
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota merupakan lingkungan buatan manusia yang dibentuk dalam waktu yang relatif 

panjang dan selalu bersifat dinamis. Banyak  permasalahan lingkungan yang terjadi di kota. 

Kerusakan lingkungan sangat erat kaitannya dengan kelangsungan interaksi sosial yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berlangsung secara resmi maupun yang tidak resmi. 

Kerusakan juga erat kaitannya dengan kecenderungan setiap pengguna lingkungan hidup untuk 

menikmati jasa lingkungan hidup tanpa menghiraukan efek pemanfaatan jasa lingkungan 

terhadap pihak lain (Lilin Budiati, 2012:68).  

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup pada sebagian masyarakat 

masih lemah dan perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga 

masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang 

kesadarannya tentang lingkungan hidup (Budiati,2012:2008). 

Seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang RI No.23 tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan sebagai berikut: 

(1) Lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain (pasal 1 ayat 1) 

(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat dan baik 

(pasal 5 ayat 1) 

(3) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dan 

pengelolaan lingkungan hidup (pasal 6 ayat 1) (Tangkilisan, 2014:2). 



 

 

Kota Bandung (Kota Madya) adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat.  Terletak di dataran 

tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Hal ini menjadikan Bandung 

sebagai salah satu kota tujuan wisata. Predikat sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata yang 

disandang Kota Bandung ini terbukti tidak pernah sepi dari pengunjung. Objek wisata yang 

ditawarkan terdiri dari wisata belanja, wisata hiburan, dan wisata budaya. Pada zaman dulu 

Bandung sangat terkenal dengan sebutan Kota Kembang karena keasrian lingkungannya dan 

kesejukan udaranya. Namun, sebutan Bandung sebagai  Kota Kembang mulai pudar karena 

keadaan yang sudah berubah  

Sifat konsumtif masyarakat telah menyebabkan sampah sebagai salah satu persoalan 

utama pencemaran lingkungan terutama bagi kota. Pada saat ini, Kota Bandung memproduksi 

1600 ton sampah pada tiap harinya. Hal ini meningkat sebanyak 100 ton dari tahun sebelumnya 

yang hanya 1500 ton per hari. Hal ini terjadi karena Kota Bandung menjadi kota wisata yang 

sangat diminati oleh banyak masyarakat yang bukan hanya masyarakat domestik saja melainkan 

juga mancanegara. Akan tetapi, hal ini tidak disertai dengan tempat pembuangan sampah yang 

seimbang. Pada saat ini Tempat Pembuangan Akhir sampah yaitu di TPA Sarimukti yang 

terletak  di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. TPA Sarimukti hanya 

mampu menampung sampah sebanyak 1200 ton perhari. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah 

sampah yang tersedia. Sekalipun pemerintah menyakinkan bahwa telah ditemukan beragam 

teknologi yang sanggup mendaur ulang sampah, namun hingga saat ini sampah masih menjadi 

persoalan (regional.kompas.com/02 Mei 2016). 

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan 

merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan. Dalam rangka peningkatan kapasitas 

pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya merumuskan 



 

 

dan melaksanakan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik (good environmental governance). Program tersebut adalah Program 

Adipura. Adipura adalah salah satu kegiatan yang memberikan penghargaan untuk kota bersih. 

Meraih penghargaan Adipura merupakan suatu  kegiatan yang dapat memberikan nilai positif 

bagi  masyarakat, karena tidak hanya menjadi kebanggan tersendiri bagi kota yang meraih 

penghargaan tersebut tetapi dengan mendapatkan penghargaan itu juga tentu juga mencerminkan 

keberhasilah masyarakat kota tersebut. 

Terinspirasi dari kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan, dalam 

mempertahankan penghargaan Adipura yang telah diraih oleh kota Bandung, pemerintah kota 

Bandung berinisiatif mengadakan sebuah kegiatan untuk membuat kota Bandung tetap menjadi 

kota bersih. Kegiatan tersebut dikenal dengan program Aditantra   

Kegiatan program Aditantra ini diikuti oleh seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kota 

Bandung. Tujuan  kegiatan Aditantra ini adalah mempersiapkan seluruh Kota Bandung agar 

layak dan memenuhi standar kriteria penilaian Adipura tingkat nasional dan menjadikan Kota 

Bandung sebagai contoh kota yang bersih. Salah satu kelurahan yang mengikuti kegiatan 

Aditantra ini adalah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru. 

Menanggapi permasalahan sampah, dalam kegiatan Aditantra ini, Kelurahan Cipadung 

menerapkan konsep Zero Waste Biogas. Konsep Zero Waste Biogas adalah sebuah konsep untuk 

menjadikan Kelurahan Cipadung benar-benar bersih dari sampah dan memanfaatkan sampah  

sebagai sumber daya kehidupan sehari-hari yang dapat dimanfaatkan (Hasil Wawancara 

Prapenelitian dengan Bapak Seklur Kelurahan Cipadung pada tanggal 2 Mei 2016).  

Selain memanfaatkan sampah organik, masyarakat Kelurahan Cipadung juga 

memanfaatkan sampah non-organik untuk meningkatkan pendapatkan mereka, Dimana 



 

 

masyarakat Kelurahan Cipadung mengumpulkan botol-botol bekas, kardus-kardus untuk 

kemudian mereka jual dan hasil penjualan tersebut kemudian mereka tabung di Bank Sampah. 

Dalam konsep Zero Waste Biogas, pemerintah setempat bekerja sama dengan sebuah lembaga 

yang disebut Posyantek. Posyantek adalah sebuah lembaga yang mengabdi pada masyarakat 

untuk membantu mendaur ulang sampah. Tujuan dari konsep Zero Waste  Biogas selain 

menjadikan lingkungan yang bebas dari sampah, konsep Zero Waste Biogas ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak Seklur 

Kelurahan Cipadung pada tanggal 2 Mei 2016) . 

Akan tetapi untuk mencapai keberhasilan konsep Zero Waste Biogas dalam kegiatan 

Aditantra sangat diperlukannya partisipasi masyarakat. Karena masyarakat sebagai tuan rumah 

yang benar-benar tahu bagaimana keadaan lingkungan mereka. Untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat perlunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya kebersihan. 

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial, tetapi merupakan 

bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Dalam buku Good Goverment  karya 

Budiati  menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. 

Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggenjala seiring kesadaran akan hak dan 

kewajiban masyarakat. 

 

Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan  keputusan baik secara langsung 

maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. 

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat, 

serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif (Budiati, 2012:50). 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai 

kegiatan Aditantra yang diikuti oleh Kelurahan Cipadung yang penulis tuangkan dalam judul: 



 

 

Pengaruh Program Aditantra Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat  Akan Keberihan 

(Kajian di  RW 03 Kelurahan Cipadung  Kecamatan Cibiru Kota Bandung). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Uraian latar belakang di atas menjelaskan, dewasa ini kerusakan lingkungan yang terjadi 

akibat sampah kian meningkat. Kerusakan lingkungan sangat erat kaitannya dengan 

kelangsungan interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang langsung secara 

resmi maupun yang tidak resmi. Kerusakan juga erat kaitannya dengan kecenderungan setiap 

pengguna lingkungan hidup untuk menikmati jasa lingkungan tanpa menghiraukan efek 

pemanfaatan jasa lingkungan ini terhadap pihak lain. Kerusakan lingkungan juga sangat erat 

kaitannya dengan menggejalanya keleluasan masing-masing pengguna jasa lingkungan untuk 

menghindar dari tanggung jawab. Singkat kata, kerusakan lingkungan sangat erat kaitannya 

dengan katidakberesan perilaku manusia. Salah satu  masalah lingkungan yang sering terjadi 

adalah masalah sampah. Selain membuat pemandangan menjadi tidak enak dipandang 

permasalahan sampah juga menyebabkan timbulnya penyakit. 

Untuk mengatasi masalah sampah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Nasional (BPLH) 

membuat sebuah kegiatan guna mengatasi sampah yang dikenal dengan kegiatan Adipura. 

Melihat dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan Adipura ini, pemerintah Kota Bandung 

mengadakan kegiatan Aditantra untuk mempertahankan kebersihan Kota Bandung dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan guna mendapatkan lingkungan yang 

baik dan nyaman. 

Oleh karena itu  masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh 

kegiatan Aditantra terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Pada 



 

 

penelitian ini, yang berlokasi di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, peneliti 

mengambil rujukan RW 03 yang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 174 . 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas program Aditantra di RW 03 Kelurahan Cipadung Kecamatan 

Cibiru Kota Bandung? 

2. Bagaimana  kesadaran masyarakat RW 03 Kelurahan Cipadung tentang pentingnya 

kebersihan? 

3. Apakah ada pengaruh antara efektivitas program Aditantra terhadap peningkatan 

kesadaran masyarakat akan kebersihan pada masyarakat RW 03 Kelurahan Cipadung 

Kecamatan Cibiru Kota Bandung? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Aditantra di RW 03 Kelurahan 

Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat RW 03 Kelurahan Cipadung tentang 

pentingnya kebersihan 

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas program Aditantra terhadap peningkatan 

kesadaran masyarakat akan kebersihan di RW 03 kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru 

Kota Bandung. 

 



 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Ada 

beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan Sosiologi 

dan memperkaya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan menjadi bahan masukan 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat 

khususnya masyarakat Kelurahan Cipadung mengenai pentingnya kesadaran tentang 

kebersihan guna mendapatkan lingkungan yang nyaman dan sehat karena  kebersihan 

lingkungan adalah tanggung jawab semua masyarakat. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Setiap orang tentu ingin memiliki lingkungan tempat tinggal yang layak, bersih dan 

nyaman. Akan tetapi tidak semua orang sadar akan pentingnya kebersihan. Kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya kebersihan menjadi hal yang sangat memprihatinkan pada saat 

ini. Ada pihak yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dibanding dengan kepentingan 

bersama.  

Kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia terutama beralasan demi 

meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Alam dan lingkungan memiliki kehendak atas 



 

 

manusia dan kehidupan manusia dikendalikan olehnya. Artinya, sebagai kekuatan sendiri, 

lingkungan memiliki sifat sangat menentukan kehidupan manusia. Alam dan lingkungan 

menentukan dan membentuk kepribadian, pola-pola hidup, organisasi sosial manusia (Susilo, 

2014:32).  

Pengelolaan lingkungan sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari para 

pelaku pembangunan, hal ini diperlukan mengingat berkelanjutan kualitas lingkungan di suatu 

wilayah akan mendukung keberlanjutkan aktivitas di wilayah tersebut. Walaupun demikian, 

masalah sampah di perkotaan masih merupakan masalah. Kastaman (2004) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah sampah ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih. Hal ini 

terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. 

2. Persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah. 

Padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

3. Terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya 

dana transportasi sampah.  

Mengetahuai pentingnya rasa kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah Kota Bandung 

berinisiatif mengadakan sebuah kegiatan untuk menarik kesadaran masyarakat dalam 

memelihara kebersihan lingkungan. Program ini dikenal dengan program Aditantra. Program 

Aditantra adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk 

wilayah kelurahan yang bersih. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perana dan 



 

 

kepedulian semua masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi 

lingkungan. 

 Kegiatan Aditantra sambut baik oleh masyarakat Kota Bandung, Salah satunya oleh 

masyarakat Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru yang juga mengikuti lomba Aditantra. Untuk 

bisa mendapatkan penghargaan Aditantra, pemerintah Cipadung  menerapkan konsep Zero 

Waste Biogas. Konsep Zero Waste Biogas adalah sebuah konsep untuk menjadikan Kelurahan 

Cipadung benar-benar bebas dari sampah. Dalam konsep Zero Waste Biogas sampah tidak 

dibuang begitu saja tetapi sampah dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk 

kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya kehidupan sehari-hari, 

pemerintah dan masyarakat mengubah sampah organik (nasi bekas, daun kering) menjadi bahan 

bakar gas. Sedangkan untuk sampah non-organik seperti botol bekas, kardus mereka kumpulkan 

lalu mereka jual ke Bank sampah, hasil dari penjualan sampah yang mereka dapatkan kemudian 

mereka menyimpannya di bank sampah sebagai bentuk tabungan. Hal ini membantu untuk 

meningkatkan taraf ekonomi. Adapun untuk sampah berbahaya seperti stereoform masyarakat 

mengubahnya menjadi sebuah karya lukis yang indah. Untuk  dapat menjalankan konsep Zero 

Waste Biogas, pemerintah Cipadung bekerja sama dengan posyantek. Posyantek adalah sebuah 

lembaga yang mengabdi kepada masyarakat untuk menangani  sampah. 

Pengelolaan lingkungan secara luas diartikan sebagai pengelolaan terhadap lingkungan 

hidup secara keseluruhan yang rumit, kompleks dan mendetail. Akan tetapi pada kenyataannya 

tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh ikhtiar manusia karena keterbatasan pengetahuan, 

pemahaman, kesadaran dan kemampuan manusia (Sofyan, 2010: 70). Banyak ahli ekologi yang 

menyatakan bahwa peranan populasi manusia dalam membentuk dunia sifatnya kian lama 

cenderung membuat kerusakan dan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dampak 



 

 

negatif didominasi oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sekunder (papan, 

sandang, pendidikan dan lain-lain), bahkan dalam memenuhi kebutuhan tersiernya manusia 

bebas untuk memilih sehingga dapat merubah pola hidup melalui budaya yang dimiliki                            

(Sofyan,2010:68). 

Dalam buku Ekologi Manusia (Sofyan, 2010:84) dijelaskan bahwa manusia merupakan 

Tema Sentral, yaitu manusia berperan secara fungsional menjadi eksklusif dengan beberapa 

alasan sebagai berikut: 

1. Dengan akal dan pikiran manusia menjadi berbudaya, dengan budaya manusia  bisa 

merubah tatanan alam dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. 

2. Dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupannya, manusia sangat 

dominan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. 

3. Manusia bukan hanya dominan dalam memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi 

manusia juga dominan dalam merusak sumber daya alam. 

4. Manusia selalu melakukan pencemaran di darat, laut dan udara sehingga 

menimbulkan berbagai macam dampak hayati, fisik, dan dampak sosial lain yang 

dapat merugikan banyak komponen alam termasuk komponen dirinya. 

5. Manusia memiliki ilmu pengetahuan sebagai media untuk meneliti, mempelajari, 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. 

6. Manusia menciptakan teknologi sebagai alat perpanjangan tangan ilmu pengetahuan 

dan sebagai alat untuk mengekspliotasi sumber daya alam. 

Paling kurang ada enam peran manusia secara fungsional yang pada hakikatnya 

memperkuat jati dirinya bukan hanya sebagai komponen alam akan tetapi manusia secara 

eksklusif berperan sebagai makhkluk yang paling berkompeten terhadap alam (Sofyan, 2010:86).  



 

 

Meminjam konsep tentang relasi individu-sistem dari Sosiolog Amerika, Talcott Parsons, 

Parsons menjelaskan bahwa upaya penyelamatan lingkungan bisa dilakukan melalui pendekatan 

yang mengacu kepada individu, dinyatakan baik-buruk lingkungan bergantung pada perilaku 

individu. Bersandar pada konsep Parsons, dinyatakan bahwa individu bisa melakukan peranan 

penting, baik merusak maupun memelihara lingkungan sebab individu memiliki perilaku 

voluntaristik. Perilaku voluntaristik mengandung pengertian bahwa setiap individu menggunakan 

bermacam-macam sarana untuk mencapai tujuan (Susilo, 2014:179). 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Fungsionalisme Struktural Talcott 

Parsons. Teori ini membahas empat skema penting yang dikenal dengan sebutan skema AGIL. 

Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh semua sistem sosial, 

meliputi sebagai berikut: 

1. Adaptation: fungsi yang amat penting. Sistem harus dapat beradabtasi dengan 

cara menanggulangi  situasi yang buruk dan sistem harus bisa meyesuaikan diri 

dengan lingkungan  

2. Goal attainment: sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utama 

3. Integrastion: sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan 

bagian bagian yang menjadi komponennya. 

4. Latency: sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola. Sebuah sistem 

harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural 

(Ritzer,2010:  ) 

  Untuk mencapai keefektivan program Aditantra guna meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya kebersihan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat 

Kelurahan Cipadung. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar 



 

 

salah satu tujuan dari pembangunan sosial, tetapi merupakan bagian yang integral dalam 

proses pembangunan sosial. Pastisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. 

Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggenjala seiring kesadaran akan hak dan 

kewajiban masyarakat (Budiati, 2012:123). 

   Efektivitas sendiri  menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai 

sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai 

dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku 

mencerminkan suatu program telah memperhatikan efektivitas oprasionalnya. Sebuah 

organisasi tidak hanya dituntut mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu 

bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien (Amirullah dan Haris Budiyono, 2004:8). 

  Untuk mencapai keefektivitasan kebijakan mengenai lingkungan tidaklah mudah. 

Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai sasaran 

yang diupayakan dan cara-cara bagaimana tujuan itu harus dicapai. Persepsi dan respon 

masyarakat terhadap kebijakan lingkungan dapat berbentuk kepatuhan  atau penolakan 

tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Tangkilisan, 2004: 104). 
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1.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

dilakukan, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawabannya yang diberikan baru berdasarkan pada 

teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2008:93) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh dari kegiatan Aditantra terhadap peningkatkan kesadaran akan 

kebersihan pada masyarakat RW 03 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 

 H1: Adanya pengaruh  dari kegiatan Aditantra terhadap peningkatkan kesadaran masyarakat 

akan kebesihan pada masyarakat RW 03 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota 

Bandung. 

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis didasarkan pada besaran nilai 

probabilitas atau signifikansi, dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.  



 

 

Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 


