BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini akan

dikemukakan hal-hal yang ditemukan sebagai jawaban setiap permasalahan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Sebenarnya sebagian besar masyarakat kelurahan sarijadi Bandung
sudah mengerti apa itu memilah sampah, namun yang menjadi inti
permasalahan adalah pola perilaku kedisiplinan masyarakat tersebut
untuk melakukan pemilahan sampah terutama sampah rumah tangga.
Penyebab masyarakat enggan untuk memilah sampah adalah
masyarakat malas untuk melakukan dan ketidaktahuan akan sebabakibatnya jika sampah menumpuk. Alternatif terbaik yaitu mengubah
pola perilaku masyarakat dengan sedikit menakut-takuti dampak
negatif jika tidak memilah sampah dan mengimi-imingi dampak positif
memilah sampah.
2. Program kampanye ini sangat baik dilakukan agar kedepannya
lingkungan kelurahan sarijadi Bandung menjadi lebih bersih dan
nyaman, selain itu dengan memilah sampah dapat menjadi berkah.
Berkah disini dimaksudkan dengan memilah sampah, kita dapat
menukarkan dengan tabungan sampah ke bank sampah dan dapat
memanfaatkan sampah rumah tangga sendiri menjadi barang bernilai.
3. Tujuan perancangan kampanye ini agar para ibu rumah tangga
mengetahui bagaimana cara pemilahan sampah rumah tangga dan juga
agar para ibu rumah tangga memahami bahwa pemilahan & sampah
rumah tangga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan
terciptanya lingkungan yang bersih.
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5.2

Saran

5.2.1

Saran terhadap masyarakat
Isu lingkungan sudah semakin marak muncul berbagai macam masalah

baru, permasalahan tentang sampah di kota Bandung sampai saat ini belum dapat
diatasi dengan tuntas. Sampah dihasilkan ketika manusia melakukan aktifitas,
sedangkan aktifitas manusia tidak mungkin untuk dihentikan pergerakannya dan
aktifitas manusia ada karena kebutuhan dan keinginan dari manusia. Padahal
banyak hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia selama melakukan
kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah membuang sampah rumah tangga
dengan cara terpilah. Dengan membuang sampah secara terpilah, secara tidak
langsung sudah menurunkan angka penumpukan sampah di titik pembuangan
sehingga lingkungan menjadi bersih dan hidup lebih nyaman. Jadi mulai dari
sekarang mulailah memilah sampah rumah tangga, ubah kebiasaan memilah
sampah, dan jadikan sampah sebagai barang bernilai.
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