemeliharaan 
  Modifikasi standar, prosedur, 

maupun kebijakan 

 Pengembangan rencana 

3. Menilai 

keberlanjutan 

masyarakat 

dalam 

mewujudkan 

kampung hijau 

RW 03 Sukun 

Keberlanjutan 

masyarakat  

 

 

Kepemimpinan  Kepercayaan  Masyarakat 

yang 

menjadi 

responden 

 

 Wawancara 

 Kuisioner 

 

 

 Analisis 

deskriptif 

keberlanjut

an 

masyarakat 

 Analisis 

penilaian 

keberlanjut

an 

masyarakat 

Evaluasi 

keberlanjutan 

masyarakat RW 

03 Kelurahan 

Sukun Kota 

Malang 

 Persistensi 

 Kemampuan berkomunikasi 

 Kesediaan untuk mendengar 

 Obyektivitas 
Modal sosial  Intensitas masyarakat dalam 

menyampaikan pendapat 

 Jumlah kelembagaan yang diikuti 

 Intensitas kehadiran dalam 

pertemuan rapat penyusunan 

rencana 

    

 Jumlah kegiatan yang diikuti 

 Keikutsertaan dalam kerja bakti 

Monitoring dan 

evaluasi 
 Pihak yang terlibat dalam 

monitoring dan evaluasi 

 Intensitas masyarakat dalam 

melakukan pemantauan 

 Intensitas masyarakat dalam 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

melakukan evaluasi 

 Tingkat pengetahuan masyarakat 

 Tingkat kerjasama masyarakat 

Teknologi 

sarana dan 

prasarana 

 Ketersediaan teknologi sarana 

dan prasarana 

   Kondisi ketersediaan teknologi 

sarana dan prasarana 

 Keefektifan dari adanya 

teknologi sarana dan prasarana 

 Pengetahuan masyarakat 

mengenai teknologi sarana dan 

prasarana 

 Pemanfaatan ketersediaan 

teknologi sarana dan prasarana 

 Pembiayaan  Bantuan dana koperasi 

 Bantuan dana dari luar 

masyarakat 

 Ketersediaan dana dari iuran 

masyarakat 

 Ketersediaan dana yang berasal 

dari kegiatan keterampilan 

masyarakat 

 Jumlah hasil penjualan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kampung Hijau RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang 

Wilayah kampung hijau merupakan sebuah perkampungan yang terletak di salah satu 

kecamatan yang bearada di Kota Malang, yakni Kecamatan Sukun tepatnya RW 03 

Kelurahan Sukun. Wilayah RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang mempunyai luas lahan 

1,5 Ha yang terbagi menjadi 8 Rukun Tetangga (RT) diantaranya RT 01, 02,03, 04, 05, 06, 

07 dan 08. 

A. Letak Geografis 

Wilayah RW 03 Kelurahan  terletak di pinggir jalan besar dan mudah dijangkau oleh 

kendaraan roda dua dan empat. Secara geografis Kelurahan Sukun terletak pada ketinggian 

440.460 mdpl, dan merupakan kawasan yang relatif datar. Adapun  peta batas administrasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan batas wilayah RW 03 Kelurahan Sukun adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara  : Perumahan Sukun Permai Kelurahan Sukun 

b. Sebelah timur  : Jalan S. Supriyadi 

c. Sebelah selatan : Jalan S. Supriyadi 

d. Sebelah barat  : Makam Sukun 

B. Data penduduk 

Penduduk RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang tersebar pada 8 RT dengan jumlah 

penduduk sebanyak 1.125 jiwa dan jumlah KK sebanyak 341 KK. Pada umumnya setiap 

RT terdapat 30KK hingga 50KK, dan jumlah sampel masyarakat yang telah ditentukan 

mulai dari usia 17 tahun hingga usia 65 tahun yang tersebar pada masing-masing RT 

sebanyak 750 jiwa. Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Issac dan 

Michael melalui tabel Krejcie, dengan jumlah populasi sebanyak 750 jiwa maka diperoleh 

sampel sebanyak 199 jiwa penduduk. Rincian mengenai data penduduk RW 03 dapat 

dilihat  pada Tabel 4. 1 
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Gambar 4. 1 Peta Wilayah Studi Tugas Akhir 2016 
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Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan Sampel Pada Setiap RT tahun 2014 

RT Jumlah KK Jumlah penduduk Jumlah penduduk usia 17 – 65 tahun 

1.  35 125 52 

2.  34 105 100 

3.  53 212 146 

4.  40 132 68 

5.  40 174 86 

6.  33 113 104 

7.  45 149 98 

8.  36 115 96 

Total 341 1125 750 

Sumber: Survei pendahuluan, 2015 

 Berdasarkan data jumlah penduduk, RT 03 mempunyai jumlah penduduk tertinggi 

sebanyak 212 jiwa dan jumlah penduduk usia 15 – 65 tahun sebanyak 146 jiwa. Sedangkan 

jumlah penduduk terendah ialah RT 06  sebanyak 113 jiwa dan jumlah penduduk usia 15 – 

65 tahun sebayak 104 jiwa. 

 

4.2 Karakteristik masyarakat 

Karakteristik masyarakat dalam berpartisipasi terbagi menjadi dua faktor yakni 

faktor internal dan eksternal. Pembahasan mengenai karakteristik masyarakarat pada 

masing-masing faktor dapat dilihat pada  

 

Gambar 4. 2 Bagan pembahasan mengenai karakteristik masyarakat dalam berpartisipasi 

A. Faktor Internal 

Karakteristik masyarakat yang dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor internal atau 

berasal dari dalam masyarakat. 

1) Usia 

Usia dalam karakteristik masyarakat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelas yakni 

usia 15-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun dan 56-65 tahun yang mana 

didasarkan pada kategori umur menurut Depkes RI tahun 2009. Berikut merupakan grafik 

mengenai karakteristik usia masyarakat secara keseluruhan (jumlah masyarakat/orang; 

persentase). 
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Gambar 4. 3 Karakteristik usia masyarakat secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 4 Persentase usia dalam karakteristik masyarakat pada masing-masing RT 
Sumber: Hasil suvei, 2015 

Persentase tertinggi sebesar 36% merupakan karakteristik dengan usia 36-45 tahun 

dengan persentase tertinggi terdapat pada RT 03 sebesar 8%. Sedangkan persentase 

terendah sebesar 12% merupakan usia 15-25 tahun dengan persentase terendah sebesar 1% 

terdapat pada RT 01, 07, dan RT 08. Tingginya persentase usia 36-45 tahun menunjukkan 

bahwa sebagian besar masyarakat RW 03 didominasi oleh masyarakat usia produktif 

dalam melakukan kegiatan kampung hijau yang memiliki kemampuan serta pengalaman 

dalam memberikan gagasan maupun usulan. 

2) Tingkat pendidikan 

Keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

seseorang. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat RW 03 Sukun 

beragam mulai dari SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Sarjana Muda/Diploma, 

hingga jenjang Sarjana. Persentase mengenai tingkat pendidikan (jumlah 

masyarakat/orang; persentase) masyarakat RW 03 yang ikut serta berpartisipasi dapat 

dilihat pada Gambar 4. 5. 

12%

17%

36%

19%

16% 15-25 tahun

26-35 Tahun

36-45 Tahun

46-55 Tahun

56-65 tahun

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08

17-25 tahun 1% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 1%

26-35 tahun 2% 5% 2% 1% 2% 2% 2% 3%

35-45 tahun 3% 5% 8% 3% 3% 5% 5% 5%

46-55 tahun 1% 1% 5% 1% 2% 3% 3% 3%

56-65 tahun 1% 1% 3% 3% 2% 4% 3% 2%
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Gambar 4. 5 Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 6 Tingkat pendidikan Terakhir yang ditempuh oleh masyarakat pada masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Sebesar 42% merupakan persentase tertinggi masyarakat yang menempuh 

pendidikan terakhir lulusan SMA atau Sederajat. Persentase tertinggi kedua sebesar 19% 

merupakan karakteristik dengan tingkat pendidikan terakhir SMP atau Sederajat. 

Sedangkan persentase terendah sebesar 5% merupakan masyarakat yang menempuh 

pendidikan terakhir hingga sarjana. Sebagian besar karakteristik tingkat pendidikan 

masyarakat RW merupakan masyarakat yang menempuh pendidikan terakhir SMA atau 

Sederajat dengan persentase tertinggi  sebesar 9% merupakan RT 02. Tingkat pendidikan 

masyarakat RW 03 masih rendah dikarenakan banyaknya generasi muda yang tidak 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat ini berkaitan 

dengan kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan upaya 

dalam mewujudkan kampung hijau melalui pengetahuan yang dimiliki. 

13%

28%

42%

12%

5%

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

Sarjana Muda/Diploma

Sarjana

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08

Sarjana 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1%

Srjn Muda/Diploma 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

SMA/Sdrjt 3% 9% 8% 3% 5% 5% 5% 6%

SMP/Sdrjt 2% 2% 7% 3% 3% 6% 3% 4%

SD/Sdrjt 2% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 2%
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4%
5%
6%
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3) Jenis pekerjaan 

Jenis pekerjaan masyarakat yang menjadi responden ialah salah satu karakteristik 

masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi. Jenis pekerjaan ini merupakan mata 

pencaharian masyarakat RW 03 Sukun sehari-hari yang mana juga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang terdapat pada 

Gambar 4.7 (Jumlah masyarakat/orang; persentase) 

 

Gambar 4. 7 Karakteristik jenis pekerjaan masyarakat secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 8 Jenis pekerjaan masyarakat RW 03 Sukun pada masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Secara keseluruhan persentase tertinggi mayoritas masyarakat kampung hijau 

bermata pencaharian wiraswasta dan tidak bekerja. Persentase tertinggi dengan jenis 

pekerjan wiraswasta sebesar 41% dan persentase tertinggi sebesar 8% terdapat di RT 08. 

Masyarakat yang tidak bekerja sebesar 31% dan persentase tertinggi sebesar 7% terdapat di 

RT 03. Masyarakat yang tidak bekerja meliputi ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. 

Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah profesional seperti bidan, akuntan, 

perawat dan dosen.  Jenis pekerjaan masyarakat kampung hijau ini tentunya dapat 

5%
4%

19%

41%

31%

Profesional

PNS/TNI

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Tidak bekerja

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08
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mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat mengingat kesibukan masing-masing 

masyarakat untuk meluangkan waktu dalam ikut serta megikuti kelembagaan, kerjabakti, 

serta kegiatan yang terkait dengan upaya menjaga dan melestarikan kampung hijau. 

4) Tingkat penghasilan 

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi seberapa besar masyarakat dalam 

berpartisipasi melalui bentuk partisipasi yang diwujudkan. Tingkat penghasilan masyarakat 

ini merupakan penghasilan rata-rata yang diperoleh masyarakat pada setiap bulan. Adapun 

tingkat penghasilan masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun dapat dilihat pada Gambar 4. 9 

(Jumlah masyarakat/orang;persentase). 

 

Gambar 4. 9 Tingkat penghasilan masyarakat secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 10 Tingkat penghasilan masyarakat pada RT 01 hingga RT 08  
Sumber: Survei primer, (2015) 
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terendah yaitu sebesar 4%. Sedangkan untuk persentase tingkat pengeluaran masyarakat 

dapat dilihat pada Gambar 4. 11 (Jumlah masyarakat/orang;persentase). 

 

Gambar 4. 11 Tingkat pengeluaran masyarakat pada masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 12 Pengeluaran masyarakat sesuai dengan masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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seperti melengkapi pekarangan rumah dengan membeli lebih banyak tanaman hias maupun 

tanaman toga. Sedangkan masyarakat yang pekarangan rumahnya masih kurang dengan 

tanaman pada umumnya merupakan masyarakat yang tingkat pengeluarannya melebihi 

penghasilan yang diperoleh. Masyarakat yang mempunyai banyak tanaman di pekarangan 

rumahnya maka secara sukarela sebagai tetangga terdekat akan memberikan bantuan 

berupa tanaman. Selain itu, pada masing-masing RT juga menyediakan tanaman untuk 

masyarakat yang membutuhkan  dan belum mempunyai tanaman. 

5) Lamanya tinggal 

Lamanya tinggal masyarakat pada rumah yang dihuni mempengaruhi masyarakat 

dalam berpartisipasi. Semakin lama masyarakat tinggal, rasa memiliki pada lingkungan 

yang dihuni juga semakin melakat pada masyarakat. Persentase mengenai lamanya tinggal 

pada rumah yang dihuni oleh masyarakat RW 03 Kelurahan Sukun secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Gambar 4. 13 (Jumlah masyarakat/orang;persentase). 

 

Gambar 4. 13 Persentasi lama tinggal masyarakat RW 03 Sukun secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 14 Lama tinggal masyarakat pada rumah yang dihuni pada masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Lebih dari setengah seluruh masyarakat, tepatnya sebesar 75% menerangkan bahwa 

masyarakat tinggal pada rumah dan lingkungan yang dihuni selama 31- ≥35 tahun. 

Sedangkan persentase dengan nilai terendah sebesar 3% merupakan masyarakat yang 

tinggal pada rumah dan lingkungan yang dihuni selama kurang dari hingga  ≤ 15 tahun. 

Pada umumnya sebagian besar masyarakat yang tinggal pada rumah dan lingkungan yang 

dihuni merupakan masyarakat yang asli berdomisili di RW 03 Sukun. Berikut merupakan 

karakteristik internal masyarakat RW 03 pada masing-masing RT. 

Tabel 4. 2 Karakteristik internal masyarakat RW 03 pada setiap RT 
RT Usia Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Lama tinggal 

01 36 – 45 Tahun SMA atau Sederajat Wiraswasta Rp 500.001 - Rp 1.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

02 26 – 35 Tahun SMA atau Sederajat Pegawai swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.500.000 26 - 30 Tahun 

03 36 – 45 Tahun SMA atau Sederajat Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

04 56 - 65 Tahun SMP atau Sederajat Tidak bekerja Tidak berpenghasilan 31 - ≥ 35 Tahun 

05 36 – 45 Tahun SMA atau Sederajat Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

06 56 – 65 Tahun SD atau Sederajat Wiraswasta Rp 500.001 - Rp 1.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

07 36 – 45 Tahun SMP atau Sederajat Wiraswasta Rp 500.001 - Rp 1.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

08 36 – 45 Tahun SMP  atau Sederajat Wiraswasta Rp 500.001 - Rp 1.500.000 31 - ≥ 35 Tahun 

Sumber: Hasil survei, (2016) 

Berdasarkan Tabel 4.2  bahwa karakteristik internal masyarakat pada RT 03 dan 05  

mempunyai karakteristik yang sama. Berdasarkan karakteristik usia hampir seluruh RT 

mempunyai karakteristik yang sama yaitu rata-rata masyarakatnya berusia 36-45 Tahun, 

kecuali di RT 02 yaitu dengan rata-rata usia 26-35 tahun, sedangkan RT 04 dan 06 rata-rata 

masyarakatnya berusia 56-65 tahun. Berdasarkan karakteristik pendidikan, hampir seluruh 

RT mempunyai tingkat pendidikan SMA atau Sederajat kecuali di RT 06, RT 07, dan RT 

08. Pada umumnya masyarakat RT 06 lulus pada jenjang pendidikan SD dan masyarakat 

RT 07 serta RT 08 mempunyai karakteristik yang sama yaitu lulus pada jenjang SMP. 

Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata lulus pada jenjang SMA berkaitan dengan 

jenis dominasi jenis pekerjaan masyarakart RW 03. Berdasarkan karakteristik jenis 

pekerjaan, masyarakat RW 03 ini didominasi oleh masyarakat dengan jenis pekerjaan 

wiraswasta. Jenis pekerjaan wiraswasta ini seperti tukang, buruh, asisten rumah tangga, 

dan masyarakat yang mempunyai usaha toko. Masyarakat RT 02 sebagian besar bekerja 

sebagai pegawai swasta sedangka masyarakat RT 04 tidak bekerja. Berdasarkan tingkat 

pendapatan masyarakat RW 03 mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu anatara 

Rp 1.500.001 - Rp 2.500.000 dan Rp 500.001 - Rp 1.500.000 serta terdapat masyarakat 

yang tida berpenghasilan. Masyarakat yang mempunyai rata-rata tingkat pendapatan 

sebesar 1.500.001 - Rp 2.500.000 sebagian besar merupakan masyarakat RT 02, RT 03, 

dan RT 05 sedangkan masyarakat yang mempunyai penghasilan antara Rp 500.001 - Rp 

1.500.000 merupakan masyarakat yang rata-rata terdapat di RT 01, RT 06, RT 07, dan RT 
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08, namum terdapat masyarakat yang tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan 

yaitu terdapat di RT 06. Berdasarkan lama tinggal masyarakat rata-rata sebagian besar 

masyarakat memiliki lama tinggal selama 31 - ≥ 35 Tahun. Masyarakat yang bertempat tinggal 

di RW 03 ini pada umumnya merupakan masyarakat asli yang berdomisisli pada RW ini. 

B. Faktor Eksternal 

1) Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam berpartisipasi. Komunikasi yang dimaksud 

ialah interaksi antar sesama warga, antar warga dengan pimpinanya, serta kelembagaan 

diluar kampung yang diikuti oleh masyarakat. Interaksi yang dilakukan melalui 

kelembagaan terjalin baik terutama dalam membahas mengenai topik lingkungan yang 

meliputi upaya dalam menjaga lingkungan, cara menanam dan merawat tanaman, 

pengelolahan lingkungan, kebersihan lingkungan hingga pembangunan kampung hijau 

pada masa yang akan datang. Kelembagaan yang terdapat di dalam kampung ini seperti 

Kader lingkungan, Dasawisma, Pertemuan bapak-bapak, PKK, Karang Taruna dan 

Pengajian. Sedangkan kelembagaan di luar kampung yang diikuti oleh masyarakat seperti 

kegiatan pelatihan koperasi (UKM). Adapun grafik mengenai banyaknya kelembagaan 

atau organisasi yang diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 

4. 15. 

 

Gambar 4. 15 Jumlah kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Gambar 4. 16 Jumlah organisasi yang diikuti oleh masyarakat pada masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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RT 03. Sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti kelembagaan sebesar 6% dengan 

persentase tertinggi sebesar 2% juga terdapat di RT 01. Namun apabila dilihat dari total 

persentase secara keseluruhan, masyarakat yang telah bergabung untuk mengikuti 

kelembagaan sebesar 94%. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat kampung hijau 

RW 03 Sukun secara keseluruhan sudah baik dalam menjalin komunikasi serta interaksi 

sosial dikarenakan masyarakat telah mengikuti kelembagaan ataupun organisasi yang 

berkaitan dengan kampung hijau. Selain itu, dengan keikutsertaan masyarakat untuk 

tergabung dengan kelembagaan juga berpotensi bagi masyarakat untuk bertukar informasi 

maupun menyampaikan aspirasi serta masukan sebagai pertimbangan untuk lebih 

membangun dan menjadikan kampung hijau lebih baik. .  

 

Gambar 4. 17 Persentase mengenai kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Gambar 4. 18 Persentase kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Persentase sebesar 23% merupakan msyarakat yang mengikuti kelembagaan PKK 

dan dasawisma. Sebesar 22% merupakan masyarakat yang ikut tergabung kelembagaan 

atau organisasi perkumpulan bapak-bapak dan 7% merupakan kelembagaan atau organisasi 

kader lingkungan. Organiasi dengan persentase terendah adalah organisasi karang taruna 

sebesar 5% dan organisasi diluar kampung yaitu UKM sebesar 2%. Generasi muda atau 

remaja di kampung hijau ini masih rendah dikarenakan kurang adanya integrasi kegiatan 

yang melibatkan karang taruna. Sedangkan untuk organisasi UKM merupakan organisasi 

diluar kampung hijau yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi, dikarenakan organisasi 

tersebut berlokasi jauh dari kampung hijau sehingga masyarakat kurang antusias untuk ikut 

serta tergabung dalam kelembagaan tersebut. Pada persentase jumlah kelembagaan yang 

diikuti oleh masyarakat,  sebagian besar masyarakat banyak yang ikut serta dalam dua 

kelembagaan. Pada umumnya masyarakat yang mengikuti 2 kelembagaan merupakan 

masyarakat yang mengikuti kelembagaan kader lingkungan dengan dasawisma atau PKK 

dan atau masyarakat yang mengikuti kelembagaan kader lingkungan dengan perkumpulan 

bapak-bapak. Sedangkan masyarakat yang mengikuti lebih dari empat kelembagaan, 

merupakan masyarakat yang  mengikuti kegiatan diluar kampung seperti kegiatan 

pelatihan koperasi.  

Kader 

Lingkun

gan

Dasawis

ma
PKK

Karang 

Taruna

Perkump

ulan 

bapak-

bapak

BSM
Pengajia

n
UKM

RT 01 0,6% 1,9% 2,5% 0,3% 1,6% 0,6% 0,9% 0,0%

RT 02 0,9% 2,8% 2,8% 0,6% 2,2% 0,9% 1,3% 0,0%

RT 03 0,9% 3,8% 4,1% 0,9% 4,1% 0,9% 1,6% 0,3%

RT 04 0,6% 2,8% 2,8% 0,6% 2,8% 0,9% 1,9% 0,0%

RT 05 0,9% 3,1% 3,1% 0,9% 3,5% 0,9% 1,6% 0,6%

RT 06 0,6% 2,8% 2,8% 0,6% 2,5% 0,9% 0,9% 0,3%

RT 07 0,9% 2,8% 2,8% 0,6% 2,8% 0,9% 1,6% 0,3%

RT 08 0,9% 2,5% 2,5% 0,3% 2,8% 0,6% 1,3% 0,3%

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%

P
e
r
se

n
ta

se
 (

%
)



72 

 

 

 Persentase tertinggi sebesar 0,9% adalah masyarakat yang tergabung dalam 

kelembagaan atau organisasi kader lingkungan yang mana terdapat pada RT 02, 03, 05, 07, 

dan 08. sebesar 1,4%. Kelembagaan atau organisasi dasawisma dengan persentase tertinggi 

sebesar 3,8% adalah masyarakat di RT 03. Masyarakat yang ikut tergabung dalam 

kelembagaan PKK yang mempunyai persentase tertinggi sebesar 4,1 terdapat pada RT 03. 

Sedangkan persentase tertinggi sebesar 0,9% merupakan persentase tertinggi masyarakat 

yang tergabung dalam kelembagaan karang taruna yang terdapat di RT 03 dan RT 05. 

Kelembagaan atau organisasi diluar kampung hijau masih belum diminati oleh banyak 

masyarakat. Sehingga kelembagaan atau organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah 

ini seperti UKM hanya sedikit diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya keikutsertaan masyarakat dengan persentase tertinggi sebesar 0,6% terdapat RT 05. 

Minimnya masyarakat dalam mengikuti kelembagaan diluar kampung berdampak pada 

pertukaran ilmu dan informasi yang didapatkan oleh kampung ini kurang berkembang. 

Dengan demikian, menandakan bahwa kurangnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti 

kelembagaan diluar kampung hijau. Sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran 

dalam mengikuti kegiatan diluar kampung yang berkaitan dengan peningkatan upaya 

mewujudkan kampung hijau agar dapat bertukar ilmu dan mengimplementasikan ilmu 

yang telah diperoleh. 

 

Gambar 4. 19 Salah satu contoh salah satu kelembagaan (pertemuan Dasawisma) 
 Sumber: Survei primer, (2015) 

2) Kepemimpinan 

Persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin 

yang dapat mempengaruhi dan menghimbau bawahannya, memiliki keterbukaan terhadap 

pandangan-pandangan baru, tanggap atas keperluan bawahannya, serta mendukung 

pelaksanaan inovasi. Persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan adalah 

kepemimpinan RW, RT dan Ketua organisasi yang diikuti yang mana berkaitan tentang 

kampung hijau. Penilaian persepsi masyarakat dilakukan dengan penilaian melalui skala 

likert yakni: 
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a. Sangat terbuka, apabila pemimpin mempunyai sikap menerima, mempertimbangkan 

dan melaksanakaan aspirasi yang berasal dari seluruh masyarakat 

b. Terbuka, apabila pemimpin mempunyai sikap menerima dan mempertimbangkan 

aspirasi dari seluruh masyarakat akan tetapi pemimpin tidak melaksanakan hasil 

pertimbangan usulan yang berasal dari seluruh masyarakat. 

c. Cukup terbuka, apabila pemimpin hanya menerima aspirasi yang berasal dari seluruh 

masyarakat tanpa adanya tanggapan atau respon sebaliknya 

d. Kurang terbuka, apabila pemimpin hanya menerima aspirasi dari masyarakat tertentu 

saja 

e. Tidak terbuka, apabila pemimpin tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk mengajukan aspirasi. 

Persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan seorang pemimpin berbeda-beda, 

baik gaya kepemimpinan RW, RT, dan Ketua organisasi. Persepsi masyarakat mengenai 

gaya kepemimpinan ketua RW dapat dilihat pada Gambar 4. 20. 

 

Gambar 4. 20 Persentase mengenai keterbukaan kepemimpinan RW 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 Kepemimpinan Ketua RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang menurut persepsi 

masyarakat lebih dari setengah dari seluruh masyarakat menyatakan bahwa ketua RW 

sangatlah terbuka kepada masyarakat dengan persentase sebesar 67%, 27% persepsi 

masyarakat menyatakan kepemimpinan ketua RW sudah terbuka dan 6% cukup terbuka. 

Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemimpin yakni ketua RW menunjukkan bahwa 

sikap menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat secara 

keseluruhan. Adapun grafik persepsi masyarakat mengenai keterbukaan ketua RW pada 

masing-masing  RT dapat dilihat pada Gambar 4. 21. 
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Gambar 4. 21 Persentase persepsi masyarakat setiap RT mengenai gaya kepemimpinan Ketua RW 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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RT 05 dan 06. Persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan ketua RW yang terbuka 

dengan persentase nilai tertinggi sebesar 6% adalah RT 08, dan persepsi mengenai 
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Menurut masyarakat sikap dari gaya kepemimpinan ketua RW memiliki keterbukaan 

terhadap pandangan-pandangan baru serta mampu menerima, mempertimbangkan dan 

melaksanakaan aspirasi yang berasal dari seluruh masyarakat. Ketua RW juga mendukung 

dan melaksanakan adanya pelaksanaan inovasi agar masyarakat tidak jenuh yang mana 

akan berdampak pada keberlanjutan kampung hijau. Inovasi tersebut seperti adanya 

pembangunan bank sampah, pengadaan pembangunan batu terapi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan warga, pengadaan biopori dan water treatment, pembuatan 

kompos, pembibitan, pengadaan kebun toga, mengikuti pelatihan agar informasi dan ilmu 

yang didapatkan oleh Ketua RW dapat disalurkan kepada masyarakat lainnya.  

Pembangunan kampung hijau ini juga di bantu oleh  masing-masing Ketua RT agar 

masing-masing lingkungan RT melakukan penghijauan serta program-program yang 

berkaitan dengan kampung hijau lebih tertib dan teratur. Persepsi masyarakat mengenai 

sikap dari gaya kepemimpinan Ketua RT masing-masing dapat dilihat pada Gambar 4. 22. 

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08

Sangat Terbuka 4% 8% 14% 5% 11% 11% 9% 6%

Terbuka 3% 5% 5% 4% 1% 2% 3% 6%

Cukup Terbuka 1% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 1%

Kurang Terbuka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tidak Terbuka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Gambar 4. 22 Persentase persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan ketua RT  
Sumber: Survei primer, (2015) 

Kepemimpinan masing-masing RT menurut persepsi masyarakat mengenai gaya 

kepepimpinan terkait dengan keterbukaan ketua RT yang sangat terbuka merupakan 

persentase paling tinggi sebesar 40%, persepsi masyarakat yang menyatakan gaya 

kepemimpinan ketua RT yang terbuka sebesar 36%, cukup terbuka sebesar 18% dan 

kurang terbuka sebesar 6%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap keterbukaan ketua RT  

sudah baik dan menunjukkan bahwa ketua RT mempunyai sikap menerima, 

mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat untuk menyampaikan 

usulan-usulan terkait dengan upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan kampung.  

 

Gambar 4. 23 Persentase persepsi masyarakat setaip RT mengenai gaya kepemimpinan Ketua RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Menurut persepsi masyarakat masing-masing RT, Ketua RT yang mempunyai 

persentase paling tinggi mengenai sikap keterbukaan ketua RT yang sangat terbuka adalah 

RT 05 dengan persentase sebesar 10% dan persentase tertinggi kedua sebesar 7% adalah 

RT 05 dan 07, sedangkan yang terendah sebesar 2%. Persentase mengenai keterbukaan 

sikap pemimpin yang terbuka dengan nilai persentase tertinggi adalah RT 03 sebesar 8%, 

cukup terbuka dengan persentase nilai tertinggi 3% adalah RT 02, 06, 07, dan 08.  
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Sedangkan menurut persepsi masyarakat mengenai sikap keterbukaan pemimpin yang 

masih kurang terbuka dengan nilai persentase tertinggi sebesar 2% adalah RT 01 dan 04. 

Peran Ketua RT ini juga sangat penting dalam mendukung Ketua RW dalam  

melaksanakan program kampung hijau. Peran ketua RT dalam memberikan dukungan 

dalam program kampung hijau adalah memberikan arahan dalam pembangunan sesuai 

dengan program kampung hijau seperti pengadaan batu terapi, pengadaan tanaman pada 

pekarangan rumah, mengumpulkan sampah non organik, hingga pembuatan kompos pada 

setiap RT. Selain itu, Ketua RT juga mendukung dan melaksanakan adanya inovasi. 

Inovasi yang dilaksanakan seperti pembuatan kompos, taman toga, peremajaan taman, 

pengecatan, hingga pengadaan lampu penerangan jalan umum. 

Pembangunan kampung hijau tidak hanya diambil peran oleh Ketua RW dan RT 

akan tetapi, Ketua organisasi juga ikut serta mendukung dan melaksanakan upaya 

penghijauan serta program-program yang berkaitan dengan kampung hijau lebih inovatif 

dan kreatif. Berikut merupakan persepsi masyarakat mengenai sikap dari gaya 

kepemimpinan Ketua organisasi masing-masing. 

 

Gambar 4. 24 Persentase gaya kepemimpinan ketua organisasi  menurut persepsi masyarakat 

mengenai keterbukaan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Kepemimpinan masing-masing RT menurut persepsi masyarakat mengenai gaya 

kepepimpinan mengenai keterbukaan ketua kelembagaan atau organisasi yang sangat 

terbuka dengan persentase sebesar 32%, persepsi masyarakat yang menyatakan  gaya 

kepemimpinan ketua kelembagaan atau organisasi yang terbuka merupakan persentase 

tertinggi dengan nilai persentase sebesar 48%, dan cukup terbuka sebesar 20%. Sikap 

keterbukaan ketua organisasi atau kelembagaan  sudah baik dan masyarakat tidak ada yang 

berpendapat bahwa  sikap ketua kelembagaan ataupun organisasi tidak ada yang kurang 

32%

48%

20%

0%

0%

Sangat terbuka

Terbuka

Cukup Terbuka

Kurang Terbuka

Tidak Terbuka



77 

 

 

terbuka bahkan tidak terbuka. Adapun grafik persepsi masyarakat mengenai keterbukaan 

ketua RT  pada masing-masing  RT sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 25 Persentase persepsi masyarakat setiap RT mengenai kepemimpinan Ketua Organisasi 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Persepsi masyarakat mengenai ketua organisasi yang mempunyai persentase paling 

tinggi mengenai sikap keterbukaan adalah RT 03 dan persentase tertinggi kedua mengenai 

adalah ketua organisasi RT 07. Peran ketua organisasi juga sebagai penyalur informasi 

serta dapat mendukung dalam upaya meningkatkan kampung hijau. Selain itu, peran Ketua 

Organisasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 

masyarakat, menigkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,  

kerja bakti, serta dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dalam 

membuat daur ulang yang berasal dari barang bekas. Gaya kepemimpinan ketua organisasi 

mengenai keterbukaan lebih baik jika dibandingan dengan ketua RT dikarenakan masih 

terdapat ketua RT yang lebih bergantung pada ketua organisasi untuk mewadahi aspirasi 

dari masyarakat sehingga untuk RT 01 dan 08 ini dalam hal menyampaikan aspirasi lebih 

senang disampaikan kepada ketua organisasi daripada langsung kepada ketua RT. 

Adanya sikap keterbukaan seorang pemimpin dapat membawa pengaruh positif bagi 

masyarakat karena dengan menerima maupun mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat 

tentunya masyarakat akan lebih merasa dihargai dan lebih akan lebih sukarela untuk 

terlibat dalam suatu kegiatan yang secara langsung berdampak positif. Sehingga hal 

tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengayomi bawahannya, 

dan harus mempunyai keterbukaan dalam segala hal yang berkaitan untuk medukung 

kemajuan kampung hijau. 

 

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08

Sangat Terbuka 2% 4% 8% 3% 4% 4% 5% 3%

Terbuka 4% 8% 10% 3% 7% 6% 5% 6%

Cukup Terbuka 1% 1% 2% 4% 1% 4% 4% 4%

Kurang Terbuka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tidak Terbuka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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4.3 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan pada dasarnya merupakan bentuk 

dari keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun sukarela dari 

dalam maupun luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan (Nur, 

2014). Partisipasi masyarakat yang mengantarkan kampung ini menuju keberhasilan 

dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2015 yang mana partisipasi tersebut terlihat dari 

kelerlibatan masyarakat dalam serangkaian kegiatan kampung hijau. 

4.3.1 Kegiatan Kampung Hijau Sukun 

Lomba Green and Clean merupakan program kegiatan tahunan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Malang yang berperan sebagai salah satu upaya merubah pola pikir dan 

perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan secara bertahap dan progresif. Lomba 

Kampung Bersinar, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebutuhan 

lingkungan bersih dan asri, memberikan apresiasi atas upaya dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri, dan mempercepat 

terwujudnya Kota Malang yang bersih, nyaman, asri dan ijo royo-royo  

Lomba ini diselenggarakan agar terjadi perubahan dalam masyarakat dan 

lingkungannya. Pelaksanaan penilaian lomba dilakukan oleh para juri yang berasal dari 

berbagai macam lapisan masyarakat diantaranya para APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi 

Swasta Indonesia), Kader Lingkungan Kota Malang, Kader Bank Sampah Malang, SKPD 

terkait, Tim Penggerak PKK Kota Malang dan Media yang diwakili oleh Malang Post. 

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga memberikan 

bantuan berupa stimulus diantaranya bantuan bunga dan biopori yang dibagikan secara 

gratis ke peserta lomba untuk memicu semangat. 

Salah satu RW yang mengikuti Lomba Green and Clean adalah Kampung Terapi 

(RW 03. Sukun) yang ditunjuk oleh pihak kelurahan Sukun pada tahun 2011. Penilaian 

pada Lomba Clean And Green City antar RW se Kota Malang tahun 2011 ini dibagi dalam 

tiga tahap dengan selang waktu sekitar tiga bulan tiap tahapnya. Setelah memenangkan 

lomba green and clean di tahun 2012. Setelah mengikuti lomba tersebut masyarakat terus 

melakukan perbaikan dengan menambahkan jumlah komposter, utilitas kran air untuk 

mencuci tangan, serta batu terapi pada sepanjang jalan bagian tengah. Setelah 

memenangkan lomba kampung bersinar, kampung ini mengikuti lomba PHBS (Perilaku 

Hidup Sehat dan Bersih) tingkat provinsi Jawa Timur dan mendapat juara pertama. 
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Sehingga kampung ini ditunjuk untuk kembali untuk mewakili Jawa Timur dalam 

mengikuti lomba PHBS skala nasional dan mendapatkan juara dua. Kemenangan atas 

lomba-lomba yang telah diraih tidak merubah semangat masyarakat untuk terus berkarya 

dan memperbaiki lingkungan. 

Pada tahun 2013 RW ini kembali mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yakni Lomba Zero Waste dan mendapatkan 

juara pertama untuk kategori penghijauan lingkungan periode tahun 2013-2014.  Pada 

tahun 2014 kembali lagi untuk mengikuti lomba kampung hijau yang diselenggarakan oleh 

perusahaan Decofresh bekerjasama dengan Jawapos dengan mendapatkan juara tiga. Selain 

itu pada tahun ini sekaligus mengikuti lomba Green and Clean tingkat Malang Raya 

mendapatkan juara satu serta mengikuti lomba pemanfaatan taman toga mewakili 

Kelurahan Sukun. Berikut merupakan timeline mengenai keikutsertaan RW 03 Sukun 

dalam mengikuti lomba yang berkaitan dengan lingkungan: 

 

Gambar 4. 26 timeline keikutsertaan RW 03 Sukun dalam mengikuti lomba yang berkaitan dengan 

lingkungan 

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat di kampung hijau yang dilaksanakan pada 

saat mengikuti lomba serta dengan tujuan untuk memperbaiki mutu lingkungan, adalah: 

1. Pemilahan sampah 

2. Komposting 

3. Biopori 

4. Batu Terapi 

5. Tanaman hias dan toga 

6. Water treatment 

7. Kegiatan anak-anak 
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Dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampung hijau, terdapat 4 kegiatan 

yang menjadi embrio berhasilnya kampung hijau ini. Kegiatan yang menjadi embrio 

tersebut merupakan kegiatan utama yang dikembangkan hingga dapat memunculkan 

aktivitas baru. Adapun kegiatan embrio yang dimaksud adalah: 

a. Pemilahan sampah 

b. Pengadaan biopori 

c. Pembangunan batu terapi 

d. Penghijauan 

Kegiatan kampung hijau yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memunculkan 

aktivitas baru paling banyak ialah kegiatan penghijauan. Kegiatan yang termasuk dalam 

kegiatan penghijauan antara lain adanya kegiatan penanaman tanaman hias, penanaman 

tanaman toga, dan water treatment. Kegiatan kampung hijau ini sebagian besar hanya 

melibatkan masyarakat usia dewasa maupun kelembagaan seperti kader lingkungan, 

perkumpulan bapak-bapak, dasawisma, PKK, pengajian dan karang taruna saja. Sehingga 

pada tahun 2013 mulai diselenggarakan pengadaan area khusus untuk bermain anak, 

pembangunan taman pintar, dan bimbingan belajar dengan menyetorkan sampah sebagai 

biaya pengganti. Tujuan dari adanya pengadaan area khusus bermain anak ialah agar anak-

anak diberikan ruang maupun kesempatan untuk terlibat dalam upaya mewujudkan 

kampung hijau. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya mewujudkan 

kampung hijau dapat dilihat pada Gambar 4. 26. 
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4.4 Analisis partisipasi masyarakat 

Analisis partisipasi dilakukan untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam 

proses kegiatan kampung hijau melalui empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengendalian dan tahap pemeliharaan. Pada kegiatan yang menjadi 

embrio akan digambarkan dengan menggunakan skema agar dapat memudahkan dalam 

mengetahui urutan proses pada masing-masing kegiatan. 

Pada tahap perencanaan diperlukan untuk menentukan suatu tujuan dan sasaran, serta 

metode terlebih dahulu. Tujuan dan sasaran tidak akan dapat dicapai apabila tidak ada 

kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ditentukan oleh pemimpin agar dapat menciptakan 

suatu tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Sebutan kampung hijau atau 

kampung terapi untuk RW 03 ini tidak secara langsung didapatkan, akan tetapi terdapat 

proses awal yang mengantarkan kampung ini menuju keberhasilan. Masyarakat 

mempunyai kemauan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 

lingkungan dikarenakan masyarakat ingin meningkatkan hidup sehat melalui kebiasaan-

kebiasaan yang dapat mendukung tujuan tersebut. Selain itu juga dengan adanya kegiatan 

ini dapat menggugah kesadaran masyarakat yang secara tidak langsung merefleksikan 

tingkat swadaya masyarakat untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan yang 

berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Melihat kehidupan masyarakat kampung 

kota yang mempunyai hubungan sosial erat, seperti pada visi dari kampung hijau ini adalah 

“Guyup Rukun Tanpa Pamrih”. Visi tersebut tergambarkan melalui berbagai kelembagaan 

yang diikuti oleh masyarakat RW 03. Kelembagaan tersebut berperan sebagai media 

sosialisasi utama dalam menyampaikan rencana-rencana kegiatan terkait dengan kampung 

hijau yang akan diselenggarakan dalam mencapai tujuan. Adapun embrio kegiatan yang 

meliputi kegiatan pemilahan sampah, pembangunan biopori, pembangunan batu terapi 

serta penghijauan dalam mencapai keberhasilan kampung hijau akan dijelaskan sesuai 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pemilahan sampah 

Kegiatan pemilahan sampah ini terdiri dari dua kegitan yaitu, pemilahan sampah 

organik dan pemilahan sampah anorganik.Berikut merupakan proses kegiatan pemilahan 

sampah yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. 

A. Tahap Perencanaan 

Kegiatan pemilahan sampah anorganik dimulai dari tahap perencanaan yang mana 

output pelayanan pada tahap ini adalah masyarakat dapat menerapkan sistem zero waste 
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dan dapat memanfaatkan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah sebagai sumber 

pemasukan untuk kegiatan kampung hijau. Selain itu, dengan adanya kegiatan pemilahan 

sampah ini juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan pemilahan sampah anorganik pada tahap ini dimulai dengan ketua RW yang 

menerapkannya secara individu dan kemudian diterapkan pada RT lainnya. Setelah 

diterapkan di RT lainnya dengan mengumpulkan sampah yang hanya dikoordnir oleh ketua 

RW sendiri, kemudian untuk menerapkan kegiatan ini ketua RW mengajak ketua RT 01 

hingga RT 08 dan membuat rencana untuk membentuk kader lingkungan. Pada tahap ini 

dilakukan penyusunan rencana untuk membangun gudang dan bank sampah untuk setiap 

RTnya agar masyarakat lebih mudah menyetorkan sampah yang telah dikumpulkan. 

Mulanya kegiatan pemilihan sampah ini hanya diterapkan di RT 03 dan RT 05 pada tahun 

2009. Kemudian kegiatan pemilahan sampah ini juga disosialisasikan melalui organisasi 

maupun kelembagaan yang terdapat di RW 03 untuk mengajak dan memberikan semangat 

kepada masyarakat, agar di tahun 2010 seluruhnya juga melaksanakan kegiatan pemilahan 

sampah. 

Pada tahap perencanaan kegiatan pemilahan sampah organik ini juga merupakan 

salah satu dari serangkaian  kegiatan kampung hijau. Kegiatan pemilahan sampah organik 

ini pada mulanya dikarenakan masyarakat hanya melakukan kegiatan pemilahan sampah 

anorganik saja untuk dijual kepada lapak sehingga agar sampah organik ini tidak terbuang 

dengan percuma maka Ketua RW mengarahkan masyarakat untuk mengolah sampah 

organik tersebut menjadi pupuk. Usulan dari Ketua RW pun mendapat respon yang dari 

masyarakat hingga masyarakat ingin ikut serta dalam kegiatan ini. Sama halnya seperti 

kegiatan pemilahan sampah anorganik, pemilahan sampah organik ini juga melibatkan 

masyarakat terutama Ketua RW, RT, kader lingkungan, dan dasawisma. Selain itu, 

kegiatan ini juga dimulai pada tahun 2009 yang mana RT yang memulai untuk menerapkan 

kegiatan komposting adalah RT 03 dan RT 05 dengan media takakura. Selanjutnya di 

tahun 2010 juga direncanakan untuk mengembangkan kegiatan komposting ini pada 

seluruh RT. Dengan keterbatasan modal, pengolahan sampah organik ini masih dilakukan 

secara sederhana dengan menggunakan takakura. Namun, ketua RW tetap berupaya untuk 

tidak memberatkan masyarakat dalam hal biaya dengan mengajak masyarakat untuk 

mengikuti lomba agar RW ini memperoleh bantuan baik dari dinas terkait maupun pihak 

atau lembaga luar terkait dengan pemberian bantuan berupa  tong komposter. 
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Keaktifan masyarakat pada tahap dapat terlihat dari seberapa besar mereka ikut serta 

untuk hadir dalam pertemuan serta menyampaikan aspirasinya. Berikut merupakan 

persentase keaktifan masyarakat pada tahap perencanaan dalam kegiatan pemilahan 

sampah. 

1. Kehadiran masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan terkait pelibatan masyarakat dengan 

kegiatan pemilahan sampah. Pelibatan tersebut terlihat melalui kehadiran masyarakat 

dalam mengikuti pertemuan rapat/kegiatan yang dilaksanakan. Berikut merupakan gambar 

grafik mengenai persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan rapat/ kegiatan 

(anjangsana) pemilahan sampah secara keseluruhan. 

 

Gambar 4. 27 Persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan (anjangsana) secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 
Gambar 4. 28 Kehadiran masyarakat dalam pertemuan kegiatan pemilahan sampah 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan ini mayoritas adalah masyarakat yang 

mengikuti pertemuan rapat/kegiatan (anjangsana) dengan kehadiran 1 hingga 5 dari 10 

pertemuan sebesar 42%. Masyarakat yang mengikuti pertemuan rapat/kegiatan 

(anjangsana) dengan kehadiran 6 hingga 10 dari 10 pertemuan sebesar 36%. Hal ini 

menandakan bahwa sebesar 78% masyarakat mempunyai antusiasme untuk hadir dalam 

rapat penyusunan kegiatan pemilahan sampah. Pertemuan rapat maupun kegiatan tersebut 
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sering dilakukan secara intens dikarenakan pada tahap perencanaan ini dilakukan 

penyusunan rencana kegiatan hingga sosialisasi sehingga membutuhkan pertemuan yang 

intens antara perangkat RW dengan masyarakat.Agar kegiatan berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan maka, dengan besarnya antusias kehadiran masyarakat tersebut 

berpotensi dalam memberikan informasi terkait dengan sosialisasi pelaksanaan kegiatan. 

Frekuensi tingkat kehadiran masyarakat dengan persentase paling tinggi sebesar 9% 

adalah RT 03.  RT tersebut merupakan RT yang terlebih dahulu melakukan kegiatan 

pemilahan sampah  yang kemudian menjadi contoh bagi RT lain untuk ikut serta 

menerapkan kegiatan tersebut. Sehingga semangat dan intensitas masyarakat RT 03 dalam 

mengikuti pertemuan dan rapat akan lebih besar dibandingkan dengan RT lainnya. 

Sedangkan tingkat ketidakhadiran masyarakat yang RT yang mempunyai persentase 

tertinggi untuk masyarakat yang tidak pernah hadir dalam pertemuan kegiatan pemiliahan 

sampah ini adalah RT 01 dan RT 08. Berdasarkan persepsi dari masyarakat pada kedua RT 

tersebut menyatakan bahwa minimnya pertemuan rapat pada RT ini dibandingan dengan 

RT lainnya yang disebabkan oleh kesibukan ketua RT dan warga. Pada kedua RT tersebut 

pertemuan dilaksanakan pada hari kerja  dan pada waktu malam hari. Kedua RT tersebut 

berlokasi dekat dengan jalan raya Slamet Riyadi, dan sebagian besar bekerja sebagai 

wiraswasta dengan membuka toko sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjaga toko 

dan menjadi alasan ketidakhadiran masyarakat dalam mengikuti rapat kegiatan. 

2. Aspirasi masyarakat 

Pada tahap perencanaan, selain kehadiran partisipasi masyarakat juga ditunjukkan 

dengan memberikan usulan, kritik, dan saran melalui pertemuan maupun kegiatan 

(anjangsana). Usulan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan 

kegiatan pemilahan sampah. 

Penyusunan kegiatan pemilahan sampah juga membutuhkan masukan serta saran dari 

masyarakat sebagai pertimbangan dalam keberlanjutan masyarakat menjalankan kegiatan 

ini. Peranan dari masyarakat pada tahap ini diwujudkan, salah satunya melalui penyusunan 

rencana-rencana kegiatan dengan mempertimbangkan aspirasi yang diberikan oleh 

masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan tersebut melibatkan seluruh masyarakat 

sehingga tidak hanya masyarakat yang mempunyai jabatan tertentu saja yang melakukan 

penyusunan kegiatan namun juga atas dasar pertimbangan dari hasil terbaik kesepakatan 

dengan berbagai aspirasi masyarakat. Berikut merupakan grafik mengenai keaktifan 

masyarakat dalam memberikan usulan terkait dengan kegiatan pemilahan sampah. 
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Gambar 4. 29 Persentase keaktifan masyarakat  RW 03 dalam memberikan usulan terkait 

kegiatan pemilahan sampah  
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 30 Keaktifan masyarakat dalam memberikan dalam kegiatan pemilahan sampah 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada kegiatan pemilahan sampah cukup 

tinggi dengan ditunjukkan persentase sebesar 67%. Hal tersebut menandakan bahwa 

masyarakat juga antusiasme dalam ikut serta menjadi bagian kegiatan ini. Aspirasi yang 

disampaikan oleh masyarakat terkait bagaimana kelanjutan kegiatan sampah untuk dapat 

memunculkan aktivitas baru. Berkaitan dengan kegiatan pemilahan sampah yang terbagi 

menjadi dua maka penyusunan rencana tersebut juga terbagi menjadi dua hal dan aspirasi 

yang ditampung juga relatif banyak yaitu salah satunya dengan membentuk suatu 

kelembagaan yaitu kader lingkungan yang membantu ketua RW dan ketua RT yang 

mendedikasikan dirinya sebagai ketua dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan untuk 

kampung hijau. Selain itu, untuk kegiatan pemilahan sampah anorganik dengan membuat 

gudang sampah agar sampah hasil sisa rumah tangga masyarakat dapat dijual dan masuk 

ke dalam sumber dana kas RT, peresmian gudang sampah, serta untuk kedepannya 

masyarakat juga dapat memanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Sedangkan untuk 

kegiatan pemilahan sampah organik, sampah akan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk 

kebutuhan masyarakat RW 03 sendiri dan apabila dapat memproduksi dalam jumlah yang 

cukup banyak maka sampah akan dijual pada masyarakat umum. Pada grafik Gambar 4. 43 

31%

39%

30%

Selalu

Tidak Selalu

Tidak Pernah

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08

Selalu 1% 5% 6% 3% 5% 4% 4% 4%

Tidak selalu 2% 5% 10% 3% 4% 7% 6% 4%

Tidak pernah 5% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

P
e
r
se

n
ta

se
 (

%
)



88 

 

 

dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak pernah menyampaikan aspirasinya dengan 

persentase tertinggi sebesar 5% adalah RT 01 dan 08. Sesuai dengan tingkat kehadirannya 

yang paling rendah jika dibandingkan dengan RT lain, untuk hal penyampaian aspirasi 

juga masyarakat pada kedua RT tersebut juga tergolong pasif dan cenderung langsung 

memilih untuk setuju pada suara terbanyak dari aspirasi yang disampaikan oleh 

masyarakat.  

Aspirasi dari masyarakat dilaksankan apabila sesuai dengan kesepakatan seluruh 

masyarakat dan  dengan kesesuaian dalam mencapai suatu tujuan. Prosedur pengambilan 

keputusan dalam menentukan rencana dilakukan melalui musyawarah pada saat pertemuan 

dan anjangsana. Ketua dan perangkat RW maupun RT memberikan pilihan alternatif untuk 

menjadi solusi permasalahan dan rencana untuk mencapai tujuan kemudian masyarakat 

memberikan suara dalam memilih alternatif tersebut. Namun, masyarakat juga diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sebagai masukan yang akan menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan menentukan suatu rencana kegiatan.  

 

Gambar 4. 31 Contoh kegiatan perkumpulan bapak-bapak pada tahap perencanaan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

B. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap mengimplementasikan dan melaksanakan 

perubahan dalam skala kecil terlebih dahulu supaya hasil yang diperoleh dapat dipelajari 

dengan lebih mudah. Pada tahap pelaksanaan hal penting yang harus dilakukan seperti 

pelatihan serta pemahaman terhadap peraturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan. 

Pada tahap ini masyarakat melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disusun 

sebagai alternatif pemecahan masalah untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. 

Pada tahap pelaksanaan  kegiatan pemilahan sampah anorganik, mulai dibentuk 

kader lingkungan serta kegiatan pemilahan sampah yang telah diterapkan oleh seluruh 

masyarakat RW 03. Kader lingkungan ini dibentuk dengan perwakilan masing-masing RT 

sebanyak 3 hingga 4 orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap RT nya untuk 

membantu ketua RT mengkoordinir dengan mengumpulkan sampah dan menjualnya 

kepada pengepul. Pada tahun 2010 rencana kegiatan pemilahan sampah telah direalisasikan 
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pada seluruh RT sudah melaksanakannya. Selain itu, pembangunan bank sampah untuk 

setiap RTnya juga telah diselesaikan dan diresmikan pada tahun 2011 sehingga masyarakat 

dapat menabung sampahnya dan dapat menjual sampahnya tidak lagi pada pengepul 

melainkan dapat langsung menyetorkan sampahnya pada bank sampah masing-masing RT 

yang nantinya akan disetorkan kepada bank sampah malang pusat. Kegiatan menyetor dan 

menjual sampah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terlaksana pada tahun 2012 

dengan dikoordinir oleh kader lingkungan. 

Sedangkan untuk kegiatan pemilahan sampah Sedangkan pada tahap pelaksanaan, 

pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah organik ini awal mulanya diolah dengan melalui 

takakura, masyarakat ingin berkembang dengan merealisasikan rencana kegiatan 

komposting. Dikarenakan ketua RW tidak ingin memberatkan dalam hal pembiayaan 

kepada masyarakat maka masyarakat bekerja sama untuk lebih giat bekerja bakti 

mengikuti lomba agar mendapatkan juara. Selain itu pada tahun 2010 terdapat pelatihan 

untuk membuat kompos yang diselenggarakan oleh BSM dan LSM yang bekerja sama 

dengan PDAM Kota Malang yang sedang melakukan penelitian. Sehingga dengan hasil 

kegiatan komposter tersebut RW mendapatkan bantuan dana mendapatkan bantuan hibah 

berupa tong komposter yang tersebar pada masing-masing RT. Namun bantuan tersebut 

tidak dapat langsung diberikan pada tahun 2010 tersebut melainkan dapat diberikan di 

tahun 2012. Pada tahun 2011, RW ini berhasil untuk mengikuti lomba dan mendapatkan 

bantuan berupa tong komposter sebanyak 8 buah masing-masing diberikan 1 tong 

komposter pada setiap RTnya sehingga masyarakat dapat mengolah sisa sampah 

organiknya sendiri. Pada tahun 2012, pelaksanaan kegiatan komposting ini menghasilkan 

dua jenis pupuk, yaitu pupuk kompos dan pupuk cair. Pembuatan pupuk kompos yaitu 

dengan merajang sampah basah kemudian dimasukkan ke dalam tong komposter. Sampah 

organik akan menjadi kompos dalam waktu kurang lebih 5 minggu. Bagian bawah akan 

lebih cepat menjadi kompos, sedangkan bagian atas akan terlambat matang komposnya. 

Kompos yang sudah matang bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Air/lindi yang 

tertampung di bagian bawah bisa dibuat menjadi pupuk organik cair. Sebagian hasil dari 

komposting digunakan sendiri untuk masyarakat dan sebagian dijual kepada umum. Selain 

itu juga, untuk mesin perajang sampah mempunyai 2 unit berkat bantuan dari Kelurahan 

Sukun dan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sehingga sangat mendukung untuk 

kegiatan komposting. Hasil dari penjualan pupuk tersebut masih sedikit dikarenakan tong 

komposter yang masih belum mencukupi. Penjualan hasil pengolahan sampah anorganik 
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dan sampah organik yang berupa kompos digunakan untuk memenuhi kebutuhan kampung 

hijau seperti membeli tanaman, pot, peralatan kerja bakti, hingga rekreasi masyarakat. 

Dengan demikian dengan adanya kegiatan pemilahan sampah dapat membantu masyarakat 

mengurangi beban biaya dalam pelaksanaan serta pemeliharaan kampung hijau. 

Pada kegiatan pelaksanaan tersebut, agar terjadwal dan seluruh masyarakat 

diharapkan ikut serta dalam serangkaian kegiatan pemilahan sampah tentunya juga 

didukung dengan adanya pelaksanaan kerja bakti dalam proses menjalankan kegiatan ini. 

Pelaksanaan kerja bakti merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam upaya mewujudkan 

kampung hijau. Pada proses pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah, pelaksanaan kerja 

bakti rata-rata hanya 1 bulan sekali per RT, namun pada saat acara-acara tertentu seperti 

pada saat mengikuti maka secara kondisional dan akan lebih intens untuk melaksanakan 

kerja bakti. Berikut merupakan persentase keikutsertaan masyarakat RW 03 dalam 

pelaksanaan kerja bakti. 

 

Gambar 4. 32 Grafik keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti 
   Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 33 Persentase keikutsertaan masyarakat RW 03 dalam pelaksanaan kerja bakti 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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mengikuti kegiatan kerja bakti dalam sebulan hanya 15%. Hal tersebut menandakan jika 

masyarakat RW 03 ini cenderung menyukai kegiatan yang langsung terjun pada praktik 

pelaksanaan. Selain itu juga terlihat dari semangat gotong royongnya dan sikap 

kekeluargaannya yang masih kental. Kegiatan pelaksanaan kerja bakti ini terkadang tidak 

hanya dilakukan hanya 1 minggu dua kali akan tetapi menyesuaikan kondisi apabila 

mengikuti lomba atau mendapat kunjungan tamu dari berbagai daerah. Kegiatan kerja 

bakti juga dilakukan secara intens dan tidak hanya pada saat hari minggu saja akan tetapi 

juga dilaksanakan di hari kerja serta hari sabtu pada malam hari.  

 Berkaitan dengan tahap perencanaan, RT 01 dan RT 08 dalam keikutsertaannya 

dalam bekerja bakti juga paling rendah jika dibandingkan dengan RT lain. Dengan 

intensitas keikusertaan masyarakat pada tahap sebelumnya yang rendah membuat 

masyarakat kurang memahami tanggung jawab (jobdesc) masing-masing sehingga 

memilih untuk tidak mengikuti kerja bakti. Selain itu, RT dengan persentase tertinggi 

sebesar 3% yang tidak pernah mengikuti kerja bakti adalah RT 04. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya pemimpin dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk 

ikut serta dan hanya membiarkan masyarakat yang tidak bekerja bakti tanpa ada respon. 

C. Tahap Pengendalian 

Tahap pengendalian ini merupakan tahap menganalisis hasil dari perubahan yang 

telah dilakukan untuk menentukan hal apa saja yang telah didapatkan dan dipelajari dari 

perubahan tersebut. Tahap pengendalian ini juga berfungsi untuk mengecek atau 

memeriksa apakah rencana dengan pelasanaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. 

Apabila target tidak tercapai diperlukan pemeriksaan apakah rencana telah dilakukan 

dengan benar. Pada tahap ini pula Ketua RW, RT, maupun ketua organisasi akan 

melakukan kontrol maupun evaluasi apakah pekerjaan dilaksanakan dengan baik atau 

tidak. Kontrol maupun evaluasi tersebut bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara 

pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang akan dicapai. Apabila hasil kontrol maupun 

evaluasi menunjukkan hal yang baik maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dan 

dipertahankan. Namun, apabila hasil tersebut menunjukkan kurang baik dan belum sesuai 

dengan capaian target maka perlu adanya tindakan untuk memperbaiki kekurangan dari 

pelaksanaan. 

Kemudian pada tahap pengendalian kegiatan pemilahan sampah anorganik, kader 

lingkungan tidak hanya berperan dalam membantu ketua RT untuk melaksanakan 

serangkaian kegiatan pemilahan sampah, akan tetapi juga melakukan evaluasi dalam 
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kegiatan ini. Evaluasi tersebut dilakukan pada saat pertemuan rapat RT dan kader 

lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mempertahankan hal-hal yang sudah 

baik untuk dilakukan secara rutin selanjutnya dan dapat memperbaiki kekurangan dari 

kegiatan pemilahan sampah anorganik. Kekurangan tersebut dapat diupayakan dengan 

melalukan tindakan untuk perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut dimulai dengan 

mewadahi adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui keterbukaan 

masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Evaluasi tersebut diperoleh kesepakatan 

bahwa tidak semua sampah harus disetorkan untuk dijual ke bank sampah akan tetapi 

masyarakat dapat memanfaatkan sebagian sampah anorganik tersebut sebagai bahan 

pembuatan kerajinan. Recana adanya kegiatan pembuatan kerajinan ini akan melibatkan 

kelembagaan PKK dan dasawisma sehingga kegiatan kerajinan akan membutuhkan banyak 

peran serta ibu-ibu dalam pelaksanaannya. Apabila kegiatan pembuatan kerajinan ini 

kedepannya akan membawa perubahan yang baik maka akan diteruskan dan diupayakan 

agar terus meningkat yang didukung dengan peluang kunjungan tamu dari berbagai daerah. 

Pada tahap pengendalian kegiatan organik, bentuk pengendalian yang dilakukan 

untuk kegiatan pemilahan sampah adalah adanya kontrol dan evaluasi oleh kader 

lingkungan. Pada tahun 2012, dengan melihat potensi dari bantuan berupa mesin untuk 

mencacah tanaman kegiatan ini justru dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk 

melaksanakan kegiatan komposting. Pengadaan mesin perajang sampah yang dapat 

berguna bagi warga dengan melakukan penghijauan pada disetiap mulut gang, program 

pembuatan pupuk cair dari bahan buah-buahan dan penambahan jumlah komposter guna 

menyelaraskan dengan program pengadaan mesin perajang sampah yang nantinya sebagai 

alat untuk mengisi komposter dengan sampah basah. Evaluasi tersebut dihasilkan bahwa 

dengan 8 tong komposter masih belum mencukupi. Pada tahun 2012, bantuan hibah dari 

LSM terealisasikan dan sebanyak 40 buah tong komposter. Selama 1 tahun melakukan 

kegiatan komposting dengan didukung oleh bantuan tong komposter tersebut ternyata 

masih belum mencukupi. Bertepatan dengan berhasilnya kampung ini meraih prestasi 

lomba kampung green and clean di tahun 2012 maka diberikan hadiah dalam bentuk tong 

komposter sebanyak 30 buah. Sehingga hal tersebut dapat semakin meningkatkan hasil 

pembuatan pupuk kompos dan cair untuk digunakan sendiri maupun dijual pada umum. 

Kegiatan komposting ini diberikan kewenangan pada masing-masing RT, untuk 

penjualannya juga bergantung pada masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut. Pada 

kegiatan ini tidak terdapat perubahan ataupun modifikasi yang digunakan untuk 
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memperbaiki kekurangan, dikarenakan kegiatan sudah dilakukan secara baik maka hanya 

dilakukan evaluasi agar terus dipertahankan. Pada dua kegiatan tersebut tentunya juga 

terdapat aktivitas yang mendukung berhasilnya kegiatan pemilahan sampah untuk 

mencapai tujuan melalui pemantauan dan evaluasi. 

a. Pemantauan 

Pematauan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah ini adalah 

memberikan kontrol kepada masyarakat yang tidak melakukan kedua kegiatan pemilahan 

sampah serta kebersihan dari gudang sampah yang dimiliki oleh masing-masing RT. Selain 

itu, untuk kegiatan pemilahan sampah anorganik dilakukan pengontrolan pada banyaknya 

sampah organik yang nantinya dapat menghasilkan pupuk. Pemantauan tersebut juga 

dilakukan agar masyarakat dapat secara berkelanjutan dalam menjaga kampung hijau yang 

telah lama dirintis dan menjadikan RW 03 ini sebagai salah satu kampung percontohan. 

Berikut merupakan Gambar 4. 34 mengenai persentase dari partisipasi masyarakat RW 03 

yang melakukan pemantauan dalam tahap pengendalian. 

 

Gambar 4. 34 Persentase masyarakat RW 03  yang ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 35 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini tidak 
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RW 03 ikut serta dalam melakukan pemantauan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 

seluruh masyarakat dalam tahap ini masih tetap aktif berpartisipasi namun meskipun 

demikian masih saja terdapat masyarakat yang masih kurang peduli untuk melakukan 

pemantauan. Secara keseluruhan persentase masyarakat yang tidak melakukan pemantauan 

pada masing-masing RT mempunyai nilai yang sama kecuali di RT 03. RT 03 mempunyai 

persentase paling tinggi dikarenakan masyarakat RT 03 yang tidak ikut melakukan 

kegiatan pemantauan ini beranggapan bahwa kegiatan pemantuan ini dianggap kurang 

penting dikarenakan jumlah masyarakat di RT 03 ini cukup banyak dan kegiatan ini tidak 

memerlukan banyak orang.  

b. Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu tanggapan setelah adanya hasil dari pemantauan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan evaluasi juga dilakukan pada saat pertemuan rapat 

kelembagaan maupun organisasi sehingga masyarakat dapat langsung melakukan 

perbaikan lingkungan dengan kesepakatan bersama guna mewujudkan keberlanjutan 

kampung hijau. Berikut merupakan persentase masyarakat RW 03 dalam melakukan 

pelaksanaan kegiatan evaluasi. 

 

Gambar 4. 36 Persentase masyarakat RW 03 yang ikut serta melakukan evaluasi dalam 

kegiatan pemilahan sampah 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 37 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pada 

masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi sebesar 79%. Dapat 

diketahui bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan evaluasi ini lebih banyak daripada 

masyarakat yang melakukan pemantauan. Hal tersebut dikarenakan, dengan mengikuti 

kegiatan evaluasi masyarakat banyak mendapatkan informasi terkait dengan hasil dari 

kegiatan pemilahan sampah yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, pada masing-

masing RT masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan evaluasi kegiatan sampah relatif 

rendah dan mempunyai persentase yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat mempunyai rasa ingin tahu bagaimana hasil serta perubahan dari serangkaian 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasil dari perubahan yang telah dilakukan 

untuk menentukan hal apa saja yang telah didapatkan dan dipelajari dari perubahan 

tersebut. Tahap pengendalian ini juga berfungsi untuk mengecek atau memeriksa apakah 

rencana dengan pelasanaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Apabila target tidak 

tercapai diperlukan pemeriksaan apakah rencana telah dilakukan dengan benar. Kegiatan 

evaluasi ini untuk meningkatkan kinerja masyarakat dalam melakukan perubahan yang 

lebih baik maupun melakukan pemeliharaan untuk kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi 

ini biasanya dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan maupun pada saat pertemuan 

rutin dalam kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat. Kegiatan pengendalian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan serangkaian kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga untuk mengetahui kesesuaian 

pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang akan dicapai. 

D. Tahap Pemeliharaan 

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat dapat menerapkan perubahan dan 

melakukan penyesuaian apabila hasil yang diperoleh baik dan tidak melaksanakannya jika 

hasilnya tidak baik serta menindak lanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap 

pengecekan. Arti lainnya adalah mencapai tujuan dan menstandarisasikan  proses atau 

belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat. Bedanya tahap ini 

dengan tahap evaluasi yaitu adanya modifikasi standar atau kebijakan. Selain itu, dengan 

adanya tahap sebelumnya berfungsi untuk mengecek atau memeriksa apakah rencana 

dengan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Apabila target tidak tercapai 

diperlukanpemeriksaan apakah rencana telah dilakukan dengan benar. Apabila rencana 

sudah dilakukan dengan benar namun hasil yang diharapkan tidak tercapai, maka perlu 

langkah tindak lanjut untuk memperbaiki rencana tersebut. Tahap ini juga merupakan 
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tahap pemanfaatan hasil dari apa yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya serta 

dapat dikembangkan lagi untuk masa kedepannya. Kegiatan pemilahan sampah telah 

mencapai tahap pemeliharaan. 

 Kegiatan pengolahan sampah sebelumnya, yakni pengolahan sampah yang dijual 

langsung pada bank sampah masih hanya mencapai target untuk dapat memberikan 

pemasukan dana bagi kelompok masyarakat saja, akan tetapi masih belum mencapai target 

untuk dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat dalam skala individu ataupun rumah 

tangga. Sehingga untuk menindak lanjutin hal tersebut maka masyarakat melakukan 

kegiatan kerajinan dengan memanfaatkan sisa sampah anorganik sebagai bahan dasar. 

Kegiatan kerajinan merupakan bentuk evaluasi dari kegiatan penjualan sampah, agar 

sampah tidak hanya dijual ke bank sampah malang pusat dilakukan suatu perubahan. 

Kegiatan ini mulai dirintis pada tahun 2013 dan dilakukan sosialisasi oleh masyarakat 

melalui kelembagaan PKK dan dasawisma. Namun pada tahap ini kelembagaan 

masyarakat yang banyak berperan ialah dasawisma dengan mengadakan pelatihan secara 

berkelompok pada saat pertemuan pertemuan rutin. Pembuatan kerajinan ini dilakukan 

terutama oleh ibu-ibu baik secara mandiri maupun berkelompok. Pemasaran hasil kegiatan 

kerajinan tersebut akan dipamerkan pada saat adanya kunjungan para tamu, kegiatan ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat dengan 

penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan produk kerajinan. Sumber dana yang 

digunakan untuk kegiatan ini dilakukan secara individu atau apabila terdapat masyarakat 

yang mempunyai permasalahan terkait dana dapat meminjam dari koperasi. 

Pada tahap pemeliharaan kegiatan pemilahan sampah ini masyarakat memberikan 

partisipasinya berupa tenaga dengan mengumpulkan sampah anorganik dengan memilah 

sampah botol plastik maupun kertas untuk digunakan kembali menjadi produk baru 

melalui industri rumah tangga. Masyarakat juga memberikan partispasinya dalam bentuk 

materi dengan membeli peralatan kerajinan. Kegiatan kerajinan ini masih belum 

berkembang sehingga membuat masyarakat untuk mengeluarkan materi secara mandiri. 

Hasil dari kegiatan pemilahan sampah tersebut berupa produk baru yang dapat digunakan 

dalam kehidupan  sehari-hari seperti tas, rak, taplak meja, vas bunga, dan bunga buatan. 

Selain itu juga terdapat kerajinan berupa rajutan, baju lukis, sepatu lukis serta kerudung 

lukis. Berikut merupakan gambar dari hasil kerajinan yang telah dilakukan oleh 

masyarakat secara mandiri maupun kelompok. 
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Gambar 4. 38 Contoh hasil kerajinan dari kegiatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat RW 03 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Pada tahap pemeliharaan kegiatan pemilahan sampah ini masyarakat memberikan 

partisipasinya berupa tenaga dengan mengumpulkan sampah anorganik dengan memilah 

sampah botol plastik maupun kertas untuk digunakan kembali menjadi produk baru 

melalui industri rumah tangga. Masyarakat juga memberikan partispasinya dalam bentuk 

materi dengan membeli peralatan kerajinan. Kegiatan kerajinan yang dilakukan secara 

kelompok dilakukan melalui kelembagaan dasawisma yang menggunakan sumber dana 

kelompok juga dari uang kas. Sedangkan jika masyarakat yang berkeinginan membuat 

kerajinan secara mandiri  namun terhalang dengan keterbatasan modal maka masyarakat 

dapat meminjam uang dari koperasi PKK dengan pembayaran yang biasa dilakukan secara 

bertahap atau mencicil. Masyarakat yang banyak mengikuti kegiatan kerajinan sampah dan 

pelatihan adalah RT 03 dan 05. Selain kedua RT tersebut merupakan RT yang terlebih 

dahulu melakukan kegiatan pemilahan sampah, kedua RT tersebut juga sangat tertarik 

dengan kegiatan yang dapat membantu perekonomian secara mandiri sehingga mempunyai 

rasa semangat yang tinggi dalam mengumpulkan sampah anorganik serta mengikuti 

pelatihan. 

Kegiatan kerajinan ini masih belum berkembang sehingga masyarakat lebih banyak 

memilih untuk membuat masyarakat untuk mengeluarkan  materi secara mandiri. Selain itu 

keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pelatihan ini masih belum banyak, sehingga 

membuat masyarakat kurang mempunyai pengetahuan dan ilmu untuk mengembangkan 

kewirausahaan masyarakat dalam  skala rumah tangga. Kegiatan pembuatan kerajinan juga 

merupakan wujud dari tahap pemeliharaan agar kegiatan pemilahan sampah terus berlanjut 

dengan inovasi maupun perubahan yang lebih baik yang dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat untuk terlibat pada kegiatan tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa 

antuasiasme masyarakat untuk melakukan kerajinan dan mengikuti pelatihan kerajinan ini 

masih rendah dikarenakan kesibukan serta kurangnya ketelatenan masyarakat untuk dapat 

membuat produk kerajinan padahal peluang untuk pemasaran cukup besar ketika mendapat 

kunjungan tamu dari berbagai daerah. 
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Gambar 4. 39 Peta Kegiatan Pemilahan Sampah 
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2. Pembangunan biopori 

Kegiatan pembangunan biopori ini dilaksanakan secara serentak, namun kegiatan ini 

hanya mencapai tahap pengendalian. Berikut merupakan proses kegiatan pembangunan 

biopori.  

A. Tahap Perencanaan 

Kegiatan pembangunan biopori merupakan salah satu kegiatan dari program 

kampung hijau. Pembangunan biopori mulai dilakukan pada tahun 2010, kegiatan ini 

muncul dikarenakan rumah-rumah di kampung hijau RW 03 yang berdempetan dan tidak 

adanya serapan sehingga masyarakat membuat pori makro yang disebut dengan biopori. 

Biopori ini berbentuk silinder yang dapat mempercepat peresapan air ke dalam tanah dan 

bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir dengan mengalirkan air agar tidak terjadi 

genangan. Pada tahap ini terdapat rencana pembangunan biopori yang sebanyak 100 buah 

yang akan dilakukan secara serentak pada seluruh RT. Pada tahap ini hanya terdapat 

penyusunan rencana untuk pemasangan biopori sebanyak 100 buah yang tersebar pada 

masing-masing RT. Pembangunan biopori dilakukan secara serentak pada seluruh RT. 

Penyusunan rencana pembangunan biopori hanya melaksanakan pemasangan saja 

tanpa ada rencana aktivitas baru sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Proses 

penyusunan rencana pada kegiatan ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga 

dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat dalam menghadiri pertemuan maupun rapat 

serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 

1) Kehadiran masyarakat 

Pada proses penyusunan rencana yang hanya dilakukan secara top down sehingga 

peran masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan ini masih kurang terutama dalam 

penyampaian aspirasi. Berikut merupakan gambar grafik mengenai persentase kehadiran 

masyarakat dalam pertemuan rapat/ kegiatan (anjangsana) secara keseluruhan. 

 

Gambar 4. 40 Persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan (anjangsana) secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

33%

42%

25%

6-10 dari 10 kehadiran

1-5 dari 10 kehadiran

Tidak pernah hadir



100 

 

 

 

Gambar 4. 41 Kehadiran masyarajat dalam pertemuan (anjangsana) 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Pada Gambar 4. 40 dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran masyarakat yang lebih 

dominan adalah masyarakat yang menghadiri pertemuan maupun rapat dengan frekuensi 

sebanyak 1-5 dari 10 kehadiran. Sedangkan masyarakat yang tidak pernah hadir 

ditunjukkan dengan persentase sebesar 25%. Hal tersebut dikarenakan kegiatan 

pemasangan biopori ini dilakukan secara top down dari ketua RW beserta Ketua RT dan 

Kader lingkungan sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kegiatan rencana 

pembangunan biopori ini terbatas. 

Pada umumnya tingkat kehadiran masyarakat RW 03 relatif sama, kecuali di RT 01 

yang tingkat keaktifan masyarakat dalam menghadiri pertemuan maupun rapat masih 

rendah. Hal tersebut dikarenakan selain karna jumlah masyarakat di RT 01 yang sedikit 

juga disebabkan oleh pemimpinnya yang kurang memberikan motivasi serta dorongan 

kepada masyarakat secara optimal, sehingga masyarakat kurang antusias dalam mengikuti 

berbagai kegiatam. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat pada tahap perencanaan ini 

menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam hal komunkasi masyarakat juga kurang berjalan 

dengan lancar untuk kegiatan pembangunan biopori ini. 

2) Aspirasi masyarakat 

Pada tahap perencanaan selain dalam kehadiran partisipasi masyarakat juga 

diwujudkan dengan memberikan usulan, kritik, dan saran melalui pertemuan maupun 

kegiatan (anjangsana). Usulan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait 

dengan perbaikan dan pembangunan kampung guna mewujudkan kampung hijau.  

Pembangunan kampung hijau melalui kegiatan pembangunan biopori ini melibatkan 

peranan dari masyarakat, salah satunya melalui penyusunan rencana-rencana kegiatan 

dengan mempertimbangkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat RW 03 terkait dengan 
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perbaikan lingkungan yang mana menjadi fokus pembangunan kampung hijau. 

Penyusunan rencana kegiatan tersebut melibatkan seluruh masyarakat sehingga tidak 

hanya masyarakat yang mempunyai jabatan tertentu saja yang melakukan penyusunan 

kegiatan namun juga atas dasar pertimbangan dari hasil terbaik kesepakatan dengan 

berbagai aspirasi masyarakat. Berikut merupakan grafik mengenai keaktifan masyarakat 

dalam memberikan usulan terkait dengan pembangunan kampung hijau. 

 

Gambar 4. 42 Persentase keaktifan masyarakat  RW 03 dalam memberikan usulan terkait 

pembangunan kampung hijau  
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 43 Keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan terkait pembangunan 

kampung hijau 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Kehadiran masyarakat pada kegiatan ini yang tidak seantusias mengikuti kegiatan 

pemilahan sampah. Mayoritas keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan terkait 

pembangunan kampung hijau juga masih rendah yang disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi dalam kegiatan ini sehingga membuat masyarakt lebih cenderung untuk 

langsung menyetujui hasil keputusan.Penyusunan rencana tersebut terdiri atas pemasangan 

biopori sebanyak 100 buah serta pemeliharaan dan perawatan setelah pelaksanaan kegiatan 

pembangunan biopori. Sehingga masyarakat pada umumnya cenderung hanya untuk 

menghadiri pertemuan rapat maupun kegiatan saja dan setuju atas suara yang telah 
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disepakati bersama. Kegiatan pembangunan biopori yang langsung dilakukan secara 

serentak dan tidak dengan jangka waktu yang lama membuat aspirasi yang disampaikan 

masyarakat juga rendah. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan Gambar 4. 42 ysng mana 

masyarakat yang menyampaikan aspirasi hanya setengah dari total masyarakat secara 

keseluruhan. Rata-rata pada masing-masing RT masyarakat yang tidak pernah 

menyampaikan aspirasinya dengan persentase sebesar 4%. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembangunan biopori pada tahap 

perencanaan masih hanya berupa rencana yang disusun oleh masyarakat. Namun pada 

tahap ini di tahun 2011 mulai dilaksanakan dengan pemasangan biopori sebanyak 100 buah 

yang dipasang pada setiap jalan dan dengan jarak setiap 4 rumah terdapat satu biopori. 

Pemasangan biopori dilaksanakan serentak pembangunannya pada semua RT pada saat 

kerja bakti. Pembangunan biopori dilakukan dengan cara sederhana dengan membuat suatu 

lubang dengan diameter ±3mm berkedalaman antara 80 – 100 cm yang berguna untuk 

lubang resapan air hujan. Biaya pembuatan biopori tersebut terjangkau dan untuk ukuran 

biopori tersebut juga tidak besar sehingga mudah diterapkan untuk kampung diperkotaan 

yang hanya mempunyai lahan yang terbatas. Biaya pembangunan biopori berasal dari 

bantuan dari hasil kerjasama dengan instansi universitas perguruan tinggi. Pemasangan 

biopori dilakukan oleh perkumpulan bapak-bapak pada saat kerja bakti. 

 

Gambar 4. 44 Pelaksanaan kegiatan pembangunan biopori 

1) Pelaksanaan kerja bakti 

Pelaksanaan kerja bakti untuk pelaksanaan kegiatan biopori selesai ini hanya dengan 

empat kali kerja bakti. Pelaksanaan kerja bakti dilaksanakan setiap minggu pagi pada 

setiap masing-masing RT. Berikut merupakan persentase keikutsertaan masyarakat RW 

03 dalam pelaksanaan kerja bakti. 



103 

 

 

 

Gambar 4. 45 Grafik keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti 
  Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 46 Persentase keikutsertaan masyarakat RW 03 dalam pelaksanaan kerja bakti 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 Apabila dilihat pada Gambar 4. 32 diketahui bahwa total keseluruhan masyarakat 

yang ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja bakti sebesar 80% sedangkan 

masyarakat yang tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan kerja bakti dalam sebulan 

sebesar 20%. Pelaksanaan kegiatan paling banyak dilakukan pada saat kerja bakti dengan 

waktu 2 kali dalam sebulan akan tetapi untuk kerja bakti selanjutnya hanya beberapa 

biopori yang belum terpasang seingga keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kerja 

bakti mengalamai penurunan. Sedangkan RT dengan persentase terendah untuk 

masyarakat yang mengikuti kerja bakti 4 kali dalam sebulan adalah RT 01 dan 04. Kerja 

bakti pelaksanaan pembangunan biopori ini dilakukan oleh ketua RW, ketua RT, kader 

lingkungan serta perkumpulan bapak-bapak. 

C. Tahap Pengendalian 

Sedangkan pembangunan biopori pada tahap pengendalian dilakukan dengan adanya 

kegiatan pembersihan biopori. Kegiatan pembersihan biopori  ini dilaksanakan pada saat 

kerja bakti dengan memantau dan mengevaluasi biopori. Pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi ini satu kali dalam satu bulan, namun apabila terjadi penumpukan sampah yang 
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menghambat mengalirnya jalan air maka pembersihan biopori dapat dilakukan secara 

intens oleh masyarakat. 

1) Pemantauan 

Pematauan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan biopori bertujuan untuk 

mengawasi kondisi biopori  tertutama pada saat musim hujan, dikhawatirkan terjadi 

penumpukan kotoran di dalam lubang biopori sehingga akan terjadi genangan pada jalan 

gang pada masing-masing RT. Pemantauan ini dilakukan atas kesadaran masyarakat 

sendiri dan bertanggung jawab atas biopori yang terdapat pada masing-masing RT. 

 

Gambar 4. 47 Persentase masyarakat RW 03  yang ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 48 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan 

Sumber: Survei primer, (2015) 

Pada Gambar 4. 47 dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak melakukan 

pemantauan terhadap biopori pada masing-masing RT hampir mencapai setengah dari total 

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk menjaga dan 

melestarikan kegiatan biopori masih rendah. Banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta 

kegiatan pemantauan tidak hanya disebabkan karema adanya rasa ketergantungan pada 

kader lingkungan akan tetapi kegiatan biopori ini manfaatnya tidak langsung dirasakan 

oleh masyarakat secara individu. Dengan adanya rasa ketergantungan pada kader 
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lingkungan membuat masyarakat lebih bergantung dalam hal memeriksa kondisi dari 

biopori apakah terdapat kotoran atau bahkan tidak berfungsi. Secara keseluruhan 

masyarakat yang tidak melakukan pemantauan pada masing-masing RT mempunyai selisih 

yang tidak jauh berbeda, akan tetapi RT dengan persentase tertinggi untuk masyarakat 

yang tidak melakukan pemantauan paling banyak adalah RT 03 dan RT 06. Hal ini 

dikarenakan jumlah penduduk pada RT tersebut lebih banyak dibandingkan dengan RT 

lainnya sehingga julah kader lingkungan yang terdapat di kedua RT ini sebanyak 4 orang. 

Hal tersebut membuat masyarakat bersepsi bahwa kegiatan biopori ini merupakan bukan 

kegiatan yang berkesinambungan sehingga proyek yang telah diselesaikan dapat kontrol 

dan dipantau hanya dengan kader lingkungan saja.  

2) Evaluasi 

Evaluasi pada kegiatan pembangunan biopori ini dilakukan pada saat pertemuan 

kelembagaan. Pada umumnya hasil pemantauan disampaikan oleh kader lingkungan 

kepada masyarakat. Tujuan adanya evaluasi ini untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mengetahui bagaimana hasil dari pembangunan biopori.  

 

Gambar 4. 49 Persentase masyarakat RW 03 yang ikut serta melakukan kegiatan evaluasi 
  Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 50 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pada 
masing-masing RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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 Pada Gambar 4. 49 dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak ikut serta 

berpartisipasi pada kegiatan evaluasi cukup tinggi dengan persentase sebesar 28%.Hal ini 

menandakan bahwa sebagian masyarakat masih belum mempunyai kesadaran mengenai 

konsep kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya dapat diartikan dengan mengemban 

tanggung jawab dengan skala ukuran tertentu akan tetapi untuk masyarakat sendiri juga 

dapat menerapkan konsep tersebut dengan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar 

mereka. Sehingga dengan melihat pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan biopori ini 

keterlibatan masyarakatnya masih rendah, kurangnya kerjasama dan banyak bergantung 

pada kader lingkungan. RT dengan nilai persentase tertinggi untuk masyarakat yang tidak 

melakukan kegiatan evaluasi adalah RT 01, 03, 04, dan 08. 

D. Tahap Pemeliharaan 

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat dapat menerapkan perubahan dan 

melakukan penyesuaian apabila hasil yang diperoleh baik dan tidak melaksanakannya jika 

hasilnya tidak baik serta menindak lanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap 

pengecekan. Pada kegiatan ini tidak terdapat aktivitas baru yang dapat membuat 

masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan biopori secara berlanjut. Partisipasi 

berupa tenaga maupubn materi juga tidak banyak diberikan oleh masyarakat dikarenakan 

kegiatan di tahap pengendalian hanya dengan melakukan pembersihan dan perawatan. 

Meskipun pada kegiatan pembangunan biopori target telah tercapai akan tetapi keterlibatan 

masyarakat masih kurang. Agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan biopori, dan kegiatan ini tidak terhenti setelah proyek selesai maka 

perlu adanya modifikasi untuk dapat meningkatan partisipasi masyarakat agar tetap 

berlanjut. 
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Gambar 4. 51 Peta Letak Biopori 
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3. Pembangunan batu terapi 

Kegiatan pembangunan batu terapi merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan 

kampung hijau untuk mencapai tujuan yang telah menjadi kesepakatan. Berikut merupakan 

proses kegiatan pembangunan batu terapi yang dimulai dari tahap perencanaan hingga 

pengendalian. 

A. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, pembangunan batu terapi ini sebagai upaya pendukung dari 

tujuan masyarakat untuk hidup sehat. Pada awal mulanya, pembangunan batu terapi ini 

dilatar belakangi oleh hobi masyarakat RT 03 yang senang menggunakan batu terapi 

seperti yang terdapat di taman-taman Kota Malang, sehingga untuk menjangkau aktivitas 

kegiatan tersebut masyarakat merencanakan untuk membangun batu terapi sendiri dengan 

memanfaatkan tengah jalan di sepanjang jalan gang untuk dibuat refleksi kaki dengan batu 

terapi bagian tengah. Pembangunan batu terapi ini masih pada tahun 2010 yang hanya 

dibangun pada RT 02, 03, dan 05. Kemudian ditahun selanjutnya yaitu tahun 2011 akan 

direncanakan pembangunan batu terapi pada seluruh RT. Rencana pembiayaan batu terapi 

dilakukan dengan swadaya masyarakat dengan sistem pembiayaannya dengan cara dua 

rumah yang saling berhadapan membuat satu terapi yang diperuntukkan untuk dua rumah. 

Keaktifan masyarakat pada tahap ini dapat terlihat dari seberapa besar mereka ikut serta 

untuk hadir dalam pertemuan serta menyampaikan aspirasinya. Berikut merupakan 

persentase keaktifan masyarakat pada tahap perencanaan dalam kegiatan pemilahan 

sampah. 

1) Kehadiran masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini terkait keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan biopori. Keikutsertaan tersebut terlihat dari kehadiran masyarakat dalam 

mengikuti pertemuan rapat/kegiatan yang dilaksanakan. Berikut merupakan gambar grafik 

mengenai persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan rapat/ kegiatan (anjangsana) 

pemilahan sampah secara keseluruhan. 
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Gambar 4. 52 Persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan (anjangsana) secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 53 Kehadiran masyarajat dalam pertemuan (anjangsana) 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan batu terapi ini sebagian 

besar adalah masyarakat yang mengikuti pertemuan rapat/kegiatan (anjangsana) dengan 

kehadiran 1 hingga 5 dari 10 pertemuan sebesar 42%. Masyarakat yang mengikuti 

pertemuan rapat/kegiatan (anjangsana) dengan kehadiran 6 hingga 10 dari 10 pertemuan 

sebesar 35%. Hal ini menandakan bahwa sebesar 77% masyarakat mempunyai antusiasme 

untuk hadir dalam rapat penyusunan kegiatan pembangunan batu terapi. Pertemuan rapat 

maupun kegiatan tersebut sering dilakukan secara intens dikarenakan pada tahap 

perencanaan ini dilakukan penyusunan rencana kegiatan hingga tata cara bagaimana 

pelaksanaan pembangunan batu terapi ini akan dibangun sehingga membutuhkan 

pertemuan dengan frekuensi yang intens antara perangkat RW, RT, ketua kelembagaan 

dengan masyarakat. Agar nantinya kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

maka dengan banyaknya kehadiran masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong 

kegiatan pembangunan batu terapi dapat cepat selesai.  
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Secara keseluruhan masyarakat yang tidak pernah hadir pada masing-masing RT 

mempunyai persentase yang sama kecuali di RT 08. Akan tetapi selisih persentase 

masyarakat RT 08 yang tidak pernah hadir hanya sebesar 1%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa antusiasme masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan batu terapi ini cukup 

tinnggi. Selain batu terapi sebagai ciri khas kampung hijau juga dapat memberikan dampak 

positif bagi kesehatan masyarakat. 

2) Aspirasi masyarakat 

Kehadiran masyarakat menunjukkan antuasiasme masyarakat dalam menerima 

kegiatan baru yaitu pembangunan biopori. Usulan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh 

masyarakat terkait dengan masukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan batu 

terapi ini agar sesuai dengan harapan. Aspirasi tersebut seperti material, posisi peletakan 

batu, rute, serta prosedur kerja bakti untuk terjun langsung mengerjakan kegiatan tersebut. 

Penyusunan rencana kegiatan tersebut melibatkan seluruh masyarakat sehingga tidak 

hanya masyarakat yang mempunyai jabatan tertentu saja yang melakukan penyusunan 

kegiatan namun juga atas dasar pertimbangan dari hasil terbaik kesepakatan dengan 

berbagai aspirasi masyarakat. Berikut merupakan grafik mengenai keaktifan masyarakat 

dalam memberikan usulan terkait dengan kegiatan pembangunan batu terapi. 

 

Gambar 4. 54 Persentase keaktifan masyarakat  RW 03 dalam memberikan usulan terkait 

pembangunan kampung hijau  
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Gambar 4. 55 Keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan terkait pembangunan 

kampung hijau 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Sama halnya dengan keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada 

kegiatan biopori, pada kegiatan pembangunan batu terapi ini aspirasi yang disampaikan 

masyarakat terbatas. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ini hanya sekedar membangun batu 

terapi di bagian tengah jalan gang tanpa ada rencana lain yang berkaitan dengan aktivitas 

baru yang berkesinambungan. Keterbatasan ide yang disampaikan dari masyarakat 

membuat rencana kegiatan ini kurang berkembang. Terdapat RT yang mempunyai 

persentase tertinggi untuk masyarakat yang tidak pernah menyampaikan aspirasi dalam 

kegiatan ini adalah RT 03, RT 04, dan RT 08. RT 03 merupakan masyarakat dengan 

jumlah yang paling banyak, sehingga dengan banyaknya jumlah masyarakat tersebut 

berbagai aspirasi macam aspirasi telah disampaikan dan masyarakat yang tidak pernah 

menyampaikan aspirasi tersebut lebih cenderung untuk memilih mengikuti banyaknya 

suara yang disepakati bersama. Sedangkan untuk RT 04 dan RT 08, merupakan RT yang 

pasif jika dibandingkan dengan RT lainnya terutama dalam menyampaikan aspirasinya. 

Keduanya beranggapan bahwa apa yang menjadi keputusan merupakan hasil yang terbaik 

dari kesepakatan bersama dan lebih mempercayai hasil keputusan yang langsung dari 

pemimpin. 

B. Tahap Pelaksanaan  

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan , pembangunan batu terapi ini mulai dijalankan 

mulanya pada tahun 2010 dan masih bangun di RT 03, kemudian berkembang ke RT 02 

dan RT 05. Pembangunan batu terapi pada RT lain selain RT 03, dikarenakan seringnya 

masyarakat luar RT 03 ikut serta menggunakan refleksi kesehatan batu terapi. Sehingga 

muncul ketertarikan masyarakat RT lain untuk ikut membangun refleksi kesehatan 

tradisional tersebut. Pada tahun 2012 kampung RW 03 ini akan mengikuti lomba Perilaku 
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Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang mana terdapat syarat bahwa kampung yang akan 

ikut serta menjad peserta harus memiliki aktivitas sehat yang dikembangkan. Sehingga di 

tahun 2011, masyarakat memutuskan untuk mengembangkan aktivitas sehat pada seluruh 

RT dengan memilih batu terapi sebagai salah satu fasilitas kesehatan dan refleksi. Selain 

itu, pembangunan batu terapi ini juga merupakan upaya masyarakat dalam mewujudkan 

kampung hijau dan menjadi ciri khas tersendiri bagi kampung ini. Pelaksana pembangunan 

kegiatan ini ialah bapak ketua RW, kader lingkungan, serta didukung oleh perkumpulan 

bapak-bapak. Pembiayaan batu terapi ini dilakukan dengan swadaya masyarakat. Sistem 

pembiayaannya dengan cara dua rumah yang saling berhadapan membuat satu terapi yang 

diperuntukkan untuk dua rumah. 

 

Gambar 4. 56 Pelaksanaan pembangunan batu terapi oleh masyarakat RW 03 pada masing-
masing sepanjang jalan bagian tengah pada gang RT 
Sumber: Dokumentasi inventaris kampung hijau,  (2011) 

 Pembangunan batu terapi ini melalui kerja bakti yang dilaksanakan secara rutin 

setiap minggunya. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan batu terapi ini sebagai syarat 

lomba maka kerja bakti dilaksanakan secara intens juga pada malam hari. Biasanya kerja 

bakti dilakukan satu bulan sekali namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan batu 

terapi ini kerja bakti bisa dilakukan 2-3kali dalam satu minggu untuk dapat menyelesaikan 

pembangunan kegiatan ini. 

1) Pelaksanaan kerja bakti 

Pelaksanaan kerja bakti pada kegiatan pembangunan dilakukan secara intensif pada 

pagi hari libur dan malam hari pada saat hari kerja. Pelaksanaan kerja bakti secara intens 

dlakukan agar pembangunan batu terapi ini dapat terselesaikan dengan cepat dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana kesehatan konvensional dengan 

menggunakan badan jalan dan memasangkan batu pada bagian tengah jalan.  
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Gambar 4. 57 Grafik keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti 
   Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 58 Persentase keikutsertaan masyarakat RW 03 dalam pelaksanaan kerja bakti 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 Pada Gambar 4. 57 terlihat bahwa keikutsertaan masyarakat pada tahap kerja bakti 

ditunjukkan dengan persentase sebesar 88%. Hal tersebut menandakan jika masyarakat 

RW 03 ini mempunyai antusias yang tinggi dalam ikut serta melaksanakan kegiatan 

pembangunan batu terapi. Pemasangan batu terapi serta material yang ukurannya kecil 

dan cukup rumit membuat proses pelaksanaan yang membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan gotong royong masyarakat serta 

disiasati dengan intensitas kerja bakti pada pagi dan malam hari. Pembangunan batu 

terapi ini memberikan manfaat untuk masyarakat terutama bagi kesehatan masyarakat. 

Hasil dari pembangunan ini dapat dimanfaatkan masyarakat setiap hari dan secara 

langsung dikarenakan letak batu terapi tersebut berada di depan rumah masing-masing 

masyarakat. Secara keseluruhan, ketidakhadiran masyarakat dalam kerja bakti pada 

kegiatan ini hampir sama akan tetapi untuk masyarakat yang mengikuti kerja bakti 

dengan frekuensi intensitas lebih dari sama dengan 6 kali yang paling tinggi adalah RT 

02, 03, dan 05. Ketiga RT tersebut merupakan RT yang menjadi pelopor untuk 

12%

20%

29%

39% Tidak pernah mengikuti

1-2 kali dalam sebulan

3-4 kali dalam sebulan

5-≥6 kali dalam sebulan

RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8

Tidak pernah ikut 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2%

2-3 kali/bulan 2% 3% 4% 2% 2% 4% 2% 3%

4-5 kali/bulan 2% 3% 5% 3% 3% 5% 5% 4%

≥6kali/bulan 2% 6% 9% 3% 6% 5% 5% 5%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

P
e
r
se

n
ta

se
 (

%
)



114 

 

 

membangun batu terapi sebagai sarana kesehatan tradisional yang dapat diterapkan 

dengan mudah pada kampung kota. Untuk masyarakat yang hadir kurang dari 6 kali 

umumnya masyarakat yang mempunyai kesibukan yang tidak dapat mengikuti kegiatan 

kerja bakti kecuali pada malam hari libur. Sehingga intensitas keikutsertaannya dalam 

kerja bakti tidak dapat maksimal. 

C. Tahap Pengendalian 

Pada tahap pengendalian, pembangunan batu terapi ini sudah dilakukan secara 

menyeluruh pada masing-masing RT. Kemudian setelah pembangunan selesai dilakukan 

perawatan pada batu terapi ini dengan menyapu setiap harinya. Kegiatan perawatan batu 

terapi ini dilaksanakan oleh kelompok dasawisma yang mana setiap orang bertanggung 

jawab atas batu terapi yang berada di depan rumah. Kegiatan perawatan ini terus 

dilakukan hingga tahun 2013 dan tidak ada perubahan kegiatan. Akan tetapi ditahun 2014 

intensitas masyarakat dalam menggunakan batu terapi ini mulai menurun dan hanya 

masyarakat lansia yang lebih sering menggunakan batu terapi ini sebagai media refleksi 

untuk kesehatan yang mudah dilakukan pada kehidupan sehari-sehari. Perlu adanya 

pemantauan dan evaluasi dari masyarakat sebagai bentuk upaya menjaga dan memelihara 

batu terapi agar semangat antusiasme masyarakat tidak berkurang.  

1) Pemantauan 

Pematauan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan batu terapi bertujuan 

untuk mengontrol kondisi dari batu terapi tersebut. Pemantauan tersebut juga dilakukan 

agar masyarakat dapat secara berkelanjutan dalam menjaga kampung hijau yang telah lama 

dirintis dan menjadikan RW 03 ini sebagai salah satu kampung percontohan.  

 

Gambar 4. 59 Persentase masyarakat RW 03  yang ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Gambar 4. 60 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Dapat terlihat pada Gambar 4. 52 bahwa persentase masyarakat yang tidak ikut serta 

dalam pemantauan sebesar 40%.. Meskipun pembangunan batu terapi terletak di depan 

rumah masyarakat akan tetapi kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan masih 

kurang. Intensitas masyarakat dalam menjaga kebersihan batu terapi setelah dibangun juga 

tidak menentu. Sama halnya dengan kegiatan biopori, tanggung jawab masyarakat secara 

individu masih kurang disebabkan masyarakat lebih bergantung pada kader lingkungan. 

Selain bergantung pada kader lingkungan, juga masih terdapat masyarakat yang 

bergantung pada tetangga terdekat untuk melakukan pembersihan batu terapi. 

Terdapat RT yang masyarakatnya masih mempunyai rasa bergantung pada kader  

mempunyai lingkungan dan tetangga yaitu RT 03 dan RT 06. Namun kedua RT tersebut 

dalam kegiatan ini masyarakatnya lebih bergantung pada tetangga terdekat dan mempunyai 

kesadaran akan tanggung jawab yang masih rendah. Mengingat kegiatan batu terapi ini 

berasal dari swadaya masyarakat yang sistem pembiayaannya dengan dua rumah yang 

berhadapan. Sehingga membuat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

kontrol pembersihan batu terapi. 

2) Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu tanggapan setelah adanya hasil dari pemantauan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan evaluasi juga dilakukan pada saat pertemuan rapat 

kelembagaan maupun organisasi sehingga masyarakat dapat langsung melakukan 

perbaikan lingkungan dengan kesepakatan bersama guna mewujudkan keberlanjutan 

kampung hijau. Berikut merupakan persentase masyarakat RW 03 dalam melakukan 

pelaksanaan kegiatan evaluasi. 
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Gambar 4. 61 Persentase masyarakat RW 03 yang ikut serta melakukan kegiatan evaluasi 
  Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 62 Persentase keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan pembangunan batu 

terapi pada setiap  RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Pada Gambar 4. 49 dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat pada evaluasi 

kegiatan pembangunan batu terapi ini sudah baik. Jika dilihat antara pemantauan dan 

evaluasi, masyarakat cenderung hanya mengikuti kegiatan evaluasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasa keingintahuan masyarakat atas hasil akhir dari pelaksanaan 

kegiatan batu terapi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang harus terjun untuk 

melakukan pengontrolan. 

 Pada tahap ini untuk kegiatan pembangunan batu terapi, antusias masyarakat untuk 

memanfaatkan hasil hanya pada awal terselesaikannya proyek saja. Antusiasme 

masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan batu terapi tersebut semakin lama 

semakin menurun sehingga berpengaruh pada keaktifan masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan pemantauan dan evaluasi. Namun, jika dibandingkan dengan kegiatan 

pembangunan biopori keikutsertaan masyarakat pada kegiatan ini lebih tinggi dikarenakan 

hasil dari pembangunannya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat baik dapat 

dirasakan secara berkelompok maupun individu. 

Secara keseluruhuan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan ini pada masing-

masing RT mempunyai persentase yang sama, akan tetapi untuk keaktifan masyarakat 
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yang paling banyak didominasi oleh RT 02, 03, dan 05. Ketiga RT tersebut juga 

merupakan RT yang melakukan pembangunan batu terapi terlebih dahulu sehingga 

semangat keikutsertaannya masih menggebu untuk memberikan contoh serta pembelajaran 

kepada RT yang lain. Sedangkan frekuensi masyarakat melakukan terapi pada setiap 

minggunya adalah 4 hingga 7 kali dalam seminggu yang mana sering kali digunakan oleh 

masyarakat dengan karakteristik usia 55-65 tahun sedangkan masyarakat  dengan 

karakteristik usia lain menggunakannya dengan frekuensi 1-3 kali untuk setiap minggunya.   

D. Tahap Pemeliharaan 

Kegiatan pembangunan batu terapi ini telah dilakukan sesuai dengan tujuan, 

meskipun demikian antusiasme masyarakat untuk menggunakan batu terapi tidak seperti 

pada awal proyek tersebut selesai. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

pemanfaatan hasil serta kelanjutan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat baik 

terhadap lingkungan maupun utilitas yang dimiliki. Apabila masyarakat tidak menjaga dan 

melestarikan hasil dari pelaksnaan kegiatan yang telah dilakukan maka pembangunan dan 

perbaikannya akan rusak dan tidak akan berlanjut untuk dapat dinikmati 

hasilnya.Sebaliknya, jika semakin banyak masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam 

menjaga, mengelola, serta melestarikan kegiatan yang telah dilakukan semakin baik pula 

dalam memelihara keguyuban serta utilitas yang terdapat di kampung hijau ini. Dengan 

demikian, meskipun pada kegiatan pembangunan batu terapi target telah tercapai akan 

tetapi keterlibatan masyarakat masih kurang dalam melakukan kegiatan pemeliharaan serta 

pemanfaatan dari hasil pembangunan. Agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan batu terapi, dan kegiatan ini tidak terhenti setelah proyek 

selesai maka perlu adanya modifikasi untuk dapat meningkatan partisipasi masyarakat agar 

tetap berlanjut.  
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Gambar 4. 63 Peta Kegiatan Pembangunan Batu Terapi 
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4. Penghijauan 

Masyarakat RW 03 memanfaatkan sisa pekarangan rumah dengan menanam tanaman 

hias dan toga dengan keterbatasan lahan yang tersedia sehingga udara menjadi segar dan 

lingkungan menjadi hijau royo – royo. Selain itu dengan adanya kegiatan menanam 

tanaman hias dan toga memunculkan kegiatan baru yaitu water treatment yang digunakan 

untuk menyiram tanaman dan mencuci tangan. Penanaman tanaman toga bertujuan agar 

masyarakat dapat mengetahui fungsi dan manfaat dari berbagai tanaman untuk mengobati 

bermacam – macam penyakit secara alami tanpa efek samping. Adanya kegiatan menanam 

tanaman hias dan toga tersebut juga dilakukan sebagai upaya melestarikan tanaman maskot 

Kota Malang agar tidak semakin langkah untuk ditemukan. 

A. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, mulanya kegiatan menanam tanaman hias dilakukan hanya 

untuk memanfaatkan sisa pekarangan atau lahan. Akan tetapi kegiatan ini juga 

menyumbang dalam keberhasilan mewujudkan kampung hijau. Memanfaatkan sisa 

pekarangan maupun lahan dengan menanam tanaman hias sehingga udara menjadi segar 

dan sejuk yang akan berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pada 

tahun 2009, kegiatan penanaman tanaman hias ini masih dilakukan secara individu dan 

hanya pada beberapa rumah saja, kemudian berkembang pada RT 03 dan RT 05. 

Kemudian di tahun 2010 akan direncakan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan 

ini secara menyeluruh pada masing-masing RT. Pada kegiatan penghijauan, tidak hanya 

terdapat rencana untuk menanam tanaman hias pada seluruh RT saja akan tetapi terdapat 

rencana untuk mengembangkan kegiatan menanam tanaman toga. Pada tahun 2011, mulai 

dilaksanakannya kegiatan menanam tanaman toga yang dilakukan serentak pada seluruh 

RT. Selain untuk mengembangkan kegiatan penghijauan dan sebagai salah satu 

persyaratan lomba, penanaman tanaman toga juga dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan masyarakat. Tujuan mengembangkan penghijauan dengan penanaman toga yaitu 

untuk mengobati bermacam – macam penyakit secara alami tanpa efek samping. Jenis 

tanaman toga yang akan ditanam diprioritaskan pada tiga tanaman yaitu andong merah, 

puring, dan kolbanda. Ketiga tanaman tersebut merupakan tanaman maskot kota malang 

dari sisi lingkungan. Khasiat ketiga tanaman tersebut adalah sebagai berikut (Pusat 

Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif 

& Elektronika Malang, 2016): 

a) Andong merah 
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Tanaman Andong memiliki rasa manis, tawar, dan bersifat sejuk. Tanaman Andong 

dapat berkhasiat sebagai penyejuk darah, menghentikan perdarahan (hemostatic), dan 

menghancurkan darah beku pada saat memar. Tanaman ini banyak dimanfaatkan 

untuk pengobatan TB Paru disertai batuk darah, keluar bercak darah sewaktu hamil 

(kemungkinan keguguran), darah haid keluar sangat banyak, urine berdarah 

(hematuria), wasir berdarah, luka berdarah, diare, disentri, nyeri lambung dan ulu 

hati, mengobati sengatan binatang berbisa dan radang gusi. Semua bagian tanaman 

ini yakni daun, bunga, dan akar dapat berkhasiat untuk obat.  

b) Puring 

Tanaman puring mempunyai rasa pahit, bersifat dingin dan beracun. Selain itu puring 

mempunyai efek farmakologis yang dapat melancarkan peredaran darah, peluruh 

keringat dan pencahar ringan. Tanaman puring selain sebagai penghias pagar dan 

pekarangan rumah pucuk daun mudanya juga dapat dimanfaatkan sebagai lalapan 

(sayuran), tanaman hias, dan obat-obatan tradisional. Akar dan kulit tanaman puring 

dapat digunakan untuk menyamak kulit karena tanaman puring mengandung zat 

penyamak. Air rebusan daun puring bias juga dapat digunakan untuk memperlancar 

keluarnya keringat dan untuk puring jenis air mancur dapat digunakan untuk 

mencegah penyakit raja singa. Papagan kulit batang yang diseduh dengan air panas 

kemudian dapat diminum untuk mengurangi rasa sakit perut akibat diare. Selain 

mempunyai kegunaan sebagai obat tradisional puring juga dapat digunakan untuk 

penanggulangan pencemaran udara. 

c) Kol banda 

Tanaman kol banda merupakan tanaman asli Indonesia, terutama di bagian timur 

Nusantara dan di Jawa. Tanaman ini mempunyai manfaat lain sebagai anti radang 

(anti-inflamasi) dan pembunuh kuman (anti septik). Daun muda tanaman kol banda 

dapat dimanfaatkan sebagai lalab mentah serta mengobati asma, bengkak-bengkak, 

bisul, penebalan kulit, mata ikan (clavus), dan sering kencing. 

 
(a)                           (b)                        (c) 

Gambar 4. 64 Tanaman maskot Kota Malang (a) Andong merah (b) Puring (c) Kol banda 
        Sumber: Survei primer (2015) 
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Keaktifan masyarakat pada tahap ini dapat terlihat dari seberapa besar mereka ikut 

serta untuk hadir dalam pertemuan serta menyampaikan aspirasinya. Berikut merupakan 

persentase keaktifan masyarakat pada tahap perencanaan dalam kegiatan penghijauan. 

1) Kehadiran masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini terkait pelibatan masyarakat dengan kegiatan 

penghijauan. Pelibatan tersebut terlihat melalui kehadiran masyarakat dalam mengikuti 

pertemuan rapat/kegiatan yang dilaksanakan. Berikut merupakan gambar grafik mengenai 

persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan rapat/ kegiatan (anjangsana) 

penghijauan secara keseluruhan. 

 

Gambar 4. 65 Persentase kehadiran masyarakat dalam pertemuan (anjangsana) secara keseluruhan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 66 Kehadiran masyarajat dalam pertemuan (anjangsana) 
Sumber: Survei primer, (2015) 

Keaktifan masyarakat secara keseluruhan pada kegiatan ini sudah sangat baik yang 

ditunjukkan dengan persentase sebesar 80%. Tingkat kehadiran masyarakat mayoritas 

adalah masyarakat yang mengikuti pertemuan rapat/kegiatan (anjangsana) persentase 

tertinggi untuk tingkat kehadiran masyarakat adalah hadir 6 hingga 10 dari 10 pertemuan 

sebesar 45%. Masyarakat yang mengikuti pertemuan rapat/kegiatan (anjangsana) dengan 

kehadiran 6 hingga 10 dari 10 pertemuan sebesar 33%. Hal ini menandakan bahwa 80% 

masyarakat telah menghadiri pertemuan baik rapat maupun kegiatan (anjangsana) pada 
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saat tahap perencanaan. Pertemuan rapat maupun kegiatan tersebut sering dilakukan secara 

intens dikarenakan pada tahap perencanaan ini dilakukan penyusunan rencana kegiatan 

hingga sosialisasi sehingga membutuhkan pertemuan yang intens antara perangkat RW 

dengan masyarakat. Berikut merupakan gambar persentase keterlibatan masyarakat dalam 

kehadiran pertemuan (anjangsana) pada masing-masing RT. 

2) Aspirasi masyarakat 

Pada tahap perencanaan selain dalam kehadiran partisipasi masyarakat juga 

ditunjukkan dalam memberikan usulan, kritik, dan saran melalui pertemuan maupun 

kegiatan (anjangsana). Usulan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait 

dengan perbaikan dan pembangunan kampung guna mewujudkan kampung hijau. Antusias 

masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan mengenai kegiatan penghijauan juga 

ditunjukkan dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat 

 

Gambar 4. 67 Keaktifan masyarakat  RW 03 dalam memberikan usulan kegiatan penghijauan  
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 68 Keaktifan masyarakat memberikan usulan kegiatan penghijauan pada setiap RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 Usulan yang diberikan masyarakat pada penyusunan rencana kegiatan penghijauan 

seperti jenis tanaman hias dan  toga yang akan ditanam, bentuk pot, peletakan pot, lokasi 

pengadaan taman toga dan lokasi pengadaan pergola. Dapat dilihat pada Gambar 4. 67 

persentase masyarakat yang menyampaikan aspirasi lebih besar daripada masyarakat yang 

tidak menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghijauan ini 

berpotensi untuk lebih dikembangkan melihat antusias dari masyarakat yang begitu besar. 
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  Dari Gambar 4. 68 dapat diketahui RT yang masyarakat selalu aktif 

menyampaikan aspirasi, tidak selalu aktif dalam menyampaikan aspirasi, dan tidak pernah 

menyampaikan aspirasi. Masyarakat yang mempunyai persentase paling rendah dalam 

keaktifannya yang selalu menyampaikan aspirasinya adalah RT 01. Pada setiap 

serangkaian kegiatan yaitu pada mulai dari kegiatan pemilahan sampah, biopori, 

pembangunan batu terapi dan penghijauan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi 

RT ini mempunyai nilai terendah sehingga dapat disimpulan bahwa jika dibandingan 

dengan seluruh RT mulai dari RT 01 hingga RT 08, RT ini cukup tergolong pasif dalam 

memberikan usulan serta keaktifannya rendah dalam mengikuti setiap kegiatan. Selain itu, 

berdasarkan hasil survei juga diketahui bahwa rata-rata pada seluruh RT ini masyarakat 

yang tidak selalu menyampaikan aspirasi lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat 

yang selalu menyampaikan aspirasi. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap, masyarakat RW 03 memanfaatkan sisa pekarangan atau lahan dengan 

menanam tanaman hias dan toga agar udara menjadi segar dan lingkungan menjadi hijau 

royo – royo. Adanya kegiatan menanam tanaman toga ini dimulai pada tahun 2009 namun 

masih dilakukan secara individu dan belum menyeluruh. Jenis tanaman yang ditanam pun 

masih dengan jenis tanaman hias. Pada awal tahun 2009, pengadaan tanaman hias hanya 

terfokus pada 2 RT yaitu RT 03 dan RT 05. Pada tahun 2011 ketika awal mengikuti lomba 

kampung bersinar kegiatan penghijauan dengan menanam tanaman hias sudah dilakukan 

secara menyeluruh oleh semua RT dan tanaman mulai berkembang menjadi tanaman toga. 

Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 jenis tanaman toga yang menjadi prioritas untuk 

ditanam yaitu kulbanda, andong merah, dan puring. Sedangkan pada tahun 2013 jenis 

tanaman toga yang ditanam sudah beragam. Selain menanam pada pekarangan depan 

rumah, masyarakat RW 03 juga mempunyai taman toga. Penanaman tanaman toga pada 

taman toga bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan manfaat dari berbagai 

tanaman untuk mengobati bermacam – macam penyakit secara alami tanpa efek samping. 

Masyarakat yang terlibat pada tahap ini adalah ketua RW, RT, Kader lingkungan dengan 

membangunan pergola, vertical garden, pengadaan taman toga serta penanaman di kebun 

toga. Sedangkan kelompok dasawisma banyak terlibat di ruang lingkup yang lebih kecil 

yaitu pada jalan gang RTnya untuk menanam tanaman yang terdapat di pekarangan. Selain 

itu, kedua RT tersebut merupakan RT yang terlebih dahulu menerapkan penghijauan. 
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Gambar 4. 69 Pelaksanaan kegiatan penghijauan oleh masyarakat RW 03  
Sumber: survei primer (2015) 

Kegiatan embrio yang terdapat di kampung hijau tersebut juga merupakan suatu 

bentuk kegiatan dari proyek percontohan yang mana ditunjukkan dengan kefektifan dan 

dampak dari adanya kampung hijau dengan adanya manfaat bagi kampung hijau sendiri 

serta manfaat bagi para tamu yang datang dari berbagai daerah untuk mempelajari 

kebiasaan, menambah pengetahuan serta mengetahui kegiatan-kegiatan di kampung hijau 

yang dapat membawa kampung ini menuju keberhasilan. Pelaksanaan kegiatan 

penghijauan ini melalaui kerja bakti yang dilakukan secara rutin. Kelompok kelembagaan 

yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kader lingkungan, perkumpulan 

bapak-bapak, PKK, serta dasawisma. Selain itu juga didukung dengan keaktifan ketua RW 

dan RT. 

 

Gambar 4. 70 Grafik keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti 
   Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 71 Persentase keikutsertaan masyarakat RW 03 dalam pelaksanaan kerja bakti 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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 Apabila dilihat pada Gambar 4. 32 diketahui bahwa total keseluruhan masyarakat 

yang ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja bakti sebesar 87% sedangkan 

masyarakat yang tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan kerja bakti dalam sebulan 

hanya 13%. Hal tersebut menandakan jika masyarakat RW 03 ini cenderung menyukai 

kegiatan yang langsung terjun pada praktik pelaksanaan pada kegiatan penghijauan. 

Selain itu juga terlihat dari semangat gotong royongnya dan sikap kekeluargaan 

masyarakat yang terlihat dari berbagai kelompok kelembagaan yang ikut serta membantu 

menanam dan membangun taman toga.  Kegiatan pelaksanaan kerja bakti ini terkadang 

tidak hanya dilakukan hanya 1 minggu dua kali bahkan kerja bakti dapat dilakukan pada 

malam hari pada saat mengikuti lomba. Biasanya untuk kegiatan penghijauan dengan 

kerja bakti yang dilakukan pada pagi hari dilaksanakan oleh kelembagaan PKK dan 

dasawisma. Kegiatan tersebut menanam tanaman di pekarangan serta di rak-rak tanaman 

pada masing-masing RT. 

Secara keseluruhan apabila dilihat dari ketidakhadiran masyarakat, masyarakat yang 

tidak pernah ikut serta dalam kerja bakti pada masing-masing RT mempunyai perbedaan 

persentase yang tidak signifikan hanya 1%. Terdapat RT yang tingkat ketidakhadirannya 

paling rendah adalah RT 03, 05, dan RT 07. Hal tersebut terlihat dari sepanjang pinggir 

jalan gang pada ketiga RT tersebut. Selain itu juga terdapat pergola tanaman dan vertical 

garden pada tembok rumah masyarakat. Ketiga RT tersebut sangat termotivasi agar 

lingkungan menjadi hijau dan menambah oksigen sehingga tercipta suasana yang asri dan 

sejuk. 

C. Tahap Pengendalian 

Pada tahap pengendalian kegiatan penghijauan didapatkan bahwa kegiatan ini belum 

mencapai target yang diharapkan dikarenakan terdapat permasalahan mengenai 

penyiraman tanaman. Selain itui, pada tahap ini kegiatan dilakukan melalui evaluasi dan 

pemantauan untuk kegiatan penamanam tanaman masih belum menyeluruh pada semua 

RT. Sehingga pada saat pertemuan kelembagaan permasalahan ini dibahas sebagai bahan 

evaluasi kemudian untuk perbaikan maka masyarakat yang masih belum menerapkan 

penghijauan dianjurkan untuk melengkapi dan menambahkan tanaman hias pada masing-

masing pekarangan rumah. Masyarakat yang tidak ataupun belum mempunyai tanaman 

hias secara sukarela tetangga terdekat akan memberikan tanaman yang telah berkembang 

biak. 
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Pada masing-masing RT juga menyediakan tanaman yang telah dibeli dari hasil 

penjualan sampah maupun mengumpulkan tanaman dari masyarakat yang mempunyai 

tanaman lebih. Sedangkan untuk penanaman tanaman toga, yang mulanya hanya 

diprioritaskan untuk tiga jenis tanaman dan telah rencana tersebut telah dicapai. Namun, 

kegiatan tersebut membuat tanaman semakin berkembangbiak dan lahan masyarakat yang 

terbatas maka harus dilakukan tindakan. Tindakan tersebut juga tentunya dapat mendukung 

upaya penghijauan. Sehingga dengan dengan adanya pengembangan tanaman toga tersebut 

maka perlu adanya tempat yang dapat mewadahi tanaman toga yang berlebih. Kelebihan 

tanaman toga tersebut juga dapat dijadikan usaha dengan menjualnya pada masyarakat 

umum. Untuk mengetahui kekurangan dan perubahan yang telah dilakukan masyarakat 

dalam kegiatan penghijauan maka diperlukan adanya pemantauan serta evaluasi. 

1) Pemantauan 

Dari hasil survei diketahui bahwa untuk mendukung keberhasilan program kampung 

hijau dan mencapai tujuan, terutama pada kegiatan penghijauan ini masyarakat melakukan 

pemantauan agar keinginan masyarakat dengan menciptakan kampungnya yang lebih hijau 

dapat berhasil sesuai dengan harapan. 

 

Gambar 4. 72 Persentase masyarakat RW 03  yang ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 

Gambar 4. 73 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan 
Sumber: Survei primer, (2015) 
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Persentase sebesar 80% masyarakat RW 03 ikut serta dalam melakukan pemantauan. 

Sedangkan persentase masyarakat yang tidak ikut serta dalam melakukan pemantauan 

hanya sebesar 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat 

mengikuti kegiatan pemantauan ini. Kegiatan pemantauan dilakukan dengan mengontrol 

serta memeriksa tanaman serta taman toga, dengan mengecek apabila terdapat tanaman 

yang masih kurang dan perlu adanya penambahan, kondisi tanaman, serta permasalahan 

yang berkaitan dengan penghijauan. Pada kegiatan penghijauan ini masyarakat lebih 

merasa bertanggung jawab atas tanaman yang mereka miliki, akan tetapi setelah 

pelaksanaan dengan menambah kuantitas dan jenis tanaman, justru banyak tanaman yang 

kering dan layu. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut nantinya akan direspon 

dalam kegiatan evaluasi untuk membahas kelanjutan permasalahan tersebut. 

Adanya permasalahan tersebut tentunya didapatkan dari hasil pemantauan yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan memeriksa dan mengontrol tanaman yang terdapat pada 

masing-masing pekarangan serta tanaman publik milik yang dikelola secara bersama.  

Masyarakat yang tidak melakukan pemantauan dengan persentase tertinggi sebesar 3% 

adalah RT 01, 02, 04, 06, dan 08. 

2) Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu tanggapan setelah adanya hasil dari pemantauan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan evaluasi juga dilakukan pada saat pertemuan rapat 

kelembagaan maupun organisasi sehingga masyarakat dapat langsung melakukan 

perbaikan kegiatan dengan kesepakatan bersama guna mewujudkan keberlanjutan 

kampung hijau. Berikut merupakan persentase masyarakat RW 03 dalam melakukan 

pelaksanaan kegiatan evaluasi. 

 

Gambar 4. 74 Persentase masyarakat RW 03 dalam evaluasi kegiatan penghijauan 
 Sumber: Survei primer, (2015) 
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Gambar 4. 75 Persentase masyarakat dalam evaluasi kegiatan penghijauan setiap RT 
Sumber: Survei primer, (2015) 

 Persentase keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi sebesar 81% dan 

masyarakat yang tidak melakukan kegiatan evaluasi sebesar 19%. Kegiatan evaluasi ini 

juga didukung oleh kader lingkungan dengan melakukan pemantauan keliling RT untuk 

memeriksa kondisi tanaman, baik tanaman publik yang dikelola bersama maupun tanaman 

yang berada di taman toga. Hasil dari pemantauan diketahui bahwa terdapat permasalahan 

yang berkaitan dengan keterbatasan air yang digunakan untuk menyiram tanaman setiap 

harinya sehingga sebagian besar tanaman kering dan layu. Permasalahan tersebut dibahas 

dalam evaluasi untuk ditindak lanjuti agar kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sehingga masalah tersebut harus segera ditindak lanjuti agar tidak terjadi 

berkepanjangan. 

Pada tahun pada tahun 2014 hingga tahun 2015 kegiatan evaluasi yang dilakukan 

oleh masyarakat adalah dengan melakukan penambahan jenis serta kuantitas tanaman toga. 

Kegiatan evaluasi dan kontroling pada kegiatan penghijauan ini dilaksanakan oleh ketua 

RW, RT, kader lingkungan dan PKK. Namun, pada tahun 2012 tanaman hias dan tanaman 

toga sebagian besar mati dikarenakan kuantitas air untuk keperluan sehari-hari masyarakat 

yang terbatas sehingga berdampak juga pada penyiraman tanaman. Kuantitas tanaman 

yang terdapat di RW 03 yang cukup banyak, membuat beberapa masyarakat mengeluh 

untuk mengeluarkan air dalam menyiram tanaman. Meskipun sudah terdapat pupuk 

sebagai nutrisi tanaman, akan tetapi tanaman juga membutuhkan air untuk melakukan 

fotosintesis. Dengan demikian perlu adanya tindakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan upaya penghijauan dalam kegiatan tersebut. Upaya yang dilakukan 

masyarakat sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan 

gagasan yang diusulkan oleh masyarakat dengan pengadaan water treatment 

Secara keseluruhan masyarakat yang berpartisipasi pada evaluasi ini cukup banyak 

yaitu tepatnya dengan persentase sebesar 81% sedangkan yang tidak ikut serta evaluasi 
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sebanyak 19%. Persentase sebesar 19% tersebut terdistribusi pada masing-masing RT, 

akan tetapi diantara ke delapan RT hanya RT 01 dan 04 keikutsertaan masyarakatnya 

dalam mengikuti evaluasi ini rendah.   

D. Tahap Pemeliharaan 

RW 03 Kelurahan Sukun Kota Malang dilewati oleh aliran sungai kecil, sehingga 

dengan adanya hal tersebut menjadi solusi dalam penyelesaian masalah terkait dengan 

keterbatasan air untuk menyiram tanaman dengan melakukan inovasi memanfaatkan aliran 

sungai. Inovasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode water treatment.  

Pengadaan water treatment ini sebagai upaya tindak lanjut untuk memperbaiki kegiatan 

penghijauan yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan air sungai untuk menyiram 

tanaman hias dan toga. Water treatment ini dilakukan secara sederhana menggunakan 

pompa air dan pipa paralon yang dihubungkan ke kran. Sehingga rencana pembangunan 

waduk water treatment harus pada lokasi yang mempunyai area yang cukup luas dan air 

akan didistribusikan melalui kran yang akan dipasang pada masing-masing RT.  

Pembangunan water treatment mulai dilaksanakan dengan membangun waduk untuk 

menampung air sungai yang akan didistribusikan. Pembangunan waduk berlokasi RT 05 

dikarenakan pembangunan waduk ini membutuhkan area yang cukup luas dan untuk RT 

yang memenuhi syarat serta RT tersebut berbatasan langsung dengan makanm dan 

mempunyai akses jalan untuk menjangkaunya. Akan tetapi pembangunan waduk tersebut 

diletakkan pada sisi pinggir makam agar tidak menggangu ataupun merusak fasilitas publik 

tersebut. Setelah pembangunan waduk selesai maka air sungai akan didistribusikan melalui 

kran pada masing-masing RT agar siap dipakai untuk menyirami tanaman. Pembangunan 

waduk water treatment dan kran dilakukan serentak pada semua RT pada saat kerja bakti. 

Kemudian, water treatment dilakukan dengan cara sederhana menggunakan pompa air, 

pipa paralon, bak penampungan air, dan kran. Sistem kerjanya dilakukan dengan sederhana 

dimana air sungai di naikkan untuk ditampung di bak 1 yang berisi koral, bata dan ijuk 

selanjutnya air akan mengalir ke bak 2 yang berisi arang hingga akhirnya ke  bak 3 yang 

merupakan penampungan air terakhir. Dari bak 3 air dihubungkan ke kran dan siap dipakai 

untuk menyirami tanaman. Pengadaan water treatment ini dilaksanakan oleh Ketua RW, 

Kader lingkungan serta perkumpulan bapak-bapak. Sumber dana untuk kegiatan ini dengan 

menggunakan kas RW serta hasil penjualan sampah yang telah dilakukan oleh masyarakat. 
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Gambar 4. 76 Pelaksanaan kegiatan water treatment 
Sumber: Dokumentasi inventaris kampung hijau, (2012) 

 Keikusertaan masyarakat didominasi pada tahap pemeliharaan ini di dominasi 

dengan RT 03 dan RT 05 dikarenakan waduk water treatment tersebut terletak di RT 05 

dan dekat dengan RT 03 sehingga keaktifan masyarakat untuk ikut serta  membangun  

lebih besar dibandingkan dengan RT lain. Selain itu kedua RT tersebut pada dasarnya 

mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.  

 Kegiatan yang merupakan embrio dari kegiatan kampung hijau ialah kegiatan 

pemilahan sampah, pembangunan biopori, pembangunan batu terapi, dan penghijauan. 

Dari keempat kegiatan tersebut dua kegiatan diantaranya telah mencapai tahap 

perencanaan hingga pemeliharaan dan dua diantaranya hanya mencapai pada tahap 

pengendalian. Kegiatan yang telah mencapai tahap mulai dari perencanaan hingga 

pemeliharaan ialah kegiatan pemilahan sampah anorganik dan kegiatan penghijauan yakni 

water treatment. Pada kegiatan pemilahan sampah anorganik telah mencapai tahap 

pemeliharaan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan kerajinan sampah 

anorganik yang diterapkan pada masyarakat. Tujuan dari adanya kegiatan pemilihan 

sampah anorganik ini adalah selain untuk upaya menerapkan zero waste serta 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini 

belum mencapai target untuk memperoleh penghasilan masyarakat secara mandiri, 

melainkan masih mencapai target untuk memperoleh penghasilan masyarakat secara 

berkelompok dari hasil penjualan sampah. Sehingga untuk memperbaiki kekurangan dan 

agar mencapai target masyarakat bersepakat untuk melakukan perubahan dengan 

melaksanakan kegiatan kerajinan dari sampah anorganik. Namun sayangnya masyarakat 

juga masih kurang berminat untuk melakukan kegiatan ini sehingga diperlukan upaya 

untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Begitu juga dengan penghijauan, kegiatan ini 

bertujuan untuk melestarikan tanaman maskot Kota Malang dan memberikan dampak 

positif bagi lingkungan serta kesehatan. Kegiatan penanaman tanaman hias dan toga telah 

dilakukan masyarakat, namun belum mencapai target dikarenakan pada tahun 2012 

sebagian besar tanaman banyak yang mati. Masyarakat mengeluh karena kuantitas air 

untuk keperluan sehari-hari yang terbatas sehingga berdampak juga pada penyiraman 
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tanaman. Sehingga untuk mencapai target masyarakat mempunyai gagasan dan 

membangun waduk melalui sistem water treatment dengan memanfaatkan air sungai 

sebagai sumber air penyiraman tanaman dan mencuci tangan. 
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Gambar 4. 77 Peta Kegiatan Penghijauan 

 



133 

 

 

Seluruh serangkaian kegiatan kampung hijau hanya melibatkan kelembagaan 

masyarakat dewasa seperti kader lingkungan, perkumpulan bapak-bapak, PKK, 

dasawisma, dan karang taruna sehingga kampung hijau ini masih belum terdapat kegiatan 

yang mengakomodir dan melibatkan anak-anak untuk ikut serta dalam mendukung adanya 

kegiatan utama dari kampung hijau. Oleh karena itu, setelah adanya program utama yang 

dikembangkan yang berkaitan dengan kampung hijau masyarakat menginginkan untuk 

membuat kegiatan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan yang melibatkan anak-anak ini 

muncul dikarenakan dari seluruh kegiatan di kampung hijau masih belum melibatkan anak-

anak dalam mencapai tujuannya. Sehingga setelah seluruh kegiatan kampung hijau 

berjalan, di tahun 2013 masyarakat mulai mengadakan kegiatan yang melibatkan anak-

anak melalui adanya area bermain untuk anak yang dilaksanakan di RT. Kegiatan 

selanjutnya dilaksanakan di tahun 2014 yaitu dengan adanya pembangunan taman pintar 

serta bimbingan belajar dengan biaya menyetor sampah kering. Kegiatan yang melibatkan 

anak-anak ini dikoordinasi oleh kelembagaan PKK. 

Menurut Subash (2006) Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses keikutsertaan 

masyarakat yang terlibat pada berbagai tahap dan tingkat intensitas dalam mengikuti 

berbagai kegiatan kampung hijau tersebut baik selama penyusunan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan hingga kegiatan tersebut telah diselesaikan. Hal tersebut terlihat dari 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat RW 03, akan tetapi masih terdapat masyarakat 

yang intensitas keterlibatannya masih kurang terutama pada tahap perencanaan dan 

pengendalian. Adanya partisipasi masyarakat ini juga bertujuan untuk membangun dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada proses kegiatan yang telah dilaksanakan 

oleh masyarakat juga meggambarkan bagaimana kemampuan dalam merencanakan, 

mengelola dan, memelihara kegiatan yang dilaksanakan. Terlihat dari tahap pelaksanaan 

pada masing-masing kegiatan, pada kegiatan pemilahan sampah menggambarkan 

bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pemilahan sampah yang 

mana hasil dari pemilahan sampah tersebut dijual pada bank sampah agar dapat 

mendatangkan penghasilan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan kampung hijau. 

Selain itu adanya partisipasi masyarakat juga mendorong untuk menerapkan cost sharing. 

Cost sharing ini berhasil diterapkan oleh masyarakat yakni dalam pembangunan batu 

terapi serta dari kegiatan pemilahan sampah. Dalam pelaksanaan pembangunan batu terapi, 

pembiayaan dilakukan dengan swadaya masyarakat. Sistem pembiayaannya dengan cara 

dua rumah yang saling berhadapan membuat satu terapi yang diperuntukkan untuk dua 
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rumah. Partisipasi masyarakat RW 03 dalam menjalankan suatu program dapat terlihat dari 

tahapan perencanaan yang mana dengan adanya masyarakat yang mengajukan 

pendapatnya dalam pertemuan maupun rapat menandakan adanya komunikasi masyarakat, 

kefektifan pemimpin kepada masyarakat , sumber dana secara mandiri yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan mengembangkan usaha dari pemilahan sampah anorganik, serta 

kerjasama dan dukungan masyarakat dalam mempertahankan partisipasinya. Bentuk 

kesadaran masyarakat RW 03untuk menjaga dan melestarikan lingkungan diwujudkan 

dengan menerapkan kegiatan lokal seperti kegiatan pemilahan sampah, pembangunan 

biopori, pembangunan batu terapi, serta penghijauan. Dengan demikian hal tersebut sesuai 

dengan pengertian kampung hijau menurut buku pedoman dan penilaian kampung hijau 

tahun 2007 (Dalam  Puspita dan Santy, 2013), kampung hijau adalah kampung yang 

diselenggarakan sebagai upaya melestarikan fungsi lingkungan dan tidak lepas dari peran 

serta upaya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri yang 

dimulai dari kegiatan lokal di kampung-kampung sebagai bentuk kesadaran masyarakat 

untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya (Lailia, 2014). 

Adanya pelibatan masyarakat dalam suatu program, dapat memberikan manfaat 

kepada  masyarakat yang  tidak hanya sekedar untuk jangka pendek tetapi diharapkan 

dapat berkelanjutan seperti pada kegiatan kampung hijau. Pada awalnya kegiatan-kegiatan 

tersebut diselenggarakan sebelum mengikuti berbagai lomba tingkat kota maupun nasional, 

dengan adanya partisipasi masyarakat maka lomba tersebut tetap terlaksana dan berlanjut 

meskipun kegiatan tersebut telah terselesaikan seusai mengikuti lomba. Hal tersebut 

mencerminkan tinjauan teori menurut Halwatul dan Iwan (2012).  Seperti pada tinjauan 

berdasarkan Rielisa ( 2015), Manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh masyarakat 

yaitu dapat menciptakan kemandirian dalam melengkapi kebutuhan hidupnya, misalnya 

pada kegiatan pemilahan dan kerajinan sampah yang mana dengan masyarakat melakukan 

tersebut dapat mendatangkan pendapatan sebagai pemasukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang mendukung upaya pengelolaan kampung hijau. Akan  tetapi  antusias 

masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan kerajinan sampah masih kurang. Kemandirian 

masyarakat dalam mendukung kegiatan kampung hijau juga terlihat dengan adanya 

kerjasama yang dijalin dengan instansi maupun pihak luar untuk kepentingan peningkatan 

kampung hijau. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa materi akan tetapi dapat diberikan 

melalui penyediaan mesin pencacah tanaman, biopori, pembelajaran untuk anak-anak usia 

dini di RW 03, dan penyediaan penggunaan ruang ramah anak sebagai tempat bermain. 
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Dengan demikian, menurut Egam dan Michael (2014), kesadaran masyarakat yang 

ditumbuhkan melalui partisipasi masyarakat merupakan langkah awal yang mendasar dan 

sangat diperlukan untuk keberlanjutan masyarakat lokal didalam permukiman. 

Keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam  menjalankan suatu program dapat 

terlihat dari komunikasi masyarakat, pemimpin, sumber dana secara mandiri, serta 

kerjasama dan dukungan masyarakat dalam mempertahankan partisipasinya. Keberlanjutan 

masyarakat merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang 

harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya 

untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan mengembangkan potensi masyarakat agar 

dapat mandiri, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, masyarakat mempunyai 

hak serta kewenangan untuk terlibat pada proyek atau program tersebut sehingga dapat 

meningkatkan komitmen dan motivasi mereka untuk menjadikan kegiatan tersebut sukses 

serta rasa memiliki yang tinggi. Begitu juga dengan masyarakat kampung hijau RW 03, 

dalam menjalankan program kampung hijau, hal tersebut merupakan bagian yang sangat 

penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang sudah terbina. Dalam 

keberlanjutan masyarakat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek 

keberlanjutan masyarakat meliputi kepemimpinan, modal sosial, monitoring dan evaluasi, 

teknologi sarana dan prasarana, serta pembiayaan. 

4.4.1 Analisis skoring 

Analisis partisipasi masyarakat dengan metode skoring adalah jumlah skor jika 

responden termasuk dalam kategori aktif maka diberikan nilai = 3, kurang aktif = 2, dan 

tidak aktif = 1. Nilai partisipasi dihitung berdasarkan jumlah nilai pada masing-masing 

kegiatan yang terbagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berikut 

merupakan hasil skoring pada masing-masing kegiatan utama kampung hijau antara lain: 

pemilahan sampah, pembangunan biopori, pembangunan batu terapi, dan penghijauan.  

Dengan perhitungan yang telah dilakukan melalui metode skoring penilaian pada 

tahapan partisipasi mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, 

dan tahap pemeliharaan, maka didapatkan hasil nilai partisipasi kegiatan pemilahan 

sampah, pembangunan biopori, pembangunan batu terapi, dan penghijauan pada RT 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 08 sebagai berikut. 

Tabel 4. 3 Hasil perhitungan nilai partisipasi kegiatan pemilahan sampah 

RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 01 1,0 1,2 1,0 1,3 5 

RT 02 1,0 1,2 1,1 1,2 5 



136 

 

 

RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 03 1,4 1,6 1,3 1,6 6 

RT 04 1,2 1,4 1,1 1,5 5 

RT 05 1,4 1,5 1,3 1,7 6 

RT 06 1,0 1,3 1,0 1,4 5 

RT 07 1,3 1,7 1,3 1,8 6 

RT 08 1,0 1,4 1,1 1,5 5 

Total 9,3 11,4 9,1 12,0 42 

Klasifikasi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Tabel 4. 4 Hasil perhitungan nilai partisipasi kegiatan biopori 

RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 01 1,2 1,4 1,1 1,0 5 

RT 02 1,0 1,5 1,2 1,0 5 

RT 03 1,3 1,5 1,4 1,0 5 

RT 04 1,2 1,3 1,3 1,0 5 

RT 05 1,0 1,5 1,4 1,0 5 

RT 06 1,1 1,3 1,2 1,0 5 

RT 07 1,3 1,8 1,5 1,0 6 

RT 08 1,0 1,3 1,0 1,6 5 

Total 9,1 11,6 10,1 8,6 39 

Klasifikasi Sedang Tinggi Tinggi Sedang  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Tabel 4. 5 Hasil perhitungan nilai partisipasi kegiatan pembangunan batu terapi 

RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 01 1,1 1,2 1,1 1,0 4 

RT 02 1,3 1,7 1,4 1,0 6 

RT 03 1,4 1,8 1,4 1,0 6 

RT 04 1,2 1,5 1,2 1,0 5 

RT 05 1,3 1,7 1,5 1,0 6 

RT 06 1,1 1,3 1,2 1,0 5 

RT 07 1,0 1,5 1,3 1,0 5 

RT 08 1,1 1,3 1,1 1,0 5 

Total 9,5 12,0 10,4 8,0 40 

Klasifikasi Sedang Tinggi Tinggi Sedang  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Tabel 4. 6 Hasil perhitungan nilai partisipasi kegiatan penghijauan 

RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 01 1,2 1,4 1,2 1,4 5 

RT 02 1,2 1,4 1,3 1,5 5 

RT 03 1,4 1,7 1,5 1,7 6 

RT 04 1,2 1,3 1,2 1,3 5 

RT 05 1,4 1,6 1,4 1,7 6 

RT 06 1,2 1,4 1,2 1,5 5 

RT 07 1,2 1,3 1,3 1,5 5 
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RT Perencanan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan Total 

RT 08 1,2 1,3 1,3 1,4 5 

Total 10,1 11,4 10 12,0 44 

Klasifikasi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 Perhitungan hasil nilai tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang diberikan 

kepada masyarakat dengan mengacu pada tinjauan dari Bryan (2015). Dari hasil 

perhitungan skoring dapat diketahui bahwa kegiatan pemilahan sampah, tahap yang 

mempunyai nilai terendah adalah tahap pengendalian dengan nilai sebesar 9,1 yang masuk 

dalam klasifikasi sedang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan 

kontrol terhadap kegiatan pemilahan sampah serta komposter yang digunakan untuk 

memproduksi pupuk serta pengumpulan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat 

tersebut dilatarbelakangi dengan pola pemikiran yang lebih bergantung pada kader 

lingkungan. Sedangkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan masuk dalam 

klasifikasi tinggi. Terdapat RT yang keterlibatan masyarakatnya dalam mengikuti kegiatan 

pemilahan sampah cukup baik dalam hal pengumpulan, kontrol, maupun penjualan sampah 

adalah RT 03, RT 05, dan RT 07. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah ini 

melibatkan berbagai kelembagaan seperti kader lingkungan, perkumpulan bapak-bapak, 

PKK, dan dasawisma serta dengan peranan penting dari ketua RW dan ketua RT. 

Pada kegiatan pembangunan biopori dan batu terapi, mempunyai kesamaan yaitu 

pada tahap pemeliharaan keduanya termasuk dalam klasifikasi sedang. Sedangkan yang 

lain mempunyai klasifikasi tinggi kecuali pada tahap perencanaan di kegiatan 

pembangunan batu terapi yang termasuk klasifikasi tinggi. Kedua kegiatan ini telah 

melaksanakan dengan benar dan telah mencapai tujuan akan tetapi justru masyarakat 

kurang memanfaatkan hasil pembangunan tersebut setelah proyek terselesaikan sehingga 

berdampak pada perawatan terhadap kondisi biopori dan batu terapi tersebut. Meskipun 

keduanya mempunyai kesamaan klasifikasi nilai pada tahap pemeliharaan, akan tetapi 

kegiatan pembangunan batu terapi ini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biopori. 

Hal tersebut dikarenakan kegiatan batu terapi berdampak positif dan manfaatnya dapat 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga antusiasme masyarakat yang sangat 

menggebu dalam melaksanakan pembangunan batu terapi agar segera dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai sarana konvensionl untuk melakukan refleksi kesehatan. 

Partisipasi masyarakat pada seluruh RT dalam kegiatan batu terapi sudah baik kecuali di 

RT 01, 04, dan 08. Ketiga RT ini merupakan RT yang dekat dengan Jalan Raya Slamet 
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sehingga banyak masuk keluarnya kendaraan melewati RT tersebut. Dengan keadaan yang 

demikian serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal perawatan sehingga dapat 

berdampak pada kondisi batu terapi. Namun, pada kegiatan ini terdapat RT yang lebih baik 

dalam melakukan pengontrolan pada biopori maupun saluran drainase yaitu RT 07. 

Sedangkan untuk pembangunan batu terapi RT yang lebih baik dalam melakukan 

pelaksanaan dan pengontrolan adalah RT 02, 03, dan 05. 

Selanjutnya untuk kegiatan penghijauan, kegiatan ini mempunyai klasifikasi nikai 

yang tinggi pada seluruh tahapan. Terdapat RT  yang mempunyai nilai paling tinggi adalah 

RT 03 dan 05. Hal tersebut dikarenakan kedua RT tersebut merupak RT yang terlebih 

dahulu menerapkan penghijauan dan keterlibatan masyarakatnya dalam kegiatan ini cukup 

tinggi. Partisipasi masyarakat RW 03 menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan 

menuju kampung hijau. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan adanya sarana 

prasarana yang dibangun dan dimiliki secara bersama. Kegiatan yang pada awalnya hanya 

dilakukan dengan partisipasi masyarakat di beberapa RT dan kemudian diimplementasikan 

di RT lain maka akan menghasilkan pula dampak positif yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi partisipasi masyarakat maka masyarakat 

sendiri juga akan mendapatkan kebaikan maupun keuntungan dengan menjaga dan 

melestarikan lingkungan. Pada RT yang masih mempunyai nilai rendah dan sedang 

seharusnya dapat lebih meningkatkan partisipasinya sehingga masyarakat RT tersebut 

dapat lebih menikmati kebaikan maupun keuntungan yang lebih dalam mencapai 

kesejahteraan bersama dari hasil pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. 

Secara keseluruhan dari empat kegiatan yang mempunyai nilai terendah adalah 

kegiatan biopori. Kegiatan pembangunan biopori ini mendapat perhatian yang kurang dari 

masyarakat dikarenakan kegiatan tersebut tidak berdampak dan tidak dirasakan masyarakat 

secara langsung sehingga membuat kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat. 

Selain itu pada tahap perencanaan, kehadiran dan aspirasi masyarakat juga sangat rendah 

jika dibandingkan dengan kegiatan lain. Pada proses penyusunan rencana pembangunan 

biopori ini dilakukan secara top down sehingga peran masyarakat dalam penyusunan 

rencana kegiatan ini masih kurang terutama dalam penyampaian aspirasi masyarakat. 

Kegiatan ini juga tidak membutuhkan ruang yang begitu besar dan tidak banyak 

melibatkan peranan masyarakat dari berbagai kelembagaan, hanya Ketua RW, RT, serta 

perkumpulan bapak-bapak yang sangat berperan dalam kegiatan ini sehingga masyarakat 

dalam memanfaatkan hasil pembangunan setelah proyek terselesaikan pun juga rendah. 
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Hal tersebut tentunya akan berdampak pada perawatan dan pengontrolan yang dilakukan 

oleh masyarakat terhadap kondisi biopori. 

Tabel 4. 7 Kesimpulan analisis partisipasi masyarakat sesuai dengan tahapan partisipasi 

Kegiatan 

Tahapan 

Keterangan Perencan

aan 

Pelaksan

aan 

Pengendali

an 

Pemelihara

an 

Pemilahan sampah Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

Terdapat RT yang keterlibatan 

masyarakatnya dalam mengikuti 

kegiatan pemilahan sampah cukup 

baik, dalam hal pengumpulan sampah 

yang, kontrol yang dilakukan setiap 

minggu, penjualan sampah setiap 2 

minggu sekali serta keikutsertaan 

dalam mengikuti kegiatan 

keterampilan adalah RT 03, RT 05, 
dan RT 07. 

Pembangunan 

biopori 
Sedang Tinggi Tinggi Sedang 

Terdapat RT yang lebih baik dalam 

melakukan perbaikan dan 

pengontrolan pada biopori maupun 

saluran drainase saat kerja bakti yang 

dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali yaitu RT 07 

Pembangunan batu 

terapi 
Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 

Partisipasi masyarakat pada seluruh 

RT dalam kegiatan batu terapi sudah 

baik kecuali di RT 01, 04, dan 08. 

Ketiga RT ini merupakan RT yang 

dekat dengan Jalan Raya Slamet 

sehingga banyak masuk keluarnya 
kendaraan melewati RT tersebut. 

Sedangkan RT yang mempunyai nilai 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang lain adalah RT 02, 03, dan 05. 

Hal ini dikarenakan pada kegiatan 

pelaksanaan ketiga RT ini terkadang 

melibatkan anggota karang taruna 

untuk ikut serta membantu memasang 

batu terapi serta mengecek dan 

mengontrol kondisi batu terapi. 

Selain itu, ketiga RT ini juga terlebih 
dahulu melakukan pemasangan batu 

terapi terlebuh dahulu dibandingkan 

dengan RT lain.  

Penghijauan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Kegiatan ini pada seluruh RT telah 

melakukan dengan baik, namun juga 

terdapat RT  yang mempunyai nilai 

lebih tinggi, dikarenakan tanaman 

yang ditanam serta inovasi 

pengembangan penghijauan banyak 

dilakukan oleh kedua RT ini. Selain 

itu, kedua RT tersebut merupakan RT 

yang terlebih dahulu menerapkan 

penghijauan. Ketiga RT tersebut yang 
dimaksud adalah RT 03 dan 05 

Sumber: Hasil analisis (2016) 
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4.4.2 Partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik internal 

Menurut Suroso et al (2014) keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, untuk 

faktor internal yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan 

lamanya tinggal begitu pula dengan masyarakat RW 03 Sukun yang ikut serta dalam 

berpartisipasi melalui pelaksanaan kegiatan yang terdapat di kampung hijau. Berikut 

merupakan penjelasan dari partisipasi masyarakat RW 03 kampung hijau yang dipengaruhi 

oleh faktor karakteristik internal. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal 

antara lain seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan 

lamanya tinggal. Faktor tersebut digambarkan dalam grafik untuk mengetahui hubungan 

antara partisipasi dengan faktor internal tersebut. Pada gambar grafik terdapat suatu angka 

yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien 

korelasi (r2 ). Koefisien ini disebut koefisien penentu. Berikut merupakan nilai koefisien 

dengan klasifikasi tingkat hubungannya. 

Tabel 4. 8 Interval koefisien serta klasifikasi tingkat hubungan untuk menentukan koefisien 
penentu 

 
    Sumber: Ismada (2012) 

Berikut merupakan tabel mengenai keterangan untuk grafik yang menggambarkan 

hubungan antara partisipasi masyarakat pada setiap tahapan dengan faktor internal yang 

terdiri atas usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya 

tinggal. 

Tabel 4. 9 Keterangan grafik hubungan antara partisipasi masyarakat pada setiap tahapan dengan 

faktor internal 
    Titik sumbu x                                                          

1 2 3 4 5 6 
Faktor internal 

Usia (tahun) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65  

Tingkat 
pendidikan 

SD atau 
sederajat 

SMP atau 
sederajat 

SMA atau 
sederajat 

Sarjana 
Muda/Diploma 

Sarjana  

Jenis pekerjaan 
Tidak bekerja 

Wiraswasta 
 

Pegawai 
Swasta 

 

PNS/TNI 
 

Profesional 
(dokter, bidan, 

dosen, dll) 

 

Tingkat 
penghasilan 

Tidak 
berpenghasilan 

≤ Rp.500.000 
Rp.500.001-
Rp.1.500.000 

Rp.1.500.001-
Rp.2.500.000 

Rp.2.500.001-
Rp.3.500.000 

≥Rp.3.500.00
1 
 

Lama tinggal 
(Tahun) 

≤  15 16-20 21-25 26-30 31-≥ 35  

Sumber: Penyusun (2016) 
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 Hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel dari faktor internal masyarakat 

yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi digambarkan melalui 

sebuah grafik. Grafik tersebut digambarkan dengan masing-masing garis yang 

menunjukkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya 

tinggal yang mana juga disertai dengan nilai R
2
 yang mengartikan tingkat hubungan dari 

masing-masing variabel. Berikut merupakan gambar grafik mengenai hubungan antara 

tingkat partisipasi dengan variabel dari faktor internal masyarakat pada masing-masing 

tahapan. 

1. Tahap perencanaan 

Keterhubungan antara tahap perencanaan dengan variabel karakteristik internal yaitu 

usia,tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya tinggal 

digambarkan pada grafik dibawah ini. Keterangan untuk titik pada sumbu x dapat dilihat 

pada Tabel 4.9.  

 

Gambar 4. 78 Grafik hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 
perencanaan 

Tabel 4. 10 Tabel tingkat hubungan partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 
perencanaan 

Faktor internal Nilai R2 Tingkat hubungan 

Usia 0,158 Sangat rendah 

Tingkat pendidikan 0,485 Sedang 

Jenis pekerjaan 0,688 Kuat 

Tingkat penghasilan 0,033 Sangat rendah 

Lama tinggal 0,631 Kuat 

     Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Karakteristik usia ditunjukkan dengan adanya garis berwarna hijau, yang mana 

dapat diketahui masyarakat yang mempunyai tingkat partisipasi rendah adalah masyarakat 

yang berusia 15-25 tahun, hal ini dikarenakan masyarakat dengan usia tersebut rata-rata 

y = 4,5x + 16,9

R² = 0,158

y = -5,142x + 43,33

R² = 0,485

y = -14,5x + 73,9

R² = 0,688

y = 24,8x - 44,6

R² = 0,631
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merupakan masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan karang taruna dengan 

pendidikan terakhir SMP dan SMA. Kelembagaan tersebut masih kurang terintegrasi 

dengan kegiatan kampung hijau. Apabila terdapat masyarakat yang yang berusia 15-25 

yang ikut serta dalam kegiatan biasanya menggantikan orang tuanya untuk menghadiri 

rapat pertemuan dalam penyusunan rencana. Selain itu juga terdapat masyarakat yang 

pendidikan terakhirnya Sarjana dengan rata-rata mempunyai jenis pekerjaan profesional 

dan lama tinggal masyarakat tersebut pada umumnya ≥15, 16-20 tahun, dan 21-25 tahun. 

Sedangkan masyarakat yang berusia 56-65 pada umumnya merupakan masyarakat yang 

tergabung dalam kelembagaan paguyuban bapak-bapak dan bekerja sebagai wiraswasta 

serta terdapat masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan masa aktif kerjanya telah selesai. 

Pada kelembagaan paguyuban bapak-bapak biasanya rapat dilaksanakan malam hari pukul 

19.00 dan masih terdapat masyarakat yang tidak tepat waktu sehingga rapat selesai hingga 

larut malam. Dengan demikian menyebabkan masyarakat pada usia tersebut intensitas 

keikutsertaannya rendah, mengingat kemampuan daya ingat serta kondisi kesehatan badan 

yang tidak stabil. Pada karakter tersebut hampir terdapat pada seluruh RT. Karakteristik 

usia ini mempunyai hubungan yang sangat rendah dengan partisipasi masyarakat. Tidak 

hanya usia, karakteristik tingkat penghasilan ini juga mempunyai tingkat hubungan yang 

sangat rendah, hal ini menandakan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh 

masyarakat untuk mendukung kampung hijau tidak menjadi masalah dikarenakan 

masyarakat juga mendapat bantuan dari pihak luar serta dari pengembangan usaha yang 

dilakukan secara mandiri. Karakteristik pendidikan mempunyai tingkat hubungan sedang, 

yang mana tingkat pendidikan ini juga berkaitan dengan jenis pekerjaan masyarakat. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, biasanya semakin mapan pula jenis 

pekerjaan yang didapatkan. Jenis pekerjaan mempunyai tingkat hubungan yang kuat 

dengan partisipasi. Masyarakat yang berpartisipasi pada tahap perencanaan ini terutama 

yang ikut serta untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya rata-rata merupakan masyarakat 

yang mempunyai jenis pekerjaan wiraswasta dan tidak bekerja. Hal ini dikarenakan 

masyarakat dengan jenis pekerjaan tersebut mempunyai waktu yang lebih banyak 

dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai jenis pekerjaan lain. Lama tinggal 

masyarakat juga mempunyai hubungan yang kuat dengan partisipasi, yang mana semakin 

lama masyarakat tinggal pada rumah maupun lingkungan yang dihuni maka semakin tinggi 

rasa kepeduliannya terhadap lingkungannya. Sehingga dalam menyusun dan merencanakan 

kegiatan masyarakat ingin terlibat dan menjadi bagian didalamnya. 
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Tabel 4. 11 Tingkat partisipasi masyarakat*Jenis pekerjaan*Lama tinggal 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Total Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pega

wai 

swast

a 

Wirasw

asta 

Tidak 

beker

ja 

≤ 

15 

16-

20 

21-

25 

26

-

30 

31-

≥ 

35 

Tidak 
aktif 

2 5 14 17 9 47 4 4 5 9 28 50 

Kurang 

aktif 
2 4 20 27 18 71 2 2 3 11 68 86 

Aktif 0 2 12 42 25 81 0 1 3 10 49 63 

Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 199 

 Sumber: Hasil analisis, (2016) 

2. Tahap pelaksanaan 

Keterhubungan antara tahap pelaksanaan dengan variabel karakteristik internal yaitu 

usia,tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya tinggal 

digambarkan pada grafik dibawah ini. Keterangan untuk titik pada sumbu x dapat dilihat 

pada Tabel 4.9.  

 

Gambar 4. 79 Grafik hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada 

tahap pelaksanaan 

Tabel 4. 12 Tabel tingkat hubungan partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 

pelaksanaan 
Faktor internal Nilai R2 Tingkat hubungan 

Usia 0,072 Sangat rendah 

Tingkat pendidikan 0,442 Sedang 

Jenis pekerjaan 0,679 Kuat 

Tingkat penghasilan 0,053 Sangat rendah 

Lama tinggal 0,639 Kuat 

     Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Pada tahap ini persentase masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan 

berdasarkan usia cenderung naik. Masyarakat yang berusia 56-65 pada umumnya 

y = 2,9x + 27,5
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merupakan masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan paguyuban bapak-bapak. Rata-

rata pendidikan terakhirnya SD dan SMA. Pada umumnya bekerja sebagai wiraswasta serta 

terdapat masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan masa aktif kerjanya telah selesai. 

Sehingga masyarakat pada usia tersebut lebih banyak mempunyai waktu luang dan 

fleksibel untuk dapat ikut serta bekerja bakti. Pada usia ini lama tinggal masyarakat rata-

rata lebih dari 35 tahun. Akan tetapi karakteristik usia masyarakat ini mempunyai tingkat 

hubungsn yang sangat rendah dengan partisipasi. 

Meskipun masyarakat yang tidak bekerja serta yang mempunyai penghasilan 

kurang dari sama dengan Rp 500.00,00- mempunyai pengeluaran yang lebih besar 

dibandingkan dengan penghasilannya sehingga masyarakat dengan penghasilan rendah 

mereka cenderung untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya daripada memenuhi 

kebutuhan kegiatan kampung hijau dengan memberikan kontribusi berupa materi. Namun, 

masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah tersebut cenderung memberikan kontribusi 

berupa tenaga dengan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti dalam pelaksanaan kegiatan 

sehingga persentase partisipasi masyarakat ini tinggi. Sedangkan masyarakat dengan 

penghasilan tinggi mempunyai  tingkat partisipasi rendah dikarenakan masyarakat yang 

mempunyai penghasilan tinggi ini tentunya mempunyai pekerjaan yang mapan sehingga 

berkaitan dengan kesibukan masyarakat yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara rutin. 

Karakteristik tingkat penghasilan mempunyai tingkat hubungan yang sangat rendah, ini 

menandakan bahwa tidak ada keterhubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan 

dan tingkat partisipasi masyarakat. 

Karakteristik tingkat pendidikan mempunyai tingkat hubungan yang sedang, ini 

artinya karakteristik tersebut juga tidak mempunyai hubungan yang begitu signifikan 

dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pada grafik dapat terlihat bahwa masyarakat dengan 

jenjang pendidikan terakhir SD mempunyai persentase partisipasi yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ketiga jenjang pendidikan. Masyarakat dengan jenjang pendidikan 

terakhir SD ini merupakan masyarakat yang tidak bekerja dan sebagian bekerja sebagai 

wiraswasta. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan tingkat penghasilan yang diperoleh. 

sehingga masyarakat cenderung hanya menyumbangkan partisipasi berupa tenaga 

dibandingkan materi. Sebaliknya, justru masyarakat dengan jenjang pendidikan sarjana 

dikarenakan kesibukan pekerjaannya mereka cenderung untuk ikut berkontribusi dalam 

berpartisipasi berupa materi, akan tetapi keaktifannya dalam mengikuti kerja bakti masih 

kurang. 
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Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat bahwa pada grafik dengan lama tinggal 26-30 

tahun mengalami kenaikan. Masyarakat dengan lama tinggal tersebut rata-rata tergabung 

dalam kelembagaan paguyuban bapak-bapak, kader lingkungan, pengajian, dasawisma, 

dan PKK. Pelaksanaan kegiatan kampung hijau juga tidak dilaksanakan secara bersamaan 

dan dalam waktu yang singkat akan tetapi membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama 

untuk menyelesaikan kegiatan seperti pemilahan sampah, pembangunan biopori, 

pembangunan batu terapi, dan penghijauan. Masyarakat dengan lama tinggal tersebut pada 

umumnya bekerja menjadi PNS/TNI dan pegawai swasta sehingga dapat mengikuti 

kegiatan meskipun tidak secara rutin. Namun, pada tahap ini kegiatan kampung hijau tidak 

hanya dilakukan pada waktu yang singkat dan biasanya dilaksanakan pada saat hari libur 

sehingga untuk masyarakat yang mempunyai kesbukan untuk bekerja diluar rumah tetap 

bisa mengikuti kegiatan kerja bakti meskipun tidak rutin. Semakin lama, masyarakat 

tinggal pada lingkungan yang dihuni maka dapat melahirkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap lingkungannya sehingga masyarakat ingin berkontribusi melalui keterlibatannya 

dalam setiap kegiatan kampung hijau. Dengan demikian lama tinggal masyarakat 

mempunyai hubungan yang kuat dengan partisipasi. 

Tabel 4. 13 Tingkat partisipasi masyarakat*Jenis pekerjaan*Lama tinggal 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Total Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pega

wai 

swast

a 

Wiras

wasta 

Tidak 

beker

ja 

≤ 

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-≥ 

35 

Tidak 

aktif 1 3 5 9 3 21 2 2 3 5 13 25 
Kurang 

aktif 3 5 23 29 22 82 3 3 5 13 73 97 
Aktif 0 3 18 48 27 96 1 2 3 12 59 77 
Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 199 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

3. Tahap pengendalian 

Keterhubungan antara tahap pengendalian dengan variabel karakteristik internal 

yaitu usia,tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya tinggal 

digambarkan pada grafik dibawah ini. Keterangan untuk titik pada sumbu x dapat dilihat 

pada Tabel 4.9.  
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Gambar 4. 80 Grafik hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 
pengendalian 

Tabel 4. 14 Tabel tingkat hubungan partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 
pengendalian 

Faktor internal Nilai R2 Tingkat hubungan 

Usia 0,148 Sangat rendah 

Tingkat pendidikan 0,485 Sedang 

Jenis pekerjaan 0,701 Kuat 

Tingkat penghasilan 0,045 Sangat rendah 

Lama tinggal 0,632 Kuat 

       Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Pada pengendalian terlihat bahwa terjadi penurunan pada usia 46-55 tahun, sebagian 

besar tergabung dalam kelembagaan paguyuban bapak-bapak. Kelompok usia sebagaian 

besar bekerja sebagai PNS/TNI, pegawai swasta,  wiraswasta sehingga waktu mereka 

banyak dihabiskan diluar rumah (bekerja) dibandingan dengan dirumah untuk mengikuti 

kegiatan pemantauan serta evaluasi. Namun, karakteristik usia dan tingkat penghasilan 

masyarakat ini diketahui tingkat hubungannya yang sangat rendah dengan partisipasi. Hal 

ini menandakan bahwa kedua karakteristik tersebut tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahap pengendalian dapat dilihat 

bahwa masyarakat yang mempunyai persentase tinggi merupakan masyarakat jenjang SD, 

SMP, dan SMA sebagian besar masyarakat dengan jenjang pendidikan tersebut merupakan 

masyarakat yang tidak bekerja atau bekerja sebagai wiraswasta sehingga mempunyai 

waktu yang fleksibel untuk melakukan pemantauan kapan saja serta mengikuti evaluasi 

kegiatan dibandingkan dengan masyarakat dengan jenjang pendidikan sarjana yang bekerja 

sebagai pegawai swasta hingga profesional. Tingkat pendidikan ini mempunyai tingkat 

hubungan sedang dengan tingkat partisipasi masyarakat.  Masyarakat yang tidak bekerja 
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juga terdiri atas masyarakat yang ikut serta dalam kelembagaan karang taruna yang mana 

kelembagaan tersebut kurang terintegrasi dalam kegiatan karang tarun, sehingga 

mengakibatkan masyarakat tidak bekerja dan tergabung dalam kelembagaan tersebut tidak 

banyak terlibat pada setiap tahapan kegiatan kampung hijau. Selain itu, dapat terlihat 

bahwa semakin mapan pekerjaan masyarakat maka semakin sedikit waktu luang untuk 

menyempatkan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian jenis 

pekerjaan ini mempunyai  tingkat hubungan yang kuat dengan tingkat partisipasi 

masyarakat berkaitan dengan kesibukan masyarakat dalam bekerja sehingga waktu untuk 

memperhatikan pada lingkungan rumahnya berkurang. Pada gambar grafik mengenai 

partisipasi masyarakat terlihat bahwa masyarakat yang tinggal selama ≤15 tahun sebagian 

merupakan masyarakat dengan usia 15-18 tahun. Masyarakat dengan usia remaja rata-rata 

tinggal di kampung hijau selama ≤15 tahun yang merupakan masyarakat pendatang yang 

ikut dengan orang tuanya untuk pindah di kampung hijau. Selain itu masyarakat dengan 

usia 15-18 tersebut pada umumnya merupakan masyarakat yang tergabung dalam 

kelembagaan karang taruna yang mana kelembagaan ini masih belum terintegrasi dengan 

kegiatan kampung hijau. Selain itu masyarakat dengan lama tinggal 16-25 tahun pada 

umumnya mempunyai pekerjaan sebagai profesional, PNS/TNI, serta pegawai swasta 

sehingga menyebabkan partispasi masyarakat dengan lama tinggal tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi masyarakat yang tinggal selama 21-35 tahun 

juga semakin mengalami kenaikan. Lama tinggal masyarakat ini mempunyai tingkat 

hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat. 

Tabel 4. 15 Tingkat partisipasi masyarakat*Jenis pekerjaan*Lama tinggal 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Total Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pega

wai 

swast

a 

Wirasw

asta 

Tidak 

beker

ja 

≤ 

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

≥ 

35 

Tidak 

aktif 3 7 21 26 13 70 5 5 7 9 49 75 
Kurang 
aktif 1 3 17 31 22 74 1 2 3 13 51 70 
Aktif 0 1 8 29 17 55 0 0 1 8 45 54 
Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 199 

 Sumber: Hasil analisis, (2016) 

4. Tahap pemeliharaan 

Keterhubungan antara tahap pemeliharaan dengan variabel karakteristik internal 

yaitu usia,tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lamanya tinggal 
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digambarkan pada grafik dibawah ini. Keterangan untuk titik pada sumbu x dapat dilihat 

pada Tabel 4.9.  

 

Gambar 4. 81 Grafik hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 

pemeliharaan 

Tabel 4. 16 Tabel tingkat hubungan partisipasi masyarakat dengan faktor internal pada tahap 

pemeliharaan 
Faktor internal Nilai R2 Tingkat hubungan 

Usia 0,068 Sangat rendah 

Tingkat pendidikan 0,420 Sedang 

Jenis pekerjaan 0,699 Kuat 

Tingkat penghasilan 0,039 Sangat rendah 

Lama tinggal 0,638 Kuat 

     Sumber: Hasil analisis (2016) 

Pada tahap ini masyarakat lebih aktif dalam tahap pemeliharaan jika dibandingkan 

dengan tahap yang lainnya. Meskipun masyarakat mempunyai kesibukan yang berbeda-

beda akan tetapi pada tahap pemeliharaan ini dapat dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok. Masyarakat dengan aktivitas pekerjaan yang padat dapat melakukan kegiatan 

pemeliharaan yang dapat dilakukan secara invidu di rumah seperti kegiatan pemilahan 

sampah dengan membuat kerajinan di rumah maupun kegiatan penghijauan dengan 

memelihara dan melestarikan tanaman yang terdapat di pekarangan rumah.  Masyarakat 

beranggapan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan hasil dari jerih payah 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan bertanggung jawab pula untuk 

keberlanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi mempunyai kelebihan materi untuk 

dikontribusikan dalam melestarikan dan memelihara hasil kegiatan seperti pada kegiatan 

penghijauan untuk melestarikan tanaman mereka dapat mengeluarkan biaya yang lebih 

untuk membeli keperluan perawatan tanaman. Namun, karakteristik tingkat penghasilan ini 
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mempunyai tingkat hubungan yang sangat rendah dengan tingkat partisipasi. Masyarakat 

dengan jenjang sarjana dan rata-rata berusia antara 16-25 tahun dan 26–35 tahun. 

Masyarakat dengan karakteristik tersebut cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam 

tahap pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi dan mempunyai pekerjaan yang mapan cenderung mempunyai sikap 

individualis dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik jenis pekerjaan ini mempunyai 

hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat. Pada tahap pemeliharaan juga 

menunjukkan bahwa semakin lama masyarakat tinggal pada lingkungan permukiman yang 

dihuni semakin tinggi tingkat partisipasinya. Pada tahap pemeliharaan ini, masyarakat 

dapat melakukannya baik secara individu maupun kelompok serta baik yang terdapat di 

halaman pekarangan yang bersifat tanggung jawab pribadi maupun pada kegiatan yang 

terdapat pada ruang bersama. Pada lama tinggal ≥15 tahun ini keterlibatan masyarakat 

cenderung mempunyai persentase lebih rendah dibandingan dengan yang lain. Akan tetapi 

pada lama tinggal dengan tahap perencanaan dan tahap pengendalian. Hal tersebut 

dikarenakan pada lama tinggal tersebut merupakan masyarakat yang didominasi oleh 

masyarakat dengan usia 16-18 tahun yang mempunyai persentase lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tahap lainnya. Biasanya keterlibatan masyarakat remaja tersebut 

muncul ketika membantu orang tuanya, seperti menyiram tanaman dan membantu 

membuat kerajinan misalnya. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta berpartisipasi 

maka semakin banyak pula masyarakat yang dengan kesadaran masing-masing untuk 

menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lingkungannya. Dengan demikian, 

partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan terkait dengan kampung hijau 

dapat berlanjut diterapkan untuk kedepannya. Dengan demikian lama tinggal masyarakat 

pada lingkungan yang dihuni ini mempunyai tingkat hubungan yang kuat dengan 

partisipasi. Artinya, lama tinggal masyarakat behubungan secara signifikan dengan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga lingkungannya. 

Tabel 4. 17 Tingkat partisipasi masyarakat*Jenis pekerjaan*Lama tinggal 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Total Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pega

wai 

swast

a 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja 

≤ 

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

≥ 

35 

Tidak 

aktif 
0 1 3 4 2 10 1 1 2 3 6 13 

Kurang 

aktif 
2 6 24 32 23 87 3 4 6 14 78 105 

Aktif 
2 4 19 50 27 102 2 2 3 13 61 81 
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Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Total Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pega

wai 

swast

a 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja 

≤ 

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

≥ 

35 

Total 
4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 199 

 Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Pada seluruh tahap dapat diketahui bahwa usia dan penghasilan mempunyai tingkat 

hubungan yang sangat rendah, tingkat pendidikan mempunyai hubungan sedang, serta jenis 

pekerjaan dan lama tinggal mempunyai tingkat hubungan yang kuat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat,. Jenis pekerjaan ini merupakan mata pencaharian masyarakat RW 

03 Sukun sehari-hari. Jenis pekerjaan yang terdapat di RW 03 terdiri atas profesional 

(bidan, akuntan, dan dokter), pegawai swasta, PNS/TNI, wiraswasta, dan tidak bekerja. 

Secara keseluruhan jenis pekerjaan masyarakat  RW 03 mayoritas bermata pencaharian 

wiraswasta dan tidak bekerja. Hal ini terkait dengan kesibukan masyarakat dan waktu 

luangnya yang dapat diberikan untuk mengikuti berbagai kegiatan maupun kelembagaan 

yang berkaitan dengan kampung hijau. Lamanya tinggal masyarakat pada rumah yang 

dihuni juga mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Semakin lama masyarakat 

tinggal, rasa memiliki pada lingkungan yang dihuni juga akan semakin melakat pada 

masyarakat. Masyarakat RW 03 mayoritas merupakan masyarakat asli yang berdomisili di 

RW tersebut dan tinggal pada rumah dan lingkungan yang dihuni selama 31 - ≥35 tahun 

yang mana ditunjukkan dengan persentase karakteristik masyarakat dengan lama tinggal 

tersebut sebesar 75%.  Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kedua karakteristik 

tersebut yaitu jenis pekerjaan dan lama tinggal mempunyai tingkat hubungan yang 

signifikan dengan tingkat partisipasi. 

4.6 Keberlanjutan Masyarakat 

Kemampuan masyarakat dalam menjalankan suatu program kegiatan terlihat dari 

bagaimana keberlanjutan masyarakat dalam mempertahankan kegiatan yang telah 

dilaksanakan tetap berfungsi secara terus menerus dan berkembang secara mandiri. 

Adanya keberlanjutan masyarakat dapat meningkatkan komitmen dan motivasi untuk 

menjadikan kegiatan tersebut menjadi sukses untuk menjaga kesinambungan proses 

pengelolaan yang sudah terbina. Berikut merupakan komponen-komponen aspek 

keberlanjutan masyarakat yang terdapat di RW 03. 
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Gambar 4. 82 Bagan pembahasan mengenai aspek keberlanjutan masyarakat 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang dimaksud adalah sikap kefektifan suatu pemimpin dalam dalam 

menerima dan menanggapi aspirasi dari masyarakat tanpa ada batas dalam 

menyampaikannya. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk 

tumbuh dan berkembang melalui pengambilan keputusan sebelum dilakukan suatu 

tindakan. Pengambilam keputusan tersebut dimusyawarahkan dengan melibatkan 

masyarakat untuk dapat menyampaikan suaranya dan kemudian diputuskan oleh secara 

bersama untuk dapat mencapai suatu tujuan. 

Tabel 4. 18 Hasil survei  variabel kepemimpinan dalam aspek keberlanjutan masyarakat 
 Keterangan 

Kepercayaan Salah satu kefektifan pemimpin terlihat dari bagaimana pemimpin dapat menepati 

untuk menjalankan suatu program yang telah disusun sehingga dapat menciptakan 

rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Secara keseluruhan berdasarkan 

persepsi masyarakat RW 03 menyatakan bahwa rata-rata pemimpin menepati janjinya 

sehingga masyarakat dapat percaya atas kepemimpinannya dalam melaksanakan 

kegiatan akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam kegiatan pemilahan sampah, 

terutama dalam peningkatan hasil kerajinan sampah serta tindak lanjut dari kegiatan 
pembangunan biopori dan batu terapi. 

Persistensi Pemimpin harus memiliki persistensi (tekad bulat)  dan kemauan untuk mencari 

metode-metode guna mencapai tujuan dengan metode yang paling tepat. Berdasarkan 

persepsi masyarakat persistensi pemimpin dalam cukup inovatif dalam mencapai 

tujuan. Hal tersebut terlihat pada masing-masing kegiatan yang mana dari setiap 

kegiatan merupakan inovasi yang disepakati bersama oleh masyarakat, seperti 

pemilahan sampah dengan membuat inovasi memanfaatkannya menjadi kompos 

dengan bantuan mesin pencacah sayuran, pengadaan biopori, pembangunan batu 

terapi sebagai alat refleksi kesehatan konvensional, serta adanya pergola, vertical 

garden, water treatment, dan kebun toga yang terdapat di RW 03. Hal tersebut 

merupakan metode ataupun cara yang diterapkan pemimpin untuk mencapai tujuan 

menjadi kampung hijau. 

Kemampuan 
berkomunikasi 

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menerangkan tujuan yang akan 
dicapai kepada pihak lain. Komunikasi tidak hanya dilakukan satu arah agar dapat 

memberikan timbal balik. Hal tersebut terlihat pada tahap perencanaan yang mana 

masyarakat menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kegiatan kampung 

hjau. Misalnya pada kegiatan pemilahan sampah, masyarakat yang menyampaikan 

aspirasinya mencapai 70% hal ini menunjukkan bahwa pada kegiatan tersebut 

kemampuan komunikasi pemimpin sangat baik dikarenakan dapat menciptakan 

komunikasi dua arah antara pemimpin dan masyarakat dalam bertukar pikiran untuk 

bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi terdapat kegiatan yang 

dilakukan secara top down dan serentak pada seluruh RT yakni kegiatan 

pembangunan biopori. 

Kesediaan untuk 

mendengar 

 Terdapat perbedaan antara mendengar dengan tertutup dan mendengar dengan 

keinginan jujur untuk mengerti dan menggunakan sudut pandangan orang lain sebaik-
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 Keterangan 

baiknya. Berkaitan dengan adanya kemampuan berkomunikasi pemimpin, yang mana 

dengan kemampuan berkomunikasi tersebut menandakan adanya kesediaan pemimpin 

untuk mendengar pendapat-pendapat masyarakat yang disampaikan melalui 

pertemuan rapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Obyektivitas 

 

Seorang pemimpin harus hati-hati dan bersikap obyektif tidak hanya berfokus pada 

satu pihak akan tetapi dapat merangkul semua elemen pihak lain. Hal tersebut juga 

tercermin pada masyarakat RW 03 yang mana pada seluruh kegiatan, pada saat 

pertemuan masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan 
pendapatnya. Mekanisme pengambilan keputusan yaitu melalui perangkat RT 

maupun RW yang memberikan penjelasan atas pilihan-pilihan untuk dikesepakati 

bersama. Kemudian dengan hal tersebut dapat mendukung masyarakat untuk dapat 

menyampaikan pendapatnya baik menjadi bahan pertimbangan maupun tidak. Akan 

tetapi hasil keputusan yang akan diambil juga mengacu pada aspirasi yang telah 

disampaikan oleh seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan. 

Sumber: Survei Primer, 2015 

Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan masyarakat 

mengenai komponen kepemimpinan secara keseluruhan sudah baik. Dengan adanya 

pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama oleh masyarakat dapat 

menciptakan rasa kepercaytaan masyarakat kepada pemimpin. Selain itu, dengan adanya 

komunikasi dua arah serta kesempatan menyampaikan pendapat antara pemimpin dengan 

masyarakat menandakan bahwa kemampuan berkomunikasi, kesediaan mendengar, dan 

obyektivitas pemimpin dapat terlihat. Rata-rata pemimpin yang terdapat di RW 03 ini 

sangat mendukung adanya kampung hijau, artinya pemimpin mempunyai persistensi (tekad 

bulat untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui metode maupun cara yang dapat 

diterapkan.  

2. Modal sosial 

Adanya interaksi yang dijalin oleh masyarakat melalui intensitas dalam mengikuti 

kegiatan serta organisasi. Modal sosial juga digambarkan dari nilai gotong royong serta 

banyaknya kegiatan bersama secara rutin, seperti kerja bakti, pertemuan tingkat RT dan 

RW sehingga dapat tercipta komunikasi yang sangat efektif dalam pelaksanaan suatu 

program.  Selain itu juga berkaitan dengan ruang bersama yang digunakan untuk 

berkumpul dalam melakukan aktivitas gotong royong maupun pertemuan.  Pada penelitian, 

komponen keberlanjutan masyarakat terkait dengan modal sosial ini dapat terlihat dari 

karakteristik eksternal masyarakat dalam mengikuti kelembagaan dan kegiatan serta 

kondisi ruang berkumpul masyarakat. 

Tabel 4. 19 Hasil survei  variabel komunikasi dalam aspek keberlanjutan masyarakat 
 Keterangan 

Intensitas masyarakat 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Frekuensi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ini terlihat pada tahap 

perencanaanya itu tahap penyusunan rencana yang mana masyarakat dilibatkan untuk 

memberikan pendapatnya sebagai masuka nuntuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Rata-rata masyarakat tidak selalu menyampaikan 
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 Keterangan 

aspirasinya, namun secara keseluruhan sudah baik yang mana ditunjukkan dengan 

persentase masyarakat yang menyampaikan aspirasi lebih besar dibandingkan dengan 

masyarakat yang tidak menyampaikan aspirasinya. Seperti pada kegiatan penghijauan 

yang manaterdiriatas; tidak pernah (27%), tidak selalu (41%), dan selalu (32%). 

Jumlah kelembagaan 

yang diikuti 

Terdapat 8 kelembagaan di RW 03 dan diikuti oleh masyarakat seperti kader 

lingkungan, PKK, dasawisma, bank sampah, karang taruna, pengajian, UKM, dan 

paguyuban bapak-bapak. Kelembagaan mempunyai peranan penting  sebagai media 

penyampaian informasi oleh ketua RW, RT maupun ketua organisasi. Sehingga 
semakin banyak kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat maka semakin baik pula 

dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada umumnya masyarakat di RW 

03 ini mengikuti 3 kelembagaan saja yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 

38% dan kelembagaan yang banyak diikuti oleh masyarakat adalah PKK, dasawisma, 

paguyuban bapak-bapak, dan kader lingkungan. Sedangkan masyarakat yang tidak 

ikut tergabung dalam kelembagaan dengan persentase tertinggi sebesar 2% adalah RT 

01. Peranan kelembagaan karang taruna masih kurang dikarenakan kurang adanya 

integrasi kegiatan yang melibatkan kelembagaan tersebut. 

Jumlah kehadiran 

dalam rapat 

penyusunan rencana 

kegiatan 

Kehadiran masyarakat dalam penyusunan rencana merupakan salah satu komunikasi 

masyarakat dalam menjalankan rencana. Secara keseluruhan keaktifan masyarakat 

dalam kehadiran penyusunan rencana ini cukup antusias, akan tetapi masih terdapat 

RT yang kehadirannya masih kurang dan terlihat untuk kehadirna yang kurang dalam 

kegiatan pemilahan sampah adalah RT 01 dan 08, pembangunan biopori adalah RT 
01, dan kegiatan batu terapi adalah RT 08. 

Jumlah kegiatan 

yang diikuti 

 

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan kampung hijau ini sangat penting, 

karena semakin banyak masyarakat yang terlibat maka akan berdampak baik pula 

pada pada kegiatan yang dilaksanakan. Rata-rata masyarakat hanya ikut serta dalam 2 

hingga 3 kegiatan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penghijauan ini lebih 

banyak dibandingan dengan kegiatan yang lainnya.  

Keikutsertaan 

masyarakat dalam 

kerja bakti 

Berdasarkan hasil survei mengenai keikutsertaan masyarakat untuk kerja bakti dalam 

berbagai kegiatan kampung hijau, keaktifan masyarakat sudah cukup baik akan tetapi 

pada kegiatan pemilahan sampah terdapat RT yang tidak pernah ikut kerja bakti  

dengan persentase tertinggi sebesar 2% adalah RT 01 dan 08. Persentase terbesar 

masyarakat yang ikut serta mengikuti kerja bakti adalah dengan mengikuti sebanyak 

3-4 kali dalam kegiatan pemilahan sampah, 1-2kali dalam kegiatan biopori, dan 5-6 

kali dalam kegiatan pembangunan batu terapi dan penghijauan. 

Sumber: Survei primer, 2015 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa modal sosial masyarakat RW 03 

ini sudah baik, hal tersebut terlihat bahwa nilai-nilai gotong royong masih melekat pada 

masyarakat RW 03 terutama seperti pada tahap pelaksanaan masing-masing kegiatan 

kampung hijau. Tahap pelaksanaan pada masing-masing kegiatan kampung hijau ini lebih 

menggambarkan mengenai partisipasi masyarakat yang diwujudkan lebih pada bentuk 

tenaga, namun selain itu hubungan sosial masyarakat juga masih sangat erat seperti 

seberapa banyak kegiatan maupun kelembagaan yang diikuti dan keikutsertaan masyarakat 

dalam pertemuan ataupun anjang sana. Dengan demikian, artisipasi masyarakat akan 

meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya 

serta meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan maupun organisasi sosial. 
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3. Monitoring dan evaluasi 

Untuk menjaga kinerja keberlanjutan, dilakukan monitoring dan evaluasi baik oleh 

pengurus RW maupun pihak luar (instansi pemerintah) sehingga keberlanjutan program 

tetap terjaga. Monitoring dan evaluasi pada kampung hijau meliputi adanya pelatihan 

maupun pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pada penelitian 

ini, komponen monitoring dan evaluasi keberlanjutan masyarakat dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari adanya program yang telah dijalankan oleh 

masyarakat. 

Tabel 4. 20 Hasil survei  variabel pendidikan dalam aspek keberlanjutan masyarakat 
 Keterangan 

Pihak yang 

terlibat dalam 

monitoring dan 
evaluasi  

Monitoring dan evaluasi ini termasuk dalam tahap perencanaan, yang mana kegiatan 

masyarakat  yang masuk dalam tahap ini adalah pemantauan dan evaluasi. Pihak-pihak 

yang terlibat pada tahap ini adalah seluruh masyarakat terutama kelembagaan kader 
lingkungan, perkumpulan bapak-bapak, PKK dan dasawisma. Akan tetapi masyarakat 

yang tergabung dalam kelembagaan karang taruna ini keterlibatannya masih kurang. Hal 

ini dapat terlihat pada setiap kegiatan yang terdapat di kampong hijau yang belum 

melibatkan masyarakat dalam kelembagaan tersebut Pihak yang terlibat pada monitoring 

dan evaluasi yaitu seluruh masyarakat RW 03 dan aparat RW. Akan tetapi dalam hal ini 

tidak ada keterlibatan dari Kegiatan kampung hijau ini dimulai dari keinginan 

masyarakat yang ingin menerapkan hidup sehat dan hijau dan tidak adanya kontrol dari 

pemerintah untuk mengevaluasi kampung hijau ini secara berkala. 

Intensitas 

masyarakat dalam 

melakukan 

pemantauan 

Intensitas masyarakat dalam melakukan pemantauan ini pada setiap kegiatan belum 

sepenuhnya, dan tidak lebih dari 80%. Hal tersebut terlihat pada persentase keikutsertaan 

masyarakat dalam melakukan pemantauan pada analisis partisipasi masyarakat terutama 

pada kegiatan biopori dan pembangunan batu terapi yang persentasenya masih rendah. 

Intensitas 

masyarakat dalam 
melakukan 

evaluasi 

Intensitas masyarakat dalam melakukan evaluasi pada umumnya hampir selalu 

mengikuti. Persentase masyarakat yang mengikuti evaluasi lebih besar jika dibandingkan 
dengan kegiatan pemantauan. Hal terseut dapat telihat pada analisis partisipasi 

menunjukkan bahwa justru persentase masyarakatnya tinggi hingga mencapai 90%. Hal 

tersebut terlihat pada persentase keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pemantauan 

pada analisis partisipasi masyarakat terutama pada kegiatan biopori dan pembangunan 

batu terapi yang persentasenya masih rendah. 

Tingkat 

perubahan 

pengetahuan 

masyarakat 

Tingkat pengetahuan masyarakat dengan adanya program kampung hijau semakin 

bertambah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang diikuti oleh 

masyarakat mengenai pembuatan kompos. Pada mulanya RW ini hanya mempunyai 8 

tong komposter kemudian terdapat pelatihan yang diberikan oleh LSM dan kemudian 

dibarengi dengan penambahan jumlah komposter. Dengan demikian adanya pelatihan 

juga mendukung penambahan jumlah tong komposter yang dapat digunakan masyarakat 

untuk melakukan kegiatan komposting. 

Tingkat 
perubahan 

kerjasama 

masyarakat 

Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu yang dapat 
menunjukkan tingkat kerjasama masyarakat. Tingkat kerja sama masyarakat terlihat pada 

seluruh kegiatan terutama pada tahap pelaksanaan. Tingkat kerjasama masyarakat 

meningkat dengan adanya kegiatan yang terkait dengan kampung hijau. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan intensitas masyarakat melaksanakan kerja bakti yang biasanya hanya 

dilakukan satu bulan sekali namun pada saat lomba dan kunjungan tamu dapat dilakukan 

di hari kerja pada malam hari dan di hari libur pada pagi hari.  

Sumber: Survei primer, 2015 

Berdasarkan tabel diatas mengenai variabel aspek keberlanjutan masyarakat, dapat 

diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam monitoring serta evaluasi ini masih terdapat 

kekurangan yang mana monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat serta aparat 
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RW dan belum adanya keterlibatan dengan instansi pemerintah. Adanya monitoring dan 

evaluasi tersebut diketahui bahwa adanya kegiatan kampung hijau ini dapat membawa 

perubahan pada kehidupan masyarakat baik perubahan tingkat pengetahuan maupun 

kerjasama. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam melakukan pemantauan.  

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan ini masih rendah. Hal tersebut 

dikarenakan perbedaan kesibukan masyarakat antara masyarakat yang bekerja dan tidak 

bekerja sehingga dapat membuat masyarakat yang bekerja lebih banyak bergantung pada 

masyarakat yang tidak bekerja. Padahal dengan adanya pemantauan tersebut akan 

dilakukan evaluasi untuk membahas mengenai kesepakatan agar dapat dilakukan perbaikan 

pada masing-masing kegiatan. Hal tersebut bertujuan agar memperoleh hasil kegiatan 

untuk memperoleh hasil yang terbaik agar dapat dimanfaatkan secara jangka panjang. 

4. Teknologi sarana dan prasarana 

Teknologi sederhana yang mudah diterapkan oleh warga serta ramah lingkungan 

agar dapat menjadikan warga mau melakukan dan berkembang. Pada penelitian ini, 

teknologi sarana dan prasarana yang terdapat di kampung hijau meliputi ketersediaan 

teknologi yang digunakan pada setiap kegiatan. 

Tabel 4. 21 Hasil survei  variabel teknologi sarana dan prasarana dalam aspek keberlanjutan 

masyarakat 
 Keterangan 

Ketersediaan 

teknologi sarana 

dan prasarana 

Ketersediaan teknologi sarana yang terdapat di kampung hijau ini sudah memadai. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya teknologi yang digunakan untuk kegiatan pemilahan 

sampah organik dari hasil kerjasama RW 03 dengan salah satu  instansi pendidikan di Kota 

Malang. Tujuan kerjasama tersebut untuk dapat meningkatkan produktivitas pembuatan 

pupuk kompos. Selain itu, agar dapat melestarikan tanaman  

Kondisi 

teknologi sarana 

dan prasarana  

Kondisi teknologi sarana dan prasarana yang terdapat di kampung hijau ini cukup baik 

mengingat teknologi tersebut juga sering digunakan oleh masyarakat dalam menunjang 

kegiatan sehingga dalam perawatannya pun juga diperhatikan oleh masyarakat. 

Keefektifan dari 

adanya 

teknologi sarana 

dan prasarana 

 

Berdasarkan persepsi masyarakat, adanya teknologi sarana dan prasarana ini sangatlah 

efektif terutama dalam mendukung kegiatan kampung hijau. Sehingga dapat meningkatkan 

keterlibatan masyarakat. Misalnya pada kegiatan pemilahan sampah organik, sebelum 

adanya teknologi pemotong sampah masyarakat harus merajang sampah organik terlebih 

dahulu sebelum di olah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan 
teknologi pemotongan sampah masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk memotong dan 

merajang secara manual, sehingga hal tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat dan 

masyarakat mau untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah organik tersebut. 

Pengetahuan 

masyarakat 

mengenai 

teknologi sarana 

dan prasarana 

 

Sebelum melakukan pengadaan teknologi yang digunakan untuk dapat menunjang kegiatan 

kampung hijau, aparat RW selalu memberikan pengarahan mengenai cara kerja dari 

teknologi tersebut serta pemberian pelatihan kepada masyarakat agar masing-masing 

masyarakat dalam melakukannya secara mandiri. Dengan adanya pengarahan serta pelatihan 

tersebut tentunya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi sarana dan prasarana yang 

digunakan sudah cukup baik. 

Pemanfaatan 

ketersediaan 

teknologi sarana 

dan prasarana  

Adanya teknologi sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat sangat bermanfaat 

dalam kegiatan kampung hijau. Manfaat tersebut dapat dirasakan terutama dalam segi waktu 

dan biaya. Dengan menggunakan teknologi sarana dan prasarana meskipun sederhana 

namun ramah lingkungan dan bertujuan agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara terus 
menerus. Selain itu, dengan adanya hal tersebut masyarakat juga dapat menghemat waktu, 
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 Keterangan 

Ketersediaan 

teknologi sarana 

dan prasarana 

Ketersediaan teknologi sarana yang terdapat di kampung hijau ini sudah memadai. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya teknologi yang digunakan untuk kegiatan pemilahan 

sampah organik dari hasil kerjasama RW 03 dengan salah satu  instansi pendidikan di Kota 

Malang. Tujuan kerjasama tersebut untuk dapat meningkatkan produktivitas pembuatan 

pupuk kompos. Selain itu, agar dapat melestarikan tanaman  

misalnya pada kegiatan pemilahan sampah dengan merajang sampah organik. Dari segi 

biaya tentunya tidak mengeluarkan biaya yang besar karena pengadaan alat pemotong 

sampah organik tersebut merupakan hasil kerjasamanya dengan pihak luar. Dengan 
demikian, masyarakat dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan yang mendukung kegiatan kampung hijau.  

Sumber: Survei primer, 2015 

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat didukung dengan upaya pemanfaatan 

teknologi sarana dan prasarana yang tepat guna. Dengan demikian hal tersebut 

menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan masyarakat mengenai komponen teknologi 

sarana dan prasarana secara keseluruhan sudah baik dengan diberikannya pelatihan serta 

sosialisasi pada masyarakat sehingga dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat 

untuk dapat menggunakan serta menerapkan teknologi sarana dan prasarana sederhana 

yang ramah lingkungan. Adanya teknologi sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang 

kegiatan kampung hijau yang mana dapat mendukung kemauan masyarakat untuk 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kampung hijau serta dapat mengembangkan 

produktivitas kegiatannya untuk dapat meningkatkan keberlanjutannya dalam menjalankan 

suatu program.  

5. Pembiayaan 

Pembiayaan berasal dari sumber dana yang berasal dari iuran, kerjasama dengan 

pihak luar, serta kreativitas dalam penyediaan dana. Pada penelitian, pembiayaan ini 

berkaitan dengan adanya ketersediaan bank lokal seperti modal simpan pinjam koperasi 

pkk, serta adanya program-program kampung yang terkait dengan pengembangan 

kreativitas yang dapat menambah penghasilan seperti hasil kegiatan pemilahan sampah 

melalui pengembangan kreativitas membuat kerajinan. 

Tabel 4. 22 Hasil survei  variabel pembiayaan dalam aspek keberlanjutan masyarakat 
 Keterangan 

Bantuan dana 

koperasi 

 

Selain perlunya dukungan dari  masyarakat, adanya bank lokal juga dapat mendukung 

keberlanjutan ekonomi lokal. Bank lokal yang terdapat di RW 3 adalah koperasi dan 

Bank Sampah. Koperasi PKK dapat membantu masyarakat untuk menyediakan modal 

yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan keterampilan usaha masyarakat. 

Bank sampah terdapat pada masing-masing RT yang mana hasil dari penjualan 

pemilahan sampah akan masuk ke dalam kas masyarakat guna meringankan beban 

masyarakat untuk melengkapi kebutuhan dan keperluan bersama dalam mewujudkan 

kampung hijau.  Akan tetapi hasil penjualan sampah juga tidak begitu besar sehingga 
dikhawatirkan kedepannya belum dapat untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan 

kampung hijau. 

Bantuan dana 

melalui kerjasama 

Selain sumber dana yang berasal dari bank lokal (koperasi) dan dari iuran masyarakat, 

adanya bantuan dana melalui kerjasama dengan pihak luar ini juga dapat membantu 
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 Keterangan 

dengan pihak luar dalam mengembangkan kegiatan kampung hijau. Bantuan tersebut tidak hanya berupa 

materi akan tetapi berupa barang maupun jasa. Bantuan yang dari pihak luar yaitu dari 

decofresh berupa pengecatan dinding dan gapura gang, beberapa universitas yang 

bekerja sama memberikan jasa berupa pembuatan gang ramah anak, bimbingan belajar, 

serta barang yaitu alat untuk memotong sampah organik. Meskipun demikian kampung 

hijau RT 03 ini juga harus tetap mempertahankan prestasinya agar tetap dapat menjalin 

kerjasama dengan pihak luar dalam bantuan penyediaan sumber dana untuk 
pembiayaan. 

Ketersediaan dana 

yang berasal dari 

iuran masyarakat 

Ketersediaan dana yang berasal dari masyarakat ini melalui iuran. Masing-masing RT 

mempunyai jumlah iuran yang berbeda tergantung dengan kebijakan yang telah 

disepakati bersama. Pembangunan kampung hijau ini lebih ditekankan sumber dananya 

untuk meminimalisir dana dari iuran masyarakat akan tetapi bersumber pada hasil 

kegiatan kreativitas masyarakat yang dikembangkan secara mandiri. Hal tersebut 

bertujuan agar masyarakat RW 03 tidak banyak bergantung pada bantuan dana dari 

luar. 

Ketersediaan dana 

yang berasal dari 

pengembangan 

kreativitas 

masyarakat 

Sumber dana yang berasal dari pengembangan kreativitas masyarakat RW 03 ini 

meliputi penjualan hasil sampah anorganik (kerajinan) maupun organik (kompos) serta 

penjualan tanaman dari penghijauan. Pengembangan kegiatan kerajinan sampah ini 

pada umumnya dilakukan oleh kelembagaan PKK serta Dasawisma. Akan tetapi 

keikutsertaan masyarakat RW 03 ini dalam mengembangkan kegiatan kerajinan masih 

rendah terutama pada masyarakat RT 01. Hal tersebut dikarenakan masyarakat RT 
01yang mengikuti kedua kelembagaan tersebut bekerja sebagai wiraswasta dengan 

membuka usaha toko sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk melakukan hal 

tersebut. Selain itu juga masyarakat yang tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan 

keterampilan selain di RT 01. 

Jumlah hasil 

penjualan 

Jumlah produk hasil dari kegiatan pengembangan keterampilan dan kemahiran 

masyarakat yang dijual maupun dipamerkan terbatas, sehingga mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh masyarakat. Dengan penjualan yang dilakukan secara 

kelompok melalui kelembagan PKK, dasawisma dan mandiri maka pendapatan yang 

diperoleh pada saat sekali kunjungan hanya mencapai Rp 200.000,- hingga Rp 

299.000,- Hal tersebut dikarenakan minat masyarakat terhadap pengembangan 

kerajinan dan kreativitas masih rendah. Selain itu juga tidak dibarengi dengan adanya 

pelatihan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan usaha 
pengembangan kreativitas. Tentunya dapat berpengaruh pada penghasilan masyarakat 

yang digunakan sebagai sumber pembiayaan keberlanjutan kampung hijau. 

Sumber: Survei primer, 2015 

Adanya partisipasi masyarakat juga dapat mendukung  pembiayaan dengan 

kesepakatan cost sharing maupun pengembangan perekonomian secara mandiri. .Dengan 

demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan masyarakat mengenai 

pembiayaan ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan komponen aspek 

keberlanjutan yang lainnya. Meskipun rata-rata masyarakat mempunyai penghasilan 

sebesar Rp 1.500.000-Rp 2.500.000,- namun masih terdapat masyarakat yang 

berpenghasilan dibawah nominal tersebut. Sehingga dengan melihat penghasilan 

masyarakat tersebut tentunya perlu adanya dukungan untuk menambah sumber 

pembiayaan. Masyarakat juga tidak dapat hanya bergantung pada bantuan dari pihak luar 

saja sehingga perlu adanya pengembangan kreativitas masyarakat untuk dapat menambah 

sumber penghasilan sebagai sumber pembiayaan. Akan tetapi, antusiasme dan minat 

masyarakat untuk melakukan kegiatan kerajinan ini menjadi kendala utama serta tidak 
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dibarengi dengan adanya pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam membuat kerajinan dan memanajemen produk yang telah dihasilkan. Selain itu, 

kegiatan kerajinan dalam mengembangkan industri usaha rumah tangga ini juga belum 

mempunyai brand yang menjadi ciri khas produk kampung hijau sukun agar dapat menjadi 

daya tarik tersendiri untuk dijual kepada para kunjungan. 

 

4.7 Analisis Penilaian Keberlanjutan Masyarakat 

Penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberlanjutan masyarakat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan skala likert pada 

masing – masing jawaban. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Adapun nilai skala 

likert pada jawaban diberikan dengan nilai: 

1 = Sangat rendah 

2 = Rendah 

3 = Cukup 

4 = Tinggi 

5 = Sangat tinggi 

Penilaian dilakukan pada lima variabel, dan untuk mengetahui klasifikasinya maka 

nilai seluruh komponen kemudian dijumlahkan dan dibagi 5 variabel sehingga diperoleh 

nilai rata-ratanya untuk diketahui kondisi tingkat keberlanjutan masyarakat sehingga 

diperoleh nilai keberlanjutan masyarakat pada masing-masing RT dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 23 Nilai aspek keberlanjutan masyarakat 
Nilai Kondisi Keberlanjutan Masyarakat 

18,4 - 25 Menunjukkan progres sangat baik menuju keberlanjutan 

11,7 – 18,3 Menunjukkan permulaan yang baik menuju keberlanjutan 

5 – 11,6 Menunjukkan harus dilakukan tindakan untuk dapat keberlanjutan 

     Sumber: Penyusun, (2016) 

Berikut merupakan hasil perhitungan dari kuisioner yang diberikan kepada 

masyarakat terkait dengan komponen aspek keberlanjutan masyarakat yang terdiri atas 

kepemimpinan, modal sosial, monitoring dan evaluasi, teknologi sarana dan prasarana, dan 

pembiayaan. 

Tabel 4. 24 Hasil analisis penilaian keberlanjutan masyarakat 

Aspek 
RT 

Total Klasifikasi 
01 02 03 04 05 06 07  08 

Kepemimpinan 
2,4 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 3,6 2,4 23,9 

Progres sangat baik menuju 

keberlanjutan 

Modal sosial 
1,9 3,7 3,7 2,4 3,7 2,4 2,8 2,4 23,1 

Progres sangat baik menuju 

keberlanjutan 
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Aspek 
RT 

Total Klasifikasi 
01 02 03 04 05 06 07  08 

Monitoring 

dan evaluasi 2,1 2,2 2,9 2,0 2,9 2,0 2,1 2,1 18,3 

Permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan 

Teknologi 

sarana dan 

prasarana 2,4 2,5 3,3 2,6 3,3 2,5 3,3 2,4 22,3 

Progres sangat baik menuju 

keberlanjutan 

Pembiayaan 
1,9 2,1 2,4 2,1 2,7 2,1 2,2 2,0 17,5 

Permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan 

Total 10,6 13,0 16,2 11,6 16,7 11,6 14,1 11,3   

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Berdasarkan analisis penilaian keberlanjutan masyarakat dapat diketahui bahwa 

seluruh komponen keberlanjutan masyarakat ini sudah menuju keberlanjutan. Terdapat tiga 

dari dua komponen yang menunjukkan progres yang baik menuju keberlanjutan 

masyarakat yaitu komponen kepemimpinan, modal sosial, serta teknologi sarana dan 

prasarana sedangkan dua diantaranya mencapai permulaan yang baik menuju keberlanjutan 

yaitu monitoring dan evaluasi serta pembiayaan. Selain itu juga dapat diketahui bahwa RT 

yang mendapatkan nilai tertinggi adalah RT 05 dengan nilai sebesar 16,7 dan RT yang 

mendapatkan nilai terendah adalah RT 01 dengan nilai 10,6. Hasil dari 

analisiskeberlanjutan masyarakat juga digambarkan dengan radar graph yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4. 83 Grafik radar aspek keberlanjutan masyarakat 

Tabel 4. 25 Penjelasan aspek keberlanjutan masyarakat 

Aspek Klasifikasi 
RT 

Keterangan 
01 02 03 04 05 06 07 08 

Kepemimp

inan 

Progres 

sangat baik 

menuju 

keberlanjut

an   

√  √  √ 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, pada 

komponen kepemimpinan RT yang 

mempunyai nilai paling tinggi adalah RT 03, 

05, dan 07. Pada ketiga RT ini, ketua RT  

memenuhi mengenai seluruh sikap keefektifan 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Kepemimpinan

Modal sosial

Monitoring dan 

evaluasi

Teknologi sarana dan 

prasarana

Pembiayaan

RT 01

RT 02

RT 03

RT 04

RT 05

RT 06

RT 07

RT 08
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Aspek Klasifikasi 
RT 

Keterangan 
01 02 03 04 05 06 07 08 

pemimpin. Pada saat pertemuan rapat, 

pemimpin memberikan pilihan sebagai umpan 

kepada masyarakat untuk dapat menanggapi 

dan bertukar pikiran sehingga masyarakat 

dapat menyampaikan aspirasinya sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan 

Modal 

sosial 

Progres 

sangat baik 

menuju 

keberlanjut

an 

 √ √  √   

 

Pada komponen keberlanjutan modal sosial, 
RT yang mempunyai nilai paling tinggi adalah 

RT 02, 03, dan 05. Masyarakat pada RT 

tersebut selain rata-rata masyarakatnya ikut 

serta dalam tiga kelembagaan serta 

kelembagaan di luar kampung hijau. Sehingga 

dapat membuat ilmu masyarakat berkembang. 

Selain itu pada ketiga RT tersebut sebagian 

besar masyarakat minimal mengikuti 3 

kegiatan kampung hijau. 

Monitoring 

dan 

evaluasi 

Permulaan 

yang baik 

menuju 

keberlanjut

an 

  √  √   

 

Pada kedua RT ini keterlibatan masyarakat lebih 
banyak jika dibandingkan dengan yang lain. Selain 
itu pada kedua RT ini untuk dapat meningkatkan 
kuantitas masyarakat yang ikut serta berpartisipasi 
maka dilakukan pengontrolan pada hasil kegiatan 
kampung hijau secara berkala dan tidak hanya 

dibebankan pada kader lingkungan. Dengan 
demikian masyarakat dapat meningkatkan 
kerjasama dan saling mengetahui mengenai kondisi 
hasil pembangunan kegiatan kampung hijau. 

Teknologi 

sarana dan 
prasarana 

Progres 

sangat baik 

menuju 
keberlanjut

an 

  √  √  √ 

 

Ketersediaan dan kefektifan teknologi sarana 

dan prasarana kampung hijau secara 

keseluruhan sudah baik. Terutama pada RT 

03, 05, dan 07 komponen ini mempunyai nilai 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. 

Ketiga RT tersebut masyarakatnya 

mempunyai pengetahuan yang sangat baik 
sehingga dalam pemanfaatannya pun lebih 

unggul jika dibandingkan dengan RT lain. 

Masyarakat lebih intens untuk memanfaatkan 

teknologi sarana dan prasarana tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya dalam 

pengolahan pupuk kompos dan penggunaan 

water treatment. 

Pembiayaa

n 

Permulaan 

yang baik 

menuju 

keberlanjut

an 

    √   

 

Secara keseluruhan adanya bank lokal, 

bantuan dari pihak luar, serta dari iuran 

masyarakat sudah memadai. Akan tetapi pada 

komponen pembiayaan, RT 05 ini mempunyai 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

RT lain. Hal tersebut dikarenakan RT 05 
masyarakat di RT ini banyak mengikuti 

kegiatan yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha mandiri masyarakat 

seperti UKM.  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Nilai tertinggi pada lima komponen aspek keberlanjutan masyarakat adalah 

kepemimpinan. Sikap kepemimpinan seorang pemimpin ini mencerminkan kefektifan 

pemimpin yaitu kepercayaan dari masyarakat, persistensi (tekad bulat) untuk mencapai 
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tujuan, kemampuan berkomunikasi, kesediaan mendengar, dan obyektif dalam menerima 

dan menjalankan aspirasi dari masyarakat. Selain itu juga dengan adanya pelaksanaan 

inovasi sebagai suatu metode maupun cara yang dapat meningkatkan kemajuan perbaikan 

kampung hijau. Dalam hal ini, RT yang mempunyai nilai paling tinggi adalah RT 03, 05, 

dan 07 sedangkan RT lain mempunyai nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

ketiga RT tersebut. 

Modal sosial juga digambarkan dari nilai gotong royong serta banyaknya kegiatan 

bersama secara rutin, seperti kerja bakti, pertemuan tingkat RT dan RW sehingga dapat 

tercipta suatu komunikasi. Komunikasi masyarakat ini terlihat pada saat masyarakat 

mengikuti kelembagaan serta banyaknya masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan yang 

terdapat di kampung hijau. Dalam hal ini RT yang mempunyai nilai paling tinggi adalah 

RT 02, 03, dan 05. Sedangkan RT yang mempunyai nilai paling rendah adalah RT 01. 

Selain dikarenakan kurangnya masyarakat tergabung dalam kelembagaan, persentase 

masyarakat pada RT ini dalam menghadiri pertemuan maupun rapat serta pelaksaan kerja 

bakti yang masih kurang pada setiap kegiatan kampung hijau. 

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana kontrol serta evaluasi 

masyarakat dalam menindak lanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dan 

evaluasi yang terdapat di RW 03 ini dilakukan oleh seluruh masyarakat sendiri tanpa 

adanya pengawasan dari instansi pemerintah. Masyarakat lebih cenderung terlibat dalam 

kegiatan evaluasi dibandingkan kegiatan pemantauan. Meskipun dalam hal pengetahuan 

dan kerjasama masyarakat sudah baik, akan tetapi dalam hal pemantauan dan evaluasi rata-

rata keterlibatan masyarakat pada seluruh RT masih kurang kecuali pada RT 03 dan 05. 

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat bergantung pada aparat RW terutama 

pada organisasi kader lingkungan. 

Teknologi sarana dan prasarana sederhana yang dapat membuat masyarakat mau 

melakukan kegiatan kampung hijau ini sangatlah mendukung. Terlihat pada kegiatan 

utama kampung hijau yaitu pemilahan sampah organik, pembangunan biopori, 

pembangunan batu terapi serta penghijauan. Adanya teknologi sarana dan prasarana ini 

selain ditujukan agar masyarakat mau melakukan kegiatan, juga agar masyarakat dapat 

menambah pengetahuannya dalam mengelola serta melestarikan kegiatan yang telah 

dilaksanakan seperti adanya mesin pemotong sampah organik, adanya biopori sebagai 

resapan agar dapat mengurangi air limpasan di permukaan pada saat hujan karena 

sebelumnya terdapat permasalahan banjir di RW 03 ini sehingga sebagai solusinya 
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masyarakat membangun biopori tersebut, pembangunan batu terapi dengan memanfaatkan 

bagian tengah jalan sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan dengan refleksi batu 

terapi, serta pengadaan water treatment dengan memanfaatkan air sungai untuk menyiram 

tanaman. Pada komponen ini, RT yang mempunyai nilai paling tinggi adalah RT 03, 05, 

dan 07. Masyarakat pada ketiga RT ini seringkali memanfaatkan teknologi sarana dan 

prasarana mesin pemotong sampah organik untuk memproduksi pupuk sebagai pemenuhan 

kebutuhan untuk tanamannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberlanjutan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kampung hijau ini tidak 

hanya dilihat dari seberapa besar masyarakat mau ikut terlibat dari seluruh kegiatan yang 

ada, akan tetapi juga dari segi pembiayaan. Secara keseluruhan adanya bank lokal 

(koperasi), bantuan dari pihak luar, serta iuran masyarakat sudah memadai. Namun, 

bantuan dari pihak luar ini juga mempunyai jangka waktu tertentu sehingga untuk dapat 

tetap menjalankan kegiatan dan tidak bergantung dalam hal pembiayaan kepada pihak luar, 

masyarakat juga perlu secara mandiri mengembagkan kegiatan kreativitas masyarakat 

terkait dengan perekonomian agar dapat menjadi sumber pembiayaan untuk kegiatan 

selanjutnya. Kegiatan pengembangan kreativitas sudah terdapat di RW 03 ini akan tetapi 

minat masyarakat untuk mengikuti kelembagaan dan hal yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha mandiri masyarakat juga masih rendah. Selain, minat masyarakatnya 

yang masih rendah, hal tersebut juga dikarenakan kurang adanya motivasi, pelatihan, serta 

belum terdapat brand product yang jelas untuk dapat dikembangkan oleh  masyarakat. 

Sehingga hasil penjualan dari produk yang telah dibuat oleh masyarakat hanya terbatas dan 

hasil penjualannya pun tidak begitu banyak. Komponen pembiayaan ini yang mempunyai 

nilai tertinggi adalah RT 05. 

Aspek keberlanjutan masyarakat yang meliputi kepemimpinan, modal sosial, 

monitoring dan evaluasi, teknologi sarana dan prasarana, dan pembiayaan untuk seluruh 

komponen sudah menunjukkan adanya progres yang baik menuju keberlanjutan kecuali 

pada aspek monitoring dan evaluasi serta pembiayaan. Jika dipersentasekan keberlanjutan 

masyarakat RW 03 sebesar 60%. 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) =
3 (Komponen  yang  telah  mencapai  progres  yang  baik  menuju  keberlanjutan )

5 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 )
x100 

= 60% 

Sehingga dapat diketahu bahwa sebesar 40% komponen yang masih belum 

mencapai progres yang baik menuju keberlanjutan namun sudah mencapai permulaan yang 

baik menuju keberlanjutan. Dengan demikian untuk mencapai progres yang baik menuju 
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keberlanjutan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk meningkatkan komponen yang masih kurang. 

 

4.8 Keterkaitan karakteristik masyarakat, partisipasi masyarakat, dan 

keberlanjutan masyarakat 

Karakteristik masyarakat dapat mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (Suroso et al, 2014). Terdapat dua faktor dari 

karakteristik masyarakat yaitu internal dan eksternal. Karakteristik internal ini yang 

melekat pada diri seseorang sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang dapat 

mendukung partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah 

proses dimana anggota masyarakat yang terlibat pada berbagai tahap dan tingkat intensitas 

dalam mengikuti berbagai kegiatan proyek dengan tujuan untuk membangun dan 

menyejahterakan masyarakat, yang  mana masyarakat ikut terlibat selama proyek 

dikerjakan hingga proyek terselesaikan (Subash, 2006). Masyarakat merupakan pelaku 

utama dalam suatu pembangunan sehingga dengan mengetahui karakteristik masyarakat 

maka dapat diketahui siapa saja dan bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan menjadi kampung hijau. Dengan pelibatan masyarakat dalam suatu 

program, maka manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak hanya sekedar untuk jangka 

pendek tetapi diharapkan dapat berkelanjutan. Selain itu, dengan pelibatan masyarakat 

dapat membantu menciptkakan hasil yang berkelanjutan serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh masyarakat dapat terus menerus berlangsung (Halwatul dan Iwan, 

2012). Karakteristik masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yang mana 

dengan adanya partisipasi masyarakat nantinya manfaat yang diterima oleh masyarakat 

tidak hanya sekedar untuk jangka pendek tetapi diharapkan dapat berkelanjutan. Apabila 

keberlanjutan dan partisipasi masyarakat masih terdapat kekurangan maka dapat 

diupayakan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan demikian, upaya yang akan 

dilakukan dapat lebih detail dan sesuai dengan sasaran, sehingga nantinya dapat diterapkan 

secara berkelanjutan. 

Pada penelitian ini variabel karakteristik internal masyarakat yang berpengaruh yaitu 

jenis pekerjaan dan lama tinggal, analisis partisipasi masyarakat, serta hasil dari analisis 

penilaian keberlanjutan masyarakat. Berikut merupakan kondisi partisipasi masyarakat 

pada setiap tahapan, karakteristik internal masyarakat terhadap variabel yang berpengaruh, 
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serta komponen keberlanjutan masyarakat yang masih menunjukkan permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan. 

Tabel 4. 26 Hasil skoring partisipasi masyarakat pada masing-masing kegiatan 

Kegiatan 

Tahapan 

Keterangan Perenca

naan 

Pelaksa

naan 

Pengen

dalian 

Pemeli

haraan 

Pemilahan 

sampah 
Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

RT dengan tahap pengendalian yang mempunyai 

nilai tinggi 03, RT 05, dan RT 07. 

Pembangunan 

biopori 
Sedang Tinggi Tinggi Sedang 

RT dengan tahap perencanaan dan pengendalian 

yang mempunyai nilai tinggi RT 07 

Pembangunan 

batu terapi 
Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 

RT yang mempunyai nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang lain adalah RT 02, 03, 

dan 05.  

Penghijauan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
RT  yang mempunyai nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan RT lain adalah RT 03 dan 05.  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 Pada analisis keterkaitan antara karakteristik masyarakat dengan keaktifan 

masyarakat diketahui bahwa karakteristik masyarakat yang mempunyai tingkat hubungan 

yang kuat dengan tingkat partisipasi adalah faktor jenis pekerjaan dan lama tinggal. Jenis 

pekerjaan terkait dengan kesibukan masyarakat dan waktu luangnya yang dapat diberikan 

untuk mengikuti berbagai kegiatan maupun kelembagaan.Sedangkan lamanya tinggal 

masyarakat pada rumah yang dihuni juga mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. 

Semakin lama masyarakat tinggal, rasa memiliki pada lingkungan yang dihuni juga akan 

semakin melakat pada masyarakat. 

 Pada tahap perencanaan terlihat bahwa masyarakat yang mempunyai jenis 

pekerjaan profesiona, PNS/TNI rata-rata merupakan masyarakat yang  mempunyai lama 

tinggal 16-20 tahun atau 21-25 tahun. Masyarakat dengan jenis pekerjaan tersebut sebagian 

tidak aktif dalam berpartisipasi pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan rapat 

pertemuan seringkali dilaksanakan dihari kerja sehingga membuat masyarakat dengan jenis 

pekerjaan tersebut tidak dapat hadir dalam pertemuan. Selanjutnya, masyarakat dengan 

jenis pekerjaan pegawai swasta dan wiraswasta sebagian besar merupakan masyarakat 

dengan lama tinggal antara 21 hingga lebih dari 35 tahun yang mana dengan jenis 

pekerjaan tersebut juga masih mempunyai waktu luang untuk dapat menghadiri pertemuan 

dalam penyusunan rencana. Sedangkan masyarakat dengan jenis pekerjaan tidak bekerja 

ini pada umumnya terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat yang telah 

pensiun. Jumlah masyarakat dengan jenis pekerjaan tersebut mengalami peningkatan 

kecuali untuk masyarakat kategori pelajar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dengan 

kategori pelajar ini tergabung dalam kelembagaan karang taruna yang mana kelembagaan 

tersebut masih belum terintegrasi keterlibatannya dengan kegiatan kampung hijau. 
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Tabel 4. 27 Kondisi masyarakat terhadap variabel jenis pekerjaan dan lama tinggal yang signifikan 

berpengaruh pada tahap perencanaan 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Profe

sional 

PNS/ 
Pegawai 

swasta 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja ≤ 15 16-20 21-25 26-30 31-≥ 35 TNI 

Tidak 

aktif 2 5 14 17 9 47 4 4 5 9 28 

Kurang 

aktif 2 4 20 27 18 71 2 2 3 11 68 

Aktif 0 2 12 42 25 81 0 1 3 10 49 

Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 Pada tahap pelaksanaan, persentase tingkat partisipasi masyarakat mengalami 

kenaikan. Hal tersebut terlihat bahwa pada seluruh jenis pekerjaan, keterlibatan masyarakat 

pada tahap pelaksanaan ini semakin bertambah, dapat ditunjukkan terutama pada 

masyarakat dengan jenis pekerjaan profesional dan umumnya mempunyai lama tinggal 

antara 16-25 tahun yang pada tahap perencanaan mengalami kenaikan di tahap 

pelaksanaan. Selanjutnya, masyarakat dengan jenis pekerjaan PNS/TNI dengan lama 

tinggal antara 16-30 tahun semula di tahap perencanaan sebagian besar masyarakat masih 

banyak yang tidak aktif kemudian mengalami perubahan dan jumlah masyarakat yang 

terlibat juga meningkat. Pada tahap pelaksanaan terdiri atas kegiatan kerja bakti yang mana 

kegiatan kerja bakti tersebut biasanya dilaksanakan pada hari libur dan tidak hanya 

dilaksanakan hanya sekali dalam sebulan akan tetapi dapat dilaksanakan fleksibel pada 

saat-saat tertentu sehingga masyarakat yang mempunyai aktivitas pekerjaan yang padat 

dapat mengikuti kegatan kerja bakti ini meskipun tidak secara rutin. 

Tabel 4. 28 Kondisi masyarakat terhadap variabel jenis pekerjaan dan lama tinggal yang signifikan 

berpengaruh pada tahap pelaksanaan 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Profe

sional 

PNS/ 
Pegawai 

swasta 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja ≤ 15 16-20 21-25 26-30 31-≥ 35 TNI 

Tidak 

aktif 1 3 5 9 3 21 2 2 3 5 13 

Kurang 
aktif 3 5 23 29 22 82 3 3 5 13 73 

Aktif 0 3 18 48 27 96 1 2 3 12 59 

Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 
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 Pada tahap pengendalian, hampir sama dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini 

persentase masyarakat menurun ditunjukkan dengan menurunnya jumlah masyarakat yang 

terlibat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak bergantung pada kader lingkungan 

dan masyarakat yang tidak bekerja terutama masyarakat dengan aktivitas pekerjaan seperti 

profesional, PNS/TNI, dan juga masyarakat pegawai swasta. Sebagian besar persepsi 

masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan 

pemantauan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan kontrol dari kader 

lingkungan serta masyarakat yang lebih banyak mempunyai waktu luang seperti 

masyarakat dengan jenis pekerjaan wiraswasta maupun yang tidak bekerja. Padahal 

keterlibatan masyarakat dalam hal pemantauan ini sangat dibutuhkan. Apabila hasil 

pemantauan terdapat masalah ataupun kekurangan maka dapat dimusyawarahkan melalui 

rapat evaluasi agar dapat segera diperbaiki. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh masyarakat dapat terkontrol serta pemanfaatan dan penggunaannya 

dapat berkelanjutan. 

Tabel 4. 29 Kondisi masyarakat terhadap variabel jenis pekerjaan dan lama tinggal yang signifikan 

berpengaruh pada tahap pengendalian 
Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pegawai 

swasta 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja 
≤ 15 16-20 21-25 26-30 31-≥ 35 

Tidak 

aktif 3 7 21 26 13 70 5 5 7 9 49 

Kurang 

aktif 1 3 17 31 22 74 1 2 3 13 51 

Aktif 0 1 8 29 17 55 0 0 1 8 45 

Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 
Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 Pada tahap pemeliharaan sama dengan tahap pelaksanaan, masyarakat yang ikut 

serta berpartisipasi lebih banyak. Terlihat pada masing-masing jenis pekerjaan dan lama 

tinggal bahwa jumlah masyarakat yang tidak aktif dalam berpartisipasi menurun. Dapatt 

terlihat, misalnya pada masyarakat dengan jenis pekerjaan profesional. Dari  empat 

masyarakat yang mempunyai pekerjaan tersebut, dua diantaranya aktif dan dua diantaranya 

kurang aktif dalam tahap pemeliharaan. Akan tetapi pada masyarakat dengan jenis 

pekerjaan tersebut tidak ada masyarakat yang tidak aktif dalam tahap pemeliharaan. Hall 

tersebut dikarenakan kegiatan pada tahap pemeliharaan ini cenderung dapat dilaksanakan 

kapan saja baik kelompok maupun individu. Kegiatan yang dapat dilakukan secara 

individu dan kapan saja seperti kegiatan pemeliharaan tanaman dengan menyiram, 

membuat kerajinan dari hasil pemilahan sampah, serta hal yang berkaitan dengan menjaga 

kebersihan. Sedangkan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berkelompok seperti pada 
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kegiatan penghijauan yaitu dengan membangun water treatment sebagai kegiatan tindak 

lanjut pada tahap pemeliharaan agar kegiatan penghijauan dapat dilakukan secara terus 

menerus dan berkelanjutan.  

Tabel 4. 30 Kondisi masyarakat terhadap variabel jenis pekerjaan dan lama tinggal yang signifikan 
berpengaruh pada tahap pemeliharaan 

Tingkat 

partisip

asi 

Pekerjaan 

Total 

Lama tinggal (Tahun) 

Profe

sional 

PNS/ 

TNI 

Pegawai 

swasta 

Wiras

wasta 

Tidak 

bekerja 
≤ 15 16-20 21-25 26-30 31-≥ 35 

Tidak 

aktif 
0 1 3 4 2 10 1 1 2 3 6 

Kurang 

aktif 
2 6 24 32 23 87 3 4 6 14 78 

Aktif 2 4 19 50 27 102 2 2 3 13 61 

Total 4 11 46 86 52 199 6 7 11 30 145 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 Berikut merupakan hasil dari analisis keberlanjutan masyarakat, yang mana terdiri 

atas lima aspek yaitu kepemimpinan, modal sosial, monitoring dan evaluasi, teknologi 

sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dari lima aspek tersebut dilakukan penilaian yang 

terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu menunjukkan progres yang baik menuju 

keberlanjutan, permulaan yang baik menuju keberlanjutan, dan harus dilakukan tindakan 

untuk mencapai keberlanjutan. 

Tabel 4. 31 Hasil analisis keberlanjutan  masyarakat 

Aspek Klasifikasi 
RT 

Keterangan 
01 02 03 04 05 06 07 08 

Kepemimpinan 

Progres sangat 

baik menuju 

keberlanjutan   
√  √  √ 

 

RT yang mempunyai nilai paling 

tinggi adalah RT 03, 05, dan 07.  

Modal sosial 

Progres sangat 

baik menuju 

keberlanjutan 

 √ √  √   

 

RT yang mempunyai nilai paling 

tinggi adalah RT 02, 03, dan 05. 

Monitoring dan 

evaluasi 

Permulaan yang 

baik menuju 

keberlanjutan 

  √  √   

 

RT yang mempunyai nilai paling 

tinggi adalah RT 03 dan 05. 

Teknologi 

sarana dan 

prasarana 

Progres sangat 

baik menuju 

keberlanjutan 

  √  √  √ 
 

RT yang mempunyai nilai paling 

tinggi adalah 03, 05, dan 07 

Pembiayaan 

Permulaan yang 

baik menuju 

keberlanjutan 

    √   

 

RT yang mempunyai nilai 

paling tinggi adalah RT  05.  

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

4.8.1 Keterkaitan antara partisipasi dengan keberlanjutan masyarakat 

Partisipasi dan keberlanjutan masyarakat keduanya mempunyai keterkaitan, yang 

mana keterkaitan tersebut ditunjukkan dari keterlibatan masyarakat dalam tahapan 

partisipasi masyarakat serta aspek-aspek keberlanjutan masyarakat. Berikut merupakan 

keterkaitan antara partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan masyarakat dapat dilihat 

pada Tabel 4.32. 
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Keterangan 

             Partisipasi masyarakat (Tahap partisipasi) 

             Keberlanjutan masyarakat (Aspek) 

             Penjelasan dari uraian situasi pada setiap tahap partisipasi 

    Penjelasan mengenai pengaruh aspek keberlanjutan terhadap tahap partisipasi 

    Kesimpulan dari keterkaitan partisipasi masyarakat dengan tiap aspek keberlanjutan masyarakat 

Tabel 4. 32 Keterkaitan antara partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan masyarakat 

 

Teori 

                      

                          Partisipasi 

 

Keberlanjutan 

masyarakat 

Partisipasi masyarakat (Tahapan) 

Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap pengendalian Tahap pemeliharaan 

Menurut Amalia 

(2016) 

Kepemimpinan 

sangat 

mempengaruhi 

partisipasi 

bawahannya, 

dimana baik atau 
buruknya partisipasi 

dari masyarakat 

tergantung pada 

pemimpinnya. K
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er
la

n
ju

ta
n
 m

as
y
ar

ak
at

 (
A

sp
ek

) 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kehadiran dan penyampaian 

aspirasi oleh masyarakat 

dalam kegiatan penyusunan 

rencana sudah baik 

ditunjukkan dengan adanya 

lebih dari 50% masyarakat 

telah menyampaikan 

aspirasinya. 

Kegiatan dilaksanakan 

berdasarkan hasil 

penyusunan rencana 

kegiatan yang telah 

disepakati bersama. 

Selain itu juga 

mendukung dengan 

mengembangkan 

metode, cara, maupun 
inovasi yang tepat dalam 

mencapai tujuan. 

Keterlibatan masyarakat 

dalam melakukan 

evaluasi lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan 

kegiatan pemantauan. 

Sehingga dalam hal ini 

masih kurangnya kontrol 

masyarakat terhadap 

masing-masing kegiatan 
kampung hijau 

Terdapat kegiatan 

inovasi yang diterapkan 

seperti kegiatan 

pemilahan sampah 

dengan mengembangkan 

kerajinan dan kegiatan 

penghijauan dengan 

membuat water 

treatment. Sedangkan 
pada kegiatan biopori 

dan pembangungan 

hanya dengan 

melakukan pengontrolan 

dan perbaikan secara 

berkala. 
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Kepemimpinan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Adanya kehadiran serta 

penyampaian aspirasi dari 

masyarakat menunjukkan 

adanya kemampuan untuk 
berkomunikasi seorang 

pemimpin yang dilakukan 

dua arah, kesediaan 

mendengar, dan sikap 

obyektivitas seorang 

pemimpin. 

Pemimpin melaksanakan 

hasil penyusunan 

rencana dengan 

melibatkan masyarakat. 
Artinya, pemimpin 

menepati janjinya 

terhadao rencana yang 

telah disusun bersama 

dengan masyarakat 

sehingga dapat 

menimbulkan 

kepercayaan bagi 

masyarakat 

Pemimpin kurang 

obyektif dalam hal 

pengontrolan. Sebagian 

besar kader lingkungan 
lebih banyak memegang 

peranan dalam kegiatan 

pengontrolan 

dikarenakan masyarakat 

masih banyak 

bergantung pada kader 

lingkungan. 

Adanya pengembangan 

kegiatan kampung hijau 

yang telah dilaksanakan 

menggambarkan gaya 
kepemimpinan seorang 

pemimpin yang 

mempunyai tekad bulat 

dengan melakukan cara-

cara yang tepat dalam 

mencapai tujuan. 

Pemimpin dapat 

membangun komunikasi dua 

arah dengan baik melalui 
kesediaannya dalam 

mendengar serta obyektif 

dalam melibatkan 

masyarakat dengan 

mempertimbangkan aspirasi 

sebagai masukan dalam 

menyusun dan mengambil 

keputusan. 

Pemimpin dapat 

menciptakan rasa 

kepercayaan keapda 
masyarakat dengan 

melaksanakan hasil dari 

penyusunan rencana 

yang telah dikesepakati 

bersama dengan 

masyarakat. Akan tetapi 

masih terdapat masih 

terdapat kegiatan yang 

dilakukan secara top 

down.  

Dalam tahap 

pengendalian, pemimpin 

kurang obyektif dalam 
melibatkan masyarakat 

sehingga keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengontrolan masih 

rendah dan lebih 

bergantung pada kader 

lingkungan. 

Dalam tahap 

pemeliharaan, gaya 

kepemimpinan seorang 
pemimpin dapat  terlihat 

melalui cara-cara yang 

dilakukan dalam 

mencapai suatu tujuan. 

Sehingga dengan gaya 

kepemimpinan seorang 

pemimpin yang dapat 

dipercaya, persistensi, 

mempunyai kemampuan 

komunikasi, terbuka, 

dan obyektif maka 

secara bersama dapat 
mengantarkan mencapai 

suatu tujuan 
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Partisipasi masyarakat (Tahapan) 

Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap pengendalian Tahap pemeliharaan 

Rolalisasi (2008) 

mengatakan bahwa 

partisipasi 

masyarakat dapat 
ditingkatkan melalui 

peningkatan modal 

sosial yang ada di 

masyarakat. 
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Modal sosial 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Keikutsertaan masyarakat 

pada tahap perencanaan 

terlihat dari intensitas 

kehadiran masyarakat dalam 
mengikuti pertemuan 

penyusunan rencana 

kegiatan serta aspirasi yang 

disampaikan oleh 

masyarakat. Masing-masing 

kelembagaan seperti 

dasawisma, perkumpulan 

bapak-bapak, kader 

lingkungan, dan 

kelembagaan lainnya 

mempunyai peranannya 
masing-masing. 

Keikutsertaan 

masyarakat pada tahap 

pelaksanaan  terlihat dari 

rasa gotong royong 
masyarakat serta 

intensitas dalam 

mengikuti kerja bakti 

satu kali dalam sebulan 

dan fleksibel ketika 

mendapat kunjungan 

serta mengikuti lomba 

Keterlibatan masyarakat 

dalam tahap 

pengendalian terdiri atas 

pemantauan dan 
evaluasi. Hasil dari 

pemantauan akan 

dibahas dan 

dimusyawarahkan dalam 

kegiatan evaluasi melalui 

pertemuan yang 

diadakan baik tingkat RT 

maupun RW.  

Sikap gotong royong 

masyarakat terlihat pada 

bagaimana masyarakat 

memelihara hasil dari 
kegiatan yang telah 

dilaksanakan baik 

melalui kegiatan tindak 

lanjut maupun 

pengontrolan untuk 

dilakukan perbaikan. 

Terciptanya komunikasi 

yang baik dalam 

melaksanakan suatu 

program dapat terlihat dari 

intensitas komunikasi 

masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi  

Modal sosial dapat 

ditingkatkan melalui 

partisipasi masyarakat 

dengan ikut sera gotong 

royong dalam 

melaksanakan suatu 

kegiatan. 

Modal sosial dapat 

ditingkatkan melalui 

banyaknya jumlah 

kelembagaan, intensitas 

dalam mengikuti 

pertemuan, serta 

kegiatan yang diikuti 

oleh masyarakat. 

Masyarakat dapat 

meningkatkan modal 

sosial melalui sikap 

gotong royong dalam 

memelihara suatu 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan 

kontrol serta evaluasi. 

Modal sosial berkaitan 

dengan interaksi sosial yang 

terdapat pada kehidupan 

sehari-hari. Pada tahap 

perencanaan tergambar dari 
persentase keikutsertaan 

masyarakat yang tergabung 

dalam 4 kelembagaan 

Modal sosial yang 

terdapat pada tahap 

pelaksanaan terlihat 

pada intensitas 

masyarakat dalam 
mengikuti berbagai 

kegiatan kampung hijau 

mulai dari pemilahan 

Modal sosial masyarakat 

pada tahap pengendalian 

secara keseluruhan sudah 

baik, akan tetapi 

keterlibatan masyarakat 
dalam melakukan 

pemantauan masih 

rendah jika dibandingkan 

Sikap gotong royong 

masyarakat dalam modal 

sosial terlihat pada 

kegiatan tindak lanjut 

seperti adanya kegiatan 
pembuatan kerajinan 

hasil pemilahan sampah 

serta pembangunan 
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Modal sosial 

sebanyak 38% dan cukup 

aktif dalam mengikuti 

pertemuan RT maupun RW 

dengan kehadirannya dalam 
penyusunan rencana 

kegiatan. 

sampah, biopori, batu 

terapi, dan penghijauan. 

Pada keempat kegiatan 

tersebut rata-rata 
masyarakat hampir 

selalu mengikuti kerja 

bakti agar rencana yang 

telah disusun dapat 

segera terealisasikan. 

dengan keterlibatan 

masyarakat dalam 

melakukan evaluasi. 

tandon water treatment 

yang dibangun sendiri 

oleh masyarakat tanpa 

menggunakan jasa 
tukang maupun kuli 

bangunan. 

Menurut 

moerdiyanto (2009) 

menyatakan bahwa 

monitoring dan 
evaluasi dibutuhkan 

dalam partisipasi 

masyarakat agar 

memperoleh hasil 

yang terbaik secara 

jangka panjang. 

Adanya monitoring 

dan evaluasi juga 

dapat meningkatkan 

kontrol masyarakat 

terhadap sumber 

daya yang dimiliki 
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Monitoring dan 

evaluasi 

Adanya penyusunan rencana 

kegiatan kampung hijau 

disusun dengan 

menghimpun aspirasi dari 

masyarakat untuk dapat 

mencapai tujuan bersama. 

Pada tahap pelaksanaan, 

masyarakat lebih giat 

dalam bekerja bakti 

membangun dan 

memperbaiki 

lingkungannya agar 

bersih, hijau, dan asri. 
Hal tersebut terlihat 

bahwa pada seluruh 

kegiatan di tahap 

pelaksanaan rata-rata 

persentase masyarakat 

berpartisipasi dalam 

kegiatan kerja bakti 

sebesar 80% dan masuk 

dalam klasifikasi tinggi. 

Pada tahap 

pengendalian, diketahui 

bahwa masyarakat lebih 

cenderung melakukan 

kegiatan evaluasi jika 

dibandingkan dengan 

kegiatan pemantauan 
atau pengontrolan 

Pemantauan dan 

evaluasi ini terus 

dilakukan, terutama 

pada kegiatan yang tidak 

terdapat kegiatan tindak 

lanjut seperti kegiatan 

biopori dan 
pembangunan batu 

terapi. Selain itu juga 

masih bergantung pada 

kelembagaan kader 

lingkungan. 

Monitoring dan evaluasi 

dilakukan untuk melakukan 

adanya perbaikan. 

Tingkat kerjasama 

masyarakat dengan 

adanya kampung hijau 

semakin bertambah 
dengan ditunjukkan 

adanya persentase 

masyarakat yang ikut 

Kegiatan monitoring dan 

evaluasi dilakukan 

melihat, memantau 

jalannya organisasi 
maupun kegiatan, dan 

menilai ketercapaian 

tujuan 

Kegiatan monitoring dan 

evaluasi dilakukan 

melihat, memantau 

jalannya organisasi 
maupun kegiatan, dan 

menilai ketercapaian 

tujuan 
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masyarakat 

Partisipasi masyarakat (Tahapan) 

Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap pengendalian Tahap pemeliharaan 

serta bekerja bakti 

Monitoring dan evaluasi 

pada tahap perencanaan 

terkait dengan kehadiran dan 

penyampaian aspirasu dari 

masyarakat. Secara 

keseluruhan hal tersebut 
sudah baik, ditunjukkan 

dengan adanya persetase 

masyarakat yang hadir 

dalam pertemuan hampir 

mencapai 75% dan lebih 

dari 50% masyarakat yang 

menyampaikan aspirasinya. 

Monitoring dan evaluasi 

pada tahap pelaksanaan 

sudah sangat baik hal 

tersebut terlihat dari 

adanya persentase 

masyarakat yang 
berpartisipasi dalam 

kegiatan kerja bakti 

sebesar 80% dan masuk 

dalam klasifikasi tinggi. 

Masyarakat dalam 

melakukan kegiatan 

pemantauan ini masih 

rendah dibandingkan 

dengan melakukan 

kegiatan evaluasi, 
padahal adanya kegiatan 

pemantauan 

dimaksudkan sebagai 

masukan dalam 

mengadakan perbaikan 

Masyarakat dalam 

melakukan kegiatan 

pemantauan ini masih 

rendah dan lebih banyak 

bergantung pada 

kelembagaan kader 
lingkungan sehingga 

dapat berdampak pada 

perawatan hasil kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Peningkatan 

partisipasi 
masyarakat dapat 

didukung dengan 

upaya pemanfaatan 

teknologi sarana dan 

prasarana yang tepat 

guna (Masli et al, 

2010). 
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Teknologi 

sarana dan 

prasarana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap perencanaan 

terdapat penyusunan rencana 

mengenai alat yang 

dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan 
kampung hijau 

Pada tahap pelaksanaan, 

untuk mendukung 

keberhasilan dalam 

mencapai tujuan 

dilaksanakan dengan 
mengembangkan 

teknologi sarana dan 

prasarana melalui 

pengadaan mesin 

pencacah sayuran untuk 

kompos, serta 

pengembangan 

teknologi sederhana 

untuk mencegah banjir 

melalui biopori serta 

pengadaan batu terapi 

Pada tahap pengendalian 

peranan masyarakat 

mengontrol dan 

melakukan evaluasi hasil 

dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 

Pada tahap pemeliharaan 

sebagai tindak lanjut 

untuk dapat 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat juga dapat 
dilakukan 

pengembangan 

teknologi sarana dan 

prasarana secara 

sederhana seperti 

dengan adanya 

pengadaan water 

treatment yang bertujuan 

agar masyarakat tetap 

mau menjaga dan 

merawat tanaman dalam 
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Teknologi 

sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 
 

 

sebagai fasilitas refleksi 

kesehatan. 

kegiatan penghijauan. 

Adanya penyediaan 

teknologi sarana dan 

prasarana tepat guna 

merupakan bagian 

terpenting dalam upaya 

pengembangan dan 
pembangunan yang berbasis 

partisipatif, dimana 

masyarakat RW 03 agar 

dapat mengelola dan 

mengorganisasikan sumber-

sumber lokal baik yang 

bersifat materil, pikiran, 

maupun tenaga 

Kondisi ketersediaan 

teknologi sarana dan 

prasarana di kampung 

hijau RW 03 cukup 

memadai dengan adanya 

bantuan kerjasama 
dengan pihak luar. Hal 

tersebut juga 

didukungan dengan 

adanya pelatihan agar 

masyarakat dapat 

mempunyai pengetahuan 

mengenai penggunaan 

teknologi yang akan 

diterapkan 

Teknologi sarana dan 

prasarana tentunya juga 

dapat memerlukan 

perawatan agar dapat 

digunakan secara terus 

menerus 

Adanya teknologi sarana 

dan prasarana sangat 

efektif dalam 

mendukung kegiatan 

kampung hijau terlihat 

dari kegiatan yang 
dilaksanakan dapat 

mencapai target sesuai 

dengan harapan 

masyarakat 

Pada tahap perencanaan juga 

terdapat rencana mengenai 

alat yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan kegiatan 

kampung hijau karena 

merupakan bagian 

terpenting dalam 

pembangunan yang berbasis 

partisipatif agar masyarakat 

RW 03 dapat mengelola dan 

mengorganisasikan 

penggunaan sumberdaya 

dengan baik. 

Kondisi ketersediaan 

teknologi sarana dan 

prasarana di kampung 
hijau RW 03 cukup 

memadai sehingga dapat 

meningkatkan kemauan 

masyarakat dalam 

berpartisipasi. 

Pengadaan teknologi 

sarana dan prasarana 

tersebut baik dilakukan 

masyarakat secara 

mandiri maupun dengan 

adanya bantuan 

Adanya teknologi sarana 

dan prasarana yang tepat 

guna yang terdapat di 
kampung hijau RW 03 

tentunya membutuhkan 

perawatan dan perbaikan 

sehingga hal tersebut 

juga membutuhkan 

perhatian dari 

masyarakat dalam 

pemantauan kondisi 

teknologi sarana dan 

prasarana tersebut. 

Masyarakat dapat 

mencapai keberhasilan 

kampung hijau dengan 
melakukan tindak lanjut 

untuk dapat 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat melalui 

pengembangan 

teknologi sarana dan 

prasarana secara 

sederhana 
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Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap pengendalian Tahap pemeliharaan 

kerjasama dengan pihak 

luar. 

Menurut Subash 

(2006) adanya 

partisipasi 

masyarakat juga 

dapat mendukung  

pembiayaan dengan 

kesepakatan cost 

sharing maupun 

pengembangan 
perekonomian 

secara mandiri. 
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Pembiayaan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap perencanaan, 

terdapat penyusunan rencana 

sumber pembiayaan yaitu 

melalui iuran dari 

masyarakat, simpan pinjam 

koperasi, hasil penjualan 
pemilahan sampah, 

penjualan kompos, serta 

kerajinan dari sampah bekas 

serta kerjasama dengan 

pihak luar. 

Pada tahap pelaksanaan, 

sumber pembiayaan 

bersumber dari swadaya 

masyarakat seperti pada 

kegiatan pembangunan 

batu terapi, pengadaan 
pembangunan biopori 

melalui kerjasama 

dengan instansi 

perguruan tinggi, 

pelaksanaan kegiatan 

penghijauan serta 

pemenuhuan kebutuhan 

kampung hijau dengan 

menggunakan dana yang 

bersumber dari hasil 

penjualan sampah 

Pada tahap pengendalian 

dapat dilakukan dengan 

pengontrolan kegiatan 

yang dapat menambah 

sumber penghasilan 

sebagai pemasukan 
untuk memenuhi 

kebutuhan kampung 

hijau. 

Pada tahap pemeliharaan 

dapat dilakukan dengan 

pengontrolan dan 

evaluasi pada kegiatan 

yang dapat menambah 

sumber penghasilan 
sebagai pemasukan 

untuk memenuhi 

kebutuhan kampung 

hijau agar masyarakat 

dapat mandiri dan 

kegiatan kampung hijau 

dapat terlaksana secara 

berkelanjutan 

Masyarakat dapat 
berkembang secara mandiri 

selain melalui 

pengembangan usaha yang 

dilakukan secara internal 

juga melalui kerjasama 

dengan pihak luar sebagai 

salah satu sumber 

pembiayaan untuk 

meminimalisasi 

pembiayaan. 

Adanya partisipasi 
masyarakat juga dapat 

mendukung  

pembiayaan dengan 

kesepakatan cost 

sharing maupun 

pengembangan 

perekonomian secara 

mandiri. Hal tersebut 

bertujuan untuk 

mendorong kerjasama  

masyarakat dan 

Adanya sumber 
pembiayaan agar dapat 

memgurangi rasa 

bergantung masyarakat 

(komunitas) pada pihak 

luar 

Adanya sumber 
pembiayaan dapat dapat 

memgurangi rasa 

bergantung masyarakat 

(komunitas) pada pihak 

luar. Sehingga dengan 

adanya pengembangan 

usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat secara 

mandiri dapat memenuhi 

kebutuhannya dengan 

jangka waktu yang 
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Pembiayaan 

mencapai kesepakatan 

bersama antara 

masyarakat satu dengan 

yang lainnya.  

cukup panjang 

Pada tahap perencanaan 
dilakukan penyusunan 

rencana untuk alokasi 

sumber pembiayaan yaitu 

dengan melakukan 

pengembangan usaha secara 

mandiri dan kerjasama 

dengan pihak luar. 

Pada tahap pelaksanaan, 
untuk memenuhi 

kebutuhan kegiatan 

kampung hijau 

masyarakat melakukan 

cost sharing, 

pengembangan 

perekonomian mandiri, 

serta kerjasama baik 

dalam bentuk materi, 

barang, dan jasa untuk 

meminimalisasi 
pembiayaan. 

Pada tahap pengendalian 
dapat dilakukan dengan 

pengontrolan kegiatan 

yang dapat menambah 

sumber penghasilan 

sebagai pemasukan 

untuk memenuhi 

kebutuhan kampung 

hijau agar dapat 

memgurangi rasa 

bergantung masyarakat 

(komunitas) pada pihak 
luar. 

Pada tahap pemeliharaan 
dapat dilakukan dengan 

pengontrolan dan 

evaluasi pada kegiatan 

yang dapat menambah 

sumber penghasilan agar 

dapat memgurangi rasa 

bergantung masyarakat 

(komunitas) pada pihak 

luar sehingga 

masyarakat dapat 

mandiri dan kegiatan 
kampung hijau dapat 

terlaksana secara 

berkelanjutan 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 
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4.9 Rekomendasi peningkatan partisipasi dan keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi yang diberikan yaitu dengan adanya kegiatan kampung hijau yang 

masih termasuk dengan klasifikasi sedang. Klasifikasi tersebut terdapat pada seluruh 

kegiatan kampung hijau kecuali pada kegiatan penghijauan yang seluruh tahapnya 

mempunyai klasifikasi tinggi, sehingga rekomendasi hanya dilakukan pada kegiatan 

pemilahan sampah, pembangunan biopori, dan pembangunan batu terapi sesuai dengan 

karaktertisk masyarakat. Adanya rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

dan keberlanjutan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta berpartisipasi 

maka semakin banyak pula masyarakat yang dengan kesadaran masing-masing untuk 

menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lingkungannya. Dengan demikian, 

partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan terkait dengan kampung hijau 

dapat berlanjut diterapkan untuk kedepannya. Rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai 

upaya meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan masyarakat adalah sebagai berikut:
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Berikut merupakan kode untuk lebih memudahkan dalam membaca tabel rekomendasi: 

Karakteristik Masyarakat Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A = Profesional 

B = PNS/TNI 

C = Pegawai swasta 

D = Wiraswasta 

E = Tidak bekerja 

Pr = Perencanaan 

Pl = Pelaksanaan 

Pg = Pengendalian 

Pm = Pemeliharaan 

1 = Kepemimpinan 

2 = Modal sosial 

3 = Monitoring dan evaluasi 

4 = Teknologi sarana dan prasarana 

5 = Pembiayaan 

 

A. Kegiatan pemilahan sampah 

Tabel 4. 33 Rekomendasi kegiatan pemilahan sampah 

No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

1. 

√ √ √ √     √ √ √ √ 

 

√ √ √ 

 

√  

 Pembuatan jadwal piket mengenai pemantauan 
kegiatan pemilahan sampah oleh perangkat RT 
untuk dapat meningkatkan kontrol dari 

masyarakat 

 Penambahan frekuensi dalam pengumpulan 

sampah secara rutin setiap minggu, dan 
disetorkan pada bank sampah setiap 2 minggu 
sekali oleh perangkat kader lingkungan 

2. 

    √ √ √ √   √ √ 

 

√ √ √ 

 

√  

 Peningkatkan jumlah masyarakat dalam 

pemantauan kegiatan pemilahan sampah 
dengan melibatkan kelembagaan karang taruna 

 Peningkatan hasil penjualan produk usaha 

mandiri masyarakat dengan melibatkan 
kelembagaan karang taruna dalam hal 
memasarkan hasil produk kerajinan baik secara 
offline maupun online 

3. 

    √   
√ √ √ √ 

√  √ 

 

√ 

 
√  

 Pembuatan jadwal piket mengenai pemantauan 

kegiatan pemilahan sampah oleh perangkat RT 
untuk dapat meningkatkan kontrol dari 
masyarakat 
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No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

 Penambahan frekuensi dalam pengumpulan 
sampah secara rutin setiap minggu, dan 

disetorkan pada bank sampah setiap 2 minggu 
sekali oleh perangkat kader lingkungan 

 Pelatihan mengenai business plan pembuatan 

brand produk kampung hijau oleh Dinas 
Koperasi kepada kelembagaan PKK dan 
Dasawisma 

 Sosialisasi serta pelatihan terkait pembuatan 

produk kerajinan dari hasil olahan sampah 
kepada kelembagaan PKK dan Dasawisma 

Kes

imp

ulan 

Terdapat 3 karakteristik masyarakat 

1. Masyarakat dengan jenis pekerjaan profesional, PNS/TNI, dan 

pegawai swasta dengan lama tinggal selama 26 tahun hingga 

lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat dengan 

karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

perkumpulan bapak-bapak dan kader lingkungan 

2.  Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 15 

tahun hingga 25 tahun. Pada umumnya masyarakat dengan 
karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan karang 

taruna 

3. Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 21 

tahun hingga lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat 

dengan karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

PKK dan dasawisma. 

Tahap yang 

termasuk dalam 

klasifikasi tingkat 

partisipasi sedang 

adalah tahap 

pengendalian 

sehingga untuk 
dapat 

mempertahankan 

maupun 

meningkatkan 

diperlukan 

rekomendasi 

Dari kelima aspek 

keberlanjutan, tiga diantaranya 

sudah menunjukkan progres 

yang baik menuju 

keberlanjutan akan tetapi 

terdapat aspek keberlanjutan 

yang masih menunjukkan 

adanya permulaan yang baik 
menuju keberlanjutan adalah 

aspek monitoring dan evaluasi 

serta pembiayaan sehingga 

untuk dapat mempertahankan 

maupun meningkatkan 

diperlukan suatu rekomendasi 

Rekomendasi dapat dilakukan pada seluruh RT 
untuk dapat meningkatkan partisipasi dan 

keberlanjutan masyarakat terutama pada RT 01, 
02, 04, 06, dan 08. 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 
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B. Kegiatan pembangunan biopori 

Tabel 4. 34 Rekomendasi kegiatan pembangunan biopori 

No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

1. 

√ √ √ √     √ √  √ √  √ √ 

 

√  

 Pembuatan jadwal ulang oleh perangkat 
RT mengenai pelaksanaan pertemuan 

rapat, pertemuan rapat dapat diadakan pada 
hari libur (sabtu/minggu) agar seluruh 
masyarakat dapat mengikuti kegiatan 
penyusunan rencana 

 Pengembangan penyusunan rencana tindak 

lanjut oleh ketua RT dengan memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi. 

 Perbaikan dan pengontrolan pada biopori 

maupun normalisasi saluran drainase oleh 
kelembagaan bapak-bapak saat kerja bakti 
yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 
secara rutin sebagai bentuk pemeliharaan 
biopori agar tidak cepat rusak sehingga 

dapat meminimalisasi biaya yang 
dikeluarkan 

2. 

    √ √ √ √    √ √  √ √  √  

 Meningkatkan jumlah masyarakat dalam 

pengontrolan kondisi biopori yang 
dilakukan setiap satu minggu sekali dengan 
melibatkan kelembagaan karang taruna 

3. 

    √   √ √ √  √ √  √ √  √  

 Pengembangan penyusunan rencana tindak 

lanjut oleh ketua RT dengan memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi. 

 Perbaikan dan pengontrolan pada biopori 

maupun normalisasi saluran drainase oleh 
kelembagaan bapak-bapak saat kerja bakti 
yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

secara rutin sebagai bentuk pemeliharaan 
biopori agar tidak cepat rusak sehingga 
dapat meminimalisasi biaya yang 
dikeluarkan 
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No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

Kes

imp
ulan 

Terdapat 3 karakteristik masyarakat 

1. Masyarakat dengan jenis pekerjaan profesional, PNS/TNI, 
dan pegawai swasta dengan lama tinggal selama 26 tahun 

hingga lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat dengan 

karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

perkumpulan bapak-bapak dan kader lingkungan 

2. Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 15 

tahun hingga 25 tahun. Pada umumnya masyarakat dengan 

karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan karang 
taruna 

3. Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 21 

tahun hingga lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat 

dengan karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

PKK dan dasawisma. 

Tahap yang termasuk 

dalam klasifikasi 

tingkat partisipasi 

sedang adalah tahap 

perencanaan dan 

pemeliharaan sehingga 

untuk dapat 

mempertahankan 
maupun meningkatkan 

diperlukan suatu 

rekomendasi 

Dari kelima aspek 

keberlanjutan, tiga diantaranya 

sudah menunjukkan progres 

yang baik menuju 

keberlanjutan akan tetapi 

terdapat aspek keberlanjutan 

yang masih menunjukkan 

adanya permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan adalah 

aspek monitoring dan evaluasi 
serta pembiayaan sehingga 

untuk dapat mempertahankan 

maupun meningkatkan 

diperlukan suatu rekomendasi 

Rekomendasi dapat dilakukan pada seluruh 

RT untuk dapat meningkatkan keberlanjutan 
masyarakat terutama pada RT 01, 04, 06, dan 

08. 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

 

C. Kegiatan pembangunan batu terapi 

Tabel 4. 35 Rekomendasi kegiatan pembangunan batu terapi 

No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

1. 

√ √ √ √     √ √  √ √  √ √ 

 

√  

 Pembuatan jadwal ulang oleh Pengadaan 

hubungan kerjasama dengan pihak luar 
(pengecatan) sebagai salah satu sumber 
pembiayaan agar dapat menambah nilai 

estetika batu terapi sehingga dapat menarik 
perhatian masyarakat 

 Peningkatan intensitas penggunaan batu terapi 

oleh seluruh masyarakat minimal 3x dalam 
seminggu 

 Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 
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No. 
Karakteristik masyarakat Partisipasi masyarakat Keberlanjutan masyarakat 

Rekomendasi Jenis pekerjaan Lama tinggal (tahun) Tahap partisipasi Aspek keberlanjutan masyarakat 

A B C D E 
≤ 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-≥ 
35 

Pr Pl Pg Pm 1 2 3 4 5 

manfaat penggunaan batu terapi sebagai 
fasilitas kesehatan yang sederhana melalui batu 
terapi 

2. 

    √ √ √ √    √ √  √ √  √  

 Peningkatan intensitas penggunaan batu terapi 

dengan melibatkan kelembagaan karang taruna 
minimal 3x dalam seminggu 

 Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 

manfaat penggunaan batu terapi sebagai 
fasilitas kesehatan yang sederhana melalui batu 
terapi 

3. 

    √   √ √ √  √ √  √ √  √  

 Peningkatan intensitas penggunaan batu terapi 

oleh masyarakat yang tidak bekerja dengan 
menggunakan batu terapi  setiap hari 

 Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 

manfaat penggunaan batu terapi sebagai 
fasilitas kesehatan yang sederhana melalui batu 

terapi 

Kes

imp

ulan 

Terdapat 3 karakteristik masyarakat 

1. Masyarakat dengan jenis pekerjaan profesional, PNS/TNI, 
dan pegawai swasta dengan lama tinggal selama 26 tahun 

hingga lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat dengan 

karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

perkumpulan bapak-bapak dan kader lingkungan 

2. Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 15 

tahun hingga 25 tahun. Pada umumnya masyarakat dengan 

karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan karang 
taruna 

3. Masyarakat yang tidak bekerja dengan lama tinggal selama 21 

tahun hingga lebih dari 35 tahun. Sebagian besar masyarakat 

dengan karakteristik tersebut tergabung dalam kelembagaan 

PKK dan dasawisma. 

Tahap yang 

termasuk dalam 

klasifikasi tingkat 

partisipasi sedang 

adalah tahap 

perencanaan dan 

pemeliharaan 

sehingga untuk 

dapat 

mempertahankan 

maupun 
meningkatkan 

diperlukan suatu 

rekomendasi 

Dari kelima aspek 

keberlanjutan, tiga diantaranya 

sudah menunjukkan progres 

yang baik menuju 

keberlanjutan akan tetapi 

terdapat aspek keberlanjutan 

yang masih menunjukkan 

adanya permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan adalah 

aspek monitoring dan evaluasi 

serta pembiayaan sehingga 
untuk dapat mempertahankan 

maupun meningkatkan 

diperlukan suatu rekomendasi 

Rekomendasi ini dapat dilakukan pada seluruh 

RT untuk dapat meningkatkan keberlanjutan 
masyarakat terutama pada RT 01, 04, 06, 07, dan 

08. Akan tetapi untuk rekomendasi mengenai 
menjalin kerjasama dengan pihak luar terkait 

dengan pengecatan, dilakukan pada seluruh RT. 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV, pada penelitian 

mengenai partisipasi dan keberlanjutan masyarakat dalam upaya mewujudkan kampung 

hijau diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Dari analisis partisipasi masyarakat diketahui bahwa karakteritsik internal 

masyarakat mempunyai tingkat hubungan yang berbeda. Karakteristik usia dan 

penghasilan mempunyai tingkat hubungan yang sangat rendah, tingkat pendidikan 

mempunyai hubungan sedang, serta jenis pekerjaan dan lama tinggal mempunyai 

tingkat hubungan yang kuat dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Jenis 

pekerjaan mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat partisipasi masyarakat, 

yang mana terkait dengan kesibukan masyarakat dan waktu luang yang dapat 

diberikan masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan maupun kelembagaan yang 

berkaitan dengan kampung hijau. Sedangkan, lamanya tinggal berkaitan dengan 

sense of belonging  masyarakat terhadap lingkungannya. Semakin lama masyarakat 

tinggal, maka rasa memiliki pada lingkungan yang dihuni juga akan semakin melekat 

pada masyarakat. 

2. Terdapat dua kegiatan yang telah mencapai tahap pemeliharaan dan juga terdapat dua 

kegiatan yang masih mecapai tahap pengendalian. Kegiatan pemilahan sampah dan 

penghijauan telah mencapai tahap pemeliharaan, sedangkan kegiatan pembangunan 

biopori dan pembangunan batu terapi hanya mencapai tahap pengendalian. Kegiatan 

batu terapi dan biopori masih mencapai tahap pengendalian dikarenakan kegiatan 

tersebut telah dilaksanakan dengan benar akan tetapi belum ada tindak lanjut sebagai 

upaya pemeliharaannya sehingga partisipasi masyarakat menurun. 
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Tabel 5. 1 Hasil analisis skoring kegiatan kampung hijau 

Kegiatan 
Tahapan 

Nilai 
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan 

Pemilahan sampah Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 42 

Pembangunan 

biopori 
Sedang Tinggi Tinggi Sedang 

39 

Pembangunan batu 

terapi 
Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 

40 

Penghijauan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 44 
     Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Dari keempat kegiatan kampung hijau, kegiatan yang mempunyai nilai rendah adalah 

kegiatan biopori, hal tersebut dikarenakan kurangnya kepedulian dan perhatian 

masyarakat disebabkan masyarakat kurang merasakan dampaknya secara langsung 

sehingga membuat kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat. Selain itu juga 

karena proses penyusunan rencana pembangunan biopori ini juga dilakukan secara 

top down. 

3. Hasil analisis keberlanjutan masyarakat diketahui bahwa secara keseluruhan sudah 

menunjukkan adanya keberlanjutan 

Tabel 5. 2 Hasil analisis keberlanjutan masyarakat 

Aspek Total Klasifikasi 

Kepemimpinan 23,9 Progres sangat baik menuju keberlanjutan 

Modal sosial 23,1 Progres sangat baik menuju keberlanjutan 

Monitoring dan evaluasi 18,3 Permulaan yang baik menuju keberlanjutan 

Teknologi sarana dan 

prasarana 22,3 
Progres sangat baik menuju keberlanjutan 

Pembiayaan 17,5 Permulaan yang baik menuju keberlanjutan 

Sumber: Hasil analisis, (2016) 

Dapat dilihat bahwa dari lima komponen keberlanjutan masih terdapat tiga 

komponen yang sudah menunjukkan adanya progres yang baik menuju keberlanjutan 

yaitu komponen kepemimpinan, modal sosial, serta teknologi sarana dan prasarana 

sedangkan dua diantaranya yang masih menunjukkan adanya permulaan yang baik 

menuju keberlanjutan adalah komponen monitoring dan pembiayaan. Hal tersebut 

dikarenakan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

pemantauan dalam mengontrol setiap kegiatan serta kurangnya pengembangan 

kreativitas yang dapat mendukung masyarakat dalam melakukan usaha mandiri 

sebagai sumber pembiayaan agar tidak terus bergantung pada bantuan pihak luar. 
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5.2 Saran 

Pada penelitian partisipasi dan keberlanjutan untuk mewujudkan kampung hijau RW 

03 Sukun Kota Malang yang diajukan oleh penelitu antara lain: 

A. Saran untuk penelitian selanjutnya 

1. Pada penelitian ini partisipasipasi masyarakat hanya membahas mengenai keterkaitan 

karakteristik internal dengan tahapan partisipasi. Sehingga saran untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan karakteristik eksternal 

masyarakat dengan tahapan partisipasi dengan mengembangkan dan menambahkan 

variabel mengenai karakteristik eksternal masyarakat. 

2. Pada penelitian ini belum dilengkapi mengenai kemauan, kemampuan, dan 

kesempatan masyarakat dalam mengimplementasikan arahan ataupun rekomendasi 

untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada kegiatan yang masih 

mencapai tahap pengendalian serta pada komponen aspek keberlanjutan masyarakat 

agar seluruh komponen dapat mencapai progres yang baik menuju keberlanjutan. 

B. Saran untuk masyarakat 

1. Dari hasil penelitian, dapat dijadikan pertimbangan dasar untuk mewujudkan 

kampung hijau. Kegiatan yang dapat diterapkan terlebih dahulu adalah penghijauan, 

kemudian pemilahan sampah, pembangunan batu terapi, pembangunan biopori dan 

kegiatan lainnya yang dapat mendukung upaya mewujudkan kampung hijau. Seluruh 

kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dengan musyawarah bersama 

dalam pengambiilan keputusan. Di harapkan kegiatan yang diterapkan merupakan 

kegiatan yang dapat dilaksanakan terus menerus dan berjangka waktu panjang 

sehingga dapat berkelanjutan. 

2. Kegiatan yang akan diterapkan untuk mewujudkan kampung hijau perlu melibatkan 

berbagai kelembagaanm. Hal tersebut bertujuan dengan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat, masyarakat merasa mempunyai tanggung jawab untuk ikut 

terlibat pada kegiatan yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan 

mulai dari tahap penyusunan rencana hingga tahap pemeliharaan.  

C. Saran untuk pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dasar untuk pemerintah 

dalam mewujudkan program kampung hijau terutama pada kampung perkotaan untuk 

upaya mengurangi tingkat kekumuhan permukiman. Program kampung hijau tersebut 

dapat diwujudkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan kampung hijau dengan melihat 
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tahapan partisipasi agar dapat terlaksana secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

Diharapkan dengan  mempertimbangkan hal tersebut, dalam  mewujudkan suatu program 

yang diterapkan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek akan tetapi akan terus berjalan 

secara berlanjut. Sehingga masyarakat dapat menjaga dan melestarikan kegiatan yang 

telah dibangun agar tetap berkelanjutan pada masa yang akan datang. 
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Lampiran 1. Kuisioner karakteristik masyarakat 

 

 Petunjuk Pengisian 

Berikan tanda lingkaran (O) pada salah satu jawaban untuk menjawab pertanyaan 

 

1. Nama : …………………………………………… 
2. Alamat : RW………RT....... 

3. Berapakah usia anda? 

a. 15-25 tahun 

b. 26-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. 46-55 tahun 

e. 56-65 tahun 

4.  Apakah pendidikan terakhir anda? 

a. Sarjana 

b. Sarjana Muda/Diploma 

c. SMA atau sederajat 
d. SMP atau sederajat 

e. SD atau sederajat 

5. Apakah pekerjaan anda? 

a. Profesional (dokter, bidan, dosen, dll) 

b. PNS/TNI 

c. Pegawai Swasta 

d. Wiraswasta 

e. Tidak bekerja 

6. Berapa rata-rata penghasilan yang anda terima per bulan? 

a. Tidak berpenghasilan 

b. ≤ Rp.500.000 
c. Rp.500.001-Rp.1.500.000 

d. Rp.1.500.001-Rp.2.500.000 

e. Rp.2.500.001-Rp.3.500.000 

f. ≥Rp.3.500.001 

      Berapakah jumlah pengeluaran perbulan? 

a. ≤ Rp.500.000 

b. Rp.500.001-Rp.1.500.000 

c. Rp.1.500.001-Rp.2.500.000 

d. Rp.2.500.001-Rp.3.500.000 

e. ≥Rp.3.500.001 

7. Berapa lama anda tinggal pada rumah yang dihuni sekarang ini? 

a. 31-≥ 35 Tahun 
b. 26-20 Tahun 

c. 21-25 Tahun 

d. 16-20 Tahun 

e. ≤  15 Tahun 

 

B. FAKTOR EKSTERNAL 

1. Komunikasi 

1) Berapa banyak organisasi/kelembagaan  yang anda ikuti?  

a. 0      b. 1-2    c. 3-4     d. 5     e. ≥5 

 

Kuisioner ini dimaksudkan untuk pengambilan data Tugas Akhir dengan judul “Partisipasi dan 

Keberlanjutan masyarakat dalam mewujudkan kampung hijau” sebagai syarat untuk memenuhi gelar 

sarjana (S1) pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. 
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2) Apa saja Kelembagaan/Organisasi yang anda ikuti dalam kampung hijau? 

a. Kader Lingkungan 

b. Karang Taruna 

c.  Dasawisma  

d. PKK 
e. Paguyuban bapak-bapak 

f. BSM 

g. Pengajian 

 

3) Kelembagaan/Organisasi di luar RW 03 (sebutkan) 

a.  ......................... 

b. .......................... 

c. .......................

 

2. Kepemimpinan 

1) Bagaimana menurut anda mengenai keterbukaan seorang pemimpin dalam suatu rapat maupun kegiatan 

yang berkaitan dengan kampung hijau? 

RW 

a. Sangat terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat) 

b. Terbuka (menerima dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat) 

c.  Cukup terbuka (menerima aspirasi dari masyarakat) 

d. Kurang terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari orang tertentu saja) 

e. Tidak terbuka (masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan aspirasi) 

 

RT 

a. Sangat terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat) 

b. Terbuka (menerima dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat) 

c.  Cukup terbuka (menerima aspirasi dari masyarakat) 
d. Kurang terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari orang tertentu saja) 

e. Tidak terbuka (masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan aspirasi) 

 

Ketua Organisasi (organisasi yang anda ikuti) 

a. Sangat terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat) 

b. Terbuka( menerima dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat) 

c.  Cukup terbuka (menerima aspirasi dari masyarakat) 

d. Kurang terbuka (menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan aspirasi dari orang tertentu saja) 

e. Tidak terbuka (masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan aspirasi) 
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Lampiran 2 Kuisioner partisipasi masyarakat 

Petunjuk Pengisian : Berikan tanda centang (√) pada salah satu jawaban untuk menjawab pertanyaan 

 

1. Kegiatan pemilahan sampah 
a. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap penyusunan perencanaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) 

sebanyak 6-10 dari 10 kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak selalu 

memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang diikuti. 

 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) 

sebanyak 1-5  kali dari 10  kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu dan tidak 

memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 
b. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa kali 

mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut serta dalam 

membayar iuran. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

c. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pengendalian kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga melakukan 

evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 
2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak bergerak 

sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi masyarakat maupun 

lingkungan sekitar 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 
d. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pemeliharaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu mengambil 

bagian dalam mengikuti setiap kegiatan. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang untuk tahap 

oprasi/pemelihraan. 

 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk partisipasi tenaga. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat iuran untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  
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2. Kegiatan pembangunan biopori 

a. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap penyusunan perencanaan kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

6-10 dari 10 kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak selalu 

memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang diikuti. 

 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

1-5  kali dari 10  kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu dan tidak 

memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 
b. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa kali 

mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut serta dalam 

membayar iuran. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

c. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pengendalian kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga melakukan 

evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak bergerak 

sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi masyarakat maupun 
lingkungan sekitar 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

d. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pemeliharaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu mengambil 

bagian dalam mengikuti setiap kegiatan. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk partisipasi 

tenaga. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat iuran untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  
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3. Kegiatan pembangunan batu terapi 

a. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap penyusunan perencanaan kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

6-10 dari 10 kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak selalu 

memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang diikuti. 

 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

1-5  kali dari 10  kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu dan tidak 

memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti. 

 

2) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

b. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa kali mengambil 

bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut serta dalam 

membayar iuran. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

c. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pengendalian kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga melakukan 

evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak bergerak 

sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi masyarakat maupun 

lingkungan sekitar 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

d. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pemeliharaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu mengambil 

bagian dalam mengikuti setiap kegiatan. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk partisipasi 

tenaga. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat iuran untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  
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4. Kegiatan penghijauan 

a. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap penyusunan perencanaan kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

6-10 dari 10 kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat dimana responden baik selalu maupun tidak selalu 

memberikan saran/usulan disetiap rapat (anjangsana)  yang diikuti. 

 

1) Partisipasi kehadiran dimana responden hadir dalam rapat (anjangsana) sebanyak 

1-5  kali dari 10  kali pertemuan. 

2) Keaktifan dalam rapat (anjangsana) dimana responden tidak selalu dan tidak 

memberikan saran/usulan disetiap rapat yang diikuti. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

b. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden mengambil bagian dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan dengan kerja bakti 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden membayar iuran. 

 

1) Partisipasi dalam bentuk tenaga, dimana responden hanya beberapa kali 

mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau tidak sepenuhnya 

2) Partisipasi berupa harta benda, dimana  responden tidak selalu ikut serta dalam 

membayar iuran. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

c. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pengendalian kegiatan? 
Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden juga melakukan 

evaluasi baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam pembangunan 

 

1) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden melakukan 

pemantauan baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam 

pembangunan 

2) Partisipasi yang dilakukan oleh responden, dimana responden tidak bergerak 

sebagai evaluator namun hanya memantau kondisi masyarakat maupun 

lingkungan sekitar 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  

 

d. Partisipasi apa yang anda lakukan pada saat tahap pemeliharaan kegiatan? 

Keterangan (√) 

1) Partisipasi yang diberikan berupa tenaga dimana responden selalu mengambil 
bagian dalam mengikuti setiap kegiatan. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden memberikan uang untuk tahap 

oprasi/pemelihraan. 

 

1) Partisipasi dimana responden tidak selalu memberikan bentuk partisipasi tenaga. 

2) Partisipasi harta maupun benda dimana responden tidak terdapat iuran untuk 

tahap oprasi/pemelihraan. 

 

1) Responden tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun.  
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Lampiran 3 Kuisioner keberlanjutan masyarakat 

Petunjuk Pengisian : Berikan tanda lingkaran (O) pada salah satu jawaban 
 

1. Kepemimpinan 

1) Bagaimana persepsi anda mengenai sikap kepemimpinan ketua RT dalam menepati janji dalam 
menjalankan suatu program kerja yang telah direncanakan? 

a. Sangat dapat dipercaya 

b. Dapat dipercaya 
c. Cukup dapat dipercaya  

d. Kurang dapat dipercaya 

e. Tidak dapat dipercaya 
 

2) Bagaimana persepsi anda mengenai sikap kepemimpinan ketua RT mengenai inovasi yang 

dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan bersama? 

a. Sangat inovatif 
b. Inovatif 

c. Cukup inovatif 

d. Kurang inovatif 
e. Tidak inovatif 

 

3) Bagaimana persepsi anda mengenai sikap kepemimpinan ketua RT mengenai kemampuannya 
dalam berkomunikasi dengan masyarakat? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

e. Tidak baik 

 
4) Bagaimana menurut persepsi anda sikap kepemimpinan ketua RT mengenai kesediaannya 

dalam mendengarkan dan menerima pendapat dari masyarakat? 

a. Sangat terbuka 

b. Terbuka 

c. Cukup terbuka 

d. Kurang terbuka 

e. Tidak terbuka 

 
5) Bagaimana menurut persepsi anda sikap kepemimpinan ketua RT mengenai obyektivitasannya 

dalam bermasyarakat? 

a. Sangat obyektif 

b. Obyektif 

c. Cukup obyektif 

d. Kurang obyektif 

e. Tidak obyektif 

 
 

2. Modal sosial 
1) Dalam berkomunikasi pada saat pertemuan rapat, bagaimana intensitas anda dalam 

menyampaikan aspirasi sebagai masukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan? 

a. Selalu menyampaikan aspirasi 
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b. Hampir selalu menyampaikan aspirasi 

c. Cukup sering menyampaikan aspirasi 
d. Hampir tidak pernah menyampaikan aspirasi 

e. Tidak pernah menyampaikan aspirasi 

 
2) Seberapa banyak anda tergabung dalam kelembagaan yang berkaitan dengan kampung hijau? 

a. ≥4      b. 3     c. 2     d. 1    e. 0 

 
3) Seberapa sering intensitas kehadiran anda dalam pertemuan maupun rapat pada saat 

penyusunan rencana kegiatan? 

a. Selalu hadir dalam 10 pertemuan 

b. Sering hadir dalam 7-9 dari 10 pertemuan 
c. Cukup sering hadir dengan 4-6 kali dari 10 pertemuan 

d. Jarang hadir dengan 1-3 kali dari 10 pertemuan 

e. Tidak pernah hadir dalam pertemuan 
 

4) Seberapa banyak kegiatan kampung hijau yang anda ikuti? 

a. Seluruh kegiatan   b. 3 kegiatan   c.2 kegiatan   d.1 kegiatan   e. Tidak ikut sama sekali 
 

5) Seberapa sering intensitas kehadiran anda dalam mengikuti kerja bakti? 

a. Selalu mengikuti 

b. Hampir selalu mengikuti 
c. Sering mengikuti 

d. Jarang mengikuti 

e. Tidak pernah mengikuti 
 

3. Monitoring dan evaluasi 
1) Siapa saja yang ikut terlibat pada kegiatan monitoring dan evaluasi? 

a. Seluruh masyarakat, aparat RW, dan instansi pemerintah 

b. Aparat RW dan instansi pemerintah 

c. Seluruh masyarakat dan aparat RW 

d. Seluruh masyarakat 

e. Aparat RW 

 

2) Seberapa sering anda ikut serta dalam kegiatan pemantauan? 

a. Selalu mengikuti 

b. Hampir selalu mengikuti 

c. Sering mengikuti 

d. Jarang mengikuti 

e. Tidak pernah mengikuti 
 

3) Seberapa sering anda ikut serta dalam kegiatan evaluasi? 

a. Selalu mengikuti 

b. Hampir selalu mengikuti 

c. Sering mengikuti 

d. Jarang mengikuti 

e. Tidak pernah mengikuti 
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4) Menurut anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan adanya 

program kampung hijau? 

a. Banyak bertambah 

b. Bertambah 

c. Cukup bertambah 
d. Bertambah sedikit 

e. Tetap 

 

5) Menurut anda, bagaimana tingkat kerjasama masyarakat dengan adanya program kampung 

hijau? 

a. Banyak bertambah 

b. Bertambah 
c. Cukup bertambah 

d. Bertambah sedikit 

e. Tetap 
 

4. Teknologi sarana dan prasarana 
1) Bagaimana ketersediaan teknologi sarana dan prasarana terdapat di kampung hijau ini? 

a. Sangat memadai 

b. Memadai 

c. Cukup memadai 

d. Kurang memadai 

e. Sangat kurang memadai 
 

2) Menurut anda, bagaimana kondisi teknologi sarana dan prasarana terdapat di kampung hijau? 

a. Sangat baik     b.Baik    c.Cukup baik     d.Kurang baik     d.Tidak baik 
 

3) Menurut anda, bagaimana kefektifan adanya  teknologi sarana dan prasarana terdapat di 

kampung hijau ini? 
a. Sangat efektif 

b. Efektif 

c. Cukup efektif 
d. Kurang efektif 

e. Tidak efektif sama sekali 

 
4) Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan teknologi sarana dan prasarana yang 

ada? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 

d. Kurang baik 

e. Tidak baik 

5) Dengan adanya teknologi sarana dan prasarana yang terdapat di kampung hijau, apakah dapat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat? 

a. Bermanfaat sekali 
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b. Bermanfaat 

c. Cukup bermanfaat 
d. Kurang bermanfaat 

e. Tidak bermanfaat 

 

5. Pembiayaan 
1) Bagaimana ketersediaan bantuan dana yang berasal dari bank lokal koperasi (simpan pinjam) 

untuk mendukung di kampung ini? 

a. Sangat memadai 

b. Memadai 

c. Cukup memadai 

d. Kurang memadai 

e. Sangat kurang memadai 

 

2) Bagaimana ketersediaan bantuan dana yang berasal dari kerjasama dengan pihak luar untuk 

mendukung di kampung ini? 

a. Sangat memadai 

b. Memadai 

c. Cukup memadai 

d. Kurang memadai 

e. Sangat kurang memadai 

 

3) Bagaimana ketersediaan bantuan dana yang berasal dari iuran masyarakat untuk mendukung di 

kampung ini? 

a. Sangat memadai 

b. Memadai 

c. Cukup memadai 

d. Kurang memadai 

e. Sangat kurang memadai 

 
4) Bagaimana ketersediaan dana yang berasal dari pengembangan kreativitas masyarakat dalam  

mendukung sumber dana di kampung ini? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung 

c. Cukup mendukung 

d. Kurang mendukung 

e. Sangat kurang mendukung 
 

5) Banyaknya hasil dari penjualan produk kegiatan yang diperoleh pada saat kunjungan: 

a. ≥ Rp400.000,- 

b. Rp 300.000 – Rp 399.999,- 

c. Rp 200.000 – Rp 299.999,-  

d. Rp 100.000 – Rp 199.999,- 

e. Rp 0- Rp 99.999,- 
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Lampiran 4. Rekapan Karakteristik Masyarakat 

 

RT Nama 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Komunikasi Kepemimpinan 

Organisasi Sikap pemimpin 

Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

Penghas
ilan 

Pengelu
aran 

Lama 
tinggal 

Jumlah 
organisasi yg 

diikuti 
Kelembagaan/organisasi yg diikuti 

Organisasi luar 
RW 

RW RT 
Ketua 

Organisa
si 

RT 01 

Widiawanto 4 3 1 2 4 5 1 Kader Lingkungan 2 2 2 

Yatima 5 5 4 5 5 1 2 Dasawisma, PKK 3 3 3 

Enik 3 3 3 3 4 1 2 Dasawisma, PKK - 2 2 2 

Waris 3 3 4 3 4 1 1 Kader Lingkungan 2 2 2 

Irul 2 5 4 4 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Wahyuni 5 5 4 5 5 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Jani 4 4 4 4 4 1 1 Dasawisma - 2 2 1 

Misbah 5 4 4 4 4 4 0 - - 1 1 3 

Marsini 5 5 5 4 4 1 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Edi Sunarto 5 3 3 3 3 1 2 Kader Lingkungan, Pertemuan bapak-bapak 1 1 1 

Samsuri 1 3 4 2 3 5 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Risma 1 3 4 3 4 5 1 Dasawisma - 1 1 1 

Menik 3 4 5 5 4 2 2 PKK, Dasawisma - 1 2 1 

Enik 3 3 5 5 4 2 2 PKK, Dasawisma  -  1 1 1 

RT 02 

Jainul 4 5 5 2 2 5 1 Perkumpulan bapak-bapak 3 3 1 

Nila Habsari 2 3 5 4 4 5 2 Dasawisma, PKK 2 1 3 

Hari Santoso 3 3 3 3 4 3 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Titis Dewi 2 2 4 1 1 4 1 PKK - 2 2 2 

Eka Astuti 3 3 4 4 4 2 1 PKK 
 

1 2 2 

Rida 3 3 5 4 4 1 1 PKK - 1 1 1 

Ika Setyowati 2 4 5 5 4 1 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Ivan Galih 1 2 2 1 1 3 1 Karang Taruna 2 2 2 

Nur Ainie 2 3 5 3 4 4 1 PKK 
 

1 2 2 

Umi 2 4 4 3 4 3 2 Dasawisma, PKK 1 2 2 

Poni 2 3 3 4 4 4 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 2 2 2 

Nanik 3 3 3 3 3 3 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 1 2 1 

Riatin 2 4 4 3 3 4 1 PKK 
 

1 2 2 

Marsandi 3 3 5 4 4 5 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Suedi 5 3 4 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 2 2 

Nurul 3 3 5 4 4 4 2 Kader Lingkungan,PKK - 2 2 2 

Romelah 4 3 4 4 4 2 2 Dasawisma, PKK 1 2 2 

Lasminah 3 3 5 4 4 1 1 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Nur aini 1 3 4 3 4 5 1 Dasawisma - 1 1 1 

Dita 2 3 3 3 3 2 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 2 3 3 

Ratna 2 2 4 1 2 1 1 Dasawisma - 1 2 2 

Nur Irawati 3 3 4 4 4 5 1 PKK 
 

1 2 2 

Siti Muchayana 3 3 5 4 4 4 1 PKK - 1 1 1 

Dinar Ayu 2 4 5 5 4 3 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Saiful Anwar 1 2 2 2 3 3 1 Karang Taruna 2 2 2 

Sodikin 4 3 5 4 4 1 3 3, Kader Lingkungan, Dasawisma, Perkumpulan bapak-bapak 1 2 2 
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RT Nama 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Komunikasi Kepemimpinan 

Organisasi Sikap pemimpin 

Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

Penghas
ilan 

Pengelu
aran 

Lama 
tinggal 

Jumlah 
organisasi yg 

diikuti 
Kelembagaan/organisasi yg diikuti 

Organisasi luar 
RW 

RW RT 
Ketua 

Organisa
si 

RT 03 

Muali 4 4 5 4 4 3 3 
Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan, dan 
Keagamaan Keagamaan 3 3 3 

Nunuk 4 4 4 4 4 4 2 Dasawisma, PKK - 1 2 1 

Masturi 5 4 4 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 2 3 3 

Insiah 5 4 4 4 4 1 5 
Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang wirda, dan 
Pengajian Karang wirda 2 2 2 

Mustiri 2 3 4 3 3 3 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Rohman 4 3 4 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Pak Munip 5 3 5 3 3 1 1 Kader Lingkungan 2 2 2 

Bu Munip 5 3 5 3 3 1 1 Dasawisma, PKK, dan BSM 2 2 2 

Sumanto 5 4 5 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Tutik 4 4 5 4 4 2 2 Dasawisma, PKK 1 1 1 

Wawan 2 2 3 3 3 2 1 Karang Taruna 2 2 2 

Yayuk 4 3 4 3 3 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Nunuk 4 4 4 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 1 2 1 

Masuri 5 4 4 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 2 2 

Anton 1 3 5 0 0 3 1 Karang Taruna - 1 2 1 

Doni 1 4 5 0 0 4 1 Karang Taruna - 1 1 1 

Agus 2 1 3 2 3 2 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Yuni 1 3 5 5 5 3 1 Karang Taruna - 1 2 2 

Sutiani 4 4 4 4 4 1 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Dian Susiani 4 3 5 3 3 1 4 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan, dan Pengajian - 1 1 1 

Diah 3 3 5 3 3 1 1 PKK - 1 1 1 

Tina 4 3 5 3 3 1 1 PKK - 1 2 2 

Musikah 4 4 4 4 4 1 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 1 1 1 

Sutrisno 4 3 4 3 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 2 

Sulianto 5 4 5 2 2 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Agus 3 1 3 3 2 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Ana Winarno 5 2 5 2 3 1 1 Keagamaan 1 1 1 

Arief Anandatta 4 1 2 1 1 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 2 

Nur Zanah 4 2 4 1 1 1 4 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan, UKM UKM 3 3 3 

Niken 2 1 3 2 3 2 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Jodi 1 3 5 5 5 3 1 Karang Taruna - 1 2 2 

Poniyah 4 4 4 4 4 1 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Asri 4 3 4 3 3 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Yayuk 4 4 4 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 1 2 1 

Muadi 5 4 4 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 2 2 

Farah 1 3 5 0 0 3 1 Karang Taruna - 1 2 1 

Suprihatin 5 3 5 3 3 1 1 Dasawisma, PKK, dan BSM 2 2 2 

Widiah 4 4 4 4 4 1 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 1 1 1 

Kasiati 4 3 4 3 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 2 

RT 04 Ella S 3 3 5 3 3 2 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan 1 1 1 
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RT Nama 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Komunikasi Kepemimpinan 

Organisasi Sikap pemimpin 

Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

Penghas
ilan 

Pengelu
aran 

Lama 
tinggal 

Jumlah 
organisasi yg 

diikuti 
Kelembagaan/organisasi yg diikuti 

Organisasi luar 
RW 

RW RT 
Ketua 

Organisa
si 

Anani 5 3 5 3 4 1 1 PKK 
 

2 1 3 

Jainap 5 5 5 4 4 1 1 PKK 
 

2 1 3 

Sober 5 2 3 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak - 1 1 1 

Suko 3 3 4 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Siti Aisyah 4 1 2 1 1 1 3 Dasawisma, PKK, dan Pengajian 2 2 2 

Hartini 5 3 5 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Doni 1 3 5 4 4 1 1 Karang Taruna 1 1 1 

Sudarsono 4 2 3 4 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Tri Wulan 4 1 2 2 3 1 1 PKK 
 

2 2 2 

Suhartoyo 5 5 5 4 4 1 0 - - 2 2 2 

Andri 3 3 3 3 4 3 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Wiwik 3 3 5 4 4 4 2 Dasawisma, PKK - 2 3 3 

Bayu 1 3 4 4 4 1 1 Karang Taruna 1 1 1 

Mulya Ida 3 3 4 4 4 4 1 PKK 
 

1 2 2 

Joice 3 3 5 4 4 5 1 PKK - 1 1 1 

Malikah 2 4 5 5 4 4 2 Dasawisma, PKK - 1 1 1 

Redis 1 2 2 1 2 3 1 Karang Taruna 2 2 2 

RT 05 

Diki Ridho 1 3 4 3 4 1 1 Karang Taruna - 1 1 1 

Pungat Hamdi 5 3 5 4 4 4 1 Kader Lingkungan - 1 2 1 

Manto 2 3 5 3 3 4 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 2 2 

Tomi 4 3 4 3 4 2 2 Kader Lingkungan, Pertemuan bapak-bapak 1 1 1 

Tri 2 3 5 3 3 4 2 PKK, Pengajian 1 2 2 

Sutramin 5 3 5 3 3 1 2 PKK, Pengajian 1 2 2 

Sugeng 3 3 4 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Hen 3 2 3 4 4 3 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Agung 3 2 3 4 4 3 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Budiono 4 4 5 4 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Sahadi wahyu  3 4 5 3 3 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Sutiani 5 5 5 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 1 3 

Sutini 3 3 4 3 3 4 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Ardin Eka 1 3 4 2 3 3 1 Karang Taruna 2 2 2 

Firman Abdilla 4 3 3 3 3 1 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 2 1 

Refi 1 3 4 2 4 1 1 Karang Taruna - 1 1 1 

Fajar 1 3 4 3 4 3 1 Karang Taruna 1 2 2 

Dedy 1 4 4 4 1 3 1 Karang Taruna 1 2 2 

Febri 2 3 5 3 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 2 

Kadot Adi 4 1 3 3 3 3 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 4 1 

Rochman 3 4 5 3 3 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Mustini 5 5 5 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 1 3 

Melinda 1 3 4 2 4 1 1 Karang Taruna - 1 1 1 

RT 06 
Heny 2 1 4 4 4 5 2 Dasawisma, PKK 1 1 1 

Samsul 2 3 3 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 
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RT Nama 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Komunikasi Kepemimpinan 

Organisasi Sikap pemimpin 

Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

Penghas
ilan 

Pengelu
aran 

Lama 
tinggal 

Jumlah 
organisasi yg 

diikuti 
Kelembagaan/organisasi yg diikuti 

Organisasi luar 
RW 

RW RT 
Ketua 

Organisa
si 

Umi Kulsum 4 3 5 4 4 2 3 Dasawisma, PKK, Pengajian 2 2 2 

Kamti 4 3 3 3 4 1 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Darmiati 5 5 4 5 5 2 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Ninik 4 4 5 4 4 1 1 PKK 
 

1 1 3 

Sudarmadji 5 5 4 5 4 1 2 Dasawisma, PKK 3 3 3 

Yati Mujiasih 5 3 4 2 3 1 1 Dasawisma 1 1 3 

Haniyati 4 3 4 4 5 1 1 PKK 
 

1 1 2 

Mujiarto 4 3 3 4 4 1 3 Kader Lingkungan, Pertemuan bapak-bapak, BSM 1 1 1 

Lina 5 3 5 4 4 1 5 Dasawisma, PKK, dan BSM 1 1 1 

Yuana 4 3 4 4 4 1 3 Dasawisma, PKK, dan BSM 1 1 1 

Sri Utami 4 3 5 4 4 2 3 Dasawisma, PKK, Pengajian 2 2 2 

Sri Wahyuni 3 3 3 3 4 1 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Lasmini 5 5 4 5 5 2 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Soegi Utami 5 5 4 5 5 1 2 Dasawisma, PKK 3 3 3 

Yati 5 3 4 2 3 1 1 Dasawisma 1 1 3 

Sri Retnani 3 3 4 4 4 1 1 PKK 
 

1 1 2 

Mei Arti 4 3 3 4 4 1 3 Kader Lingkungan, Pertemuan bapak-bapak, BSM 1 1 1 

Kunik 5 5 4 5 4 2 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Sri Hartatik 4 4 5 4 4 1 1 PKK 
 

1 1 3 

Sumiati 5 5 4 5 4 1 2 Dasawisma, PKK 3 3 3 

Yasmi 5 3 4 2 3 1 1 Dasawisma 1 1 3 

Bambang 3 3 3 3 4 1 3 Kader Lingkungan, Pertemuan bapak-bapak, BSM 1 1 1 

Ida 3 3 5 4 4 1 5 Dasawisma, PKK, dan BSM 1 1 1 

Ngatemi 4 3 4 4 4 1 3 Dasawisma, PKK, dan BSM 1 1 1 

Tri Kanti 4 3 5 4 4 2 3 Dasawisma, PKK, Pengajian 2 2 2 

Sutini 2 3 3 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

RT 07 

Lela 2 1 5 2 3 1 1 Dasawisma - 1 1 1 

Rianah 4 4 4 5 4 1 2 Dasawisma, PKK 1 1 3 

Ita Kustina 3 4 4 4 4 1 3 Dasawisma, PKK, dan Kader Lingkungan 3 3 3 

Dono Nirwanto 4 3 5 4 4 3 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Priyo Winarno 3 4 4 3 3 5 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 2 1 

Weti Lestari 3 1 5 2 2 1 1 Dasawisma - 2 2 2 

Supriyono 4 3 3 4 4 1 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 2 2 2 

M. Saiful 4 3 2 1 2 2 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 1 1 

Suliati 4 4 5 4 5 1 2 Dasawisma, PKK 1 2 2 

Sulikha 5 5 3 5 5 1 2 Dasawisma, PKK - 2 2 2 

Sriani 3 4 3 5 4 1 4 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan, dan BSM - 1 1 1 

Kusnadi 5 5 3 3 3 1 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 1 1 

Fatimah 5 5 5 3 5 1 0 - - 1 3 3 

Farid 1 3 5 3 4 1 1 Karang Taruna 3 3 3 

Yuni 3 2 3 3 4 1 3 Dasawisma, PKK, BSM 3 3 3 

Lili 3 3 5 1 2 3 2 Dasawisma, PKK 1 1 1 



  

 

 

L
-1

5
 

RT Nama 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Komunikasi Kepemimpinan 

Organisasi Sikap pemimpin 

Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

Penghas
ilan 

Pengelu
aran 

Lama 
tinggal 

Jumlah 
organisasi yg 

diikuti 
Kelembagaan/organisasi yg diikuti 

Organisasi luar 
RW 

RW RT 
Ketua 

Organisa
si 

Sur 2 3 4 2 4 3 3 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan - 1 2 2 

Indah 3 3 5 4 4 2 3 Dasawisma, PKK, dan Kader Lingkungan 2 2 2 

Tumining 5 5 4 5 5 1 1 Dasawisma 1 1 3 

Indah 3 3 5 3 4 4 2 Dasawisma, PKK, BSM 1 1 1 

Musdianto 5 5 4 5 5 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 3 3 

Subiah 5 5 4 5 4 1 3 Dasawisma, PKK, Pengajian 1 1 1 

Sri 4 4 4 4 4 2 2 Dasawisma, PKK 1 1 2 

Chomariah 3 3 5 3 3 3 1 Dasawisma 1 3 3 

Misdianto 5 5 3 3 3 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Veny 1 2 5 3 5 1 0 - - 1 3 3 

RT 08 

Arwin 3 1 2 2 3 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 2 

Yuliawati 2 3 5 3 4 2 2 PKK 
 

2 2 1 

Nur Hadi 3 3 5 5 5 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Yoto 3 3 5 3 3 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Lia 2 3 5 3 4 5 2 PKK 
 

3 3 3 

Diah Retno 3 4 3 4 4 1 1 PKK 
 

2 2 2 

Supardi 2 3 3 3 4 4 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Awan Yuliati 2 3 5 5 4 2 1 PKK 
 

2 2 2 

Temu Widodo 4 3 4 4 4 3 4 Dasawisma, PKK, Kader Lingkungan, Posyandu 1 1 1 

Susilo 5 4 5 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 1 1 1 

Juariah 3 3 5 5 4 2 1 PKK 
 

2 2 2 

Sutinah 5 5 5 5 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Dwi 1 3 3 3 5 1 1 PKK 
 

1 1 1 

Suyat 4 3 5 5 4 2 0 - - 3 3 3 

Yani 4 3 5 5 5 3 1 PKK 
 

2 2 2 

Ida 4 3 5 5 4 2 1 PKK 
 

2 2 2 

Handayani 2 3 5 5 4 2 1 PKK 
 

2 2 2 

Rus 4 3 5 4 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 

Wiwik 4 4 5 4 5 1 2 Dasawisma, PKK 1 2 2 

Halida 2 3 3 1 3 5 2 PKK 
 

1 2 2 

Siti 3 3 5 4 4 1 0 PKK 
 

2 2 3 

Munajib 4 3 5 3 4 1 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Hetimul 4 3 4 5 4 2 1 Perkumpulan bapak-bapak 2 2 2 

Heri 4 3 3 4 4 2 2 Perkumpulan bapak-bapak, Kader Lingkungan 1 1 1 

Tarmini 5 5 5 5 4 1 2 Dasawisma, PKK 2 2 2 
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Lampiran 5 Rekapan tingkat partisipasi masyarakat 

A. Kegiatan pemilahan sampah 

No. RT 

 
 

Rekapitulasi 
 

Total 

Nama Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm 

1 

RT 01 

Widiawanto 3 2 3 1 14 17 14 18 1,0 1,2 1,0 1,3 5 

2 Yatima 1 1 1 2 
         3 Enik 1 2 2 3 Total sampel 199 

      4 Waris 2 3 2 2 Sampel RT 14 
      5 Irul 1 1 1 1 

         6 Wahyuni 3 2 2 1 

         7 Jani 1 2 1 1 
         8 Misbah 1 1 1 2 
         9 Marsini 2 1 2 1 
         10 Edi Sunarto 2 3 1 2 
         11 Samsuri 1 2 2 1 

         12 Risma 2 2 1 1 
         13 Menik 1 2 1 3 
         14 Enik 2 2 2 2 
          

B. Kegiatan pembangunan biopori 

No. RT 

 
 

Rekapitulasi 

 Total 

Nama Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm 

1 

RT 01 

Widiawanto 3 2 3 1 17 20 16 14 1,2 1,4 1,1 1,0 5 

2 Yatima 1 1 1 1 
         3 Enik 1 2 2 1 Total sampel 199 

      4 Waris 2 2 2 1 Sampel RT 14 
      5 Irul 1 1 1 1 

         6 Wahyuni 3 2 2 1 

         7 Jani 1 2 1 1 
         8 Misbah 1 2 1 1 
         9 Marsini 2 1 2 1 
         10 Edi Sunarto 2 3 1 1 
         11 Samsuri 1 2 2 1 

         12 Risma 2 1 1 1 
         13 Menik 1 2 1 1 
         14 Enik 2 1 2 1 
          

C. Kegiatan pembangunan batu terapi 

No
. 

RT 

 
Rekapitulasi 

  
  
 Total 

Nama  Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm 

1 

RT 
01 

Widiawanto 3 2 3 1 15 17 16 14 1,1 1,2 1,1 1,0 4 

2 Yatima 1 1 1 1 
         

3 Enik 2 3 2 1 
 Total sampel 
199 

      

4 Waris 2 2 2 1 
Sampel RT 
14 

      5 Irul 1 2 1 1 

         6 Wahyuni 3 2 2 1 
         7 Jani 1 3 1 1 
         8 Misbah 2 2 2 1 
         9 Marsini 3 1 2 1 
         10 Edi Sunarto 2 3 1 1 

         11 Samsuri 1 2 2 1 
         12 Risma 2 1 2 1 
         13 Menik 1 2 1 1 
         14 Enik 2 1 2 1 
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D. Kegiatan Penghijauan 

No. RT 

 
 

Rekapitulasi 
 

  
Total 

Nama Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm Pr Pl Pg Pm 

1 

RT 
01 

Widiawanto 3 2 3 1 17 20 17 21 1,2 1,4 1,2 1,5 5 

2 Yatima 1 1 1 2 
         3 Enik 2 2 2 3 Sampel Total199 

     4 Waris 2 3 2 2 Sampel RT 14 
     5 Irul 1 1 2 1 

         6 Wahyuni 3 2 2 2 
         7 Jani 1 2 1 1 
         8 Misbah 1 1 1 2 
         9 Marsini 2 1 2 1 
         10 Edi Sunarto 2 3 1 2 

         11 Samsuri 2 2 2 1 
         12 Risma 2 2 1 1 
         13 Menik 1 2 1 3 
         14 Enik 2 2 2 2 
          

Keterangan: 

Pr = Perencanaan 

Pl = Pelaksanaan 

Pg = Pengendalian 

Pm = Pemeliharaan 
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Lampiran 6 Rekapan Keberlanjutan Masyarakat 

 

RT Nama 
KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ASPEK SOSIAL 

KETERBUKAAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN KEBERLANJUTAN EKONOMI 

RT 01 

Widiawan 4 4 2 3 5 3 3 2 4 5 3 2 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 3 1 2 

Yatima 5 5 3 3 4 4 2 3 5 4 5 1 5 3 3 2 4 1 3 5 4 3 3 1 2 

Enik 5 3 4 4 5 4 1 4 5 3 3 2 3 3 5 4 3 1 2 5 3 4 2 2 1 

Waris 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 3 2 1 

Irul 5 5 4 3 5 3 2 5 5 3 5 2 5 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 1 

Wahyuni 4 4 3 2 5 4 2 4 4 2 5 3 5 4 5 4 1 1 2 4 4 4 3 2 1 

Jani 5 5 2 3 4 4 2 1 4 4 4 1 4 5 5 3 3 2 3 5 3 4 2 1 1 

Misbah 3 5 4 2 5 3 1 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 4 3 5 3 3 2 

Marsini 5 4 3 3 4 4 2 4 5 4 5 2 5 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 1 

Edi sunarto 4 4 2 4 5 5 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 1 1 1 

Samsuri 5 5 3 2 4 4 3 3 5 3 3 1 4 3 5 3 2 1 1 4 3 4 3 2 2 

Risma 3 4 2 3 5 5 2 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 5 4 3 2 1 1 

Menik 4 5 2 3 5 4 2 3 5 3 4 0 4 4 3 3 2 1 1 4 4 3 2 2 1 

RT 02 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Enik 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 3 2 3 3 5 5 3 2 

Jainul 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 2 3 5 4 5 5 1 2 

Nila Habsari 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 2 2 

Hari santoso 4 5 3 4 4 5 2 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 2 2 5 4 5 4 1 1 

Titis dewi 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 

Eka astuti 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 2 5 5 5 4 5 2 3 3 4 4 5 3 2 

Rida 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 5 5 3 2 

Ika setyowati 5 5 3 3 5 5 2 5 4 5 2 3 5 5 4 5 5 2 3 5 3 5 5 3 1 

Ivan galih 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 1 2 

Nur ainie 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 3 3 

Umi 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 2 2 

Nanik 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3 2 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 5 1 1 

Riatin 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 2 2 

Marsandi 5 5 4 2 4 5 3 4 5 5 3 2 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 1 2 

Suedi 5 4 2 4 5 5 2 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 3 2 

Nurul 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 2 3 3 5 5 3 1 

Romelah 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 1 5 5 5 4 5 2 2 5 4 5 5 2 2 

Lasminah 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 2 1 

Nur 5 5 3 3 5 5 2 4 5 5 3 1 5 4 5 5 5 2 3 5 5 4 4 2 2 

Dita 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 1 1 

Ratna 5 5 3 3 4 5 3 5 3 5 2 2 5 4 5 5 5 4 2 3 5 5 5 3 2 

Nur irawati 5 5 3 5 5 5 1 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5 2 2 

Siti muchayana 5 4 4 5 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 3 2 

Dinar ayu 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 2 5 4 5 5 2 1 

RT 03 
  
  
  
  
  

Sodikin 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 3 2 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 2 2 

Muali 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 2 5 5 5 4 4 2 3 5 5 5 5 3 3 

Nunuk 5 5 4 3 5 5 4 2 5 5 4 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 2 

Masturi 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 2 4 5 5 3 3 2 2 4 4 4 1 1 1 

Insiah 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 1 3 5 4 5 3 2 3 

Mustiri 5 5 4 4 1 5 4 2 3 5 3 2 3 5 5 3 4 1 2 5 5 5 4 2 3 
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RT Nama 
KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ASPEK SOSIAL 

KETERBUKAAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN KEBERLANJUTAN EKONOMI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rohman 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 4 3 3 

Munip 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 1 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 1 1 

Maisaroh 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 1 1 

Sumanto 5 5 4 4 5 5 3 2 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 2 2 

Tutik 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 2 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 2 4 

Wawan 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 5 4 3 3 2 5 5 5 2 1 2 

Yayuk 5 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 1 5 5 5 3 4 2 3 5 5 5 2 1 2 

Nunik 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 2 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 2 3 

Masyiah 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 4 4 5 3 2 

Anton 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 1 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 2 

Doni 5 5 3 4 5 3 2 5 5 5 1 2 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 1 1 

Agus 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 3 1 5 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 3 2 

Yuni 5 5 4 4 5 5 3 2 5 5 4 3 5 5 5 2 5 2 3 5 5 5 2 2 2 

Sutiani 5 5 4 3 4 5 2 4 5 5 3 1 5 5 5 1 4 3 2 4 5 5 2 3 3 

Dian susiani 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 3 2 

Diah 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 3 1 5 5 5 1 3 2 3 5 5 5 2 3 2 

Tina 5 5 4 4 4 5 2 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 1 1 

Musikah 5 5 4 4 5 5 3 2 5 2 3 1 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 1 2 

Sutrisno 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 2 2 1 

Sulianto 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 2 3 

Agustono 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 2 2 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 2 1 

Ana Winarno 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 5 3 4 4 2 5 4 3 2 1 2 

Nur zanah 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 2 3 5 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 1 2 

Niken 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 1 

Jodi 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 2 

Ponayah 5 5 4 4 5 5 3 2 5 5 4 2 5 5 5 2 5 3 2 5 5 5 2 1 1 

Asri 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 2 5 5 5 2 3 3 

Yayus 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 2 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 2 1 1 

Muadi 5 5 4 3 4 5 3 2 5 5 4 3 5 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 3 4 

Farah 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 3 2 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 

Suprihatin 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 3 1 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 5 1 2 

Widiah 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 1 2 

 Kasiati 5 5 4 4 5 5 3 2 5 5 3 1 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 5 3 4 

RT 04 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kasiati 5 5 3 4 5 5 2 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 3 2 5 5 4 5 3 3 

Ella S 5 4 5 3 4 5 2 5 4 5 3 2 3 4 5 4 5 2 3 5 5 3 5 1 1 

Anani 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 5 1 5 5 5 5 4 1 1 4 5 3 4 3 2 

Jainap 5 5 3 2 5 5 2 5 3 3 2 2 4 5 4 5 5 2 3 5 4 3 5 3 2 

Sober 4 4 2 3 4 4 1 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 1 1 3 5 3 4 1 1 

Suko 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 5 2 1 

Siti Aisyah 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 2 3 5 5 3 5 1 2 5 5 3 3 1 1 

Hartini 5 5 3 5 4 5 2 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 3 2 5 3 4 5 3 3 

Dono 4 3 2 2 5 4 2 5 5 4 2 2 5 4 4 5 5 2 3 4 5 5 3 3 2 

Sudarsono 5 4 3 4 5 5 1 5 4 5 1 1 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 3 1 1 

Tri wulan 4 5 4 2 5 4 2 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 2 3 3 3 3 5 3 3 

Suhartoyo 5 4 4 2 4 5 2 3 5 5 3 3 4 5 5 4 5 2 2 4 4 4 3 1 1 

Andri 5 5 2 3 4 5 2 2 4 4 3 1 3 4 4 5 4 1 1 5 5 3 5 2 1 
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RT Nama 
KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ASPEK SOSIAL 

KETERBUKAAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN KEBERLANJUTAN EKONOMI 

  
  
  
  
  

Wiwik 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 2 5 4 5 5 5 3 2 5 5 5 5 1 1 

Bayu 5 5 3 4 4 4 2 5 5 5 3 2 4 5 5 5 3 2 3 5 3 3 3 2 1 

Mulya Ida 5 5 4 3 5 5 2 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 2 5 4 4 5 3 3 

Joice 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 1 2 5 5 4 5 2 2 4 5 3 5 2 2 

Malikah 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 2 2 3 5 5 5 4 2 2 5 5 3 5 2 2 

RT 05 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Redis 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 2 3 5 3 5 5 2 2 

Diki Ridho 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 3 2 

Pungat hamdi 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 3 5 3 4 4 2 3 

manto 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 2 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 

tomi 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 5 2 2 

Tri 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4 1 1 

Sutramin 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 2 5 4 5 4 3 2 3 5 4 5 5 3 2 

Sugeng 5 5 4 4 5 5 4 1 5 3 2 2 5 5 4 2 4 1 4 5 4 4 5 2 3 

Hen 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 2 3 5 5 5 5 4 2 3 4 4 5 5 3 4 

Agung 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 1 5 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 3 3 

Budiono 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 2 2 5 5 3 4 2 3 5 3 5 4 3 4 

Sahadi wahyu 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 2 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 3 3 

Sutiani 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 1 3 5 3 5 5 4 2 

Sutini 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 2 4 5 3 3 

Jainul 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 3 5 3 5 5 3 4 

Firman abdillah 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 5 4 3 2 4 5 2 5 5 2 2 

Refi 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 1 

Fajar 5 5 3 3 5 5 3 4 4 5 4 2 5 5 5 3 5 2 3 5 4 5 5 1 3 

Dedy 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 3 2 

Febri 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 2 5 5 4 3 5 2 3 5 3 5 5 2 1 

Kadot Adi 5 5 4 5 4 4 3 1 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 2 

Rochman 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 5 2 1 

Mustini 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 1 5 5 5 4 5 2 3 5 2 5 4 3 2 

RT 06 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Melinda 5 5 4 3 5 5 2 5 5 3 1 2 4 5 5 4 5 3 3 5 3 5 4 1 1 

Heny 5 4 4 4 5 4 3 2 5 1 3 2 5 5 4 3 5 3 3 4 4 5 3 1 1 

Samsul 5 3 3 4 4 5 2 3 5 4 3 3 5 5 5 5 4 3 2 4 3 5 3 2 1 

Umi kulsum 4 4 5 3 4 3 2 5 4 5 3 2 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 3 2 

Kamti 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 2 3 5 4 4 4 1 1 

Darmiati 5 3 3 3 4 5 1 5 5 5 4 2 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 3 3 2 

Ninik 5 5 2 3 5 5 2 1 5 4 5 2 4 4 5 4 3 3 1 5 4 5 4 3 3 

Sudarmadji 4 4 5 4 5 3 2 5 4 5 3 3 3 5 5 3 4 5 5 4 3 5 3 2 2 

Yati 5 3 3 3 4 5 2 5 5 5 3 2 2 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 2 

Haniyati 5 3 4 4 4 5 2 3 5 5 3 1 3 5 5 4 4 2 3 4 3 5 4 2 2 

Mujiarto 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 2 5 1 4 5 3 5 4 2 2 

Lina 3 3 4 4 4 5 2 3 5 5 3 4 2 4 5 4 3 5 5 5 4 5 3 2 2 

Yuana 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 2 5 5 5 4 5 2 3 4 5 5 4 1 1 

Sri utami 5 5 3 4 4 5 2 4 3 5 3 1 3 5 4 3 3 3 2 5 4 4 3 2 2 

Sri wahyuni 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 2 4 5 5 3 5 4 4 5 3 5 4 2 2 

Lasmini 5 5 2 3 5 4 3 1 5 4 5 1 3 5 5 5 3 3 1 3 3 5 2 2 3 

Soegi utami 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 2 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 2 2 

Yati 5 5 2 3 5 3 2 5 3 5 3 2 3 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 3 2 
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RT Nama 
KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ASPEK SOSIAL 

KETERBUKAAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN KEBERLANJUTAN EKONOMI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sri retnani 5 5 3 3 4 5 2 3 5 5 3 2 4 5 5 4 5 1 2 5 5 4 4 3 2 

Mei arti 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 2 2 2 

Kunik 5 5 3 3 5 5 2 5 5 5 4 1 4 5 4 3 5 2 3 5 5 5 4 2 2 

Sri hartatik 5 5 4 4 5 4 3 1 5 4 5 1 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 3 3 

Sumiati 5 5 4 4 5 5 2 5 4 5 3 2 4 5 3 5 5 2 3 5 3 5 3 2 2 

Yasmi 5 3 3 3 4 5 2 5 3 5 3 2 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 3 2 

Bambang 4 1 4 4 5 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 3 4 2 3 5 3 5 4 2 2 

Ida 5 3 5 3 5 3 2 3 5 5 3 1 4 3 4 4 5 2 3 5 4 3 4 2 2 

Ngatemi 5 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2 5 5 5 5 4 1 2 4 4 5 3 3 1 

Lela 4 4 3 4 5 5 2 2 5 1 3 1 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 4 2 1 

RT 07 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rianah 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 1 1 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 

Ita Kustina 4 3 3 3 4 4 2 5 5 5 4 1 4 5 5 3 5 3 2 4 5 5 4 2 2 

Dono Nirwanto 5 3 3 4 5 4 3 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 2 2 

Priyo Winarno 5 5 2 4 5 4 3 1 5 4 3 1 4 2 4 1 3 2 1 4 4 4 1 3 3 

Didit 5 5 3 3 4 3 2 5 3 5 4 2 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 3 2 2 

Prianto 5 3 3 4 5 4 3 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 2 2 

Weti lestari 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 3 1 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 

Supriyono 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 

M. Saiful 5 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 2 2 

Suliati 5 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 2 3 5 5 4 4 3 2 4 5 4 4 2 2 

Sulikha 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 4 1 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 

Sriani 5 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 1 5 4 5 5 4 3 2 5 4 4 3 2 3 

Kusnadi 5 3 5 3 4 4 3 3 5 5 5 2 4 5 5 4 4 4 1 4 5 5 3 3 2 

Fatimah 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 3 1 2 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 2 2 

Farid 4 5 5 4 5 5 2 5 3 4 2 1 3 4 5 5 5 2 3 5 3 3 3 1 1 

Yuni 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 2 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 1 1 1 

Lili 5 5 3 3 4 4 3 2 3 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 

Sur 4 3 3 4 5 3 3 5 5 5 3 1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 3 2 

Indah 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 2 3 5 5 4 4 4 2 3 4 4 3 2 2 

Tumining 4 4 4 4 5 5 2 5 5 2 3 1 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 1 1 

Indah 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 5 1 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 1 

Musdianto 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 1 1 

Subiah 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 1 

Sri 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 1 4 5 5 3 4 4 2 4 5 5 3 2 2 

Chomariah 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 1 3 

Misdianto 4 3 5 3 4 4 2 3 5 5 2 1 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 3 2 2 

RT 08 Very 5 5 3 3 5 4 2 5 4 4 1 1 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 1 1 

  Arwin 5 5 3 3 4 3 2 5 5 4 3 2 3 2 5 z 5 2 2 5 3 5 5 1 1 

  Yuliawati 5 5 5 4 3 4 1 5 5 4 3 1 4 5 4 4 4 1 3 3 4 4 4 1 1 

  Nur hadi 5 4 4 5 3 5 1 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 2 2 5 3 3 1 1 2 

  Yoto 4 5 1 4 4 4 2 5 3 4 3 2 2 4 1 2 4 1 2 4 3 4 3 2 1 

  Lia 5 3 4 3 4 5 3 1 5 3 4 2 4 4 4 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1 

  Diah retno 5 3 2 3 3 4 2 1 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 2 1 

  Supardi 5 3 3 2 4 4 2 1 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 4 5 4 3 1 1 

  Awan Yuli 4 5 4 5 3 4 1 5 5 4 3 1 5 3 4 4 4 2 3 3 5 3 3 1 1 

  Temu widodo 5 4 5 4 3 3 2 5 5 4 4 2 3 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 1 1 
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  Susilo 5 5 4 5 3 4 2 5 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 

  Juariah 5 3 3 4 4 5 1 1 5 3 5 1 4 5 3 4 5 4 2 4 4 4 4 2 1 

  Sutinah 4 3 3 3 3 5 2 1 5 3 3 1 3 5 3 4 5 2 2 3 3 3 4 2 1 

  Dwi 5 5 2 5 4 4 2 5 5 4 3 2 4 4 4 3 5 1 2 3 4 3 3 3 3 

  Suyat 4 3 3 4 5 5 3 1 5 3 3 2 3 5 3 4 5 1 2 4 4 4 4 2 1 

  Ida 5 4 5 2 4 4 2 5 4 4 3 1 3 5 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 1 

  Handayani 5 5 2 5 3 3 3 5 5 4 3 1 5 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 

  Rus 4 3 3 4 4 4 2 1 5 3 3 2 4 3 4 3 4 1 1 3 3 4 3 2 1 

  Wiwik 5 5 2 5 3 4 3 5 4 4 4 1 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1 

  Halida 5 5 3 4 4 5 2 5 5 5 3 2 5 2 4 2 5 1 1 3 3 4 4 1 1 

  Siti 5 5 3 4 5 5 2 5 5 5 3 2 4 2 4 5 4 3 1 4 5 5 1 3 1 

  Munajib 4 5 2 3 4 4 2 5 5 4 3 1 3 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 1 1 

  Hetimul 5 3 3 3 3 5 3 1 5 3 3 2 3 5 3 4 5 4 1 3 4 4 4 1 1 

  Heri 5 5 2 5 3 4 2 5 5 4 3 1 4 5 4 3 4 1 2 3 4 4 4 1 1 

  Hendar 4 3 4 3 4 5 3 1 5 3 5 1 3 5 3 3 5 3 1 2 4 4 4 1 1 

 


	1. LAMPIRAN 1 SAMPUL.pdf
	10. LAMPIRAN 10 DAFTAR GAMBAR.pdf
	11. LAMPIRAN 11 DAFTAR LAMPIRAN (2).pdf
	2. LAMPIRAN 2 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
	3. LAMPIRAN 3 LEMBAR PERUNTUKAN.pdf
	4. LAMPIRAN 4 LEMBAR ORISINALITAS.pdf
	5. LAMPIRAN 5 RINGKASAN.pdf
	6. LAMPIRAN 6 SUMMARY.pdf
	7. LAMPIRAN 7 KATA PENGANTAR.pdf
	8. LAMPIRAN 8 DAFTAR ISI - Copy.pdf
	9. LAMPIRAN 9 DAFTAR TABEL.pdf
	A3 Timeline Kampung Hijau.pdf
	BAB I AKHIR.pdf
	BAB II AKHIR.pdf
	BAB III AKHIR.pdf
	BAB IV AKHIR.pdf
	BAB V AKHIR.pdf
	DAFTAR PUSTAKA AKHIR.pdf
	Identitas Tim Penguji Skripsi.pdf
	LAMPIRAN KUISIONER.pdf
	LAMPIRAN.pdf

