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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam 

jarak sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Asia Tenggara. 

Keberadaan penyu telah lama terancam, baik oleh faktor alam mapun faktor 

kegiatan manusia yang membahayakan populasinya secara langsung maupun tidak 

langsung. Semua jenis penyu di Indonesia diberi status dilindungi oleh negara 

sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa. Menurut Dermawan, dkk (2009) pemberian status 

perlindungan saja tidak cukup untuk memulihkan atau setidaknya mempertahankan 

populasi penyu di Indonesia, dibutuhkan sikap dan tindakan nyata dalam 

melakukan pengelolaan konservasi penyu yang komprehensif, sistematis dan 

teratur. 

Berdasarkan identifikasi penyu di Kabupaten Trenggalek dan Pacitan 

ditemukan 4 jenis penyu yaitu, Dermochelys coriacea L, Chelonia mydas L, 

Eretmochelys imbricate dan Lepidochelys olivaceae L. Jumlah penyu yang 

ditemukan mengalami penurunan 28% dibandingkan tahun 2002. Penyu yang 

tertangkap masyarakat sebagian dijual dan sebagian lagi dikonsumsi. Salah satu 

bentuk usaha menyelamatkan penyu laut di Indoneisa khususnya adalah 

meningkatkan kesadaran masyarakat pada perlindungan penyu (Prihanta, 2006). 

Upaya pelestarian dan penyelamatan penyu yang sejalan dengan pembangunan 
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perekonomian masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan ekowista 

berbasis penyu dan masyarakat. 

Ekowisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menikmati lingkungan 

alam beserta isinya dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Ekowisata merupakan 

salah satu bentuk atau jenis pariwisata yang dinikmati oleh wisatawan (Atmaja, 

2002). Konservasi penyu dapat dilakukan sejalan dengan wisata yang berwawasan 

lingkungan. Ekowisata adalah jenis pariwisata yang berasaskan pada kelestarian 

lingkungan dan memuat pendidikan lingkunganyang dapat menunjang kegiatan 

konservasi. 

Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan perlu melakukan 

perlindungan penyu. Pantai Taman yang berada di Desa Hadiwarno memiliki 

kawasan konservasi penyu langka yang hampir punah, yaitu penyu belimbing. 

Masyarakat setempat melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah 

Malang berupaya melakukan pelestarian penyu. Program pengembangan konservasi 

penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno dimulai dengan sosialisasi oleh Tim 

Ekspedisi Biokonservasi (TEB) bersama Pusat Studi Lingkungan dan 

Kependudukan (PSLK) Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 12 

September tahun 2012.  

Program konservasi penyu sudah berhasil menetaskan ratusan telur menjadi 

tukik untuk selanjutnya dilepas ke laut. Desa Hadiwarno perlu juga 

mengembangkan ekowisata karena memiliki potensi-potensi keindahan alam yang 

masih belum dimaksimalkan. Jalur Lintas Selatan (JLS) yang baru saja diresmikan 

merupakan akses menuju tiga kecamatan paling timur Pacitan yang terdiri dari 
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Kecamatan Kebonagung, Ngadirijo, dan Sudimoro sehingga menjadi bebas 

hambatan.  Tiga kecamatan yang dilaui oleh JLS memiliki pemandangan yang 

indah di sepanjang jalan dan juga memiliki pantai-pantai yang indah (Anonymous, 

2013).  

Program konservasi penyu di Desa Hadiwarno secara bertahap menyita 

perhatian penggiat lingkungan maupun wisatawan lokal dan regional namun tidak 

banyak masyarakat Desa Hadiwarnp yang tahu mengenai status konservasi penyu 

pada awal dilakukannya program konservasi. Masyarakat Desa Hadiwarno dan 

sekitarnya  juga belum menyadari potensi wisata yang ada di daerahnya. 

Komunikasi dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam 

program konservasi penyu bersama  masyarakat sekitar kawasan konservasi penyu 

melalui sosialisasi dan diskusi.  

Informasi yang didapatkan masyarakat dari pihak-pihak yang mengapresiasi 

serta berpartisipasi langsung terhadap konservasi penyu dan pengembangannya ke 

arah ekowisata dapat menambah wawasan serta pengalaman yang bermanfaat. 

Pengetahuan masyarakat akan menstimulasi sikap masyarakat terhadap konservasi 

penyu dan ekowisata sebagaimana menurut Sugandi (2013) pengetahuan 

berpengaruh terhadap sikap yang menggambarkan bahwa pengetahuan konservasi 

akan diterapkan pada penelitiannya mengenai pengaruh pendapatan, pengetahuan, 

dan kepemilikan tanah lahan terhadap sikap dan implementasinya pada partisipasi 

penduduk dalam konservasi lingkungan Sgara Anakan. 

Sikap adalah gambaran tindakan afektif yang bersifat positif, negatif atau 

netral untuk respon senang atau tidak senang, menerima atau menolak, setuju atau 

tidak setuju, perhatian atau apatis terhadap objek, kejadian, kategori, kelompok, 
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perilaku dan konsep tertentu (Hafizianor, 2009). Menurut Notoatmodjo (2003), 

pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan pengetahuan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia yaitu, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya perilaku seseorang.  

Pengetahuan konservasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa semakin 

pengetahuan tinggi maka sikap semakin peduli terhadap lingkungan. Pengetahuan 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi. 

Pengetahuan yang semakin tinggi akan menimbulkan pastisipasi yang tinggi pula 

karena metode dan bentuk konservasi yang perlu dilakukan. Sikap berpengaruh 

terhadap tingkat partisipasi dalam konservasi. Sikap peduli terhadap lingkungan 

akan menentukan tingkat partisipasi. Sikap merupakan keyakinan untuk melakukan 

suatu tindakan sehingga untuk berpartisipasi perlu dibentuk sikap peduli terhadap 

lingkungan (Sugandi, 2013). 

Pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Hadiwarno terhadap upaya-upaya 

konservasi yang telah ataupun yang akan dilaksanakan di Desa Hadiwarno perlu 

dijadikan acuan sekaligus juga evaluasi untuk pengembangan program konservasi 

penyu kedepannya serta dapat pula digunakan sebagai sumber belajar biologi bagi 

sekolah-sekolah. Hubungan pengetahuan dan sikap perlu diteliti dengan harapan 

keduanya saling berpengaruh sehingga apabila sikap masyarakat kurang maka 

pihak-pihak yang terkait perlu melakukan upaya untuk menambah pengetahuan 
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masyarakat. Pengetahuan yang baik diharapkan mampu menciptakan sikap yang 

baik pula. 

Perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap diteliti pada Kelompok 

Masyarakat Konservasi Penyu untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar, dan 

Kelompok Masyarakat Umum. Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu untuk 

Wisata (KMKPW) adalah kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan konservasi penyu dan ekowisata sehingga memiliki pengalam dan 

pengetahuan yang lebih banyak daripada kelompok pelajar dan masyarakat umum. 

Kelompok pelajar adalah calon kader-kader muda sebagai generasi yang dididik 

untuk mencintai lingkungan khususnya konservasi penyu dan pengembangan 

terhadap ekowisata. Masyarakat umum adalah kelompok awam yang perannya 

sangat penting karena konservasi penyu dan ekowisata perlu kerjasama dan juga 

berbasis kearifan lokal masyarakat. Analisis perbedaan terhadap tiga kelompok 

masyarakat tersebut dilakukan dengan harapan ada perbedaan antara ketiganya 

sehingga kelompok yang dominan memiliki nilai baik dapat menjadi agen atau 

kader penyampai informasi bagi kelompok lainnya.  

Hasil penelitian mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan ini akan 

diimplemtasikan sebagai sumber belajar yang berupa Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) bagi peserta didik Sekolah Menegah Atas (SMA) kelas X pada 

materi pokok upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan 

pemanfaatannya. Hasil penelitian diimplementasikan sebagai RPP karena 

konservasi penyu merupakan salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia dan ekowisata sebagai pemanfaatan dari upaya konservasi tersebut. 
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Sehubungan dengan telah dilakukannya identifikasi penyu dan program 

pengembangan ekowisata di Desa Hadiwarno maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Konservasi Penyu 

dan Ekowisata di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan sebagai Sumber 

Belajar Biologi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah tingkat pengetahuan Kelompok Masyarakat Konservasi 

Penyu untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok 

Masyarakat Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa 

Hadiwarno Kabupaten Pacitan? 

b. Adakah perbedaan pengetahuan antara Kelompok Masyarakat Konservasi 

Penyu untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok 

Masyarakat Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa 

Hadiwarno Kabupaten Pacitan? 

c. Bagaimanakah tingkat sikap Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu 

untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok Masyarakat 

Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno 

Kabupaten Pacitan?                                                                                                                                                                                                                                           

d. Adakah perbedaan sikap antara  Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu 

untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok Masyarakat 

Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno 

Kabupaten Pacitan? 
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e. Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan? 

f. Bagaimanakah mengimplementasikan hasil penelitian dan merancangnya 

menjadi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran Biologi 

Kelas X pada materi pokok upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia dan pemanfaataannya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu 

untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok Masyarakat 

Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno 

Kabupaten Pacitan. 

b. Menganalisis perbedaan pengetahuan antara Kelompok Masyarakat 

Konservasi Penyu untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan 

Kelompok Masyarakat Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di 

Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan. 

c. Mengetahui tingkat sikap Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu untuk 

Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok Masyarakat Umum 

terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno Kabupaten 

Pacitan. 

d. Menganalisis perbedaan sikap antara Kelompok Masyarakat Konservasi 

Penyu untuk Wisata (KMKPW), Kelompok Pelajar dan Kelompok 



8 
 

Masyarakat Umum terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa 

Hadiwarno Kabupaten Pacitan. 

e. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

konservasi penyu dan ekowisata di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan. 

f. Mengimplementasikan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

berupa materi dan kegiatan pembelajaran yang termuat dalam Rancangan 

Program Pembelajaran (RPP) bagi peserta didik SMA Kelas X pada materi 

pokok upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan 

pemanfaataannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini yaitu, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu mengembangkan biologi 

konservasi dan ilmu pariwisata  yang digunakan sebagai alternatif upaya 

konservasi penyu berbasis masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat 

Hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih mendukung pengembangan potensi-potensi 

yang dimiliki Desa Hadiwarno. Hasil penelitian ini bagi masyarakat 

dapat digunakan sebagai evaluasi program-program konservasi penyu 

dan ekowisata yang selama ini sudah dilakukan di Desa Hadiwarno. 

2. Manfaat bagi Peneliti Lain 
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Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu peneliti lain dapat 

menyerap informasi-informasi penting mengenai pengetahuan dan 

sikap masyarakat terhadap konservasi penyu dan ekowisata di Desa 

Hadiwarno kabupaten Pacitan yang dapat dijadikan sebagai referensi. 

3. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar 

biologi berupa materi pembelajaran yang termuat dalam Rancangan 

Program Pembelajaran (RPP) bagi peserta didik SMA kelas X pada 

materi pokok upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan 

pemanfaataannya. 

  

1.5 Definisi Istilah 

a. Pengetahuan adalah hal apapun yang diketahui oleh manusia tanpa syarat. 

Pengetahuan bisa berarti sesuatu yang didapat dengan atau tanpa metode 

ilmiah. Ilmu bisa dikategorikan sebagai salah satu pengetahuan tetapi 

pengetahuan belum tentu ilmu (Marzoeki, 2000). Pengetahuan adalah segala 

informasi yang diserap oleh manusia dari berbagai sumber baik langsung 

maupun tak langsung. 

b. Sikap adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang bersifat 

permanen terhadap aspek tertentu dalam lingkungannya (Mubarak, 2011). 

Sikap adalah kerangka tindakan yang akan dilakukan oleh manusia setelah 

mendapatkan respon dari lingkungannya. 

c. Konservasi penyu adalah upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan 

penyu sebagai reptil laut yang keberadaannya terancam punah. 
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d. Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan 

dengan aktivitas `melihat, menikmati, mempelajari, mengagumi alam, flora 

dan fauna, sosial-budaya etnis setempat yang mendorong wisatawan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan dengan melibatkan penduduk lokal (Yoeti, 

2000). Ekowisata adalah pariwisata yang mengutamakan keberlanjutan 

lingkungan dan berbasispada kearifan lokal masyarakat. 

 

 

  

 


