
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan pada 7 informan. Penyajian 

data hasil penelitian akan peneliti bagi menjadi tiga bagian. Bagian 

pertama berisikan gambaran tempat penelitian meliputi TPA dan 

Pemulung.  

Pada bagian kedua peneliti akan memaparkan data 

demografi informan yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, asal daerah, dan lama bekerja di TPA. Pada bagian 

ketiga peneliti akan mengulas hasil penelitian berupa hasil analisa 

tema yang mencakup deskripsi hasil wawancara mendalam semi 

terstruktur dan catatan lapangan tentang Gambaran Perilaku 

Personal Hygiene pemulung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Ngronggo, Kota Salatiga. 

Hasil  penelitian yang diperoleh akan peneliti bandingkan 

dengan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. 

4.1 Gambaran Wilayah Penelitian 

4.1.1 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngronggo terletak di 

Desa Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan 

Argomulyo, Kota Salatiga. TPA Ngronggo mulai di operasikan 



pada tahun 1994 sebagai TPA pengganti sebelumnya yang 

terletak di desa Pendem, Kec. Argomulyo dengan luas sekitar 

5,3 Ha dan kapasitasnya sekitar 6.042.000 m³ sampah. TPA 

ngronggo menerima sekitar 380 m³ sampah per harinya. 

Sistem yang di gunakan dalam mengelola sampah adalah 

control landfill, yakni sampah yang telah didapatkan diuruk 

kembali.  

TPA Nronggo berada dalam lingkup Dinas Tata Kota 

dan Tata Ruang Kota Salatiga bidang Bebersihan. Terdapat 

28 TPS yang tersebar di Salatiga dan setiap harinya apabila 

TPS tersebut penuh maka akan dibawa ke TPA Ngronggo. 

Setiap hari truk-truk dump pengangkut sampah berlalu-lalang 

membawa sampah ke TPA Ngronggo. Tidak hanya sampah 

dari TPS saja, tetapi sampah-sampah dari pabrik/industri-

industri besar maupun kecil juga langsung dibuang ke TPA 

ngronggo. 

4.1.2 Pemulung 

Tercatat sekitar 57 pemulung yang bekerja di  TPA 

Ngronggo. Sebagian besar pemulung berasal dari Desa 

Nronggo, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo. 

Setiap hari pemulung berangkat pagi hari untuk memulung, 

kemudian pada siang hari pulang untuk makan. Hal ini 

dikarenakan jarak antara TPA Ngronggo dengan Desa 



Ngronggo kelurahan Kumpulrejo cukup dekat yaitu sekitar ± 

200 m. Setelah itu pada siang hari mereka berangkat kembali 

ke TPA. Sejak TPA Ngronggo mulai dioperasikan pada tahun 

1994, pada saat itulah mulai ada pemulung.  

Tidak hanya para orang tua, tetapi dari semua kalangan 

usia juga ikut bekerja sebagai pemulung. Beberapa diantara 

pemulung tersebut berada pada kelompok umur remaja 

bahkan diantaranya masih ada yang di bawah umur. Mereka 

mengambil sampah an-organik berupa plastik, kertas atau 

kardus, besi atau logam dan botol yang kemudian mereka jual 

kepada pengepul.  

   Gambar 1 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngronggo 

 
Sumber : data primer, 2013 

 

 

 

 



4.2 Karakteristik Informan 

Tabel 1 karakteristik Informan  

Kriteria I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 

Inisial Ny.S

F  

Sdr. M  Ny. S  Tn. Ra Ny. Ru Tn. I  Ny. T  

Umur  58 25 70 40 55 30 72 

Jenis 

Kelamin 

P  L  P  L  P  L  P  

Pendidik

an  

- Sd  - - - Sd  - 

Asal 

Daerah  

Desa 

Ngro

nggo 

Desa 

Ngron

ggo 

Desa 

Ngro

nggo 

Desa 

Ngron

ggo 

Desa 

Ngron

ggo 

Desa 

Ngro

nggo 

Desa 

Ngro

nggo 

Lama 

bekerja 

di TPA 

± 20 
tahu
n 

8 

tahun 

± 20 

tahu

n 

± 20 

tahun 

± 20 

tahun 

15 

tahu

n 

± 20 

tahu

n 

Sumber : data primer, 2013 

Table 1 di atas menunjukan bahwa semua informan 

berasal dari wilayah setempat yaitu di Desa Ngronggo, 

Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo kota salatiga. 

Sebagian besar pemulung telah lama memulung dan rata-rata 

para pemulung berpendidikan rendah dan tidak bersekolah. 

Semua informan adalah pemulung yang selalu aktif memulung 

setiap hari. 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Kebersihan Tangan, Kuku dan Kaki 

Dari wawancara yang dilakukan dengan 7 informan di 

ketahui bahwa mereka menganggap dengan mencuci 

tangan dapat menjaga tangan tetap bersih. Semua informan 



selalu mencuci tangan di rumah setelah memulung yaitu  

saat siang dan sore hari. hal ini dikarenakan Saat siang para 

pemulung pulang terlebih dahulu untuk makan, setelah itu 

berangkat lagi ke TPA. Saat mencuci tangan semua 

informan tidak selalu menggunakan sabun dan air yang 

mengalir. Pernyataan di atas dapat didukung dengan 

kutipan wawancara berikut ini. 

“tangan ki keno sampah ngene, dadi y kudu wisoh mas.” 
(tangan terkena sampah seperti ini jadi ya harus cuci 
tangan) 
I1 (35 – 38 ) 
“ Y pokoknya saya mesti selalu cuci tangan mas neg habis 
dari sini, wong ya kotor begini  kog “ 
I2 (25-28) 
“nggeh mas wisohe sonten kaleh neg siang niko wangsul 
ajeng nedi.”(iya mas cuci tangannya sore dan siang hari 
pulang untuk makan)” 
I3 (32 – 35) 
“nggeh kadang mbeto sabun kadang nggeh mboten, neg 
saben wangsul saking mpriki niku, kulo langsung cuci 
tangan mas,”(kadang pakai kadang tidak, tapi setiap selesai 
pulang dari sini langsung cuci tangan) 
I5 (38 – 44) 

Dari hasil wawancara dengan 7 Informan, mereka 

mengatakan dengan memotong kuku secara teratur dapat 

menjaga kuku tetap bersih, sehat dan tidak mudah kotor. 

Alasan lain yang hampir semua informan ungkapkan adalah 

kalau kukunya panjang akan terasa sakit saat memulung. 

semua informan selalu memotong kukunya saat sudah 

panjang. Hal ini didukung dengan kutipan wawancara 

berikut ini. 



“kukune neg dowo ki sakit mas neg damel mundut 
sampah.(kuku kalau panjang sakit untuk mengambil 
sampah) 
I1(84-87) 
“Nggeh neg mpun dowo to mas”(ya kalau sudah panjang to 
mas) 
I3 (83-85) 
“neg kukune dowo niku damel mulung ngoten sakit mas” 
(kalau kukunya panjang digunakan memulung sakit) 
I7 (64 – 67) 

Informan 3 dan 4 mengatakan mencuci kaki adalah hal 

yang perlu untuk dilakukan karena dapat menjaga kaki tetap 

bersih, namun saat mencuci kaki hanya dilakukan saat 

mandi saja. Sepengetahuan informan 3 dan 4 mencuci kaki 

adalah hal yang dilakukan saat mandi saja. Informan 3 dan 

4 tidak pernah mencuci kaki selain saat mandi. Informan 1, 

2, 5, 6 dan 7 menganggap mencuci kaki adalah hal yang 

tidak penting untuk menjaga kebersihan kaki. Informan 2, 5, 

6 dan 7 tidak penah mencuci kaki. Sedangkan informan 1 

menganggap mencuci kaki tidak penting karena saat mandi 

sudah mencuci kaki. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara berikut. 

“emm mboten tek penting ketoe (tidak terlalu), malah ra tau 
(tidak pernah) mencuci kaki mas.” 
I2 (80 – 83) 
“nggeh kersane sikile gen resik,wong nggeh sabendinten 
keno sampah terus, kudu wisoh mas gen resik.”(ya biar 
bersih kakinya, setiap hari kena sampah terus jadi harus 
harus cuci kaki biar bersih) 
I3 (91 – 97) 
“ya mas, wisoh sikile neg pas adus tog” (mencuci kaki saat 
mandi saja) 
I4 (65 – 67) 



4.3.2 Kebersihan Kulit 

Dari hasil wawancara dengan 7 informan didapatkan 

hasil bahwa semua informan menganggap mandi dan 

mengganti baju adalah hal yang penting untuk dilakukan 

karena dapat menjaga tubuh tetap bersih, sehat dan tidak 

bau. Dalam prakteknya semua informan selalu mandi setiap 

hari 1x setelah selesai memulung di sore hari dan selalu 

menggunakan sabun. Informan 1, 2, 4, 6 dan 7 selalu 

menggati baju 2x sehari yaitu pagi sebelum memulung dan 

sore setelah memulung. Informan 3 dan 5 mengganti baju 

hanya 1x sehari yaitu saat selesai memulung disore hari. 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara berikut. 

“nggeh penting tow mas, mengkeh pripun neg kumpul kaleh 
tonggo neg awake taseh mambu ngeten niki?” (ya penting to 
mas, nanti bagaimana kalau kumpul sama tetangga kalau 
kalau bau seperti ini) 
I1(107-113) 
“neg bar adus niko mas, kaleh nak esuk arep ting mpriki 
mesti ganti baju.”(kalau habis mandi sama pagi mau kesini 
pasti ganti baju) 
I1(143-147) 
“nggeh pakaiane reget keno sampah, kudu 
salin.”(pakaiannya kotor terkena sampah,harus mengganti 
baju) 
I3(43-46) 
“biar bersih to mas bajunya, masak nanti baju sing buat 
mulung dipakai lagi, ya bau to mas” 
I4(92-95)  
“nggeh sore niko neg mpun wangsul saking mpriki”(sore 
kalau sudah pulang dari sini) 
I5(96-98) 
“nggeh mas, neg esuk mboten siram” (iya mas, kalau pagi 
tidak mandi) 
I7(96-98) 



 
4.3.3 Kebersihan Rambut 

Seluruh informan mengatakan dengan keramas dapat 

menjaga rambut tetap bersih dan tidak gatal. Semua 

informan selalu keramas menggunakan sampo. informan 2, 

4, dan 6 selalu keramas setiap hari 1x, sedangkan 4 

informan I1, I3, I5 ,dan I7 membersihkan rambut atau 

keramas setiap 2 – 4 hari sekali. Pernyataan di atas dapat 

didukung dengan kutipan wawancara berikut ini. 

“nggeh penting tow mas, mengkeh neg mboten karmas 
nggeh gatel to mas.” (ya penting to mas, nanti kalau tidak 
keramas gatal) 
I1 (151 – 155) 
“iya tow mas, setiap hari selalu keramas” 
I2(123-124) 
“mboten mesti mas, kadang nggeh tigang dinten pisan” 
(tidak pasti kadang 3 hari sekali) 
I3(165-167) 

4.3.4 Kebersihan Gigi dan Mulut 

Dari hasil wawancara dengan 7 informan, diketahui 

bahwa informan 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 menganggap dengan 

menggosok gigi secara teratur dapat menjaga kesehatan 

gigi dan mulut. Informan 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 selalu 

menggosok gigi setiap hari 2 kali pagi dan sore hari. 

Informan 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 juga sudah mempunyai sikat gigi 

sendiri, namun semua informan tidak  pernah memeriksakan 

gigi secara rutin paling tidak 6 bulan sekali ke dokter. 

Informan 3 sudah tidak mempunyai gigi dan tidak pernah 



melakukan apapun untuk menjaga kesehatan gigi dan 

mulut. Hal ini didukung dengan hasil wawancara berikut. 

“kulo malah dereng nate  prekso ting dokter mas” (saya 
malah belum pernah memeriksakan ke dokter) 
I1(194-197) 
“pagine itu neg pas habis bangun tidur, neg sore pas 
mandi.” 
I2(147-148) 
“walah mpun mboten gadah untu mas,untune mpun 
entek.”(sudah tidak punya gigi,giginya sudah habis) 
I3 (180 – 183) 
“nggeh gen sehat untune”(biar sehat giginya) 
I5(149-150) 
“biar ndak sakit gigi, biar giginya sehat mas” 
I6(127-128) 

4.3.5 Kebersihan Mata 

Setelah melakukan wawancara dengan 7 Informan, 

didapatkan hasil bahwa informan 2 dan 6 menganggap cara 

untuk menjaga kebersihan mata adalah dengan mencuci 

muka yaitu pada saat mencuci muka, mata dibersihkan 

dengan menggunakan jari. Informan selalu melakukan hal 

ini saat pagi hari. Informan 1, 3, 4, 5 dan 7 tidak pernah 

melakukan apapun untuk menjaga kebersihan mata. Mereka 

mengatakan mata mereka sehat dan tidak pernah sakit 

sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi mereka untuk 

tidak melakukan kegiatan apapun dalam rangka menjaga 

kesehatan mata. Hal ini didukung dengan kutipan hasil 

wawancara berikut. 



“malah ra teg gateke mas(kurang memperhatikan) neg 
tentang kebersihan mata. Ya paling cuci muka mas sambil di 
bersihkan pakai jari” 
I2 (185 – 189) 
“Ket biyen niku mpripat kulo nggeh ngeten niki mboten 
pernah tak kapak – kapake mas” (dari dulu mata saya ya 
seperti ini, tidak pernah saya apa – apakan) 
I3 (206 – 210) 
“kurang tau mas, ndak pernah di apa – apain ik, kalau sakit 
ya paling belek.en itu lo mas, dikasih tetes mata sembuh” 
I4 (143 – 146) 
“mboten ngertos mas, mboten tau tak kapak kapake mas 
mpripate” (tidak tahu, tidak pernah saya apa – apakan mas 
matanya) 
I5 (193 – 196) 
 

4.3.6 Kebersihan Telinga 

Dari hasil wawancara dengan 7 Informan, diketahui 

bahwa semua informan menganggap membersihkan telinga 

adalah hal yang penting untuk dilakukan karena dapat 

menjaga telinga tetap bersih, sehat dan tidak gatal. Semua 

informan selalu membersihkan telinganya secara teratur 

dengan menggunakan cutton bud. Informan 1 dan 4 

membersihkan telinganya sekitar 1-2x dalam seminggu, 

sedangkan Informan 2, 3, 5, 6 dan 7 membersihkan telinga 

saat sudah terasa gatal. hal ini didukung dengan kutipan 

wawancara berikut. 

“nggeh gen kersane resik mas, mboten gatel” (biar bersih, 
tidak gatal) 
I1 (223 – 225) 
“mboten mesti mas, nggeh neg kupinge mpun gatel niko 
langsung tak resik.i.” (tidak pasti mas, ya kalau sudah gatal 
langsung tak bersihkan.) 
I3 (247 – 251) 



“ya kira – kira seminggu sekali, ndak mesti mas. neg sudah 
gatel gitu langsung tak bersihkan mas” 
I4 (173 – 175) 
 

4.3.7 Kebersihan Hidung 

Dari hasil wawancara dengan 7 Informan, diketahui 

bahwa informan 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak pernah melakukan 

perawatan apapun dalam menjaga kebersihan hidung, 

sedangkan informan 2 menganggap mencuci muka adalah 

hal yang dapat dilakukan menjaga kebersihan hidung yaitu 

dengan cara dilap pakai jari pada saat mencuci muka. Hal 

ini didukung dengan kutipan hasil wawancara berikut. 

“nggeh sami mas, irung kulo mboten tau tak kapak – 
kapake, irung kulo nggeh sehat – sehat mawon ik.”(ya sama 
mas, hidung saya tidak saya apa – apakan ya sehat – sehat 
saja) 
I1 (210 – 215) 
“ya cuci muka itu.” 
I2 (219) 
“dilap pake jari hidungnya” 
I2 (201) 
“sami mas, mboten tau tak kapak – kapake.” (sama mas, 
belum pernah saya apa - apakan) 
I7 (196 – 198) 
 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Kebersihan Tangan, Kuku dan Kaki 

Semua informan mengatakan mencuci tangan dapat 

menjaga tangan tetap bersih. Asumsi peneliti mengenai 

pengetahuan informan mengenai kebersihan tangan cukup. 

Semua informan selalu mencuci tangan setiap hari yaitu 

pada saat siang sebelum makan dirumah, dan sore hari 



setelah selesai memulung. Hal ini berbeda dengan yang di 

ungkapkan oleh Ide (2007) bahwa mencuci tangan 

dilakukan pada saat sebelum makan atau menyentuh 

makanan, setelah menggunakan kamar mandi, memegang 

hewan, sebelum dan setelah memegang orang sakit serta 

saat tangan terlihat kotor. Pada saat mencuci tangan, 

semua informan tidak selalu menggunakan sabun dan air 

mengalir. Hal ini berbeda dengan pernyataan CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention) dan American society 

for Microbiologi dalam Ide (2007) yang menyatakan mencuci 

tangan yang benar, pertama basahi tangan dengan air 

mengalir lalu gosokan sabun secara merata pada tangan, 

kuku sampai siku minimal 10-15 detik selanjutnya bilas 

dengan air, kemudian keringkan tangan dengan handuk 

bersih atau tisu sekali pakai. Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya sikap yang belum benar dari semua informan. 

Asumsi peneliti mengenai nilai dan kepercayaan informan 

mengenai kebersihan tangan, mereka percaya bahwa 

dengan mencuci tangan saat selesai memulung tidak selalu 

menggunakan sabun dan air mengalir, tangan sudah bersih. 

Semua informan mengatakan memotong kuku dapat 

menjaga kuku tetap bersih, sehat dan tidak mudah kotor. 

Alasan lain yang hampir semua informan ungkapkan adalah 



kalau kukunya panjang akan terasa sakit saat memulung. 

Hal ini telah sejalan dengan ungkapan Uliyah dan Hidayat 

(2008) bahwa menjaga kebersihan kuku merupakan salah 

satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri 

karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh 

melalui kuku serta menjaga kuku terlihat sehat dan bersih. 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengetahuan yang 

cukup dari pemulung. Semua informan selalu memotong 

kukunya saat sudah panjang. Hal ini telah sejalan dengan 

pernyataan Mulyani (2007) bahwa kuku sebaiknya dipotong 

minimal 1x dalam seminggu atau saat terlihat panjang. 

dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya sikap yang 

benar dari informan. Asumsi peneliti mengenai nilai dan 

kepercayaan informan mengenai kebersihan kuku, mereka 

percaya bahwa dengan memotong kuku saat sudah panjang 

akan menjaga kuku tetap bersih. 

Informan 3 dan 4 mengatakan dengan mencuci kaki, 

maka dapat menjaga kebersihan kaki, namun saat mencuci 

kaki hanya dilakukan saat mandi saja. Sepengetahuan 

informan 3 dan 4 mencuci kaki adalah hal yang dilakukan 

saat mandi saja. Informan 1, 2, 5, 6 dan 7 menganggap 

mencuci kaki adalah hal yang tidak penting untuk menjaga 

kebersihan kaki. Dalam penelitian ini ditemukan adanya 



pengetahuan pemulung yang masih kurang. Informan 3 dan 

4 mencuci kaki saat mandi saja. Informan 1, 2, 5, 6 dan 7 

tidak pernah mencuci kaki saat selesai memulung siang dan 

sore hari atau saat kaki terlihat kotor terkena sampah. Hal 

ini tidak selaras dengan pernyataan Mulyani (2007) yang 

menyatakan mencuci kaki yang benar dilakukan setelah 

beraktivitas atau saat kaki terlihat kotor dan sebelum pergi 

tidur. Asumsi peneliti mengenai sikap pemulung dalam 

menjaga kebersihan kaki masih belum benar. Dalam 

penelitian ini ditemukan adanya kepercayaan dari informan 

1, 2, 5, 6 dan 7 bahwa mencuci kaki adalah hal yang tidak 

perlu untuk dilakukan. Informan 3 dan 4 percaya bahwa 

dalam menjaga kebersihan kaki dapat dilakukan dengan 

mencuci kaki dan hal itu dilakukan saat mandi saja.  

4.4.2 Kebersihan Kulit 

Semua informan mengatakan mandi dan mengganti 

baju dapat menjaga tubuh tetap bersih, sehat dan tidak bau. 

Hal ini sejalan dengan ungkapan Mulyani (2007) bahwa 

dengan mandi setiap hari dapat menghilangkan kotoran, bau 

badan, keringat dan membuat rasa nyaman. Dalam 

penelitian ini ditemukan adanya pengetahuan informan yang 

cukup mengenai kebersihan kulit. Informan 3, 5 dan 6 selalu 

mengganti baju sehari 1x saat sore hari dan informan I1, I2, 



I4 dan I7 mengganti baju dalam sehari 2x saat pagi hari dan 

sore hari. Hal ini telah selaras dengan pernyataan Mulyani 

(2007) bahwa mengganti pakaian secara teratur merupakan 

salah satu cara menjaga kebersihan kulit dan dalam 

mengganti pakaian, minimal dilakukan 1x dalam sehari. 

Semua informan mandi saat sore hari setelah selesai 

memulung dan selalu menggunakan sabun. Hal ini tidak 

sejalan dengan pernyataan mulyani (2007) yang 

menyatakan mandi sebaiknya dilakukan secara rutin 

minimal 2 kali sehari dan selalu menggunakan sabun. 

Asumsi peneliti bahwa sikap pemulung mengenai 

kebersihan kulit masih kurang. Hal ini dikarenakan semua 

informan hanya mandi 1 kali. Dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan kepercayaan informan bahwa semua informan 

percaya bahwa mandi 1 kali sehari sudah cukup untuk 

menjaga kebersihan kulit. 

4.4.3 Kebersihan Rambut 

Semua informan mengatakan dengan keramas dapat 

menjaga rambut tidak gatal, bersih dan sehat. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Mulyani (2007) bahwa keramas dengan 

menggunakan sampo atau bahan pembersih rambut lainya, 

dapat menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Asumsi 

peneliti bahwa pengetahuan pemulung mengenai 



kebersihan rambut sudah cukup. Informan 2, 4, dan 6 selalu 

keramas setiap hari dan selalu menggunakan sampo, 

sedangkan informan 1, 3, 5 dan 7 membersihkan rambut 

atau keramas setiap 2-3 hari sekali dan selalu 

menggunakan sampo. Hal ini sejalan dengan apa yang di 

ungkapkan oleh Mulyani (2007) bahwa dalam menjaga 

kebersihan rambut dapat dilakukan dengan keramas 

minimal dua kali dalam seminggu. Dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan sikap yang benar dari informan dalam 

menjaga kebersihan rambut. Asumsi peneliti mengenai nilai 

dan kepercayaan informan mengenai kebersihan rambut, 

bahwa mereka percaya bahwa rambut perlu dibersihkan. 

4.4.4 Kebersihan Gigi dan Mulut 

Dalam penelitian ini menemukan adanya pengetahuan 

pemulung yang cukup. Informan 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 

menganggap menggosok gigi dapat menjaga gigi tetap 

sehat, bersih dan tidak sakit. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Perry dan Potter (2006) bahwa dengan 

menggosok gigi dapat membersihkan gigi dari plak, bakteri 

dan mengurangi ketidaknyamanan yang dihasilkan dari bau 

dan rasa yang tidak nyaman. Informan 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 

menggosok gigi secara teratur setiap hari setiap pagi dan 

sore hari sedangkan informan 3 tidak pernah melakukan 



perawatan apapun untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut 

karena tidak mempunyai gigi lagi. Hal ini tidak sejalan 

dengan pernyataan Perry dan Potter (2006) bahwa dalam 

menjaga kebersihan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan 

menggosok gigi secara teratur minimal di lakukan 4 kali 

sehari yaitu setiap selesai makan dan sebelum tidur. Asumsi 

peneliti bahwa sikap pemulung untuk menjaga kebersihan 

gigi masih kurang. Menggosok gigi harus selalu dilakukan 

saat selesai makan dan sebelum tidur. Apabila hal ini tidak 

dilakukan maka akan memperbesar resiko pemulung untuk 

terkena beberapa penyakit yang mungkin muncul akibat 

perawatan gigi dan mulut yang buruk seperti karies, 

gingivitis (radang gusi), dan sariawan. Dalam penelitian ini 

ditemukan adanya kepercayaan pemulung bahwa informan 

1, 2, 4, 5, 6, dan 7 tidak perlu dan tidak pernah 

memeriksakan gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali 

karena mereka percaya bahwa tidak memeriksakan gigi pun 

sudah sehat dan gigi tidak pernah sakit. Hal ini tidak sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Perry dan Potter (2006) 

yang mengatakan menggosok gigi harus menggunakan 

sikat gigi sendiri dan minimal setiap 6 bulan sekali 

memeriksakan gigi ke dokter. 

 



4.4.5 Kebersihan Mata 

Menurut informan 1 dan 3  mata tidak perlu 

dibersihkan karena tidak dibersihkan pun, matanya sudah 

sehat dan tidak pernah sakit. Informan 2 dan 6 

mengungkapkan dalam menjaga kebersihan mata dengan 

mencuci muka dan Informan 4, 5 dan 7 tidak mengetahui 

bahwa mata perlu dibersihkan. Asumsi peneliti bahwa 

pengetahuan pemulung mengenai kebersihan mata masih 

kurang. Pada penelitian ini menunjukan bahwa sikap 

informan 1, 3, 4, 5 dan 7 lebih mengabaikan dan memilih 

untuk tidak melakukan apapun dalam menjaga kebersihan 

mata. Sikap informan 2 dan 6 adalah dengan mencuci 

muka, yaitu saat mencuci mata, mata dibersihkan dengan 

jari tangan. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan 

Sumantoro dan Hermanto (2008) yang mengatakan 

menjaga kesehatan dan kebersihan mata dapat dilakukan 

dengan cara mengusap kotoran pada mata dari sudut mata 

bagian dalam ke sudut mata bagian luar mata mengunakan 

kain yang lembut dan bersih serta selalu melindungi mata 

dari kemasukan debu dan kotoran. Dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan adanya nilai-nilai dan kepercayaan 

yang dimiliki oleh informan 1,3,4,5 dan 7 mereka percaya 

bahwa mata yang tidak dibersihkan pun tetap bersih dan 



sehat. Sedangkan informan 2 dan 6 percaya bahwa mata 

dibersihkan melalui membasuh wajah dengan menggurakan 

jari tangan. 

4.4.6 Kebersihan Telinga 

Menurut seluruh informan menjaga kebersihan telinga 

adalah hal yang perlu untuk dilakukan karena dapat 

menjaga telinga tetap bersih, tidak gatal dan sehat. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa informan cukup mengetahui 

mengenai kebersihan telinga. Semua informan selalu 

membersihkan telinga dengan menggunakan cutton bud. 

Informan 1 dan 4 membersihkan telinganya sekitar 1-2x 

dalam seminggu, sedangkan informan 2, 3, 5, 6 dan 7 

membersihkan telinga saat sudah terasa gatal. Hal ini telah 

selaras dengan yang diungkapkan Mulyani (2008) bahwa 

dalam menjaga kebersihan telinga dapat dilakukan secara 

rutin sekitar 1-2 kali dalam seminggu. Pada saat 

membersihkan harus dilakukan dengan hati-hati 

menggunakan alat yang bersih dan aman. Hal ini juga 

diperkuat dengan ungkapan Potter dan Perry (2006) yang 

menyatakan dalam membersihkan telinga tidak di 

perbolehkan menggunakan alat yang tajam seperti peniti. 

Asumsi peneliti mengenai sikap informan dalam menjaga 

kebersihan telinga telah benar. Asumsi peneliti mengenai 



nilai dan kepercayaan informan mengenai kebersihan 

telinga, mereka percaya bahwa telinga perlu dibersihkan. 

4.4.7  Kebersihan Hidung 

Dalam penelitan ini menemukan adanya 

pengetahuan yang kurang dari pemulung. Informan 2 

menganggap mencuci muka merupakan salah satu cara 

untuk menjaga kebersihan hidung dan informan 1, 3, 4, 5, 6 

dan 7 tidak mengetahui bahwa hidung perlu dibersihkan. 

Informan 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak melakukan apapun untuk 

menjaga kebersihan hidung. Informan 2 membersihkan 

hidung dengan jari tangan saat mencuci muka. Hal ini tidak 

sejalan dengan pernyataan Potter dan Perry (2006) bahwa 

dalam menjaga kebersihkan hidung dapat dilakukan dengan 

menggunakan kapas, sapu tangan atau tisue yang bersih 

dengan cara mengangkat sekresi hidung secara lembut. Hal 

ini merupajkan kebersihan harian yang diperlukan. Di dalam 

penelitian ini ditemukan adanya sikap yang kurang tepat dari 

pemulung tentang kebersihan hidung. Asumsi peneliti 

mengenai nilai dan kepercayaan informan mengenai 

kebersihan hidung bahwa informan 2 percaya kebersihan 

hidung dapat dilakukan dengan cara mencuci muka. 

Sedangkan informan 1,3,4,5,6,7 mempercayai bahwa 

hidung tidak perlu dibersihkan.   



4.5 Keterbatasan Penelitian 

Dari awal penulisan skripsi berupa proposal skripsi sampai 

pada penelitian, ada beberapa kekurangan dan keterbatasan 

peneliti. 

1. Peneliti kesulitan dalam mencari referensi yang 

berhubungan dengan judul skripsi yaitu perilaku personal 

hygiene pemulung. 

2. Selama proses wawancara peneliti kesulitan dalam 

menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah 

dipahami oleh informan sehingga hasilnya ada jawaban 

yang menyimpang jauh dari pertanyaan yang dimaksudkan 

oleh peneliti 


