Kuisioner Penelitian
I. Pengantar
1. Penelitian ini berjudul: Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Perilaku Membuang Sampah
dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gunung Prau.
2. Penelitian ini di maksudkan untuk penyusunan Tugas Akhir guna menyelesaikan studi
program studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
3. Kami mohon kesediaan bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa
prasangka dan perasaan tertekan. Semua jawaban yang diperoleh semata-mata untuk
kepentingan penelitian ini.
4. Keterangan yang Bapak/Ibu berikan besar sekali artinya bagi kelancaran penelitian dan
dirahasiakan.
5. Atas kesediaan dan partispasi Bapak/Ibu berikan menjadi responden serta meluangkan
waktunya kami ucapkan terima kasih.

II. Identitas responden
Responden

:

Asal

:

III. Faktor yang mempengaruhi perilaku dalam membuang sampah
A. Faktor sosial ekonomi
1. Latar belakang pendidikan
a. SD

b. SMP

c. SMA

d. Perguruan Tinggi

2. Jenis pekerjaan
a. Porter/Petani/Buruh

c. Pelajar/Mahasiswa

b. Guide/Swasta

d. PNS/TNI-POLRI

3. Jumlah pendapatan dalam sebulan
a. < Rp 1.000.000

c. Rp 2.000.000 – 3.000.000

b. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000

d. < Rp 3.000.000

4. Jumlah anggota pendakian

a. Lebih dari 20 orang

c. lebih dari 5 orang

b. Lebih dari 10 orang

d. 1 sampai 5 orang

IV. Cara dalam membuang sampah
A. Kebiasaan mengelola sampah
1. Apakah anda sering memanfaatkan sampah dari sisa logistik anda?
a. Tidak

b. Kadang-kadang

c. Ya

2. Apakah anda sering mengubur sampah anda?
a. Tidak

b. Kadang-kadang

c. Ya

3. Apakah anda sering membakar sampah anda?
a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

4. Apakah anda sering membiarkan begitu saja sampah yang terlihat oleh anda?
a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

5. Apakah anda sering membuang sampah di sembarang tempat?
a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

B. Kebiasaan cara membuang sampah
1. Apakah anda sering membersihkan tangan anda setelah membuang sampah?
a. Tidak

b. Kadang-kadang

c. Ya

2. Apakah anda memilah sampah logistik anda antara sampah plastik dan yang bukan
plastik?
a. Tidak

b. Kadang-kadang

c. Ya

3. Apakah anda menutup mulut dan hidung ketika membuang sampah?
a. Tidak

b. Kadang-kadang

c. Ya

4. Apakah anda sering makan dan minum atau merokok setelah membuang sampah?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

5. Berapa jumlah trashbag (kantong sampah) yang anda bawa turun setiap melakukan
pendakian?
a. Tidak ada

b. Kurang dari 2 kantong

c. Lebih dari 2 kantong

C. Kebiasan tempat membuang sampah
1. Apakah anda membawa tempat sampah sendiri?
a. Tidak

b. Trashbag

c. Ada tong sampah

2. Berapa kali anda mengambil sampah di jalur?
a. Tidak ada

b. Kurang dari 2 kali

c. Setiap melihat sampah

3. Bagaimana anda membersihkan tempat sampah anda?
a. Disiram dengan air
b. Dengan air dan digosok
c. Dengan air, sabun dan digosok

4. Seberapa besar tempat sampah yang anda bawa?
a. Kecil

b. Sedang

c. Besar

5. Dimana anda membuang sampah anda?
a. Jalur

b. Pos

c. Basecamp

V. Persepsi porter dan pengunjung
1. Bagaimana menurut anda sampah yang berserakan di setiap jalur pendakian dan
pos?
a. Tidak perlu dibersihkan
b. Perlu dibersihkan
c. Sangat perlu dibersihkan

2. Apa yang ditimbulkan dari sampah yang berserakan di setiap jalur pendakian dan
pos?
a. Keindahan gunung menjadi jelek
b. Timbulnya berbagai penyakit
c. Kerusakan lingkungan, pencemaran tanah dan air serta penyakit

3. Apakah perlu ada aturan mengenai sampah di gunung?
a. Tidak perlu ada aturan
b. Perlu aturan
c. Sangat perlu aturan

4. Apakah upaya yang harus dilakukan pihak terkait agar pengelolaan sampah dapat
berjalan dengan baik dan benar?
a. Memberikan sangsi kepada setiap orang yang membuang sampah sembarangan
b. Memberikan penyuluhan mengenai kebersihan gunung
c. Menambahkan fasilitas pengelolaan sampah, menambah jumlah pegawai serta
melakukan pengawasan ketat secara berkala

5. Bagaimana upaya yang dilakukan agar para pendaki gunung tidak lagi membuang
sampah sembarangan?
a. Diberikan sosialisasi
b. Diberikan fasilitas seperti bak sampah
c. Diberikan sosialisasi, fasilitas serta sangsi/hukuman bagi yang membuang
sampah sembarangan

VI. Sikap porter dan pengunjung
1. Apakah anda senang melihat sampah yang berserakan di jalur pendakian dan pos?
a. Biasa saja

b. Tidak senang

c. Sangat tidak senang

2. Untuk tidak saling menyalahkan dalam mengelola sampah, maka kita harus
membayar retribusi sampah.

a. Tidak setuju

b. Setuju

c. Sangat setuju

3. Seandainya anda harus membayar retribusi barang anda yang berpotensi menjadi
sampah di gunung serta untuk menjaga kelestarian lingkungan di gunung, berapa
jumlah yang akan anda bayar?
a. Rp 25.000

b. Rp 50.000

c. Rp 100.000

4. Ada pendaki yang membuang sampah sembarangan, bagaimana sikap anda?
a. Tidak peduli
b. Menegur dan menasehati
c. Memberikan teguran, menasehati serta melaporkan kepada petugas taman
nasional

5. Untuk meningkatkan kebersihan taman nasional, personil serta upah para petugas
taman nasional yang mengumpulkan sampah perlu di tambah/ di tingkatkan.
a. Tidak setuju

b. Setuju

c. Sangat setuju

