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ABSTRACT 

This research aims to : (1) To understand perception of society organizer of HKm about 
climate change; (2) To understand socio-economic characteristics of society organizer of HKm; 
and (3) To understand relationship between socio-economic characteristics with perception of 
community organizer of HKm. Determination of research area conducted by purposive sampling 
(intend) under colour of consideration that the location represent countryside there are society 
him organizer of HKm. To understand socio-economics characteristic of community organizer of 
HKm and level perception of community about climate change in District of North Batukliang by 
conducting structured interviews using kuesioner were then analysed descriptively. While to know 
relationship socio-economics characteristics with perception of community organizer of HKm 
about climate change used by analysis method test Spearman Rank correlation (rs) at level of 
significant 5%. Pursuant to result of solution and research about relationship of socio-economics 
characteristics with perception of community organizer of HKm about climate change are ; (1) 
Level perception of society organizer of HKm about climate change have the high pertained 
perception equal to 53,61% from 97 respondents; (2) Socio-economics characteristics of 
community organizer of HKm District of North Batukliang is productive age, education level ≤SD 
(low), family size 3-4 people (medium), income > Rp. 3.000.000 (high), type of work as a farmer, 
farming experience > 20 year (high) and the acreage between 0.5 to 1 ha (medium); and (3) 
Pursuant to rank spearman rank correlation analysis got that amount of family responsibility and 
wide of farm of garapan do not have an effect on significant to perception of community, whereas 
age, education, experience farm and earnings have an effect on manifestly to forming of 
perception of community relate to climate change. 

Key word: Climate change, Socio-economic charateristics, Organizer of HKm, Perception. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat pengelola HKm 
tentang perubahan iklim; (2) Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat 
pengelola hutan kemasyarakatan; dan (3) Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik sosial 
ekonomi dengan persepsi masyarakat pengelola HKm. Penentuan daerah penelitian dilakukan 
secara purposive sampling (sengaja) dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi tersebut 
merupakan desa terdapatnya masyarakat pengelola HKm. Untuk mengetahui karakteristik soial 
ekonomi masyarakat pengelola HKm dan tingkat persepsi masyarakat tentang perubahan iklim di 
Kecamatan Batukliang Utara dengan melakukan wawancara terstuktur menggunakan kuesioner 
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yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui hubungan karakteristik 
sosial ekonomi dengan persepsi masyarakat pengelola HKm tentang perubahan iklim digunakan 
metode analisis uji korelasi Rank Spearman (rs) pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan tentang hubungan  karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi 
masyarakat pengelola HKm tentang perubahan iklim didapat bahwa : (1) Tingkat persepsi 
masyarakat pengelola HKm tentang perubahan iklim tergolong tinggi dengan persentase sebesar 
53,61% (52 orang) dari 97 responden; (2) Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pengelola 
HKm Kecamatan Batukliang Utara dicirikan dengan rata-rata umur produktif, tingkat pendidikan ≤ 
SD (rendah), jumlah anggota keluarga 3-4 orang tergolong sedang, pendapatan > Rp. 3.000.000 
tergolong tinggi, jenis pekerjaan sebagai petani, pengalaman betani > 20 tahun tergolong tinggi 
dan luas lahan garapan antara 0,5 – 1 ha tergolong sedang; dan (3) Berdasarkan analisis 
korelasi rank spearman didapat bahwa jumlah tanggungan keluarga dan luas lahan garapan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat, sementara umur, pendidikan, pengalaman 
bertani dan pendapatan berpengaruh secara nyata terhadap pembentukan persepsi masyarakat 
berkaitan dengan perubahan iklim. 

 
Kata kunci: Perubahan iklim, Karakteristik sosial ekonomi,Pengelola HKm, Persepsi. 

 
PENDAHULUAN 

 
Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm hanya diberlakukan di kawasan 
hutan lindung dan hutan produksi, dengan ketentuan kawasan hutan tersebut tidak dibebani hak 
atau ijin dalam pemanfaatan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. 
Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia 
yang bermukim di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial 
dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat 
berpengaruh terhadap ekosistem hutan (Samanta, 2009). 

Luas hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 1.071.722,83 ha yang terdiri dari hutan 
produksi terbatas seluas 291.181,53 ha, dan luas hutan produksi tetap sebesar 160.085,74 ha, 
hutan lindung seluas 447.272,86 ha dan hutan konservasi seluas 171.541,45 ha (Dinas 
Kehutanan NTB, 2011).  

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu lokasi pembangunan dan 
pengembangan HKm di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdapat pada Kecamatan 
Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Luas HKm di Kecamatan Batuliang Utara adalah 
sebesar 1.809,5 ha yang tersebar di empat lokasi yaitu di Desa Aik Berik, Desa Setiling, Desa 
Karang Sidemen dan Desa Lantan yang masing-masing mempunyai luas yang berbeda-beda.  

Perubahan iklim merupakan perubahan alam yang di pengaruhi oleh dua hal, yakni alami 
dan manusia. Menurut laporan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007 
secara tegas menyimpulkan bahwa iklim menjadi semakin panas dengan cepat, dan paling tidak 
90 persen penyebab hal tersebut merupakan dari aktivitas manusia (Surinati, 2008). 

Secara geografis, wilayah NTB sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena 
mereka merupakan wilayah kepulauan yang dimana perubahan iklim sebesar 1°C saja dapat 
meningkatkan permukaan air laut dan mengancam mata pencaharian para penduduk NTB, yang 
mempunyai fokus perekonomian sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. 

Perubahan iklim secara ilmiah adalah diakibatkan oleh apa yang dikenal dengan 
pemanasan global (global warming) sebagai akibat terjadinya efek rumah kaca pada atmosfer 
kita. Efek rumah kaca terjadi akibat adanya gas-gas rumah kaca (GRK) yang memerangkap 
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panas radiasi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi. Pada 
dasarnya GRK ini dapat bersumber dari alam itu sendiri maupun dari aktivitas manusia. Namun 
berbagai data yang ada menunjukkan bahwa emisi GRK berasal juga dari aktivitas manusialah 
yang meningkatkan konsentrasinya di atmosfer. Berbagai kerusakan ekosistem yang terjadi 
akibat perubahan iklim berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (petani) yang 
menggantungkan hidupnya pada alam. Pada masyarakat petani, perubahan iklim mempengaruhi 
kehidupan sosial ekonomi. Adapun perubahan iklim yang terjadi akan membawa dampak seperti 
: jadwal tanam yang berubah sehingga berdampak pada pola tanam yang berubah, musim tanam 
menjadi tidak tepat waktu, munculnya hama dan penyakit yang mengakibatkan menurunnya 
produksi hasil hutan dan pertanian dan sulitnya penanganan pasca panen produksi karena 
tingginya curah hujan, sehingga kualitas dan harga dari hasil hutan maupun gabah rendah. Hal 
tersebut sangat mengancam kondisi keamanan pangan, yang tidak mempengaruhi masyarakat 
sekitar hutan tetapi mengancam kehidupan masyarakat secara luas. Perubahan-perubahan ini 
menyebabkan masyarakat atau petani harus melakukan strategi adaptasi masing-masing. 
Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan pengelolaan HKm, karena 
dengan adanya iklim yang baik maka masyarakat dapat beraktivitas dengan baik dalam 
mengelola hutan. 

Karakteristik sosial ekonomi petani adalah ciri yang khas yang sesuai dengan 
perwatakan sosial ekonomi petani tersebut. Sifat ini akan berpengaruh bagi masyarakat dalam 
keberhasilannya dan memberikan persepsi terhadap suatu pengetahuan. Melihat pentingnya 
peran  petani dalam hal meningkatkan produktifitas tanaman pangan dalam usaha membangun 
perekonomiannya khususnya di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian yang berjudul 
“Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Dengan Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang 
Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 
Tengah”. 
 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, 
yaitu metode penelitian dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian pada masa sekarang untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Menurut Sugiyono (2012), bahwa 
proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur 
dan observasi. 

 Pemilihan lokasi ini ditentukan secara purposive sampling (sengaja), karena dari empat 
lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang terdapat masyarakat yang mengelola HKm disekitar 
kawasan hutan kemasyarakatan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.   
Penentuan responden dilakukan secara random sampling untuk mendapatkan masyarakat atau 
petani pengelola HKm dengan intensitas sampling 10%. Sehingga total jumlah responden yang 
diperoleh adalah sebanyak 97 orang dari jumlah populasi penduduk pengelola HKm di empat 
Desa penelitian yang jumlah responden tersebut diambil menggunakan rumus dari Slovin dalam 
Husein Umar (2002) dan dalam Yuni (2011) sebagai berikut : 

푛 =
푁

1 + 푁푒   
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Dimana :  n  =  Jumlah Responden yang Menjadi Sampel 
    N  =  Jumlah Populasi Penduduk Pengelola HKm di Empat Desa 

    e =  Kelonggaran Ketidaktelitian karena Kesalahan Pengambilan Sampel yang dapat 
di Tolerir (Intensitas Sampling 10%) 

Untuk jumlah pengambilan responden pada masing-masing desa menggunakan teknik 
proposional random sampling yang terdiri dari petani anggota HKm dengan menggunakan 
rumus: 

  
 푛푖 =

∑
 x 97 

Dimana : 
Ni     = Jumlah Populasi Penduduk  ke-i  
∑ni  = Total Populasi dari 4 Desa Terpilih 
ni   = Jumlah Responden Petani Pengelola HKm yang Terpilih (ni = 1, 2, 3,…, ni) 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan 
untuk memperoleh data primer dan sekunder dilakukan dengan teknik observasi, wawancara 
terstruktur dan studi pustaka. 
Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat pengelola hutan 
kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan 
menganalisis data secara deskriptif dan tabel distribusi frekuensi (Sugiyono, 2013).  

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat pengelola HKm dilakukan dengan 
menjumlahkan skor-skor antar sub variabel. Kemudian hasil dari sub tersebut dikategorikan 
dalam dua kriteria yaitu tinggi dan rendah yang diukur menggunakan skala Guutman. Skala 
Guutman selain dapat dibuat dalam pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk Checklist. 
Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Misalnya, untuk jawaban setuju diberi 
skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisa dilakukan seperti skala likert. Pernyataan yang 
berkenaan dengan fakta benda termasuk dalam skala interval dikotomi (Sugiyono, 2012). 

Untuk menghitung persentase hasil penelitian, digunakan rumus yaitu : 
 
 
 

Dimana :  Hp  = Hasil Penelitian 
    Ni   = Nilai Ideal 
Dengan menggunakan rumus di atas, maka kategori nilai atau skor ditetapkan sebagai 

berikut : 
a. Persepsi masyarakat dengan kategori tinggi = 50-97 atau 51-100% 
b. Persepsi masyarakat dengan kategori rendah = 0-49 atau 0-50%  
  Untuk lebih memperjelas perhitungan diatas, dapat dilihat dalam garis/diagram kontinum 
yaitu seperti gambar dibawah ini : 
    R      T 
 
 
 
                             

   0  97 

Gambar 1.  Diagram/Garis Kontinum Sebagai Alat Bantu Analisis dalam Skala Likert. 

%100x
Ni
Hp
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Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi 

masyarakat pengelola HKm tentang perubahan iklim di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan 
Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah digunakan uji korelasi  rank spearman (rs) 
(Sugiyono, 2012). 

rs = 1−  
6∑푑푖

푁 (푁  − 1) 

Keterangan :  rs  =  Koefisien  Korelasi Rank Spearman   
N  =  Banyaknya sampel  
di  =  Selisih antara setiap pasangan rank 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Karakteristik Sosial Ekonomi 
Karakteristik sosial ekonomi adalah suatu tanda atau ciri-ciri dari seseorang yang ada di 

dalam dan di luar pribadi seseorang yang diduga dapat mempengaruhi seseorang di dalam 
memberikan persepsi.   
 
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi 
 

No. Uraian Frekuensi (orang) Persentase (%) 
 Umur (tahun)   

1. 15 - 65 (Produktif) 96 98,97 
2. > 65  (Kurang Produktif) 1 1,03 
3. < 15  (Tidak Produktif)  0 0 
 Jumlah 97 100 
 Tingkat Pendidikan   

1. > SMA (Tinggi) 5 5,15 
2. SMP - SMA (Sedang) 20 20,62 
3. ≤ SD (Rendah) 72 74,23 
 Jumlah 97 100 
 Jumlah Anggota Keluarga   

1. ≥ 5 orang (Besar) 15 15,46 
2. 3 - 4  orang (Sedang) 50 51,55 
3. 1 – 2 orang (Kecil) 32 32,99 
 Jumlah 97 100 
 Pendapatan   

1.  > Rp. 3.000.000 (Tinggi) 60 61,86 
2. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 (Sedang) 36 37,11 
3. < Rp. 1.000.000 (Rendah) 1 1,03 
 Jumlah 97 100 
 Mata Pencaharian Utama   

1. Petani 60 61,86 
2. Buruh Tani 6 6,18 
3. Lainnya 31 31,96 
 Jumlah 97 100 
 Pengalaman Bertani   

1. > 20 Tahun (Tinggi) 95 97,94 
2. 10 – 20 Tahun  (Sedang) 2 2,06 
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3.  < 10 Tahun (Rendah) 0 0 
 Jumlah 97 100 
 Luas Lahan Garapan    

1.  > 1 ha (Luas) 3 3,09 
2. 0,5 – 1 ha (Sedang) 49 50,52 
3. < 0,5 ha (Sempit) 45 46,39 
 Jumlah 97 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2013 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas umur petani responden 
berada pada kisaran umur 15 – 65 tahun sebanyak 96 responden (98,97%) yang tergolong 
dalam umur produktif dan hanya ada 1 petani responden (1,03%) yang memiliki umur diatas 65 
tahun yang tergolong umur kurang produktif. Dilihat dari sisi kemampuan bekerja, maka umur 
responden di daerah penelitian termasuk dalam golongan umur produktif. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Mubyarto (1983) dalam Hermiati (2012), bahwa umur produktif berkisar antara umur 15 
– 65 tahun. Dengan demikin secara fisik maupun psikologis petani responden mempunyai 
kemampuan bekerja secara optimal guna menerapkan suatu inovasi petani dalam melaksanakan 
usahatani yang lebih efektif dan efisien.  

Pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan sebagian besar petani 
responden atau sebanyak 72 orang (74,23%) berada pada kategori rendah (≤ SD) yaitu antara 
Tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD. Pada kategori  sedang yaitu tingkat pendidikan 
yang berada pada tamat SMP sampai Tamat SMA sebanyak 20 orang (20,62%), sedangkan 5 
orang (5,15%) berada pada kategori tinggi atau tingkat pendidikan > SMA yaitu tingkat 
pendidikan tamat perguruan tinggi. Kondisi tersebut sesuai dengan data keadaan tingkat 
pendidikan di lokasi penelitian yang terlihat masih cukup besarnya jumlah penduduk yang 
berpendidikan terakhir sekolah dasar kebawah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi 
(1986), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan 
mempengaruhi produktivitas, keterampilan dan kemampuan petani dalam menyerap inovasi-
inovasi baru, sehingga akan berdampak pada pembangunan pertanian. 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa responden didominasi oleh keluarga 
sedang dimana jumlah anggota keluarga pada kisaran  3 - 4 orang sebanyak 50 orang (51,55%). 
Untuk keluarga yang termasuk kategori kecil berjumlah 32  orang (32,99%) untuk responden 
yang termasuk keluarga kecil yang mempunyai jumlah anggota keluarga berkisar antara 1-2 dan 
15 orang (15,46%) tergolong keluarga besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Ilyas (1988) dalam 
Rahmawati (2009), yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga yang berkisar antara 1-2 
orang tergolong keluarga kecil, berkisar 3-4 orang tergolong keluarga sedang dan anggota 
keluarga 5 orang atau lebih tergolong keluarga besar. 

Berdasarkan tabel 1, bahwa responden yang memperoleh pendapatan terbanyak adalah 
sebanyak 60 orang (61,86%) dari jumlah responden 97 orang dengan kisaran pendapatan > 
Rp.3.000.000 yang termasuk kategori tinggi, 36 orang (37,11%) mempunyai pendapatan 
Rp.1.000.000 – Rp.3.000.000 yang termasuk kategori sedang dan hanya 1 orang (1,03%) yang 
mempunyai kisaran pendapatan < Rp.1.000.000 yang termasuk kategori rendah. Hal ini bisa 
disimpulkan bahwa total pendapatan petani yang dihasilkan dari mata pencaharian pokok dan 
sampingan memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Sesuai pendapat Soekartawi (1986), 
bahwa petani dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu yang 
diinginkan, sehingga akan lebih aktif dalam berpartisipasi. 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan petani responden dan penduduk pada 
umumnya disekitar kawasan hutan kemasyarakatan tempat penelitian didominasi oleh keluarga 
petani, baik petani sawah dan petani kebun. 60 responden (61,86%) memiliki mata pencaharian 
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sebagai petani. Sedangkan yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 6 responden (6,18%), 
dan 31 responden (31,96%) berprofesi sebagai wiraswasta, guru, staf desa, buruh bangunan, 
peternak dan pengusaha.  

Pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa pengalaman bertani responden sebagian 
besar berada pada kisaran > 20 tahun sebanyak 95 orang (97,94%) yang berada pada kategori 
tinggi. Untuk kisaran pengalaman bertani antara 10 – 20 tahun diperoleh hanya 2 orang (2,06%) 
yang termasuk dalam  kategori sedang. Pengalaman yang dimiliki merupakan faktor yang dapat 
membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahataninya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Soekartawi (1999), menyatakan bahwa petani yang sudah lama bertani akan lebih 
mudah menerapkan inovasi daripada petani pemula. 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa responden dengan luas lahan garapan 
dengan kategori luas adalah luas lahan > 1 ha sebanyak 3 orang (3,09%). Untuk kategori sedang 
dengan kisaran luas lahan antara 0,5 – 1 ha sebanyak 49 orang (50,52%). Sedangkan 
responden yang mempunyai luas lahan < 0,5 ha sebanyak 45 orang (46,39%). Sesuai dengan 
pendapat Hermanto dalam Afriani (2012) luas  lahan garapan terbagi dalam 3 kelompok yaitu 
luas, sedang, dan sempit.  

 
Persepsi Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan tentang Perubahan Iklim 

Persepsi adalah proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif 
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya 
(Mar’at dalam Yuni, 2011).   
 
Tabel 2.  Distribusi Rata-rata Persepsi Masyarakat tentang Perubahan Iklim Berdasarkan 

Perilaku Komunikasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 
 

No. Indikator Variabel 
Ya Tidak Total 1 0 

F % F % F % 
1. Memiliki Media Komunikasi Mengakses 

Informasi Secara Umum 57 58,76 40 41,24 97 100 
2. Siaran yang Menguraikan tentang 

Perubahan Iklim 31 31,96 66 68,04 97 100 
3. Perolehan Informasi tentang Perubahan 

Iklim 11 11,34 86 88,66 97 100 
4. Sosialisasi tentang Perubahan Iklim 

Bersama Orang Lain 30 30,93 67 69,07 97 100 
5. Informasi Lebih Lanjut tentang Perubahan 

Iklim 45 46,39 52 53,61 97 100 
6. Pengetahuan Masyarakat tentang 

Perubahan Iklim 26 26,80 71 73,20 97 100 
7. Pengetahuan Indonesia Negara Ketiga 

Penghasil Gas Rumah Kaca 8 8,25 89 91,75 97 100 
8. Peran Lembaga/Instansi Pencegah 

Kerusakan Hutan 92 94,85 5 5,15 97 100 

 
Rata-rata 37,5 38,66 59,5 61,34 97 100 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 

Berdasarkan data tabel 2 di atas, bahwa rata-rata persepsi masyarakat pengelola hutan 
kemasyarakatan tentang perubahan iklim berdasarkan perilaku komunikasi adalah masih banyak 
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responden yang tergolong tidak efektif memiliki perilaku komunikasi dan hanya sebagian 
responden saja yang memiliki perilaku komunikasi yang baik dan masih efektif. Hal ini tercermin 
pada rata-rata persepsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan menjawab Tidak sebesar 
61,34%. Sedangkan rata-rata persepsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan yang 
menjawab Ya sebesar 38,66%. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa aktifitas komunikasi yang 
tidak efektif terjadi dalam masyarakat desa saat ini masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat 
pada daerah penelitian kebanyakan berpendidikan rendah. 
 
Tabel 3.  Distribusi Rata-rata Persepsi Masyarakat tentang Perubahan iklim Berdasarkan 

Kondisi Ekologi dan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten 
Lombok Tengah 

 

No. Indikator Variabel 
Sesuai Tidak Sesuai Total 1 0 

F % F % F % 
1. Suhu Bumi Semakin Tinggi 79 81,44 18 18,56 97 100 
2. Telah Terjadi Perubahan Alam 56 57,73 41 42,27 97 100 
3. Arah Angin Sulit diperkirakan 35 36,08 62 63,92 97 100 
4. Musim Tanam Sulit Diperkirakan 81 83,51 16 16,49 97 100 
5. Hasil-hasil Hutan/Pertanian Berkurang 82 85,57 15 15,46 97 100 
  Rata-rata 66,6 68,66 30,4 31,34 97 100 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 

Berdasarkan persepsi masyarakat (responden) dari lima indikator variabel yang diteliti 
pada tabel 3 di atas, bahwa masyarakat yang merasakan adanya perubahan seperti suhu bumi 
terasa panas, perubahan lingkungan yang sudah berbeda, musim tanam yang masyarakat 
rasakan masih sulit dan perolehan hasil dari tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami 
penurunan merupakan pengalaman yang selalu masyarakat alami dalam kehidupannya sehari-
hari. Sesuai dengan teori terbentuknya persepsi  yang dikemukakan oleh Walgito dalam Umar 
(2009), yang mengatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lalu, 
dimana dalam konteks penelitian ini pengalaman  masa lalu responden yang mempengaruhi 
persepsi mereka tentang hasil hutan yang selalu masyarakat alami adalah merupakan 
pengalaman hidup masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan Hutan Lindung Kecamatan 
Batukliang Utara. Mereka secara otomatis mengalami apa yang terjadi di lingkungannya dan 
secara sadar atau tidak apa yang mereka saksikan dan alami dalam kehidupan sehari-hari 
tersebut akan membentuk persepsi mereka tentang kehidupan yang pernah mereka rasakan. 
Persepsi masyarakat tentang perubahan iklim adalah kebanyakan masyarakat merasakan akibat 
dari perubahan iklim baik dari sisi ekologi maupun sosial ekonomi adalah masih tergolong baik. 
Hal ini tercermin pada rata-rata persepsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan yang 
menjawab sesuai sebesar 68,66% dari 97 responden. Sedangkan rata-rata persepsi masyarakat 
yang tidak merasakan atau tidak menyadari adanya kondisi ekologi dan sosial ekonomi dari 
perubahan iklim adalah sebanyak 31,34%. 

Berdasarkan uraian dari 2 (dua) indikator di atas, sesuai dengan jumlah dan rata-rata 
skor penilaian dari masing-masing item pertanyaan yaitu : (1) Perilaku Komunikasi, dan (2) 
Kondisi Ekologi dan Sosial Ekonomi, maka untuk melihat tinggi dan rendahnya tingkat persepsi 
masyarakat tentang perubahan iklim dari rekapitulasi perolehan rata-rata skor pada 2 (dua) 
indikator tersebut tersajikan pada tabel 4 berikut. 
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Tabel 4.  Skor Rata-rata Tingkat Persepsi Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan tentang 
Perubahan Iklim di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

 

No. Kategori 
Skor Perolehan Rata-rata Perilaku Komunikasi Ekologi dan Sosial Ekonomi 

F % F % F % 
1. Tinggi 37,5 38,3 66,6 68,66 52  53,61 
2. Rendah 59,5 61,8 30,4 31,34 45  46,39 

 
Total 97 100 97 100 97 100 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat pengelola 
hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tergolong 
“Tinggi” dari 2 (dua) indikator yang diteliti. Hal ini tercermin pada frekuensi perolehan skor rata-
rata 52 orang (53,61%) kategori tinggi dan kategori rendah 45 orang (46,39%). 

Jika data yang diperoleh di atas dianalisis dengan menggunakan skala likert, maka hasil 
menunjukkan skor sebesar 52 (53,61%) dari nilai ideal yang ditetapkan yaitu skor tertinggi = skor 
item x total jumlah responden (1 x 97) = 97. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 
berikut : 

 
Tabel 5.  Nilai Kontinum Tingkat Persepsi Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan 

tentang Perubahan Iklim di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 
 

No. Kategori Persepsi Skor (X) Frekuensi (F) Hasil Penelitian (F.X) 
1. Tinggi  1 52  52 
2. Rendah 0 45 0 

 
Total 

 
97 ∑f.x = 52 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijelaskan, bahwa tingkat persepsi masyarakat dapat 
dikatakan tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dimana rata-rata  persentase 
jawaban responden yang menjawab ya dan sesuai dari 2 (dua) indikator pada masing-masing 
item pertanyaan dan pernyataan memperoleh hasil penelitian sebesar 52 responden (53,61%). 
Hal ini bisa digambarkan pada garis kontinum skala likert sebagai berikut. 
 

R 52  T  
 
 
 

0 97   
 Gambar 2. Garis Kontinum Tingkat Persepsi Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan 

tentang Perubahan Iklim di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 
Tengah. 

 Berdasarkan gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa nilai kriterium pada gambar 
tersebut berada dekat dengan nilai ideal yang ditetapkan dengan hasil skor sebesar 52 orang 
atau 53,61% dari skor kriterium yang ditetapkan yaitu skor tertinggi = skor item x total jumlah 
responden (1 x 97) = 97. Sehingga perhitungannya adalah (52 : 97) x 100% = 53,61%. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa tingkat persepsi masyarakat pengelolaan hutan kemasyarakatan 
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berada pada kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahmat dalam 
Sobur (2003) dan dalam Harmoko (2011) bahwa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi 
seseorang adalah faktor fungsional yang dihasilkan dari kebutuhan, pelayanan, pengalaman 
masa lalu dan faktor personal yang terdiri dari pengalaman belajar atau pendidikan, motivasi, dan 
kepribadian individu. 

 
Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Persepsi Masyarakat Pengelola Hutan 
Kemasyarakatan tentang Perubahan Iklim 

Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan 
persepsi masyarakat tentang perubahan iklim dengan menggunakan uji korelasi rank spearman 
(rs). Untuk menghitung korelasi rank spearman mengguanakan program komputer SPSS 11,5 for 
windows. Untuk hasil uji korelasi rank spearman karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan 
persepsinya tentang perubahan iklim tersajikan pada tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6.  Hasil Uji Korelasi Rank Spearman Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi 

Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang Perubahan Iklim 
 

No. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Rs Value (Sig 
2- tailed 

Ket. 

1. Umur (X1) -0,230* 0,023* S 
2. Tingkat Pendidikan (X2) 0,310** 0,002* S 
3. Pengalaman Bertani (X3) -0,266** 0,009* S 
4. Jumlah Anggota Keluarga (X4) -0,006 0,953 NS 
5. Pendapatan (X5) 0,225* 0,027* S 
6. Luas Lahan Garapan (X6) 0,094 0,362 NS 

Sumber : Data Primer Diolah 2013 
Keterangan :  
rs   = Korelasi Rank Spearman  
S   = Signifikan 
NS  = Non Signifikan 
Value (Sig 2-tailed) = nilai signifikan  
*   = Signifikan pada α = 5% 
 

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada taraf 5%  (0,05) uji signifikan 
menunjukkan dari ke 6 (enam) variabel bebas yang diduga berhubungan adalah ada 4 (empat) 
variabel bebas yang berpengaruh signifikan (nilai p ≤ 0,05) dan 2 (dua) variabel tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan (nilai p > 0,05). Variabel yang signifikan (nilai p ≤ 0,05) 
adalah umur (X1) dengan nilai p = 0,023, tingkat pendidikan (X2) dengan nilai p = 0,002, 
pengalaman bertani (X3) dengan nilai p = 0,009, dan pendapatan (X5) dengan nila p = 0,027. 
Sedangkan untuk variabel yang tidak signifikan (nilai p ≥ 0,05) adalah jumlah anggota keluarga 
(X4) dengan nilai p = 0,953 dan luas lahan garapan (X6) dengan nilai p = 0,362. Hasil analisis 
masing-masing variabel menggunakan uji korelasi rank spearman yang berpengaruh signifikan 
dengan persepsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan tentang perubahan iklim 
dijelaskan sebagai berikut : 
 
Hubungan Umur dengan Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang Perubahan Iklim  

Dari uji korelasi Rank Spearman pada tabel 6, menunjukkan bahwa korelasi antara umur 
dengan persepsi masyarakat tentang perubahan iklim adalah korelasi negatif atau tidak searah 
dan berpengaruh nyata/signifikan. Hal tersebut jelas terlihat dari nilai signifikan yaitu 0,023 (p < 
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0,05) dan nilai korelasi yang didapat adalah -0,230. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara variabel yang diuji. Hal ini sesuai dengan pendapat Simanjutak (1985) dalam 
Hermiati (2012), yang menyatakan bahwa golongan umur produktif berkisar antara 15 sampai 65 
tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara fisik maupun mental petani masih mampu 
menghasilkan barang dan jasa. 
 
Hubungan Pendidikan dengan Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang Perubahan 
Iklim 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dengan persepsi 
masyarakat tentang perubahan iklim adalah memiliki korelasi positif atau searah dan 
berpengaruh nyata/signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikan yaitu 0,002 (p < 0,05) dengan 
nilai korelasi yang didapat adalah 0,310. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena nilai p value 
(sig 2- tailed) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, artinya terdapat hubungan 
nyata/signifikan antara pendidikan dengan persepsi masyarakat. Kenyataan dilapangan bahwa 
masyarakat di daerah penelitian yang memberikan persepsi rata-rata pendidikan rendah. Hal ini 
seseuai dengan pendapat Soekartawi (1988) dalam Hermiati (2012) yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi pendidikan formal seseorang dan semakin sering mengikuti pendidikan non formal 
maka pola pikir seseorang semakin rasional. Hal ini berarti bahwa tingginya tingkat pendidikan 
masyarakat di lokasi penelitian yang menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan 
memberikan persepsi yang baik terhadap pengetahuan tentang perubahan iklim yang terjadi.    

 
Hubungan Pengalaman Bertani dengan Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang 
Perubahan Iklim  

Berdasarkan tabel 6, hubungan pengalaman bertani dengan persepsi masyarakat 
tentang perubahan iklim dapat diketahui bahwa korelasi pengalaman bertani dengan persepsi 
masyarakat adalah korelasi bernilai negatif atau memiliki hubungan yang tidak searah dan 
berpengaruh nyata/signifikan. Hal ini menunjukkan  adanya hubungan yang signifikan antara 
pengalaman dengan persepsi masyarakat yaitu 0,009 (p < 0,05) dengan nilai korelasi -0,266. 
Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  nilai p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima artinya terdapat hubungan signifikan antata pengalaman bertani dengan persepsi 
masyarakat. Hal ini karena pengalaman bertani seseorang mempengaruhi pola pikir seseorang 
terhadap sesuatu kegiatan berkaitan dengan bertani. Sesuai kenyataan di lapangan rata-rata 
pengalaman bertani pada kisaran > 20 tahun (tinggi). Sehingga waktu tersebut cukup untuk 
menambah pengetahuan dalam bertani.  menurut pendapat Soekartawi (1999), yang 
menyatakan bahwa pengalaman seseorang dalam bertani akan berpengaruh dalam menerima 
inovasi dari luar. Pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah 
dihadapi.  

 
Hubungan Pendapatan dengan Persepsi Masyarakat Pengelola HKm tentang Perubahan 
Iklim  

Hubungan antara pendapatan dengan persepsi masyarakat pengelola hutan 
kemasyarakatan tentang perubahan iklim adalah berpengaruh nyata/signifikan karena nilai 
signifikan pendapatan lebih kecil dari signifikan pada p = 0,05 yaitu 0,027 (p < 0,05) dengan nilai 
korelasi 0,225 atau korelasinya positif atau hubungan searah. Menurut Soekartawi (1986), bahwa 
petani dengan pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu yang diinginkan sehingga 
akan lebih aktif dalam berpatisipasi. Untuk lebih jelasnya dalam melihat ada tidaknya hubungan 
signifikan karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi masyarakat pengelola hutan 
kemasyarakat tentang perubahan iklim dapat dilihat pada gambar 3 berikut : 
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Gambar 3.  Grafik Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Persepsi Masyarakat 

tentang Perubahan Iklim Kecamatan Batukliang Utara. 
Pada grafik hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi masyarakat 

tentang perubahan iklim di atas, menunjukkan bahwa yang memiliki hubungan nyata/signifikan 
adalah umur (X1), tingkat pendidikan (X2), pengalaman bertani (X3) dan pendapatan (X5). 
Sedangkan tidak memiliki hubungan nyata/signifikan adalah jumlah anggota keluarga (X4), dan 
luas lahan garapan (X6). 

 
KESIMPULAN  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut adalah :  
1) Tingkat persepsi masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan tentang perubahan iklim 

yang diperoleh dari skor perilaku komunikasi dan kondisi ekologi dan sosial ekonomi adalah 
tergolong tinggi yang ditunjukan oleh nilai garis kontinum sebesar 53,61% (52 orang) dari 
total responden.  

2) Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan yang terdapat di 
Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah kategori umur produktif 
sebanyak 96 orang (98,97%), tingkat pendidikan tergolong rendah sebanyak 72 orang 
(74,23%), jumlah anggota keluarga tergolong sedang sebanyak 50 orang (51,55%), 
pendapatan tergolong tinggi sebanyak 60 orang (61,86%), pekerjaan utama yaitu sebagai 
petani sebanyak 60 orang (61,86%), pengalaman berusahatani tergolong tinggi sebanyak 95 
orang (97,94%), dan luas lahan garapan tergolong sedang sebanyak 49 orang (50,52%).  

3) Berdasarkan analisis korelasi rank spearman didapat bahwa jumlah tanggungan keluarga 
dan luas lahan garapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi masyarakat, 
sementara umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani dan pendapatan berpengaruh 
secara signifikan terhadap pembentukan persepsi masyarakat berkaitan dengan perubahan 
iklim.  
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