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luaran pengabdian ini adalah jurnal nasional dan publikasi online agar kegiatan ini dapat 

menjadi inspirasi bagi pembacanya. 
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RINGKASAN 
 

 
 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATUJAYA KARAWANG 

DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN 
 

 
 
 

Prastiti Laras Nugraheni, Vania Zulfa Program 

Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Jakarta 

 
 

 
Desa Segaran merupakan salah satu desa yang terletak di Kawasan Candi Batujaya, Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat. Desa Segaran memiliki potensi wisata budaya berupa kompleks 

percandian yang menarik. Namun sayangnya kondisi Desa Segaran masih perlu ditingkatkan. 

Ditemukan banyak kasus balita menderita gizi buruk, hal ini menunjukkan rendahnya ketahanan 

pangan di daerah tersebut. Ditemukan juga bahwa ada banyak pekarangan tanah di rumah-rumah 

penduduk yang tidak digunakan dengan benar untuk menanam tanaman lokal, tetapi malah 

menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Padahal pelestarian lingkungan dapat 

dilakukan untuk menambah daya tarik Desa Segaran sebagai salah satu objek wisata budaya yang 

berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi 

masyarakat Desa Segaran dalam rangka menciptakan pariwisata yang berkelanjutan di Desa 

Segaran melalui pengelolaan sampah menjadi kompos dan pemanfaatan lahan pekarangan. 

Pemberdayaan ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tetapi juga dapat 

memperindah desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan di Museum Situs Batujaya Karawang 

dengan target ibu rumah tangga usia produktif. Pemberdayaan masyarakat ini menghasilkan 

masyarakat Desa Segaran Batujaya yang terampil dalam mendaur ulang sampah menjadi kompos 

serta  budidaya tanaman. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini diharapkan masyarakat 

Desa Segaran dapat mengaplikasikan keterampilan yang didapatkan untuk melestarikan situs 

budaya yang menjadi daya tarik wisata daerahnya dan meningkatkan status gizi masyarakatnya.  

 

 

Kata kunci : Pembangunan berkelanjutan, Candi Batujiwa, Pelestarian Lingkungan, Wisata 

Budaya. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Analisis Situasi 

 
Kabupaten Karawang selama ini dikenal sebagai lumbung padi Nasional, ternyata 

selain itu karawang juga memiliki potensi sumberdaya arkeologi yang unik sejak masa 

prasejarah, yaitu Candi Situs Batujaya. Candi Batujaya memiliki daya tarik yang besar sehingga 

pada setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Lonjakan jumlah pengunjung yang 

sangat tinggi terjadi pada waktu perayaan hari raya Waisak terutama pada candi Jiwa yang telah 

dipugar. Oleh karena itu objek wisata candi batujaya memiliki potensi untuk dikembangkan 

menjadi Desa Wisata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Candi Jiwa Batujaya 
 

 

Namun berdasarkan hasil observasi pendahuluan, di Desa Segaran Kecamatan 

Batujaya diketahui masih minimnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Masih banyak 

ditemui sampah-sampah yang berserakan dan menggunung di pinggir-pinggir jalan. Sampah 

merupakan masalah lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena tidak hanya 

merusak lingkungan tetapi juga dapat menimbulkan munculnya wabah penyakit. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan 

atau proses alam yang berbentu padat. Sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber 

sampah yang cukup besar dalam peningkatan sampah di suatu lingkungan, sehingga 

keberadaan sampah rumah tangga tidak dapat dihindarkan. Selain itu juga banyak sekali 

pekarangan rumah yang belum diusahakan secara intensif. Padahal pemanfaatan tersebut dapat 

membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga serta 

melestarikan lingkungan. 
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Gambar 2. Tumpukan sampah di irigasi Kecamatan Batujaya 
 
 

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat tahap pertama, diketahui bahwa banyak 

sampah rumah tangga menggunung dan berserakan dipinggir jalan karena kurang 

mendapatkan penanganan yang optimal dari berbagai pihak, baik dari masyarakat yang tidak 

memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah maupun 

pemerintah daerah yang belum mengorganisir sampah penduduk dengan baik (Nugraheni, 

2018). Hal tersebut dimungkinkan karena desa ini cukup jauh dari perkotaan dan tempat 

pembuangan  sampat  pusat.  Oleh  karena itu  seharusnya masyarakat  Desa Segaran  dapat 

mengelola sendiri sampah tersebut. Selain itu berdasarkan hasil observasi diketahui pula 

bahwa masyarakat disana sebagian besar adalah petani yang bekerja disawah bukan milik 

pribadi dan penghasilan mereka cukup kecil, padahal mereka memiliki lahan pekarangan 

rumah yang masih tersisa dan dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan 

pangan rumah tangga. Hal tersebut juga dikarenakan mereka belum memiliki kesadaran dan 

pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 

Suparmini dkk (2013), mengatakan bahwa permasalahan lingkungan merupakan daya 

dukung lingkungan sebagai akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

pengelolaan lingkungan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : perubahan fungsi 

dan tatanan lingkungan, penurunan daya dukung dan mutu lingkungan, tidak adanya 

keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, alam, dan buatan dalam pengelolaan 

lingkungan antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan lahan dan ruang, serta 

pencemaran lingkungan yang dihasilkan. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
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pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1(2) UU No. 32 
 

Tahun 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 
 

Keberadaan lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia, karena apabila 

terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga kan terganggu. 

Berdasarkan Pasal 65 (1) UU No, 32 Tahun 2009, setiap orang berhak mendapatkan hak yang 

sama dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. Oleh karena itu dibutuhkan peran masyarakat dalam hal menanggulangi pencemaran 

dan pelestarian lingkungan untuk menciptakan desa yang bersih, sehat, indah dan lestari. 

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah 

dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan 

hidup  adalah kesatuan ruang dengan  semua benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, 

termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Artinya manusia merupakan 

salah satu faktor penentu dalam upaya melestarikan lingkungan melalui perlindungan 

lingkungan dari pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan lingkungan dari pencemaran tidak 

hanya sebatas membuang dan mengumpulkan sampah, melainkan dapat mengolah sampah 

tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari sampah rumah tangga dan dapat 

bermanfaat pula terhadap lingkungan. Contohnya adalah sampah rumah tangga jenis organik, 

dapat diolah menjadi kompos. Kompos tersebut dapat dijual sehingga dapat memberi manfaat 

bagi masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, kompos tersebut 

dapat dimanfaatkan kembali dalam pelestarian lingkungan, yaitu sebagai pupuk dalam 

mengelola budidaya pangan lokal pada lahan pekarangan. Pengelolaan sampah dan 

pemanfaatan pekarangan  untuk  pangan  lokal  ini  juga  akan  berdampak  pada terciptanya 

kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan lestari. Hal itu juga merupakan dasar yang 

penting untuk membangun Desa Wisata. Kondisi lingkungan yang sanitasinya buruk dapat 

menyebabkan penurunan daya tarik wisatawan. Hal ini dapat menyebabkan perekonomian desa 

dan kesejahteraan masyarakatnya menurun. 

Pelestarian lingkungan juga merupakan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustanaible Development Goals) yang keenam, yaitu sanitasi yang berkelanjutan. 

Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang yang dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Apabila kesehatan terganggu, maka kesejahteraannya juga 
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akan berkurang. Menurut Sudharto (1998) terdapat empat prinsip  untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang meliputi : pemenuhan kebutuhan dasar ( fulfillment of 

human   needs),   pemeliharaan   lingkungan   (maintenance   of   ecological   integrity), 

keadilan sosial (sosial equity) yang berupa keadilan untuk generasi yang akan datang, 

dan   kesempatan   untuk   menentukan   nasib   sendiri   ( self   determination).   Melalui 

pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman lokal 

merupakan bentuk pemeliharaan lingkungan yang dimana dapat berfungsi untuk 

meningkatkan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan lingkungan 

yang sehat dan kaya pangan lokal untuk generasi mendatang. 

Namun kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang cara dan 

manfaat  yang  akan  diperoleh  apabila  melakukan  pelestarian  lingkun gan  membuat 

masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan permasalahan yang terjadi dan dampak yang 

akan  ditimbulkan.  Oleh  karena itu  masyarakat  kawasan  Candi  Batujaya  membutuhkan 

penyuluhan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara 

pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah rumah tangga dan pemanfaatan 

pekarangan untuk budidaya pangan lokal. 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas Negeri Jakara (UNJ) dalam tema riset unggulan yaitu pendidikan lingkungan. 

Pengabdian kepada masyarakat ini dikembangkan sejalan dengan Renstra UNJ dan Renstra 

Kemenristek DIKTI yang dituangkan secara bertahap dalam dua tahun berdasarkan prioritas 

setiap tahapannya, khususnya dalam meningkatkan karakter keilmuan peneliti dan 

kebermanfaatan keilmuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RIP UNJ tahun 2016- 

2020, Pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada body of knowledge dan kekhasan tujuan 

program studi dalam kebermanfaatan keilmuan kepada masyarakat. Sehinggga diharapkan 

melalui Pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang Pendidikan Lingkungan. Secara khusus luaran Pengabdian kepada 

masyarakat ini berupa poster yang diciptakan untuk menjadi pengingat dan panduan 

masyarakat dalam upaya bidang pelestarian untuk menjaga sanitasi dan kesehatan masyarakat. 
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1.2 Permasalahan Mitra 

 

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan : 
 

1.   Banyaknya sampah yang berserakan dan menggunung di pinggir jalan Desa Segaran 
 

2.   Banyaknya lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan 
 

3.   Kesadaran masyarakat desa segaran yang kurang terkait permasalahan lingkungan 
 

4.   Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang kurang terkait cara pengelolaan dan 

pelestarian lingkungan 
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BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN 
 

2.1 Solusi Permasalahan 

 

Solusi  yang diberikan kepada masyarakat di Kawasan Candi Batujaya  adalah dengan 

melakukan  pendekatan ke masyarakat dengan cara memberikan edukasi untuk permberdayaan 

masyarakat dalam melestarikan lingkungan dengan cara mengolah sampah dan memanfaatkan lahan 

pekarangan untuk budidaya pangan lokal. Edukasi ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan 

pelatihan terkait permasalahan lingkungan, cara pengelolaan sampah, cara pengolahan sampah, 

dan cara memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga dengan penanaman pangan lokal. 

Sebelum melakukan pengabdian masyarakat, akan dilakukan observasi ke Desa 

Batujaya untuk melakukan focus group discussion (FGD) dengan pemerintah setempat seperti 

Lurah/Camat/RT/RW mengenai solusi yang akan diberikan pada permasalahan masyarakat 

kawasan Candi Batujaya. Setelah itu masyarakat kawasan Candi Batujaya akan diberikan 

penyuluhan dan pelatihan terkait pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah dan 

pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya pangan lokal. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang belum cukup 

baik, dimana banyak ditemui tumpukan sampah yang berserakan dipinggir jalan dan belum 

termanfaatkan dengan baik di lahan pekarangan di kawasan Candi Batujaya. Pengolahan 

dan pelestarian lingkungan ini dapat m enciptakan lingkungan desa yang memiliki 

sanitasi yang baik, bersih, indah, sehat dan nyaman ; meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat ; pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga ; serta meningkatkan derajat 

kesehatan dan gizi masyarakat Batujaya; Kondisi lingkungan yang bersih dan indah, 

masyarakat yang sehat dan produktif merupakan dasar yang penting untuk membangun Desa 

Wisata. 

Melalui edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan masyarakat dalam mengolah dan meningkatkan nilai ekonomis sampah 

serta   mengolah   lahan   pekarangan   untuk   budidaya   pangan    lokal.    Perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebelum dan sesudah dilakukakannya Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan tes kepada mitra sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan dan pelatihan. 
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2.2 Luaran 

 

 
Luaran dari Pengabdian Kepada  Masyarakat  ini,  selain  peningkatan 

pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  masyarakat  dalam  melestarikan  lingkungan, 

namun juga akan dibuat poster sebagai panduan dan pengingat masyarakat dalam 

melestarikan lingkungan. Poster ters ebut akan didaftarkan ke HKI. Selain itu juga akan 

dibuat publikasi media online, dapat berupa jurnal online, media cetak online, ataupun 

video youtube. Hal ini bertujuan agar dapat bermanfaat pula bagi pembacanya. 

 
 

 

2.3 Rencana Capaian Luaran 

Tabel 1. Rencana Luaran Capaian Tahunan 
 

No.                                Jenis Luaran                                      Indikator Capaian 
 

TS                 TS+1 
 

1.        Peningkatan pengetahuan, sikap, dan                               √ 
keterampilan masyarakat Kawasan Batujaya 

dalam melestarikan lingkungan 
 

2.        Poster                                                                                                         √ 
 

3.        Hak Kekayaan Intelektual (HKI)                                                               √ 
 

4.        Publikasi media online                                                      √ 
 

5.        Publikasi Ilmiah (Jurnal Nasional Terakreditasi)             √                          
 

6.        Pemakalah dalam Temu Ilmiah (Nasional)                       √ 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 

 

3.1 Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya pangan 

lokal pada masyarakat kawasan Candi Batujaya Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : 

 

1.   Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pelestarian 

lingkungan 

2.   Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara melakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

3.   Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah menjadi barang yang 

memiliki nilai ekonomis 

4.   Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola pekarangan untuk pemenuhan 

kebutuhan pangan lokal 

 
 

3.2 Manfaat Kegiatan 

 

Manfaat yang dapat dicapai dari kegiatan ini adalah: 
 

a.   Bagi pemerintah Desa Batujaya Kabupaten Karawang, sebagai sumber masukan untuk 

mengatasi masalah lingkungan dan cara masyarakat berperan dalam melestarikan 

lingkungan hidup. Sehingga pemerintah desa setempat dapat mengarahkan dan 

memotivasi masyarakatnya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup desa agar 

terciptanya desa yang bersih dan sehat. 

b.   Bagi masyarakat Desa Batujaya Kabupaten Karawang, dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam melestarikan lingkungan, yaitu melalui pengelolaan sampah 

sebagai upaya melindungi lingkungan dari pencemaran dan memanfaatkan pekarangan 

untuk budidaya pangan lokal sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya produk yang memiliki nilai 

ekonomis sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat dan terpenuhinya 

kebutuhan pangan rumah tangga. 

c.   Bagi akademisi UNJ, dapat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga ilmu 

yang dimiliki dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
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3.3 Khalayak Sasaran 

 

Khalayak sasaran dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah rumah 

tangga adalah Ibu-ibu PKK kawasan Candi Batujaya Kabupaten Karawang. Perempuan memiliki 

peran penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga, terkait salah satu perannya sebagai ibu 

rumah tangga. Diharapkan dengan adanya pelatihan bagi ibu-ibu PKK dapat ditularkan kepada 

ibu-ibu lingkungan sekitar sehingga dapat membantu dalam pelestarian lingkungan, pemenuhan 

kebutuhan, dan meningkatkan pendapat. 

3.4 Metode Kegiatan 
 

Untuk memecahkan masalah sanitasi lingkungan yang buruk dan minimnya upaya 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan karena kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan 

keterampilan masyarakat maka metode pendekatan yang dipilih adalah penyuluhan dan pelatihan. 

Metode ini dipilih agar masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengelola dan melestarikan lingkungan. Tahapan yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai 

berikut : 
 

Tabel 2. Tahapan Kegiatan 
 

No.                    Tahapan                                                      Output 
 

1 Penyusunan konsep 

penyuluhan dan pelatihan 

 

1.   Teridentifikasi standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan indikator hasil penyuluhan 

2.   Teridentifikasi materi penyuluhan pelatihan 

pengelolaan sampah rumah tangga 

3.   Teridentifikasi alokasi waktu penyuluhan dan 

pelatihan yang dibutuhkan. 

4.   Teridentifikasi metode penyuluhan yang akan 

dilakukan. 

5.   Teridentifikasi sumber, media dan alat pelatihan 
 

2 Penyusunan media              1.   Tersusun media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam bentuk power point, foto, dan video. 

2.   Tersusun poster yang akan diberikan kepada peserta 
 

3         Persiapan Pelaksanaan        1.    Menyiapkan bahan dan alat penyuluhan 
 

2.   Berkoordinasi dengan pihak desa dan ibu-ibu PKK 

untuk persiapan tempat, peserta dan hal teknis lain 

yang dibutuhkan dalam penyuluhan 

3.   Persiapan transportasi dan distribusi logistik 
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4 Pelaksanaan Penyuluhan 1. Peserta penyuluhan dapat memahami permasalahan 
 

lingkungan 

  2. Peserta penyuluhan dapat mengetahui cara 
 

pengelolaan dan pelestrian lingkungan 

  3. Peserta dapat mengklasifikasikan sampah 
 

berdasarkan jenisnya 

  4. Peserta dapat memahami cara mengelola sampah 
 

menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi 

  5. Peserta dapat menentukan pangan lokal yang 
 

dibutuhkan dan cocok di budidayakan di 

   

 
6. 

pekarangan 
 

Peserta dapat memahami cara budidaya pangan 

 

 
5 

 

 
Pelaksanaan Pelatihan 

 

 
1. 

lokal di pekarangan 
 

Peserta mengklasifikasikan sampah 

  2. Peserta menghasilkan barang yang memiliki nilai 
 

jual dari mengolah sampah 

  3. Peserta melakukan budidaya pangan lokal di 
 

pekarangannya 

6 Evaluasi Penyuluhan           1. Diperoleh informasi tentang kualitas proses 

penyuluhan 

2. Diperoleh informasi tentang hasil penyuluhan 
 
 
 
 

3.5 Rancangan Evaluasi 

Untuk memastikan kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu 

dilakukan evaluasi. Dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat kawasan 

Candi Batujaya Kabupaten Karawang, evaluasi yang akan dilakukan diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3. Rancangan Evaluasi 
 

No. Objek Evaluasi Instrumen Evaluasi 

1 Evaluasi proses penyuluhan dan pelatihan, 
 

meliputi : 

 

a.   Perhatian yang ditunjukkan peserta 

b.   Antusias peserta terhadap materi 

c.   Daya tangkap terhadap materi 

 

 
Lembar Observasi 
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d.   Kreativitas peserta dalam mengolah 

sampah 

e.   Keaktifan peserta dalam pelatihan 
 

2         Evaluasi manajemen kegiatan, mencakup : 
 

a.   Narasumber 

b.   Fasilitas 

c.   Metode 

d.   Media 

3 Evaluasi Hasil Penyuluhan dan Pelatihan, 

meliputi: 

a.   Pengetahuan dan sikap 
 

b.   Ketepatan pemilahan sampah 
 

c.   Ketepatan pemilihan pangan lokal yang 

mau dibudidaya di pekarangan 

d.   Produk hasil pengelolaan sampah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.   Soal tes tertulis 

b.   Praktek 

c.   Praktek 

d.   Praktek 
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BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 
 

4.1 Target Capaian 

 

Target yang diharapkan pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat 
 

(PkMF) adalah : 
 

1.   Peserta memiliki pengetahuan dalam melestarikan lingkungan 
 

a.   Peserta penyuluhan dapat memahami permasalahan lingkungan 
 

b.   Peserta penyuluhan dapat mengetahui cara pengelolaan dan pelestrian lingkungan 
 

2.   Peserta memiliki keterampilan dalam mengolah sampah dan memanfaatkan lahan 

pekarangan untuk budidaya pangan lokal 

a.   Peserta dapat mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya 
 

b.   Peserta dapat memahami cara mengelola sampah menjadi produk yang memiliki 

nilai ekonomi 

c.   Peserta dapat menentukan pangan lokal yang dibutuhkan dan cocok di 

budidayakan di pekarangan 

Peserta dapat memahami cara budidaya pangan lokal di pekarangan 
 

3.   Publikasi pada media masa online 
 

4.   Hak Kekayaan Intelektual 
 
 
 

4.2 Rencana Capaian Luaran 

Luaran yang diharapkan pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat 
 

(PkMF) adalah : 
 
 

Tabel 4. Rencana Target Capaian Luaran 
 

 

No.       Jenis 

Luara 
 

1 Peningkatan penerapan 

iptek di masyarakat 

Indikator Capaian 
 
 

1.   Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam memilah sampah sesuai jenisnya dan 

mengolah sampah menjadi barang yang 

meminiki nilai jual. 

2.   Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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sampah menjadi barang yang meminiki nilai 

jual. 

2.   Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam memanfaatkan pekarangan untuk 

budidaya pangan lokal 
 

 
 

2 Perbaikan tata nilai 

masyarakat (seni budaya, 

sosial, politik, keamanan, 

ketentraman, pendidikan, 

kesehatan 

 

 
3 Publikasi  pada media 

online atau video youtube 
 

PT 
 

4 Hak kekayaan Intelektual 

(Paten, paten sederhana, 

hak cipta, merek dagang, 

rahasia dagang, desain 

produk industri, perlind 

ungan varietas tanaman, 

perlindungan desain 

topografi sirkuit terpadu) 

1.   Peserta tidak lagi membuang sampah 

sembarangan sehingga lingkungan menjadi 

bersih dan sehat 

2.   Peserta memanfaatkan lahan pekarangan untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan dan upaya 

pelestarian lingkungan 

Status accept 
 
 
 
 

Berupa poster Status accept 
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BAB 5. RANCANGAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 

 
 
 

5.1 Anggaran Biaya 

 

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas diperlukan dukungan biaya penelitian yang 

memadai. Berdasarkan estimasi kebutuhan biaya penelitian, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk 

melakukan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah). Adapun ringkasan anggarannya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini (Tabel 5.1) 

 
 

Tabel 5. Ringkasan Biaya Penelitian 
 

No Jenis Pengeluaran Biaya Yang Diusulkan (Rp) 

1 Honor 1.200.000 

 

1 
 

Bahan habis pakai dan peralatan 
 

5.950.000 

2 Perjalanan 2.100.000 

3 Lain-Lain 5.750.000 

 Jumlah 15.000.000 

 
 

Rincian anggaran biaya yang lebih spesifik disampaikan dalam lampiran justifikasi 

anggaran (terlampir). 

 

 

5.2 Jadwal Kegiatan 

 

Adapun jadwal untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilihat 

pada tabel berikut (Tabel 6.) 
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Tabel 6. Jadwal Kegiatan 
 
 

 

No.     Kegiatan Penelitian 

 
1.      Kajian literatur 

 

2      Observasi Lapangan 
 

3 Koordinasi dengan 

pihak mitra 

4      Penyusunan 

Materi 

5      Penyusunan Media 
 

5 Pelaksanaan 

penyuluhan 

6      Pembuatan laporan 
 

7      Publikasi Jurnal 

Tahun 2018 
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11     12 
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BAB 6. PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

6.1 Observasi Lapangan  

Desa Segaran merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten karawang kecamatan 

Batujaya. Desa ini memiliki potensi Desa Wisata yang besar, karena terdapat Peninggalan 

prasejarah sebelum abad masehi yaang kini telah diresmikan menjadi salah satu cagar budaya 

nasional, yaitu Candi Batujaya.  Namun sayangnya, jalan menuju candi Batujaya di Desa Segaran 

banyak sekali ditemui hamparan sampah dipinggir jalan, di sepanjang sungai,  berserakan di 

halaman pekarangan rumah. Halaman pekarangan rumah pun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk ditanami tanaman hijau yang dapat memperindah desa dan bermanfaat bagi kebutuha pangan 

rumah tangga, melainkan merusak pemandangan Desa Segaran dengan tumpukan sampah.  

Hasil observasi yang dilakukan, tidak tertanggulangi masalah sampah karena tidak ada 

pengangkutan sampah dari rumah masyarakat menuju TPS dan TPA. Selain itu sampai saat ini 

tidak adanya gerakan untuk mencegah dan menangani sampah secara berkelanjutan karena 

kurangnya pengetahuan lingkungan dan keterampilan mengelola sampah pada Masyarakat Desa 

Segaran. Selama ini masyarakat Desa Segaran menangani permasalahan sampah dengan cara 

menimbun sampah di dalam tanah tanpa melakukan pemilahan sampah dan membakar sampah 

sehingga menimbulkan polusi udara.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Batujaya 

membutuhkan penyuluhan mengenai cara klasifikasi sampah dan melakukan budidaya tanaman di 

pekarangan rumah sebagai bentuk pelestarian lingkungan dalam menciptakan pariwisata yang 

berkelanjutan. Selain itu dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola 

sampah dan melakukan budidaya tanaman. Pelatihan yang dilakukan adalah dengan pemilahan 

sampah, membuat kompos, membuat kertas daur ulang, membuat bunga dari plastik kresek, dan 

budidaya tanaman dengan cara hidroponik sederhana. 
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6.2    Penyuluhan  

Penyuluhan dilakukan pada ibu-ibu rumah tangga usia produktif sebanyak 30 orang. Ibu-ibu 

rumah tangga merupakan orang yang secara langsung menghasilkan sampah rumah tangga, 

contohnya dari sisa memasak, sisa makanan, plastik belanja, dll. Ibu rumah tangga juga merupakan 

ibu yang harus mampu memberdayakan dirinya dirumah, memanfaatkan waktu luangnya untuk 

dapat berkarya. Melalui mengelola sampah dengan benar dan kreatif, ibu rumah tangga tidak hanya 

melestarikan lingkungan dan memperindah Desa Segaran namun juga dapat menambah 

pengahasilan keluarga dengan menjual karya hasil daur ulang limbah.  

Penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk dalam menganggulangi masalah lingkungan di Desa 

Segaran sehingga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan berkurangnya nilai estetika 

Desa Segaran yang sebenarnya memiliki potensi wisata. Oleh karena itu masyarakat Desa Segaran 

diberukan penyuluhan mengenai keindahan Desa Segaran, potensi yang dimiliki oleh Desa Segaran, 

masalah-masalah yang terjadi di Desa Segaran terkait lingkungan, dampak masalah lingkungan, 

cara-cara mengatasi masalah lingkungan, jenis-jenis sampah, cara mengelola sampah, cara 

mengurangi sampah, cara mengolah sampah, dan cara melakukan budidaya tanaman.  

Sampah rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi sampah organik, anorganik, dan 

sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari 

bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. 

Sampah Anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis 

sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sampah Anorganik dapat 

dibedakan menjadi sampah daur ulang seperti kertas, karton, plastik; guna ulang seperti botol kaca, 

kaleng, dan jar. Sampah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah dari bahan yang berbahaya 

seperti bohlam, jarum suntik, baterai, dll dan limbah beracun seperti popok bekas pakai, pembalut 

bekas pakai, plester luka,dll. Sampah-sampah tersebut harus dipisahkan berdasarkan jenisnya 

karena penanganan dan pengelolaannya berbeda-beda. Pengelolaan sampah yang baik bertujuan 

untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan dapat menjadi 

sumberdaya bagi masyarakat. Namun tidak hanya mengelola, masyarakat juga harus mampu 

mengurangi jumlah sampah, karena semakin banyak sampah maka akan semakin besar biaya yang 

dibutuhkan untuk mengelolanya. Oleh karena saat ini pengelolaan sampah yang seharusnya 

dilakukan adalah dengan Reuse, Reduce, dan Recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbunan 
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sampah, contohnya dengan membawa tas belanja saat berbelanja untuk mengurangi penggunakan 

plastik belanja. Reuse adalah upaya memanfaatkan kembali bahan yang tidak terpakai menjadi 

sesuatu yang memiliki nilai guna, contohnya adalah penggunaan botol bekas untuk budidaya 

tanaman secara hidroponik. Recycle adalah menggunakan kembali bahan setelah melalui proses 

pengolahan, contohnya adalah dengan membuat pupuk kompos untuk budidaya tanaman di 

pekarangan dari limbah dapur.  

 

Gambar 3. Penyuluhan Pengelolaan Sampah  

Materi budidaya tanaman yang disampaikan pada penyuluhan diantaranya ialah budidaya 

menggunakan media alternatif yaitu dengan sistem hidroponik sederhana dan vertikultur. 

Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah 

dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air 

pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Keberhasilan 

metode hidroponik tergantung dari: Kebersihan wadah, Media tanam, Tanaman yang digunakan. 

Oleh karena itu, semua media dan wadah yang akan digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu. 

Salah satu caranya adalah dengan dipanaskan atau dicuci sehingga bebas dari hama dan penyakit. 

Setelah media dan wadah hidroponik dibersihkan, barulah tanaman ditanam pada media tersebut, 

kemudian diberikan larutan nutrisi. Larutan ini mengandung unsur makromolekul, mikromolekul, 

hormon, dan bahan mineral yang dibutuhkan tanaman. Media tanam yang dapat digunakan 

beragam, diantaranya rockwool, batok kelapa, kerikil, dan arang. Sedangkan bahan penyusun media 

tanam terbagi menjadi dua yaitu organik (arang, kompos, sekam) dan anorganik (gel, spons, gabus). 

Dibutuhkan komposisi yang tepat untuk meramu media tanam yang baik pada sistem hidroponik. 
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Gambar 4. Hidroponik Sedeharna Sistem Wicks  

Pada penyuluhan ini, diajarkan Teknik hidroponik sederhana yaitu Hidroponik Tipe Wicks 

atau biasa dikenal dengan tipe sumbu. Dengan menggunakan botol plastik bekas dan kain flannel, 

maka peserta dapat langsung membuat satu sistem hidroponik sederhana.  

Sedangkan vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di lahan sempit dengan 

memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. 

Pada materi ini, pemateri menunjukkan contoh-contoh media vertikultur yang dapat dibuat dengan 

mudah, misalnya menggunakan botol plastik bekas dan pipa. Tujuan vertikultur adalah untuk 

memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Teknik vertikultur ini sangat cocok diterapkan di 

Desa Segaran untuk menyiasati lahan terbatas untuk budidaya tanaman. Selain itu, media tanam 

vertikultur dapat dihias dan dimodifikasi sehingga dapat menjadi ornamen jalan yang  menarik daya 

Tarik tersendiri bagi Desa Segaran. Peserta juga mendapatkan materi tahapan pemanfaatan lahan 

pekarangan; pengeolahan lahan, penentuan jenis tanaman, penentuan letak tanaman, serta 

pemeliharaan.  

Penyuluhan ini berakhir dengan memotivasi peserta untuk berperan serta dalam menjaga 

lingkungannya. Peserta antusias beropini mengenai situasi dan kondisi lingkungan mereka. Dengan 

adanya penyuluhan mengenai pengolahan sampah dan budidaya tanaman diharapkan dapat menjadi 

awal dari siklus berkelanjutan pengelolaan lingkungan di Desa Segaran, Karawang, Jawa Barat. 
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Gambar 5. Penyuluhan Budidaya tanaman  

Sebelum dilakukan penyuluhan, masyarakat diberikan pre-test terkait pengetahuan 

masyarakat tentang cara pengelolaan sampah dan budidaya tanaman. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola sampah 

dengan baik dan melakukan budidaya tanaman. Berdasarkan hasil pre-test diketahui bahwa 

pengetahuan masyarakat terkait klasifikasi sampah, cara mengurangi sampah, cara mengelola 

sampah masih rendah. Begitu pula terkait pengatahuan tentang budidaya tanaman, pengetahuan 

mereka tentang menanam tanaman pangan di pekarangan rumah dancara  menanam tanaman secara 

hidroponik juga masih rendah.  

 

Gambar 6. Responden melakukan pre-test  

Setelah dilakukan penyuluhan, peserta diberikan post-test. Post test ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah peserta menerima dan memahami materi penyuluhan dengan baik. Berdasarkan 

hasil post test, terjadi peningkatan pengetahuan peserta.  
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6.3 Pelatihan  

Pada saat penyuluhan, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah yang baik salah satunya 

adalah dengan cara Recycle, yait menggunakan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. 

Oleh karena itu pada Pelatihan ini akan diberikan pelatihan mengenai cara melakukan recycle 

sampah.  Selain itu dijelaskan pula untuk dapat melestarikan lingkungan, memperindah Desa 

Segaran, dan mengurangi pembelian pangan lokal dapat memanfaatkan lahan pekarangan yang 

kosong dengan dilakukan budidaya tanaman pangan lokal. Oleh karena itu pada pelatihan ini juga 

akan diberikan pelatihan budidaya tanaman. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan 

keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah dan budidaya tanaman, sehingga masyarakat 

dapat mengurangi jumlah sampah, meningkatkan keindaha desa segaran, agar ibu-ibu dapat 

memberdayakan dirinya dirumah dengan memanfaatkan limbah menjadi barang yang memiliki 

nilai jual, dan memanfaatkan lahan pekarangan dalam memenuhi pangan lokal keluarga. Pelatihan 

yang dilakukan adalah pelatiahan pembuatan pupuk kompos, kertas daur ulang, dan bunga plastik.  

a. Pembuatan pupuk kompos.  

Pupuk kompos dibuat dari limbah organik dengan prinsip penguraian bahan-bahan organik 

menjadi bahan anorganik oleh mikroorganisme melalui fermentasi. Pertama yang dilakukan 

adalah membuat wadah untuk fermentasi. Wadah yang digunakan adalah ember bekas, yang 

dibolongi bagian kanan dan kirinya agar dapat dimasukkan pipa.Pipa tersebut bertujuan 

untuk menjadi penyyangga penyaring. Setelah wadah disiapkan, bahan berupa dedauan atau 

sampah rumah tangga dapat dimasukkan. Setelah itu diberi cairan EM dan air gula. EM 

adalah effective microorganisme, yaitu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan 

kompos. EM terdiri dari mikroorganis aerob dan anaerob, keduanya bekerjasama 

menguraikan sampah-sampah organik. Setelah itu wadah ditutup dan ditunggu selama 3 

minggu. Hasil yang diperoleh adalah kompos padat yang diginakan untuk pupuk tanaman 

dan kompos cair yang digunakan untuk menyiram tanaman. Kompos ini merupakan hasil 

fermentasi yang dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk kehadiran jamur 

pemangsa nematoda (cacing parasit pada akar tanaman).  
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Gambar 7. Pelatihan pembuatan kompos  

b. Pembuat kertas daur ulang 

Limbah kertas, karton atau kardus yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan kembali menjadi 

kertas buram, kertas pembungkus kado, dan aneka kerajinan. Cara membuat kertas daur 

ulang adalah kertas dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian direndam dalam air, dan 

stelah itu diblender. Kertas yang sudah diblender, dicampurkan dengan lem. Kemudian 

dicetak dengan menggunakan alat sablon dan tatakan kaca. Setelah itu dipres untuk 

mengurangi kadar air dalam adonan yang telah dicetak. Selanjutnya kertas dijemur hingga 

kering.  

 

 

Gambar 8. Pelatihan Pembuatan Kertas Daur Ulang  

c. Daur ulang Limbah Anorganik 
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Limbah anorganik yang dapat didaur ulang adalah sampah plastik, logam, kaca dan kaleng. 

Pada pengabdian masyarakat ini, Pelatihan yang dilakukan adalah melakukan daur ulang 

plastik kresek menjadi bunga plastik. Sampah plastik kini dapat memiliki nilai jual menjadi 

bunga plastik. Ibu-ibu dapat memiliki tambahan uang dengan melakukan daur ulang limbah 

anorganik. Selain itu dengan dilakukannya daur ulang limbah anorganik maka akan terjadi 

pengurangan sampah anorgani yang sulit terurai.  

 

Gambar 9. Pelatihan Daur Ulang Limbah Non Organik  

d. Budidaya tanaman hidroponik  

Dengan lahan terbatas di Desa Segaran, teknik budidaya yang dapat diterapkan di Desa 

Segaran adalah teknik budidaya tanaman menggunakan hidroponik sederhana dan 

penanaman vertikal (vertikultur). Teknik hidroponik sederhana ini juga memanfaatkan 

limbah botol plastik sehingga dapat mengurangi volume limbah botol plastik yang 

menumpuk di tempat pembuangan sampah Desa Segaran. Pelatihan diberikan dalam bentuk 

demonstrasi pembuatan sebotol sistem hidroponik Sumbu. Sistem Hidroponik Sumbu 

memungkinkan orang menanam berbagai makanan lokal tanpa air. Jika budidaya tanaman 

ini dilakukan secara berkelanjutan, maka harapan Desa Segaran dapat menjadi salah satu 

desa dengan situs wisata budaya berkelanjutan dapat tercapai. 
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Gambar 10. Budidaya Tanaman Hidroponik  

Berdasarkan penelitian yang relevan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

tempat menjadi tujuan wisata, termasuk jumlah wisatawan, atraksi, akses ke lokasi, ketersediaan 

fasilitas, karakteristik wisatawan, karakteristik masyarakat lokal, profil kebijakan, dan partisipasi 

masyarakat (Lumbanraja, 2012). Partisipasi masyarakat Desa Segaran memiliki peran penting 

dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan di Desa Segaran. Perpanjangan pengelompokan 

sampah menjadi titik awal untuk daur ulang sampah yang telah menumpuk di Desa Segaran. 

Selanjutnya, masyarakat dapat mengurangi tumpukan sampah dengan mendaur ulang bahan organik 

menjadi kompos dan bahan anorganik menjadi kerajinan yang layak dijual. Kegiatan-kegiatan ini 

dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi situs museum Batujaya dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di lingkungan Batujaya di Karawang. 

Konseling dan pelatihan di Desa Segaran, Kabupaten Batujaya harus berkelanjutan sehingga 

secara konsisten dapat meningkatkan kondisi lingkungan di sekitar desa. Kondisi lingkungan dapat 

ditingkatkan dengan beberapa cara termasuk pendidikan masyarakat, gerakan masyarakat, peran 

pemerintah daerah, serta kolaborasi berbagai pihak terkait untuk bersama-sama berhasil Desa 

Segaran sebagai tujuan wisata berkelanjutan di Jawa Barat. 

6.4 Hasil Pre-Test dan Post-Test 

6.4.2 Pengelolaan Sampah 

Hasil analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa secara umum, peserta mengalami 

peningkatan nilai pengelolaan limbah sebesar 24% dan peningkatan nilai budidaya sebesar 33%. 

Wilcoxon Signed Rank Test Hasil dari aspek pengelolaan limbah tercantum pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Pengelolaan Sampah 

Ranks 

  

N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

PostTest 

- PreTest 

Negative 

Ranks 

3a 5.50 16.50 

Positive 

Ranks 

26b 16.10 418.50 

Ties 1c   

Total 30   

a. PostTest < PreTest 

b. PostTest > PreTest 

c. PostTest = PreTest 
 

Test Statisticsb 

 PostTest - PreTest 

Z -4.367a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

Berdasarkan hasil Wilcoxon Signed Rank Test pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai rank 

negatif menunjukkan nilai 3. Artinya ada 3 ibu rumah tangga yang mengalami penurunan pre-test 

menjadi post-test hasil. pada materi pengelolaan limbah. Peringkat positif menunjukkan nilai 26. Ini 

berarti ada 26 ibu rumah tangga yang memiliki pengetahuan yang meningkat tentang metode 

pengelolaan limbah. Peningkatan rata-rata adalah 16,10, sedangkan jumlah peringkat positif atau 

jumlah peringkat adalah 418,00. Sementara Dasi adalah kesamaan dari nilai pre-test dan post-test, 

diketahui bahwa nilai ikatan adalah 1, ini menunjukkan bahwa ada 1 ibu rumah tangga yang belum 

mengalami peningkatan pengetahuan tentang bahan pengelolaan limbah. Secara keseluruhan, 

pengetahuan ibu rumah tangga dalam materi pengelolaan limbah meningkat sebesar 24%. 

Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa beberapa ibu rumah tangga telah meningkatkan 

pengetahuan tentang materi pengelolaan limbah, sehingga pelatihan ini disimpulkan sebagai 

pelatihan yang efektif. 

Peningkatan pengetahun lingkungan akan berkontribusi dengan pengelolaan dikarenakan 

faktor internal yang ada di dalam diri tiap individu seperti pengetahuan, kepedulian, dan 

kompetensi praktis sehingga mampu mengembangkan kemampuan mengelolaan sampah. 

Misalnya,individu  yang memiliki pengetahuan ekologi, akan terbentuk dorongan untuk tidak hanya 
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tahu tentang ekologi tetapi juga merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan akhirnya 

terbentuk keterampilan untuk bertindak dan mengembangkan berbagai cara untuk pengolahanan 

sampah, pengetahuan dan tanggung jawab tersebut. 

Lewinsohn et al., (2014) memperkuat hasil penelitian ini dengan mengungkapkan bahwa 

ekoliterasi memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalah lingkungan. Hal ini dikarenakan 

ekoliterasi dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan berpartisipasi secara 

efektif dalam kelompok kerja yang bertanggung jawab menangani masalah lingkungan (Nadiroh, 

Hasanah, & Zulfa, n.d.; Zulfa, Max, Hukum, & Ilyas, 2016). Sehingga lingkungan yang baik akan 

terus lestari dari ke generasi ke generasi. 

6.4.1 Budidaya Tanaman 

Hasil analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa secara umum, para peserta 

mengalami peningkatan nilai budidaya sebesar 33%. Wilcoxon Signed Rank Test Hasil aspek 

budidaya tercantum pada Tabel 8.  

Tabel 8. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Budidaya Tanaman 

Ranks 

  

N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

PostTest 

- PreTest 

Negative 

Ranks 

0a .00 .00 

Positive 

Ranks 

27b 14.00 378.00 

Ties 3c   

Total 30   

a. PostTest < PreTest 

b. PostTest > PreTest 

c. PostTest = PreTest 
 

Test Statisticsb 

 PostTest - PreTest 

Z -4.553a 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

Berdasarkan hasil Wilcoxon Signed Rank Test pada Tabel 2, diketahui bahwa peringkat negatif 

menunjukkan nilai 0. Ini berarti bahwa tidak ada ibu rumah tangga yang mengalami penurunan hasil 

pre-test dari post-test pada materi budidaya. Peringkat positif menunjukkan nilai 27. Ini berarti bahwa 

27 ibu rumah tangga telah meningkatkan pengetahuan tentang metode budidaya tanaman. 
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Peningkatan rata-rata adalah 14,00, sedangkan jumlah peringkat positif atau jumlah peringkat adalah 

378,00. Sementara itu diketahui nilai kesamaan skor pre-test dan post-test sebesar 3, ini menunjukkan 

bahwa 3 ibu rumah tangga belum mengalami peningkatan pengetahuan tentang materi budidaya 

tanaman. Secara keseluruhan, pengetahuan ibu rumah tangga dalam materi budidaya tanaman 

meningkat sebesar 33%. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa beberapa ibu rumah tangga telah 

meningkatkan pengetahuan tentang materi budidaya tanaman, sehingga pelatihan ini disimpulkan 

sebagai pelatihan yang efektif. 

Ibu rumah tangga memainkan peran penting dalam penyediaan makanan rumah tangga dan 

mengatur kesejahteraan keluarga. Sehingga ibu rumah tangga harus mampu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam mengatur ketersediaan makanan dengan penghasilan rendah 

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Karena itu ibu memiliki peran 

besar dalam pemanfaatan halaman rumah. Halaman dapat diintegrasikan ke dalam bisnis pertanian 

terintegrasi dengan perkebunan dari berbagai jenis tanaman dan tanaman serta memelihara ternak dan 

ikan. Sehingga dalam jangka pendek penggunaan lahan bisa meningkatkan konsumsi makanan dan 

gizi keluarga dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dan jika dibudidayakan dengan baik, dalam 

jangka panjang bisa menjadi sumber penghasilan keluarga, dan jika dikelola dengan baik dapat 

memperindah rumah dan desa. 

Tujuan penggunaan lahan berdasarkan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan 

Keamanan Pangan, adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu 

keluarga, menumbuhkan kesadaran untuk mengenali dan mengetahui sumber makanan di sekitar. 

Fungsi ekonomi pekarangan menurut penelitian yang dilakukan oleh Terra (1948) diungkapkan oleh 

Danoesastro (2008), dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Community Plantation Service, 

hasilnya menunjukkan bahwa pekarangan memiliki banyak fungsi (manfaat pekarangan), yaitu: 

Sumber Karbohidrat, Memproduksi bahan setiap hari, Sumber bahan-bahan bangunan rumah atau 

kebutuhan lain, Memproduksi rempah-rempah yang diperlukan, produsen kayu bakar, Memproduksi 

bahan-bahan dasar untuk kerajinan rumah tangga, dan Memproduksi protein hewani. Fungsi sosial 

dari halaman adalah untuk memberikan rasa nyaman ke lingkungan hidup, di mana anak-anak 

bermain juga untuk melepaskan kelelahan dan bersantai di waktu luang dan melepaskan hewan 

kesayangannya. 

Menurut pusat ketahanan pangan dan ketahanan pangan, penggunaan pekarangan adalah 

pekerjaan yang mudah dan menyenangkan karena: 1. Semua anggota keluarga dapat membantu 
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mengelola pekarangan. 2. Pengaturan tanaman dan pekarangan adalah kegiatan yang tidak sulit 

karena benih / benih sayuran, buah-buahan dan ternak dapat disediakan di pekarangan. Dengan rotasi 

tanaman yang baik, bahan makanan dapat diproduksi terus menerus dengan berbagai jenis. 4. Kotoran 

ternak dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatannya dapat digunakan sebagai pupuk untuk 

tanaman dan sisa tanaman dapat digunakan sebagai pakan ikan. 

Keberadaan konsep wanita terkait erat dengan perubahan nilai keluarga, masyarakat, organisasi, 

pengembangan, adat, agama, kelestarian lingkungan, pengambilan keputusan dan berbagai peran 

(Pringgoadisurjo, 2008). Korelasi antara peran wanita dan peningkatan pendapatan keluarga sangat 

jelas. Dari hasil survei penggunaan lahan di Kalasan, disimpulkan oleh Danoesastro (2008), ada 

fungsi dasar yang dimiliki oleh pekarangan, yaitu sebagai sumber bahan makanan, sebagai penghasil 

tanaman perdagangan. Ketika penggunaan pekarangan semakin berkembang, dengan diikuti 

kreativitas para ibu pada suatu waktu dapat menjadi industri pekarangan, sehingga dapat menjadi 

upaya tersendiri dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Ada banyak contoh ibu yang 

sukses mulai dari penggunaan pekarangan. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1    Kesimpulan  

Konseling dan pelatihan yang dilakukan di Desa Segaran, Karawang, memiliki dampak yang 

sangat signifikan terhadap masyarakat Desa Segaran. Dengan keterampilan yang mereka miliki, 

sekarang masyarakat Desa Segaran dapat mengelola limbah rumah tangga menjadi produk bernilai 

tinggi. Tentu saja, ini akan menjadi nilai tambah bagi Desa Segaran sebagai salah satu Desa Wisata 

Berkelanjutan di daerah Karawang, Jawa Barat. 

Kegiatan konseling dan pelatihan yang dilakukan terbukti efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu rumah tangga sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji statistik 

Wilcoxon yang signifikan sebesar 0,000 (p <0,05) baik pada bahan pengelolaan limbah dan bahan 

budidaya. Ada perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

pelatihan.  

 

7.2 Saran  

Kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk terus diadakan dengan pengujian efektivitas 

berkala seperti bahan pengelolaan limbah dan bahan budidaya. 
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Lampiran 1. Kelayakan Kepakaran 
 

 

Program pengabdian masyarakat membutuhkan kepakaran pada bidang terkait 

agar dapat  menyelesaikan  seluruh  persoalan kebutuhan mitra.  Kepakaran  tersebut 

sangat penting sebagai salah satu elemen kredibilitas dan kelayakan perguruan tinggi 

dalam membuat program berdasarkan sumber daya manusia yang kompeten dan 

profesional. Oleh karena itu kepakaran yang dibutuhkan pada pengabdian masyarakat ini 

adalah : 
 

1.   Kepakaran bidang pangan 
 

2.   Kepakaran bidang lingkungan 

 
Merujuk pada aspek kepakaran di bidang yang dibutuhkan, identifikasi tim 

pengusul dan tugas masing-masingnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tim Pengusul 
 

1.   Ketua Pelaksana Kegiatan 
 

Nama/NIDK               : Prastiti Laras Nugraheni., M.Si 
 

Jabatan                        : DPK 
 

Pendidikan                  : S2 Ilmu Pangan 
 

Keahlian                     : Pangan 
 

Program Studi/Fak     : Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga/Fakultas Teknik 
 

 

Tabel 9. Pengalaman Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
 

 

No Tahun                       Judul Pengabdian                                         
Pendanaan 

       Sumber                 Jumlah   
1 2018 Penyuluhan Sanitasi Higiene Dan 

Perilaku Hidup Bersih Sehat Pada 

Masyarakat Kawasan Candi Batujaya 

Sebagai Dasar Membangun Desa Wisata 

Yang Bersih, Sehat, Dan Ramah 

Hibah 

Pengabdian 

Pada 

Masyarakat 

Fakultas 

Rp. 15.000.000 

  Lingkungan   

 

2 2018 Penyuluhan Family Literacy Hibah Rp. 25.000.000 

  Sebagai Stimulasi Untuk Meningkatkan 

Literasi Budaya 

Pada Masyarakat Wilayah Candi 

Batujaya Karawang 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Universitas 
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2.   Anggota Pelaksana Kegiatan 
 

Nama/NIDK         : Vania Zulfa, M.Pd 
 

Jabatan                 : Dosen Asisten Ahli 
 

Pendidikan           : S2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
 

Keahlian               : Lingkungan 
 

Program Studi/Fak: Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga/Fakultas Teknik 
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Lampiran 2. Biodata Pengusul 
 

 
BIODATA 

Prastiti Laras Nugraheni, M.Si 

(Ketua Pengusul) 

 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Prastiti Lars Nugraheni, M.Si 

2 Jabatan Fungsional Dosen dengan Perjanjian Kontrak (DPK) 

3 Jabatan Struktural Dosen PVKK UNJ 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 31750257 0789 0001 

5 NIDK 8895060017 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Bogor, 17 Juli 1989 

7 Alamat Rumah Jl. Pulo Asem IV No. 27 Rawamangun Jakarta 
 

Timur 

8 Nomor Telepon/Faks/ HP 083834394443 

9 Alamat Kantor Universitas Negeri  Jakarta.  Jalan  Rawamangun 

Muka, Jakarta Timur 13220, Program Studi PKK, 

Gd H, , lt 4 

10 Nomor Telepon/Faks 021 4718728 

11 Alamat e-mail prastitilaras.nugraheni@yahoo.co.id 

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan Belum ada 

13 Mata Kuliah yg Diampu 1. Pengawetan Makanan (3 sks) 

2. Gizi dan Perawatan Anak (3 sks) 

3. Sanitasi, Higiene, dan K3 (2 sks) 

4. Pelayanan Prima (2 sks) 

5. Psikologi Anak & Remaja (2 sks) 

6. Ekologi Keluarga (2 sks) 
 

 

Riwayat Pendidikan 
 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya 

Malang 

Institut Pertanian Bogor 

Bidang Ilmu Teknologi Hasil Pertanian Ilmu Pangan 

Tahun Masuk-Lulus 2007-2012 2012 - 2015 

JudulSkripsi/Thesis/Disertasi Pengaruh   Lama   Pemanasan 

dan Metode Pengemasan 

(Vakum dan Non Vakum) 

terhadap Sifat Fisik, Kimia, 

Mikrobiologi Tempe Instan 

Selama Penyimpanan 

Pengaruh  Paparan  Flavor 

pada Cajuputs Chewy 

Candy Non Sukrosa 

terhadap Kuantitas 

Streptococcus  mutans 

secara In-Vivo 

mailto:nugraheni@yahoo.co.id
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Nama 

Pembimbing/Promotor 

Prof.  Dr.  Sudarminto  Setyo 

Yuwono, M.Si 

1.  Prof. Dr. Ir. C. Hanny 

Wijaya, M.Agr 

2.  Prof. Drg. Boy M. 

Bachtiar, MS. Ph.D 

3.  Dr.     Ir.     Dede     R. 

Adawiyah, M.Si 
 

 
 
 

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

 
 

Tahun 
 

Topik/Judul Penelitian 
 

Sumber Dana 

 

2012 
Pengaruh Lama Pemanasan dan Metode Pengemasan 

(Vakum dan Non Vakum) terhadap Sifat Fisik, Kimia, 

Mikrobiologi Tempe Instan Selama Penyimpanan 

 

Pribadi 

 

2015 
Pengaruh Paparan Flavor pada Cajuputs Chewy Candy 

Non Sukrosa terhadap Kuantitas Streptococcus mutans 

secara In-Vivo 

 

Hibah Bersaing 

 

2017 
Pemanfaatan Limbah Biji Alpukat Sebagai Tepung 

Substitusi Dalam Pembuatan Donut Dan Pengaruhnya 

Terhadap Daya Terima Konsumen 

 

DIPA BLU 

 

2018 
Analisis Tipologi Keluarga Berdasarkan Tahap 

Perkembangan Keluarga Di Desa Segaran 

Kabupaten Karawang 

 

DIPA BLU 

 
 

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

 
Tahun 

 
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Sumber Dana 

 

 
 

2018 

Penyuluhan Sanitasi Higiene Dan Perilaku Hidup Bersih 

Sehat Pada Masyarakat Kawasan Candi Batujaya Sebagai 

Dasar Membangun Desa Wisata Yang Bersih, Sehat, Dan 

Ramah Lingkungan 

Hibah 

Pengabdian Pada 

Masyarakat 

Fakultas 

 

 

2018 

Penyuluhan Family Literacy Sebagai Stimulasi Untuk 

Meningkatkan Literasi Budaya Pada Masyarakat Wilayah 

Candi Batujaya Karawang 

Hibah Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas 
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NO Nama            Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 3rd ICTVET 2018 Analysis of Family Typology 

Based on Family Development 

19-21 Oktober 2018 di 

Grand Mercure Hotel 

 

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 TahunTerakhir 
 

 

Nama(-nama) 

penulis 

 

Tahun 

terbit 

 
Judul artikel 

 

Nama 

berkala 

 

Volume dan 

halaman 

 
Status akreditasi 

Mulyati, Prastiti 

Laras 

Nugraheni, 

Kenty 

Martiastuti 

2018 Analysis of Family 

Typology Based on 

Family Development 

Stage 

KnE 

Social 

Science 

Hlm 238 

 
DOI 

10.18502/26 

Conference 

proceedings 

 

 

Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 

Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 

Nama(-nama) 

penulis 

 

Judul Buku 
 

Tahun 
 

Penerbit 
 

ISBN 

      

 

Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 
 

 

NO Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 Bersama membangun desa wisata 

candi batujaya melalui penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

2018 Poster  

 

 

Pengalaman Mengikuti Pelatihan 
 

Tahun Jenis Pelatihan 
 

(Dalam/Luar Negeri) 

Penyelenggara Jangka waktu 

2009 Training of Noodle FPTC-Brawijaya 21 April 2009 

2010 Pelatihan ISO 22000 “Food 
 

Safety Management System” 

MBRIO 23-24 November 2010 

2011 Pelatihan Komputer Univ. Brawijaya 7, 15,18,19 April 2011 
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2015 Pelatihan Penulisan Artikel 
 

Ilmiah 

IPB 9,10,11 Juni 2015 

2017 Pelatihan Pembuatan Video 
 

Mengajar 

LP3M UNJ 28 feb, 2,10,17 Maret 
 

2017 

2017 Pelatihan RASCH Model 
 

dalam penelitian ilmu sosial 

UPI 29-31 Agustus 

2017 Pelatihan Pembuatan Media 
 

Pembelajaran 

LP3M UNJ 14 September 2017 

2017 Pelatihan Pembuatan Soal LP3M UNJ  

2018 Pekerti UNJ 26 Februari -2 April 2018 

2018 Pelatihan Tata Kelola Jurnal LPPM UNJ 15-16 Maret 2018 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat 

dengan sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu  persyaratan  dalam  pengajuan Hibah 

Pengabdian pada Masyarakat. 
 

Jakarta, 01 Oktober 2019 
 

Pembuat CV, 
 
 
 
 

(Prastiti Laras Nugraheni, M.Si) 

NIDK. 8895060017 
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Anggota Peneliti 
 
 

 

A. Identitas Diri 
 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Vania Zulfa, M.Pd. 

2. Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 

3. Jabatan Struktural Dosen PVKK UNJ 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya - 

5. NIDN - 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 14 Mei 1993 

7. Alamat Rumah Jl. Seroja. E/894. RT 03/RW 06. Pinang Griya 

Permai. Tangerang. Banten. 15145. 

8. Nomor Telepon/Faks/ HP 0856-9376-6614 

9. Alamat Kantor Universitas Negeri Jakarta. 

Jalan Rawamangun Muka,  Jakarta Timur  13220, 

Program  Studi PKK, Gd H, lt 4 

10. Nomor Telepon/Faks 021-4718728 

11. Alamat e-mail vaniazulfa@unj.ac.id 

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan Belum ada 

13. Mata Kuliah yang Diampu 1.   Pengantar Demografi (3 sks 

2.   Ilmu Kesehatan Keluarga dan Lingkungan 

(2 sks) 

3.   Metode Penelitian (2 sks) 
 

 

B. Riwayat Pendidikan 
 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta 

Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Pendidikan Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

Tahun Masuk-Lulus 2011-2015 2016-2018 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Hubungan Kepedulian 

Lingkungan Masyarakat 

terhadap Partisipasi 

Pelestarian Orangutan di 

Desa Tanjung Harapan, 

Kalimantan Tengah. 

Pengaruh Ekoliterasi dan 

Kemampuan Berpikir Kritis 

terhadap Kontribusi Pelestarian 

Lingkungan 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Dr. Diana Vivanti, M.Si. 

Dr. Yossa Istiadi, M.Si. 

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. 

Dr. Uswatun Hasanah, M.Si. 

mailto:vaniazulfa@unj.ac.id
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C.  Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1 2014 Knowledge of Plant Conservation on 

Biology Student of Cyatheaceae as a 

protected plant 

PKM-P 

DIKTI 

Rp.12.000.000 

2 2014 Soil, Topography and Light Correlates 

of Schizaea digitata (Schizaeaceae) and 

Its Interspesific Association Studies. 

Pribadi - 

3 2015 Hubungan Kepedulian Lingkungan 

Masyarakat terhadap Partisipasi 

Pelestarian Orangutan di Desa Tanjung 

Harapan, Kalimantan Tengah. 

Orangutan 

Foundation 

United 

Kingdom 

Rp. 6.500.000 

4 2017 Conservation of Sasak Traditional 

Settlement Model Viewed from the 

Perspective of Critical Thinking Skills 

Pribadi - 

5 2018 Pengaruh Ekoliterasi dan Kemampuan 

Berpikir Kritis terhadap Kontribusi 

Pelestarian Lingkungan 

Pribadi - 

6 2018 The Effect of Ecoliteracy and Critical 

Thinking to Contribution in 

Environmental Conservation 

Pribadi - 

7 2019 Model Pengambangan Ekoliterasi 
sebagai Strategi Ketahanan Pangan 
Rumah Tangga dan Pelestarian 
Lingkungan Kawasan Candi Batu Jaya 
 

DIPA BLU FT 

UNJ 

Rp. 30.000.000 

 

D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1 2019 Pemberdayaan Masyarakat Batujaya 

Karawang dalam Pelestarian Lingkungan 

DIPA BLU FT 

UNJ 

Rp. 15.000.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Judul Artikel Ilmiah Pendanaan 

Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 

1. Isu-isu Kritis Lingkungan 

dan Perspektif Global 

Vol 5 No.1 (2016) 

ISSN: 2303-2332 

Journal Green Growth dan 

Manajemen Lingkungan 
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2. Behavioral Geography: 
An Ecoliteracy 

Perspective and Critical 
Thinking Skills in Men 

and Women 

Vol. 51, No. 2/ /Agustus 

2019/halaman 9-17/ p-

ISSN: 2354-9114; e-

ISSN: 0024-9521. DOI: 

http://dx.doi.org/10.22146

/ijg.3678 

 

Indonesian Journal of 
Geography 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Semiar Ilmiah dalam 5 Tahun 

Terakhir 
 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Waktu dan 

Tempat 

1. The 6th Asian Fern 

Symposium 

Soil, Topography and Light Correlates 

of Schizaea digitata (Schizaeaceae) and 

Its Interspesific Association Studies. 

26-29 Agustus 2014 

2. Seminar Nasional 

Biologi 

Hubungan Kepedulian Lingkungan 

Masyarakat terhadap Partisipasi 

Pelestarian Orangutan di Desa Tanjung 

Harapan, Kalimantan Tengah. 

15 Juli 2017 

3. 
The 8th International 

Conference on 

Language Innovation 

Culture and 

Education 

Conservation of Sasak Traditional 

Settlement Model Viewed from the 

Perspective of Critical Thinking Skills 

15-16 Oktober 2017, 

The Cumberland, 

London 

4. 
The 4th International 

Seminar on Sciences 

Traditional Settlement Construction 

Models Preservation from the 

Perspective of Critical Thinking 

22 Oktober 2017, 

International 

Convention Center, 

Institut Pertanian 

Bogor 

5. Asean Youth 

Conference 

The Effect of Ecoliteracy and Critical 

Thinking to Contribution in 

Environmental Conservation 

22 September 2018, 

International Islamic 

University Malaysia 

6. The 2nd International 

Conference on 

Environmental 

Geography and 

Geography Education 

Effectiveness of Community Empowerment 

in Waste Management Program to Create 

Sustainable Tourism in Karawang, West 

Java 

28-29/09/2019 

7. International Seminar of 

Family and Consumer 

Issues 

The Role of Mothers’ Ecoliteracy in Waste 

Management in Segaran Village, Karawang 

Sub-district 

05-06/08/2019 

8. The 3th International 

Conference of Social 

Sciences and Education 

Karawang Community Development in 

order to Create Sustainable Tourism 

23-26/07/2019 

9. Seminar Nasional 

Pendidikan dan 

Teknologi Kejuruan 

Efektifitas Program Pelatihan Kompetensi 

Guru Mata Pelajaran Prakarya di P2KPTK2 

Jakarta Barat 

03/07/2019 
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G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 
 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

     

 

I.  Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Judul/Tema Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

J.  Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir 
 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Lulusan Terbaik Kategori IPA SMA Negeri 32 

Jakarta 

2011 

2. Mahasiswa Berprestasi II Unveristas Negeri 

Jakarta 

2013 

3. Orangutan Foundation 

United Kingdom Research 

Grant 

Orangutan 

Foundation United 

Kingdom 

2014 

4. Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

Kementerian 

Ke

uangan 

2015 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengajuan Hibah 

Pengabdian pada Masyarakat. 

 
 

 
                Jakarta, 01 Oktober 2019 

Pengusul, 
 
 
 
 
 
 
 

Vania Zulfa, M.Pd. 
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Lampiran 3. Rincian Anggaran 
 

1. Honor 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya Yang Diusulkan  

Petugas Lapang 1 6 Org  200000 1,200,000 

SUBTOTAL (Rp) 1,200,000 

2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya Yang Diusulkan  

Kertas HVS 1 1 Rim 50,000 50,000 

Tinta Printer 1 1 Unit 250,000 250,000 

Fotocopy 2 50 Eksemplar 20,000 2,000,000 

Surat-menyurat 1 1 Paket 100,000 100,000 

Penjilidan  Proposal  1 5 Eksemplar 25,000 125,000 

Penjilidan laporan 1 5 Eksemplar 35,000 175,000 

Poster 1 1 Unit 50,000 50,000 

Spanduk  1 1 Unit  100,000 100,000 

Pulsa 1 6 Unit 50,000 300,000 

ATK 1 1 Paket 100,000 100,000 

Peralatan pelatihan  3 3 Paket 300,000 2,700,000 

SUBTOTAL (Rp) 5,950,000 

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya Yang Diusulkan  

Perjalanan survey 
lokasi 

1 1 Kali 700,000 700,000 

Perjalanan FGD 1 1 Kali 700,000 700,000 

Perjalanan 
penyuluhan 

1 1 Kali 700,000 700,000 

                                          -    

SUBTOTAL (Rp) 2,100,000 

4. Lain-lain           

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas   

 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya Yang Diusulkan  
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Sewa ruangan 1 3 Kali 100,000 300,000 

Sewa LCD Projector 1 1 Unit 150,000 150,000 

Konsumsi FGD 1 10 orang 30,000 300,000 

Konsumsi 
Penyuluhan 

1 50 orang 50,000 2,500,000 

Souvenir 1 50 orang 50,000 2,500,000 

SUBTOTAL (Rp) 5,750,000 

TOTAL (Rp) 15,000,000 
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Lampiran 4. Foto-Foto Kegiatan Pelaksanaan  
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Lampiran 5. Luaran 

1. Publikasi Media 

No. Keterangan  Link : 

1. Pelaksanaan P2M https://youtu.be/ahAxYderOhA 

2. Hasil P2M  https://youtu.be/TY4BKZilzfY 

 

2. Pemakalah dalam Temu Ilmiah   

No. Nama 

Pertemuan 

Ilmiah 

Tanggal Pelaksanaan Penyelenggaara Lokasi 

1. The 2nd 

International 

Conference on 

Environmental 

Geography 

and 

Geography 

Education 

28-29/09/2019 

 

 

Fakultas 

Pendidikan dan 

Pelatihan Guru, 

Universitas 

Jember 

 

Universitas 

Jember 

2. The 3th 

International 

Conference of 

Social 

Sciences and 

Education 

23-26/07/2019 

 

Fakultas Ilmu 

Sosial, 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

Prime 

Plaza 

Hotel, 

Yogyakarta 
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3. Publikasi Ilmiah Nasional 

No. Judul Artikal 

Ilmiah 

Nama Seminar dan 

Tanggal 

Pelaksanaan 

Rencana Publikasi Penyelenggaara 

1. Effectiveness 

of Community 

Empowerment 

in Waste 

Management 

Program to 

Create 

Sustainable 

Tourism in 

Karawang, 

West Java 

The 2nd International 

Conference on 

Environmental 

Geography and 

Geography Education 

28-29/09/2019 

 

IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science indexed 

by SCOPUS 

 

 

 

Fakultas 

Pendidikan dan 

Pelatihan Guru, 

Universitas 

Jember 

2. Karawang 

Community 

Development 

in order to 

Create 

Sustainable 

Tourism 

The 3th International 

Conference of Social 

Sciences and 

Education 

 

23-26/07/2019 

 

 Indonesian Journal of Geography 

 

 

Fakultas Ilmu 

Sosial, 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

 

https://conferenceseries.iop.org/
https://conferenceseries.iop.org/
https://conferenceseries.iop.org/
https://conferenceseries.iop.org/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900195068&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900195068&tip=sid&clean=0

