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MOTTO 

 

 

 Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 

selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah 

: 6-7) 

 

 Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 

dunia. ( Nelson Mandela ) 

 

 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.   ( Aristoteles) 

 

 Do the best, be good, then you will be the best. Lakukan yang terbaik, bersikaplah 

yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik. 

 

 

  



PERSEMBAHAN 

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan 

do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan 

tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa 

syukur dan terimakasih saya kepada: 

 Tuhan YME, karena atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan 

selesai pada waktunya.  

 Bapak dan ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta 

do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a 

dan tiada doa’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan 

terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu 

terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku. 

 Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus 

dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 

memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi 

lebih baik. Terimakasih banyak bapak dan ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri 

di hati. 

 Saudara saya (Mbak Rina dan Mas Bayu), yang senantiasa memberikan dukungan, 

semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini. Terimakasih dan sayangku 

untuk kalian. 

 Untuk kekasihku dan calon istriku (Riwi Mulyasari), Yang senantiasa menemani 

setiap langkahku, selalu mensupport aku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberiku 

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 



 Teman Geografi Universitas Widya Dharma angkatan 2012, tanpa semangat, 

dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih 

untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih 

untuk kenangan  manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan 

kebersamaan kita pasti bisa!  

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan 

skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amiin 

 

 

  



  



  



DAFTAR ISI 

JUDUL  ............................................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ...........................................................................  iii 

PERNYATAAN.................................................................................................. iv 

MOTTO ............................................................................................................ v 

PERSEMBAHAN .............................................................................................. vi 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii 

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................ xiii 

ABSTRAK .......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ........................................................................................................ xv 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 4  

C. Pembatasan Masalah .......................................................................... 5  

D. Rumusan Masalah .............................................................................. 5  

E. Tujuan Penelitian  .............................................................................. 6  

F. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7  

G. Pengertian Istilah Pokok .................................................................... 8  

H. Sistematika Penulisan ........................................................................ 9  

BAB  II LANDASAN TEORI ........................................................................... 11 

A. Deskripsi Kesadaran Masyarakat ....................................................... 11 

B. Deskripsi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai .................... 19 

C. Penyebab Pencemaran Lingkungan Sungai ....................................... 22 

D. Dampak Pencemaran Lingkungan Sungai ......................................... 23 



E. Pentingnya Menjaga Lingkungan Sungai .......................................... 26 

F. Upaya Menjaga Lingkungan Sungai .................................................. 27 

G. Kajian Penelitian yang Relevan ......................................................... 31 

H. Kerangka Berpikir .............................................................................. 32 

I. Hipotesis Penelitian ........................................................................... 32 

 

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................  34 

A. Pengertian Metode Penelitian ................................................ 34 

B. Lokasi Penelitian .................................................................... 35 

C. Populasi dan Sampel .............................................................. 35 

D. Variabel Penelitian ................................................................. 37 

E. Definisi Operasional .............................................................. 38 

F. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 42 

G. Teknik Analisis Data.............................................................. 45 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 47 

A. Deskripsi Geografis Daerah Penelitian .................................. 47  

B. Hasil penelitian ...................................................................... 63  

BAB V PENUTUP .................................................................................. 70 

A. Kesimpulan  ........................................................................... 70  

B. Saran ...................................................................................... 70 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 72 

LAMPIRAN ............................................................................................ 74 

  



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Penggunaan Tanah Desa Plosowangi  .....................................................................  47 

Tabel 2.  Sifat curah hujan menurut Schmidt Ferguson.........................................................   51 

Tabel 3. Komposisi Rata-rata  Jumlah Curah Hujan Desa Plosowangi Kecamatan Cawas 

Tahun 2006 - 2015 ...................................................................................................  52 

Tabel 4. Komposisi Penggunaan Tanah Desa Plosowangi ....................................................  55 

Tabel 5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelahiran Desa Plosowangi 

Tahun 2015 .............................................................................................................. 58 

Tabel 6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Plosowangi 

Kecamatan Kabupaten Klaten .................................................................................  61 

Tabel 7. Susunan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ....................................................  62 

Tabel 8. Nama Responden .....................................................................................................  63 

Tabel 9. Perhitungan Skor Kuisioner Kesadaran Masyarakat  .............................................. 64 

Tabel 10. Skor Hasil Kuisioner Tingkat Kesadaran  ............................................................. 65 

 Tabel 11. Hasil Perhitungan Skor Kuisioner Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai  66 

Tabel 12. Skor Hasil Kuisioner Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai ..................... 66 

Tabel 13. Hasil Perhitungan Skor Kuisioner Kesadaran Masyarakat dan Pengelolaan 

Kebersihan Lingkungan Sungai ............................................................................ 67 

Tabel 14. Kerja Analisis Hubungan Tingkat Kesadaran Masyarakat Dengan Pengelolaan 

Lingkungan Sungai................................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR DIAGRAM 

 

Diagram 1. Diagram Iklim Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten  

Menurut Schmidt dan Ferguson ...........................................................  53 

Diagram 2.  Piramida Penduduk Desa Plosowangi Tahun 2015 ............................   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

  ARI TRI WIBOWO. NIM : 1212104501. Program Studi Pendidikan 

Geografi Jurusan Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi : Hubungan Antara Tingkat 

Kesadaran Masyarakat dengan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai Dengkeng di 

Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan pentingnya lingkungan sangat 

diperlukan. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan 

dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan, dan peranan 

pemerintahnya. Kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. 

Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, manusia perlu meningkatkan 

kesadaran guna menjaga kebersihan lingkungan, seperti lingkungan sungai.  

Pembatasan masalah ini adalah tingkat kesadaran masyarakat di desa Plosowangi 

kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 2016, pengelolaan kebersihan lingkungan sungai 

Dengkeng di desa Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 2016, hubungan 

tingkat kesadaran masyarakat dengan pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng 

di desa Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 2016. 

Rumusan masalah ini adalah bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat dalam 

menjaga dan mengelola kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi 

kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 2016, bagaimanakah pengelolaan kebersihan 

lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 

2016, adakah hubungan tingkat kesadaran masyarakat dengan pengelolaan kebersihan 

lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 

2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam 

lingkungan sungai di Desa Plosowangi kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016, 

untuk mengetahui pengelolaan kebersihan lingkungan sungai sepanjang desa Plosowangi 

kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016, untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

kesadaran masyarakat dengan pengelolaan kebersihan lingkungan sungai di Desa Plosowangi 

kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016. 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten 

pada tahun 2016. Jumlah warga Plosowangi adalah 2.355 jiwa yang tersebar di 2 dusun dan 

12 perdukuhan. Pada penelitian ini, mengambil 1 sampel dukuh yaitu dukuh Tukuman 

sejumlah 24 warga sebagai sampel dengan menggunakan proportional random sampling. 

Pada penelitian ini menggunakan kuisioner. Jumlah persoalan kuisioner ada 20. Setelah 

mengumpulkan data, menganalisis hasil penelitian dengan metode statistik. Hasil penelitian 

diimplementasikan pada tabel dan mean. Tabel digunakan untuk mendeskripsikan data, 

sehingga penelitian ini disebut penelitian deskriptif. Kemudian, hasil dari penelitian 

dikategorikan ke dalam kuantitatif dan kualitatif kategori. 

 Setelah menganalisis data, diketahui nilai rata – rata 69, 12 sehingga dapat 

disimpulkan kesadaran masyarakat Desa Plosowangi termasuk kategori tinggi, pengelolaan 

kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi diketahui skor rata – rata 68, 91 

sehingga dapat disimpulkan pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa 

Plosowangi termasuk ketegori tinggi, hasil perhitungan dari table r product moment dengan 

N=24, r tabel dengan signifikan 5%= 0, 343. Dengan r hitung= 0,344 lebih besar dari r tabel= 

0,343. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat kesadaran masyarakat dan 

pengelolaan kebersihan Sungai Dengkeng di desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten 

Klaten pada tahun 2016.  

Kata kunci: Kesadaran, Pengelolaan kebersihan lingkungan sungai. 



ABSTRACT 

ARI TRI WIBOWO. STUDENT NUMBER : 1212104501. Geography Education Study 

Program, Faculty of Teacher Training and Education, Widya Dharma University, Klaten, 

2016. Undergraduate Thesis: Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Masyarakat dengan 

Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai Dengkeng di Desa Plosowangi Kecamatan 

Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016.  

In society, awareness of the environment is needed. The awareness of society comes 

from the society habit that is influenced by the rules of the government.” Environment is the 

entire thing, condition, the influence that is in the world. The environment cleanness is the 

condition of clean and healthy environment. To create a clean and healthy environment, 

human live needs to increase the awareness to keep the environment cleanness, such as river. 

The limitation of this study is the grade of the society awareness in Plosowangi, 

Cawas, Klaten in 2016, management of environment’s cleanness in Dengkeng River in 

Plosowangi, Cawas Klaten 2016, the correlation between the grade of society awareness and 

the management of environment cleanness in Dengkeng, Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016. 

The problem of this study is, how is the grade of the society awareness in Plosowangi, 

Cawas, Klaten in 2016, how is the management of environment’s cleanness in Dengkeng 

River in Plosowangi, Cawas Klaten 2016, is there a correlation between the grade of society 

awareness and the management of environment cleanness in Dengkeng, Plosowangi, Cawas, 

Klaten in 2016. 

This study aims at knowing the grade of the society awareness of the river in 

Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016, to know the management of the environment cleanness 

along the Dengkeng River in Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016, to know correlation 

between the grade of society awareness and the management of the Dengkeng river cleanness 

in Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016.  

The study is done in Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016. The number of population is 

2.355 people who are in two hamlets and twelve rustics. In this study, the researcher takes a 

hamlet as the sample, that is Tukuman with 24 people as the sample by using proportional 

random sampling. In this study, the researcher uses questioner with 20 items. After collecting 

the data, the researcher analyzis them by using statistical method. It is implemented in the 

form of mean and table. The table is used to make the description of the data, so this research 

is called descriptive study. Then, the result of the computation is categorized into the 

quantitative category and qualitative category.  

After analyzing the data, the researcher find that the mean is 69.12, so it can be 

concluded that the society awareness is categorized into high category. The mean of the 

environment cleanness in Dengkeng River in Plosowangi is 68.91, so it is categorized into 

high category.  The result of r value with N= 24 is 0,344, it is consulted by table r on 

significance standard 5%= 0,343. The total mark of the society awareness is 1659. The mean 

score is 69.12, and it is categorized into high category. So it can be concluded that the 

correlation between the grade of society awareness and the management of the Dengkeng 

river cleanness in Plosowangi, Cawas, Klaten in 2016 is categorized as high. 

Keyword: awareness, management of river cleaness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan pentingnya lingkungan 

sangat diperlukan. Widjaja (1984: 46), menyatakan bahwa “kita sadar jika kita 

tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu.” Kesadaran 

masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam 

masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan, dan peranan 

pemerintahnya. Menurut Djahiri (1985: 24), kesadaran dapat dibagi menjadi 

beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukan derajat 

kesadaran seseorang, yaitu: kesadaran yang bersifat anomous, heteronomous, 

sosionomous, dan autonomous. Adjid (1985) menyatakan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan partisipasi dari 

masyarakat untuk ikut mengelola. Partisipasi merupakan kemampuan dari  

masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan untuk menanggapi kondisi 

lingkungan sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai logika dari 

yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut.  

Lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang 

terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, 

termasuk kehidupan manusia (Salim, 1976). Sedangkan menurut Undang-

Undang No 23 Tahun 1997, lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang 

dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk 

1 
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manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi segala 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

yang lainnya. Dengan demikian, lingkungan adalah suatu ruangan yang 

ditempati oleh makhluk hidup yang ditunjang dengan adanya makhluk tak 

hidup sebagai penyeimbang lingkungan guna kelangsungan kehidupan dan 

kesejahteraan makhluk hidup itu sendiri. Menurut Amsyari (1989), ada tiga 

kelompok dasar lingkungan, yaitu lingkungan biologis, lingkungan sosial, dan 

lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

manusia, dimana terbentuk dari benda mati, seperti kendaraan, udara, rumah, 

gunung, sungai, dan lain-lain. Kelompok lingkungan ini termasuk kelompok 

lingkungan yang sebagian besar mulai diabaikan kebersihannya. 

Menurut Zainuddin (2011: 23), kebersihan adalah bersuci dan terlepas 

dari kotoran, dimana kedua hal tersebut mencakup jasmaniah dan rohania, 

fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketaqwaan yang mantab, prilaku 

yang terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan 

menurut Juaria (2011), kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah 

keadaan bebas dari kotor, termasuknya debu, sampah, dan bau. Kebersihan 

merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkunganya dari 

segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan 

yang sehat dan nyaman. Wiwiet (2015) juga menyatakan bahwa kebersihan 

adalah salah satu tanda dari keadaan hygene yang baik. Dengan demikian, 

kebersihan adalah keadaan bersih, suci, terlepas dari kotoran baik secara 

jasmaniah, rohaniah, fisik maupun non-fisik, guna mewujudkan kelangsungan 
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hidup yang nyaman dan sehat. Sehubungan dengan lingkungan, kebersihan 

lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk 

mewujudkan  lingkungan yang bersih dan sehat, manusia perlu meningkatkan 

kesadaran guna menjaga kebersihan lingkungan, seperti lingkungan sungai. 

Menurut Graha (2015: 1) dalam jurnalnya, sungai adalah aliran air tawar 

yang bergerak melalui saluran alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh 

tanggul sungai, dan bermuara ke laut, danau, atau sungai lain. Sedangkan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, sungai adalah tempat-

tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air 

sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang 

pengalirannya oleh garis sempedan. Dengan demikian, sungai adalah suatu 

tempat yang terdapat air yang mengalir secara alami yang dibatasi oleh 

tanggul, pematang besar di tepian sungai guna menahan air supaya tetap 

mengalir disepanjang aliran. Dalam sepanjang perjalanan aliran air sungai 

akan melewati berbagai wilayah daerah, salah satunya adalah sungai 

Dengkeng yang berada di wilayah desa Plosowangi, kecamatan Cawas, 

kabupaten Klaten. 

Sungai Dengkeng adalah sungai yang bermuara ke sungai Bengawan 

Solo. Sungai ini selalu dialiri air ketika hujan turun, tak jarang sungai ini 

meluap dan menyebabkan banjir ketika hujan turun secara terus menerus. 

Ketika kemarau datang, sungai mulai mengering, sehingga terlihat jelas pada 

dasar sungai ini ditumbuhi berbagai tanaman liar dan pada tepiannya 

ditumbuhi tanaman talok, duwet, dan bambu. Selain itu, terlihat pula sampah-
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sampah yang tersangkut pada kaki-kaki sungai dan pada tepian sungai. Hal 

tersebut dapat mengganggu keindahan dan kebersihan air sungai, tidak hanya 

di area sungai Dengkeng, namun juga sungai dimana air tersebut mengalir dan 

bermuara.  

Menurut Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, 

“sungai harus dikelola dengan cara mengkonservasi sungai, seperti 

perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, dan pemeliharaan 

aliran sungai.” Dalam hal ini tentunya aparat pemerintah dan perangkat daerah 

tidak mampu menjalankan hal tersebut tanpa bantuan dari masyarakat yang 

mana terwujud dalam kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengelola 

lingkungan sungai supaya terbebas dari pencemaran air sungai. 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang tersebut, maka perlu  

dilakukan penelitian dengan mengambil judul “Hubungan antara Tingkat 

Kesadaran Masyarakat dengan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Sungai 

Dengkeng di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 

2016”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah tersebut timbul beberapa hal yang 

perlu diidentifikasi yaitu: 
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1. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat diperlukan guna 

menjaga kelestarian dan menciptakan keindahan, serta kenyamanan 

pada lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. 

2. Kebersihan lingkungan merupakan upaya mewujudkan lingkungan 

yang bersih dan sehat. Sungai adalah salah satu kelompok lingkungan 

fisik yang harus dijaga kebersihannya guna menjaga kelangsungan 

hidup masyarakat.  

 

C. PEMBATASAN MASALAH  

Agar tidak terjadi penyimpangan dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti, maka perlu dibatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Tingkat kesadaran masyarakat di desa Plosowangi kecamatan Cawas 

kabupaten Klaten Tahun 2016. 

2. Pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi 

kecamatan Cawas kabupaten Klaten Tahun 2016. 

3. Hubungan tingkat kesadaran masyarakat dengan pengelolaan kebersihan 

lingkungan sungai Dengkeng di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten 2016. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang permasalah yang akan di bahas 

dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan 

mengelola kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi 

kecamatan Cawas kabupaten Klaten tahun 2016? 

2. Bagaimanakah pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di 

desa Plosowangi kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun 2016? 

3. Adakah Hubungan tingkat kesadaran masyarakat dengan pengelolaan 

kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi kecamatan 

Cawas kabupaten Klaten 2016? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam  lingkungan sungai 

desa Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui kebersihan lingkungan sungai sepanjang desa 

Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten tahun 2016. 

3. Untuk mengetahui hubungan tingkat kesadaran masyarakat dengan 

pengelolaan kebersihan lingkungan sungai di desa Plosowangi kecamatan 

Cawas kabupaten Klaten tahun 2016. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta mengkaji ilmu 

yang bersifat tertulis yang di peroleh selama menekuni bangku 

perkuliahan terhadap apa yang ada di dunia pendidikan. Sebagai 

persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (SI) Kependidikan 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan  Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial.. 

2. Bagi Universitas Widya Dharma 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah bahan bacaan 

di perpustakaan Universitas Widya Dharma. 

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Untuk meningkatkan sumber daya manusia serta untuk memberikan 

sumbangan dalam meningkatkan pendidikan dan perbaikan pelaksanaan 

pendidikan dan tercapainya pendidikan nasional. 

4. Bagi Masyarakat di Desa Plosowangi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan tingkat kesadaran masyarakat, menjelaskan dan memberikan 

bimbingan kepada masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sungai. 
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G. PENGERTIAN ISTILAH POKOK 

Untuk menjelaskan maksud dari judul,  akan diuraikan istilah- istilah 

pokok sebagai berikut: 

1. Kesadaran Masyarakat 

Widjaja (1984: 46), menyatakan bahwa “kita sadar jika kita tahu, 

mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu.” Kesadaran 

masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan 

dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan, dan 

peranan pemerintahnya. 

Kesadaran masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di desa 

Plosowangi kecamatan Cawas kabupaten Klaten tahun 2016. 

2. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan 

Menurut Juaria (2011), kebersihan lingkungan mempunyai arti 

sebuah keadaan bebas dari kotor, termasuknya debu, sampah, dan bau. 

Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkunganya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan 

Air, menyebutkan Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan 

wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap 
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dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang 

bersangkutan, sedangkan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata 

pengairan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah 

pengaliran sungai. Dari uraian di atas secara umum dapat dipahami bahwa 

pengelolaan kawasan sungai merupakan pengelolaan lingkungan hidup 

dan sumberdaya alam, yang pulih (renewable), seperti air, tanah, dan 

vegetasi dalam sebuah kawasan sungai dengan tujuan untuk memperbaiki, 

memelihara dan melindungi kawasan sungai agar dapat menghasilkan 

hasil air (water yield) untuk kepentingan pertanian, kehutanan, 

perkebunan, peternakan, perikanan,  dan masyarakat yaitu minum, 

industri, tenaga listrik, rekreasi dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini, kebersihan lingkungan adalah kondisi 

lingkungan sungai Dengkeng di desa Plosowangi kecamatan Cawas 

kabupaten Klaten tahun 2016. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan sebagai petunjuk penyusunan 

laporan penelitian. Sistematika dari laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, penjelasan istilah – istilah pokok, dan pengorganisasian 

penelitian.  

Bab II adalah teori. Bab ini berisi pengertian dari kesadaran masyarakat, 

skebersihan lingkungan, sungai, penyebab pencemaran air sungai, pentingnya 

menjaga lingkungan sungai, dan cara menjaga lingkungan sungai.  

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisi pengertian metode 

penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan cara 

menganalisis data.  

Bab IV adalah hasil penelitian. Bab ini mempersembahkan hasil analisis 

data dan diskusi hasil analisis.  

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat  

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Kesadaran masyarakat diketahui skor rata – rata   69, 12 sehingga 

dapat disimpulkan kesadaran masyarakat Desa Plosowangi  termasuk 

kategori tinggi. 

2. Pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di Desa 

Plosowangi diketahui skor rata – rata 68, 91 sehingga dapat 

disimpulkan Pengelolaan kebersihan lingkungan sungai Dengkeng di 

Desa Plosowangi termasuk kategori tinggi. 

3. Hasil Perhitungan dengan table r product moment dengan N= 24, r 

table dengan signifikan 5% = 0,343. Dengan demikian r hitung = 0,344 

lebih besar dari r tabel= 0,343, berarti menunjukan bahwa ada 

Hubungan Tingkat Kesadaran Masyarakat dengan Pengelolaan 

Kebersihan Lingkungan Sungai. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya masyarakat  Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten 

Klaten dapat mempertahankan kesadaran dalam menjaga kebersihan 

tempat tinggal terutama kebersihan yang terdapat pada aliran sungai. 

70 
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2. Hendaknya masyarakat mampu mempertahankan perhatian mereka 

terhadap lingkungan agar tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat 

agar meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. 

3. Kepada pemerintah hendaknya lebih memperhatikan bagaimana cara 

menjaga lingkungan tempat tinggal agar dapat meningkatkan lingkungan 

yang bersih dan sehat dengan cara memberikan penyuluhan terhadap 

masyarakat di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 

4. Masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan diharapkan untuk 

tidak membuang sampah di sungai dan tidak mengambil material sungai. 
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