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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Simpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Proporsi mahasiswa yang sudah melakukan perilaku pengelolaan sampah 

plastik dengan baik yaitu sebesar 57,5%.  

b. Responden mayoritas berjenis kelamin wanita (86%), sebagian besar 

berada di angkatan 2021 (43,3%) dan sebagian besar berada di Program 

Studi Kesehatan Masyarakat program Sarjana (28,5%), serta bertempat 

tinggal di Jabodetabek.  

c. Responden laki-laki mempunyai proporsi lebih banyak (60,4%) dari pada 

responden perempuan (39,7%) untuk tidak melakukan pengelolaan 

sampah plastik. Responden dengan pengetahuan kurang mempunyai 

proporsi lebih banyak (64%) dari pada responden yang memiliki 

pengetahuan baik (55%) untuk melakukan pengelolaan sampah plastik. 

Sedangkan responden dengan sikap positif mempunyai proporsi lebih 

banyak (60,6%) dari pada responden yang memiliki sikap negatif 

(52,9%) untuk melakukan pengelolaan sampah plastik. 

d. Responden yang memiliki sarana dan prasarana mempunyai proporsi 

lebih banyak (63,3%) dari pada responden yang tidak memiliki sarana 

dan prasarana (45,1%) untuk melakukan pengelolaan sampah plastik. 

e. Responden yang mengalami keterpaparan media informasi mempunyai 

proporsi lebih banyak (62,7%) dari pada responden yang tidak 

mengalami keterpaparan media informasi (50%) untuk melakukan 

pengelolaan sampah plastik. 

f. Variabel yang mempunyai hubungan dengan perilaku pengelolaan 

sampah plastik yaitu jenis kelamin (p-value = 0,011) < 0,05, sarana dan 

prasarana (p-value = 0,002) < 0,05, serta keterpaparan media informasi 

(p-value = 0,022) < 0,05.  
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g. Variabel yang tidak mempunyai hubungan dengan perilaku pengelolaan 

sampah plastik yaitu pengetahuan (p-value = 0.156) > 0,05 dan sikap (p-

value = 0,184) > 0,05.  

 

V.2 Saran  

a. Bagi Responden 

1. Meningkatkan wawasan dan tanggung jawab mengenai pengelolaan 

sampah plastik melalui seminar, workshop, atau kegiatan lainnya 

2. Mengikuti media sosial berbasis lingkungan  

3. Dapat melibatkan pihak ketiga untuk pengolahan akhir sampah plastik 

b. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta 

1. Mengedukasi dam mewadahi mahasiswa untuk mengadakan seminar, 

workshop, atau kegiatan lainnya mengenai pengelolaan sampah plastik 

2. Mempromosikan kegiatan program Bank Sampah Go Clean Nature 

dari BEM Universitas dalam mengelola sampah sebagai wujud peduli 

lingkungan 

c. Bagi Instansi Pemerintahan 

1. Memfasilitasi sarana dan prasarana persampahan di berbagai daerah 

untuk meningkatkan kebersihan di masyarakat sekaligus memudahkan 

petugas kebersihan dalam mengelola sampah 

2. Dinas lingkungan melakukan sosialisasi dan pembinaan agar 

pengelolaan sampah berjalan selaras baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut menggunakan instrumen 

wawancara secara mendalam atau observasi agar dapat diketahui hasil 

lebih rinci. 

2. Menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui ada faktor lain 

yang berhubungan dengan pengelolaan sampah plastik. 

3. Melakukan uji multvariat untuk mengetahui faktor dominan yang 

berhubungan dengan pengelolaan sampah plastik.  

 


