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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Kondisi Geografis 

      Sumber:hhtps://www.google.com 

Gambar 4.1 

Peta Lokasi Kawasan Area TPA Wukirsari Desa Baleharjo, 

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Guningkidul. 

 

Desa Baleharjo salah satu desa terletak di Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Baleharjo 

merupakan salah satu desa yang berada di dekat TPA Wukirsari dimana 

lebih tepatnya  pedukuhan wukirsari, dari jarak 100 meter sampai dengan 

300 meter tentunya akan merasakan dampak terhadap keberadan TPA 

tersebut. 
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b. Administratif Desa Baleharjo 

Desa Baleharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagaian 

berikut : 

1. Sebelah Utara  : Desa Selang 

2. Sebelah Timur  : Desa Mijahan 

3. Sebelah Selatan : Desa Kenteng 

4. Sebelah Barat  : Desa Karang Rejek 

Sedangkan jarak Desa Baleharjo dengan pusat pemerintahan yaitu : 

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Wonosari       : 2  Km 

2. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul  : 2,5Km 

3. Jarak dari ibu kota provinsi             : 29Km 

 Desa Baleharjo memiliki 5 pedukuhan dan 86 RT, berikut 

merupakan pembagian RT  setiap pedukuhan : 

Tabel 4.1 

Komposisi Jumlah Pedukuhan dan RT Desa Baleharjo  

No Pedukuhan RT 

1 Gedangsari 13 

2 Mulyosari 15 

3 Purwosari 20 

4 Rejosari 17 

 5 Wukirsari 21 

Jumlah 5 86 

  Sumber:hhtp://baleharjo-wonosari.desa.id 

Pada Tabel 4.1 tampak bahwa masing-masing pedukuhan di Desa  

Baleharjo memiliki jumlah RT yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 4.1 

pedukuhan yang memiliki RT dengan jumlah tertinggi dibanding dengan 
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pedukuhan lainnya adalah Pedukuhan Wukirsari dengan jumlah 21 RT. 

Sedangkan pedukuhan yang memiliki jumlah RT yang paling sedikit jika 

dibandingkan dengan pedukuhan yang lainnya adalah Pedukuhan 

Gendangsari dengan jumlah RT adalah 13 RT. 

c. Kependudukan  

Desa Baleharjo  memiliki jumlah penduduk sebesar 6.609 jiwa dengan 

komposisi menurut jenis kelamin : 

a) Laki-laki : 3.289 

b) Perempuan : 3.320 

B. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan di Desa Baleharjo salah satu kawasan TPA 

Wukirsari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada 26 Februari 

2019 sampai dengan 30 September 2019. Penelitian ini menggunakan data 

primer dengan melakukanpenyebaran kuesioner 

1. Jenis Kelamin  

Berdasarkan data 272 responden jumlah laki-laki sebanyak 246 dan 

jumlah responden perempuan sebesar 26 orang. 
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Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.1 

 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner, didapatkan responden terbanyak bejenis kelamin lai-laki 

dengan sebesar 90 persen dan sisanya berjenis kelamin perempuan dengan 

jumlah persentase 10 persen. 

2. Usia Responden. 

 Berdasarkan 272 responden, rata-rata usia responden sebagai berikut : 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner secara langsung, maka didapatkan responden sebanyak  pada 

usia 40 sampai dengan 50 tahun dengan perentase 59 persen dan disususl 
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dengan responden yang berusia 51 sampai dengan 60 tahun, dengan 

persentase sebesar 20 persen, dan dilanjutkan dengan responden yang 

berusia 30 sampai dengan 39 tahaun dengan jumlah persentase sebesar 

16 persen. Responden yang berusia 61 sampai dengan 70 tahun sebesar 4 

persen , sedangkan responden yang terkecil yaitu pada diusia 75 sampai 

80 tahun dengan jumlah sebesar 1 persen. 

3. Pendidikan Terakhir 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 272 responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menempuh 

pendidikan. Adapaun rincian riwayat pendidikan responden digolongkan 

menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah bagi pendidikan 

terakhir Perguruan Tinggi/Sederajat, kelompok kedua yaitu bagi 

pendidikan terakhir SMA/Sederajat, kelompok ketiga yaitu bagi 

pendidikan terakhirnya SMP/Sederajat, kelompok keempat yaitu bagi 

pendidikan terakhir SD/Sederajat Berikut persentasenya : 

 
Data: Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.3 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden 
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Berdasarkan Diagram 4.3 pendidikan terakhir responden di dominasi 

kelompok tiga atau responden dengan pendidikan terakhir 

SMA/Sederajat sebesar 52 persen atau setara dengan 142 responden. 

Sedangkan untuk pendidikan terakhir SMP/Sederajat sebesar 25 persen 

atau setara dengan 69 responden. Kemudian untuk pendidikan terakhir 

SD/Sederajat sebesar 17 persen atau setara dengan 46 responden. Untuk 

Kelompok terakhir atau responden dengan pendidikan terakhir Perguruan 

Tinggi/Sederajat D3/S1/S2 sebesar 6 persen atau setara dengan 15 

responden. 

4. Status Pernikahan  

Dari jumlah 272 responden, jumlah respon yang sudah menikah sebanyak 

254 orang dan yang belum menikah sebesar 18 orang   

 
Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.4 

Berdasarkan Status Pernikahan Responden 

Berdasarkan data dari kuesioner, maka didapatkan 93 persen 

responden sudah menikah dan 7 persen responden yang belum menikah. 

Rata-rata uasia yang belum menikah berumuran dari 30 tahun. 
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5. Status Pekerjaan 

Status pekerjaan dalam penelitian ini adalah status pekerjaan yang 

dilakukan oleh kepala keluarga setiap responden. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa seluruh kepala keluarga responden 

dinyatakan bekerja atau memiliki profesi yang berbeda-beda. Dalam 

penelitian ini, profesi responden dinyatakan dalam beberapa kelompok 

yaitu kelompok pertama adalah Pedagang/Wirausaha kelompok kedua 

adalah Karyawan Wiraswasta, kelompok ketiga adalah petani, kelompok 

keempat adalah Buruh, kelompok kelima adalah Pemulung, dan 

kelompok keenam adalah PNS, dan kelompk ketujuh POLRI dan ke 

delapan atau terakhir adalah yaitu Perangkat Desa . 

Adapun persentase jenis pekerjaan kepala keluarga responden adalah 

sebagai berikut : 

 Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.5 

Berdasarkan Status Pekerjaan 
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Jika diakumulasikan berdasarkan jumlah responden maka akan 

diperoleh rincian jumlah responden yang memiliki profesi 

Pedagang/Wirausaha adalah sebesar 25 persen atau setara dengan 67 

responden, Petani sebesar 24 persen atau setara dengan 66 responden, 

Karyawan Swasta sebesar 22 persen atau setara dengan 61 responden, 

Buruh sebesar 14 persen atau setara dengan 37 responden, Pemulung 

sebesar 10  persen dengan 26 responden, PNS 4 persen dengan 12 

responden. Perangkat Desa 0 persen atau setara dengan 1 responden. 

POLRI 1 persen atau setara dengan 2 responden  Berdasarkan Diagram 

4.5, profesi kepala keluarga responden didominasi dengan profesi sebagai 

Pedagang yaitu sebesar 25 persen atau setara dengan 67 responden. 

Sedangkan profesi yang paling sedikit dimiliki oleh kepala keluarga 

responden adalah profesi sebagai Perangkat Desa dan POLRI dengan 

jumlah sebesar 0 persen atau setara dengan 1 responden dan 1 persen atau 

setara 2 responden. 

6. Pendapatan Per Bulan 

Pendapatan responden penelitian ini dikelompokan menjadi empat 

tingkatan.Yaitu pada tingkat pertama pendapatan responden sebesar 

(Rp1.000.000,00 – Rp1.500.000,00) tingkatan kedua yaitu pendapatan 

responden sebesar (Rp2.000.000,00 – Rp2.500.000,00) tingkatan ketiga 

yaitu pendapatan responden sebesar (Rp3.00.000,00 – Rp4.000.000,00), 

Adapun persentase pendapatan adalah sebagai berikut : 
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Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.6 

Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Responden 

 Pendapatan per bulan yang dimiliki responden sangat bervariasi 

tergantung pada profesi yang di miliki oleh kepla keluarga responden. 

Bedasarkan Diagram 4.7 pendapatan responden yang sangat 

mendominasi yaitu pendapatan pada tingkat jumlah dari 

Rp1.500.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00. 

7. Lokasi Responden 

Berdasarkan 272 responden, rata-rata respnden bertempat tinggal tidak 

jauh dari TPA Wukirsari.  

 Sumber : Data Primer, Diolah (2019) 

Diagram 4.7 

Berdasarkan Lokasi Responden 

[]

[]

[] Wilayah A

Wilayah B

Wilayah C
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner, didapatkan responden terbanyak berlokasi di wilayah A yang 

berjarak dengan TPA Wukirsari sejauh < 1 km dengan sebesar 30 persen, 

kemudian kedua berlokasi di wilayah B yang berjarak dengan TPA jauh  1 

km sampai 2 km  dengan sebesar 35 persen, selanjutnya yang ketiga 

berlokasi di wilayah C yang berjarak dengan TPA sejauh 2 sampai 3 km 

dengan sebesar 35 persen. 

 


