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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan 

warga sepakat dengan diadakannya sosialisasi yang 

diselenggarakan oleh pimpinan RW setempat dengan terdapatnya 

aktivitas bank sampah. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pelaksanaan 

warga turut bekerja langsung di dalam program bank sampah, 

warga bekerja dalam aktivitas tersebut yang dilakukan secara 

gotong royong, tetapi didalam aktivitas tersebut terdapat pula 

warga yang tidak melaksanakan aktivitas tersebut di sebab kan 

terdapatnya aktivitas lain. Warga juga memberikan dalam bentuk 

tenaga, pikiran ataupun juga materi. 

3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil, partisipasi dalam 

memanfaatkan hasil dengan terdapatnya program bank sampah di 

RW 08 Merbabu Asih warga telah merasakan adanya manfaat dari 

aktivitas bank sampah tersebut dimana yang tadinya tidak dapat 

dilewati, saat ini dapat dilewati serta dinikmati. 

4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi dalam tahap ini warga ikut 

menilai hasil akhir dari pembangunan yang sudah dilaksanakan 

oleh RW 08 Merbabu Asih banyak warga yang menggap bahwa 

program dari bank sampah ini berguna serta bermanfaat untuk 

warga. 
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5.2 Saran 

Ada pula saran-saran yang akan peneliti berikan berdasarkan masalah- 

masalah yang ditemui disaat melaksanakan penelitian mengenai Partisipasi 

Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti Kota 

Cirebon, ialah: 

 Peneliti memberikan saran kepada pihak pengurus Bank Sampah 

Syariah RW 08 Merbabu Asih untuk melibatkan warga secara 

penuh dalam proses pembuatan keputusan serta evaluasi yang 

terdapat di Bank Sampah Syariah RW 08 Merbabu Asih. Tidak 

hanya itu, pengurus Bank Sampah Syariah RW 08 Merbabu Asih 

pula sebaiknya memberikan bimbingan kepada warga yang 

menjadi nasabah misalnya dengan membagikan pelatihan daur 

ulang. 

 Warga wajib terus dimotivasi oleh petugas Bank Sampah Syariah 

RW 08 Merbabu Asih untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah agar warga senantiasa percaya serta taat untuk turut 

mengelola sampah yang ada. 


