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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Diagram Alir Penelitian  

Metode dilakukan secara sistemastis untuk menganalisis rencana perhitungan 

timbulan dan komposisi sampah di jalur pendakian Gunung Merbabu Via Jalur 

Pendakian Selo seperti yang terdapat pada diagram alir berikut. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan 

3.2  Jenis Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan metode sampling berdasarkan SNI 19-

3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan dengan modifikasi tentang waktu pengambilan 

sampah. Modifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan tempat pengambilan sampel 

yang bukan merupakan sampah perkotaan melaian sampah non perkotaan. Tempat 

pengambilan sampel dilakukan di Taman Nasional Gunung Merbabu dengan jalur 

pendakian Selo 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan sampling untuk mengetahui 

timbulan dan komposisi sampah, selain itu juga dilakukan penyebaran kuisioner 

untuk menganalisis aspek sosial. 

1) Observasi : Melakukan pengamatan langsung terhadap pengelolaan 

sampah di Jalur Pendakian Selo Taman Nasional Gunung Merbabu..  

2) Sampling  : Mengukur jumlah timbulan dan komposisi sampah yang 

dihasilkan di Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai dengan SNI 19-3964-

1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan dengan modifikasi tentang waku pengambilan 

data. 

3) Kuisioner  : Untuk mengetahui pengetahuan pengelolaan sampah pada 

masyarakat dari aspek sosial maka dibutuhkan kuisioner. Pemiihan responden 

untuk kuisioner dilakukan dengan cara simple random sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan 

dalam populasi tersebut. Untuk menentukan dan menghitung jumlah sampel 

dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dapat digunakan Nomogram 
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Harry King, sebab pada metode ini tingkatan dan populasi dianggap sejenis 

(homogen) dan cocok terhadap jumlah data yang fluktuatif dengan taraf 

kesalahan mulai dari 0,3% sampai 15%. 

 

Gambar 3.2  Tabel Nomogram Harry King 

Dari hasil observasi dan sampling yang dilakukan di Taman Nasional Gunung 

Merbabu maka didapatkan data timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan. 

Komponen sampah dikelompokan seperti  pada Tabel 3.3 berikut.  

Tabel 3.1 Tabel Komposisi Sampah 
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3.4  Tata Cara Sampling 

 Pengukuran jumlah timbulan dan komposisi sampah berdasarkan SNI 19-

3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan. Berdasarkan SNI 19-3964-1994 dengan modifikasi 

tentang waktu pengambilan sampel. Cara pengerjaan pengambilan dan pengukuran 

timbulan sampah di lokasi non pemukiman dilakukan dengan cara menentukan lokasi 

pengambilan sampel serta peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan pengambilan dan 

pengukuran contoh timbulan sampah dilakukan dengan cara;  

1) Menentukan titik sampling (pengambilan sampah) 

Titik pengambilan sampel dilakukan di tempat penampungan sampah 

para pendaki yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Tempat 

penampungan sampah tersebut berlokasi di dekat pintu retribusi jalur 

pendakian Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo, yang mempunya 

ukuran sekitar 2.2m x 1.6m x 1.4m. Berikut merupakan gambar tempat 

penampungan sampah di Gunung Merbabu Via Pendakian Selo :  

Jenis Potensi Jenis Sampah

Layak Kompos Sisa Makanan

Botol Plastik

Plastik Bungkusan

Logam

Wadah Makanan

Kertas

Karton

Kaca

Kantong Kresek

Tisu

B3

Styrofoam

Tekstil

Residu

Layak Buang

Layak Jual & Daur Ulang
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Gambar 3.3 Lokasi Pengambilan Sampel. 

2) Menyiapkan peralatan, seperti bak pengukur yang berukuran 20 cm x 20 

cm x 100 cm,timbangan, sarung tangan, masker dan lain-lain. Berikut 

merupakan alat – alat yang dipakai pada saat pengambilan sampel : 

 

Gambar 3.4 Peralatan Selama Pengambilan Sampel. 

3) Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah menggunakan 

lembar yang berisi kolom – kolom untuk mempermudah dalam mencatat. 

Berikut merupakan lembar catatan yang digunakan pada saat 

pengambilan data : 
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Gambar 3.5 Lembar Catatan Pengambilan Data 

4) Timbang bak pengukur (40 liter) 

5) Ambil sampah dari tempat pengumpulan sampah dan masukkan ke 

masing-masing bak pengukur 40 liter 

6) Hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat bak setinggi 20 cm, lalu 

jatuhkan ke tanah 

7) Ukur dan catat volume sampah (Vs) 

8) Timbang dan catat berat sampah (Bs) 

9) Pengolahan dan Analisis Data. 

Data yang dibutuhkan bagian ini merupakan data kuisioner. Kuisioner 

disebar kepada para pendaki yang berada di sekitar basecamp, yang 

selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software SPSS.  

 

3.5 Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada SNI 19-

3964-1994 dengan modifikasi waktu pengambilan sampel. Pengambilan sampel 

dilakukan selama 8 hari berturut – turut dengan tujuan sebagai trial  yang nantinya 

dijadikan acuan untuk menentukan waktu sampling berikutnya yang berlansung 

selama 3 hari dengan pengulangan pengambilan sampel sebanyak 4 kali dalam 4 

minggu berturut – turut. Setelah dilakukan pengambilan sampel selama 8 hari 

berturut – turut, maka didapatkan data berat sampah paling banyak terdapat di hari 
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Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga pengambilan sampel selanjutnya dilakukan pada 

hari Jumat, Sabtu, dan  Minggu. Pemilihan hari pengambilan sampel mengacu 

terhadap data jumlah pengunjung. 

3.6  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah didapat pada saat pengambilan sampel diolah dan dianalisis 

untuk menghitung jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan di Taman 

Nasional Gunung Merbabu. Komposisi sampah dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

           
              

                  
        

Untuk perhitungan berat jenis sampah menggunakan rumus: 

                   
                 

                  
 

 

Timbulan sampah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                  (
  

   
)                        

Pengolahan data kuisioner menggunakan program software SPSS, yang 

nantinya diperoleh nilai p. Nilai p kemudian dibandingkan dengan nilai α (Alpha). 

Nilai α merupakan nilai dari tingkat kesalahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini 

nilai α sebesar 0,05 atau 5%. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika nilai p ≤ α (p ≤ 0,05), maka hipotesis (Ho) ditolak, berarti ada hubungan 

antara pengetahuan pengelolaan sampah terhadap perilaku pengelolaan sampah. 

2. Jika nilai p > α (p > 0,05), maka hipotesis (Ho) diterima, berarti tidak ada 

hubungan antara pengetahuan pengelolaan sampah terhadap perilaku pengelolaan 

sampah. 

 


