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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengetahuann 

Pengetahuannmerupakan hasil mengetahui setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu. Pengindraannterjadi melalui panca indra 

yaitu indra penglihatann,pendengarann, penciumann, rasa, dan raba dengan sendiri. 

Pengetahuan diperoleh manusia sebagian besar melalui mata dan telinga (Wulansih 

& Widodo, 2008). 

2.1.1 Tingkat Pengetahuann 

Pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkat ialahu: 

a. Tahuu(Know) 

Tahuudiartikannmengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya, yang 

termasuk kedalam proses pengetahuan mengingat kembali (recall) terhadap suatu 

yang spesifik yang dipelajariiatau rangsangan yang diperoleh. 

b. Memahamii(Comprehention) 

Kemampuan yang menjelaskan secara benar mengenai objek yang diketahui 

dan dapat menginterpretasikan materi secara benar. Orang yang paham terhadap 

materi atau objek harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan terhadap objek yang dipelajari. 
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c..Aplikasi (Aplication) 

Kemampuannuntuk menggunakan materi yang dipelajari pada suatu kondisi 

yang real (sesungguhnya). 

d. Analisa (Analysis) 

Kemampuan menjabarkan suatu materi, atau objek ke dalam komponen, tapi 

masih dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya dengan yang 

lain. 

e. Sintesis (Syntehesis) 

Sintesis menunjuk pada kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan 

bagian- bagian dalam batas keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi.(Evaluation) 

Kemampuannuntuk melakukan sesuatu penilaian terhadap suatu materi atau 

objek.  

2.1.2 Pengetahuan Masyarakat terhadap Konservasi 

Pengetahuan mempengaruhi tingkat partisipasiimasyarakattdalam kegiatan 

konservasii. Semakin tinggi pengatahuan seseorang menimbulkan partisipasi yang 

tinggi pula, karena metode dan bentuk konservasi yang dilakukan. Sikap dapat 

mempengaruhi tingkat partisipasi dalam konservasi. Sikappyaitu suatu keyakinan 

melakukan tindakan sehingga dalam berpartisipasi perlu dibentuk sikap peduli 

terhadap lingkungan (Sugandi, 2013).  

2.1.3 PengukurannPengetahuan 

Mengukur pengetahuanndapat dilakukan menggunakan wawancara atau 

angket isinya berisi materi yang akan diukur dari subjek penelitian (Arikunto, 
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2010). Jenisspertanyaan yang bisa dipakai untuk mengukur pengetahuannsecara 

umummantara lain: 

a. PertanyaannSubjektiff  

Penggunaan kalimat essay dengan penilaian melibatkan faktor subyektif 

dari penilai, sehingga perolehan nilai berbeda tiap penilai dari waktu ke waktu.  

b. PertanyaannObjektiff  

Penggunaan pilihan ganda (multiple choise) dengan jawaban betul dan salah 

serta pernyataan berupa menjodohkan yang secara pasti dapat dinilai.  

2.1.4 Faktor- faktor yang MempengaruhiiPengetahuan 

(Wawan dan Dewi, 2010)), menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh 

dalam pengetahuann antara lain : 

a. Faktor Internal 

1) Pendidikann 

Pendidikanndiperlukan dalam mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.  

2) Pekerjaan 

Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu serta dapat 

memberikan pengalaman maupun pengetahuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

3) Umur 

Masa kedewasaan mempengaruhi penerimaan informasi yang akan 

membentuk pengetahuannserta sikappseseorang karena terjadi perkembangan 
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intelgensi, kematangan mental, kepribadiannya, pola pikir serta perilaku sosial 

dengan respon setelah informasi diterima.  

4) Informasii 

Pendidikan formal maupun non formal dapat memberi pengaruh jangka 

pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok.  

2) Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi sikap 

dalam menerima informasi. 

2.2 Sikap 

Menurut (Ahmadi, 2004), menyatakan sikap merupakan sesuatu yang 

dipelajari melalui pengamatan, pendengaran, dan pengalaman. Dengan kata lain 

sikap adalah tindakan dan tingkah laku diri berlandaskan cara fikir seseorang 

individu. Sikap juga berarti konsep yang dapat membantu manusia untuk 

memahami tingkah laku. 
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2.2.1 Ciri-Ciri Sikap 

Sikap menurut dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Sikap yang bersifat positif 

Sikap positif memiliki kecenderungan tindakan yang mendekati, menyukai 

dan mengharapkan objek tertentu 

b. Sikap yang bersifat negatif 

Dalam sikap negatif memiliki kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci dan tidak menyukai objek tertentu 

2.2.2 Tahapan Sikap 

Sama seperti pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan : 

a. Menerimaa(receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikannstimulus 

yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding) 

Memberi jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

d. Menghargai (valving) 

Mengajakkorang lain untuk melakukan pekerjaan atau berdiskusi suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible)) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah sikap yang paling tinggi. 
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2.2.3 Faktor Pengaruh Pembentukan Sikap 

Faktor- faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap adalah: 

a. Pengalaman Pribadi 

Sesuatu yang telah atau sedang kita alami ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan menjadi 

salah satu dasar terbentuknya sikap. 

b. Kebudayaann 

Dimana kita hidup dan dibesarkan kebudayaan memiliki pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Jika kita hidup didalam budaya yang mempunyai 

norma kebebasan bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin kita akan memiliki 

sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan heteroseksual. 

c. Orang yang Dianggap Penting 

Orang lain yang kita anggap penting, orang yang kita harapkan 

persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah dan pendapat kita, orang yang tidak ingin 

kita kecewakan atau seseorang yang berati khusus bagi kita, akan banyak 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.  

d. MediaaMassa 

Mediaamassa sebagai sarana komunikasi. Berbagai macam bentuk media 

massa berpengaruh besar dalam membentuk opini serta kepercayaannorang.  

e. Institusi atau LembagaaPendidikan dan Lembaga Agamaa 

Lembagaapendidikannsertaalembagaaagama menjadi letak dasar pengertian 

serta konsep dalam membentuk moral seorang individu. 
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2.2.4 Pengukuran Sikap 

(Sugiyono, 2015), untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sesorang 

atau kelompok tentang fenomena sosial menggunakan skala likert. Dengan skala 

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel lalu 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Dalam skala likert jawaban 

yang dikumpulkan bisa berupa pernyataan negatif atau positif . 

Tabel 1. Kriteria Jawaban Skala Likert 
Pernyataan Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju/ Selalu 5 1 

Setuju/ Sering 4 2 

Ragu-ragu/ Kadang-kadang 3 3 

Tidak Setuju/ Hampir Tidak 

Pernah 

2 4 

Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah 1 5 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 

Tabell2. Interpretasi Nilai Responden 

IntervallSkor Nilaii 

80 ke atas SangattBaik 

60 – 79. Baikk 

40 – 59. CukuppBaik 

20 – 39. Kurang Baikk 

20 kebawah. Tidak Baikk 

(Sumber: PenilaiannAcuan Patokan) 
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2.3 Prinsip Dasar Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Menurut (Setiadi, 2014), menurunnya sumber daya alam dan lingkungan 

disebabkan karena 4 masalah lingkungan global yang utama, antara lain : 

A. Pertumbuhan Populasi Manusia yang Cepat 

Cepatnya pertumbuhan manusia ini akan menjadi ancaman terhadap 

planet bumi dan akan mengakibatkan krisis lingkungan secara 

global,kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.  

B. Pencemaran Lingkungan 

Akibat meningkatkan kegiatan industri di negara-negara yang sedang 

maju, mengakibatkan berbagai macam pencemaran lingkungan terhadap 

udara, air dan tanah. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang 

mencemari lingkungan ini juga menyebabkan terjadinya krisis lingkungan 

secara global. Adanya pencemaran udara berupa gas-gas CO, SO, NO, dapat 

menyebabkan perubahan iklim dunia secara global (Climate Change Global).  

C. Konsumsi Sumber Daya Alam yang Berlebihan 

Adanya peningkatan kegiatan industri dan pembangunan menyebabkan 

peningkatan penggunaan atau konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. 

Penggunaan sumber daya alam yang berlebih ini mengakibatkan kerusakan 

terhadap SDA dan lingkungan. Antara lain terjadinya kerusakan hutan, 

penggusuran lahan, perubahan areal hutan menjadi non hutan tropis. 
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D. Penurunan dan Perusakan Sumber Daya Lahan 

Masalah perusakan sumber daya tanah ini terjadi sebagai akibat adanya 

kegiatan-kegiatan yang mengonversi dan mengeksploitasi sumber daya tanah 

secara berlebihan yang menyebabkan terjadinya perusakan sumber daya 

lahan. Lahan didefinisikan sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi 

tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi di mana faktor-faktor tersebut 

saling mempengaruhi potensi penggunaannya. Konversi areal hutan menjadi 

non-hutan, areal pertanian menjadi non-pertanian akan dapat menyebabkan 

terjadinya erosi tanah, penurunan kesuburan tanah dan hilangnya lahan-lahan 

subur menjadi daerah kawasan non-pertanian..  

Konservasi berasal dari istilah Conservation yang artinya pengawetan atau 

perlindungan. Konservasi sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, rehabilitasi, introduksi, 

pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam. Tujuan konservasi 

alam di Indonesia adalah terjaminnya kebutuhan dasar material, spiritual dan 

budaya masyarakat baik kualitas maupun kuantitas secara lestari dan 

berkesinambungan (Setiadi, 2014). 

2.3.1 Konservasi Penyu  

Menurut (Ario et al., 2016) konsevasi penyu merupakan salah satu kegiatan 

yang diharapkan dapat mencegah punahnya habitat penyu, mencegah adanya 

pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial seperti penjualan telur, daging, 

maupun cangkang dan dapat menjadi sarana berbagi ilmu atau edukasi kepada 
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masyarakat secara luas tentang pentingnya konservasi penyu demi menjaga habitat 

penyu di Indonesia agar tidak punah.  

 Menurut (Setyawan et al., 2017) masyarakat memanfaatkan penyu untuk 

kebutuhan sehari-hari, souvenir, maupun dikonsumsi. Masyarakat mendapatkan 

penyu dengan tidak sengaja maupun sengaja. Penangkapan dengan sengaja 

menggunakan kail dan tombak, adapula yang mendapatkan saat penyu betina 

bertelur. Penyu yang didapatkan didistribusikan di daerah setempat maupun ke 

daerah lainnya. 

Menurut (Dermawan et al., 2009) menjelaskan bahwa upaya pengelolaan 

secara teknis akan berhasil dalam program pengelolahan konservasi penyu secara 

teknis antara lain:  

1. Pengelolaan penangkaran 

Pada prinsipnya penangkaran penyu merupakan salah satu upaya untuk 

menyelamatkan populasi penyu supaya tidak punah dengan meningkatkan daya 

tahan tubuh penyu dari berbagai gangguan, termasuk penyakit, menjauhkan penyu 

atau tukik dari hal-hal yang dapat membahayakan kehidupannya (misal dari 

predator) dan meningkatkan daya tetas telur penyu.  
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  Gambar 2.1 Proses Penyu Bertelur 

  (Sumber: Dermawan, 2009) 

2. Pengamanan Sarang Telur Penyu 

Setelah semua proses peneluran di atas selesai, maka tugas utama para 

pemantau selanjutnya adalah mengamankan sarang telur penyu agar bisa 

terinkubasi dengan baik sehingga dapat menetas alami secara maksimal. 

a. Pada lokasi aman pencurian 

Apabila sarang telur berada di lokasi yang aman dari pencurian atau 

pemangsaan (predator), setelah proses peneluran selesai, sarang telur penyu 

tersebut harus diberi tanda dan label yang minimal berisi informasi nomor sarang, 

jenis penyu yang bertelur dan waktu bertelur (tanggal dan jam). Pemantauan 

terhadap sarang telur tersebut harus dilakukan secara rutin, selain untuk 

mengamankan sarang telur, juga agar perkembangan yang terjadi di sarang telur 

hingga telur menetas menjadi tukik dapat terpantau dengan baik. 
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b. Pada lokasi rawan pencurian 

Pada pantai peneluran yang rawan dari pencurian, para pamantau harus segera 

menghilangkan jejak setelah penyu kembali ke laut dengan cara menghapus track 

induk penyu (bisa dilakukan dengan sapu lidi) dan menguburkan sarang penyu 

tersebut. 

3. Teknis Penetasan Telur Penyu Secara Alami 

Cara ini dilakukan terhadap sarang telur penyu yang dijamin keamanannya 

dari kegagalan menetas, seperti aman dari ancaman predator, tidak digenangi air 

laut ketika pasang naik, tidak mempunyai masalah terhadap kondisi pasir dan aman 

dari abrasi. 

4. Teknis Penangkaran 

Dalam pelaksanaannya penangkaran dimodifikasi untuk membantu dan 

mendukung upaya konservasi penyu, yaitu dengan meningkatkan peluang hidup 

penyu sebelum dilepas ke alam. Oleh karena itu, begitu telur penyu menetas, maka 

tukik harus langsung ditebar dan dilepas ke laut. Selain untuk kepentingan 

mendukung upaya konservasi penyu, kegiatan penangkaran penyu juga dapat 

diadakan untuk beberapa kepentingan khusus, seperti pendidikan, penelitian dan 

wisata, sehingga sejumlah tukik hasil penetasan semi alami dapat disisihkan untuk 

dibesarkan. Secara teknis, kegiatan penangkaran meliputi kegiatan penetasan telur 

(pada habitat semi alami atau inkubasi), pemeliharaan tukik, dan pelepasan tukik 

ke laut.  

Menurut (Minarti Harahap, Fahrudin, & Wardiatno, 2015), penetapan zona 

konservasi bertujuan untuk menjaga kelestraian ekosistem pesisir dan pulau-pulau 
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kecil,melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut 

dan melindungi situs budaya tradisional. Wilayah pesisir yang rentan perubahan 

maka perlu dibagi ke dalam beberapa zonasi pengelolaan, yaitu: 

 Zona Preservasi/ Zona Inti 

adalah area yang memiliki nilai konservasi,tinggi yang sangat rentann terhadap 

gangguan dari luar, sehingga diupayakann intervensii manusia di dalamnya 

seminimal mungkin. Dalam pengelolaannya, zona ini harus mendapat 

perlindungannyang maksimum. 

 Zona Konservasi 

adalah zona perlindungannyang di dalamnya terdapat satu atau lebihhzona inti. 

Zonaaini dimanfaatkan secara terbatas, berdasarkan peraturan yang ketat. 

 Zona Penyangga 

adalah zonaatransisi antara zona konservasiidengan zona pemanfaatan. Pada zona 

ini berlakunpengaturan disinsetif untuk pemanfaatan ruang. 

 Zona Pemanfaatan (Kawasan budi daya). 

pemanfaatan zona ini secara intensif dapat dilakukan, namun dengan pertimbangan 

dukungan lingkungan tetap menjadi persyaratan utama. Pada zona ini juga terdapat 

area-area yang merupakan zona perlindungan setempat. 

 Zona tertentu Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 

ialah kawasan khusus yang diperuntukkan terutama bagi kegiatan pertahanan dan 

militer. 
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2.3.2 Konservasi Penyu Desa Pakis 

Kegiatan upaya konservasi penyu yang berada di Desa Pakis secara tidak 

langsung banyak menyita perhatian penggiat lingkungan maupun wisatawan lokal 

dan regional. Namun sedikit masyarakat Desa Pakis yang mengetahui 

statusskonservasi penyu di awal program konservasi dilakukan. Masyarakattdesa 

Pakis juga sekitarnya belum menyadari potensi wisata yang dimiliki didaerahnya. 

Pihak-pihak terkait terus berkomunikasi untuk berpartisipasi dalam upaya 

konservasi sekitar kawasan desa Pakis dengan penyuluhan dan sosialisasi.  

2.3.3 Penyu 

Penyu merupakan hewan yang tergolong dalam Convention on International 

Trade in Endangared Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau 

konvensiiPerdagangan International Tumbuhan dan Satwa Liar Jenis Terancam. 

CITES adalah perjanjian antar beberapa yang bertujuan melindungi tumbuhan dan 

satwa liar terhadap perdagangan internasional yang bersifat illegal dan 

mengakibatkan kelestarian terancam dalam Apendiks 1. Apendiks 1 adalah satwa-

satwa yang dilarang penjualan dan pemanfaatannya dalam perdagangan dunia. 

Jenis yang termasuk dalam CITES juga dilindungi secara nasional dalam UU No.5 

Tahun 1990 mengenai Konservasi SumberrDaya Alam Hayati Penyuubeserta 

bagian-bagiannya termasuk telurnya adalah satwa yang dilindungi oleh negara (PP 

No.7 1999) (Kurniarum et al., 2015). 

Menurut (Romimohtarto, 2001), penyu laut merupakan reptilian yang sangat 

dikenal oleh masyarakat yang termasuk ordo Testudines. Hewan yang memiliki  
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ciri bercangkang yang sehari-hari kita kenal dengan kulit penyu dengan bagian atas 

(punggung) disebut karapas dan di bagian bawah dinamakan plastron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2   Ciri-ciri Penyu 

(Sumber: Romimohtarto, 2001) 

2.3.4 Jenis dan Sebaran Penyu 

Penyu laut (bersama-sama dengan ular, buaya dan kura-kura) termasuk 

kelompok terbesar hewan melata yang memiliki ciri-ciri berdarah dingin. Kulit 

yang bersisik, bernafas dengan paru-paru dan cara perkembangbiakannya dengan 

menetaskan telur menjadi anak penyu yang dinamakan tukik. Penyu laut memiliki 

kaki dengan bentuk sirip yang kuat berfungsi untuk mengeduk pasir dan untuk 

berenang cepat sehingga dapat menghindari musuhnya (Romimohtarto, 2001). 

Dari total 7 jenis penyu laut di dunia,  ada  6  jenis yang dilindungi di 

Indonesia sesuai dengan perundangan pemerintah (Peraturan Pemerintah no.7 

tahun 1999 tentang Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Undang- 

Undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati). Di dunia ada 

tujuh jenis penyu laut hidup, yaitu Dermochelys coriacea (penyu belimbing),  
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Chelonia mydas (penyu hijau), Eretmochelys imbricate (penyu sisik), Caretta 

caretta (penyu bromo atau penyu tempayan), Chelonia depressa atau Natator 

depressus (penyu pipih), Lepidochelys oliviacea (penyu lekang) dan Lepidochelys 

kempi. Enam dari ketujuh jenis penyu tersebut terdapat di Indonesia. Lepidochelys 

kempi tidak ditemukan di Indonesia. 

Berikut ini enam jenis penyu laut yang sering kita jumpai 

Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea atau Testudo coriacea, suku 

Dermochelidae) memiliki punggung yang diliputi kulit kuat dari zat tanduk yang 

disebut karapas. Karapas penyu belimbing tidak bersisik, tetapi ada lima sampai 

tujuh garis tebal yang memanjang dari leher ke ekor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Penyu Belimbing 

(Sumber: Romimohtarto, 2001) 

Panjang karapas Dermochelys coriacea dapat mencapai 2,5 meter dengan 

berat 1.500 kg. Umurnya dapat mencapai 200 tahun atau lebih. Pada musim kawin 

antara bulan Juni sampai Agustus, betinanya mendarat untuk meletakkan telur-

telurnya di pasir yang kurang lebih dengan jumlah 80 butir.  
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Penyu Hijau (Chelonia mydas, suku Chelonidae), pada karapasnya terdapat 

empat pasang sisik dan di sekitar mata terdapat dua pasang sisik. Sisik pada jenis 

penyu Chelonia mydas ini tidak tumpang tindih 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.4  Penyu Hijau 

(Sumber: Romimohtarto, 2001) 

 

Panjang karapas penyu Chelonia mydas yang dijumpai adalah 75-115 cm dan 

beratnya 300 kg. Berdasarkan identifikasi yang dapat dilakukan pada Chelonia 

mydas memiliki ciri adanya sepasang sisik prafontal, merupakan sisik di antara 

kedua matanya. Ciri identifikasi ini mirip seperti penyu belimbing dan penyu 

tempayan yang mempunyai dua pasang prafontal. Pada musim kawin terjadi antara 

Januari sampai Mei. Penyu betina dapat bertelur antara 100 sampai 125 butir sekali 

bertelur. Waktu pengeraman terjadi sekitar 50 sampai 60 hari.  

Penyu sisik (Eretmochelys imbricate), memiliki ciri pada karapasnya terdapat 

empat pasang sisik samping dan pada sekeliling mata terdapat dua pasang sisik. 

Pada bagian kepalanya mempunyai paruh yang kuat seperti burung elang. 
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Gambar 2.5  Penyu Sisik 

(Sumber: Romimohtarto, 2001) 

 

Penyu bromo atau penyu tempayan (Caretta caretta termasuk suku 

Chelonidae) merupakan salah satunya penyu yang memiliki lima pasang sisik 

kostal. Kepalanya besar, plastronnya tidak berpori-pori dan kecoklat-coklatan. 

Karapasnya juga kecoklat-coklatan 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.6 Penyu Bromo   

(Sumber: Romimohtarto, 2001) 

 

Penyu  bromo (Caretta caretta) memiliki rahanggyang kuat. Penyu jenis ini 

termasuk yang langka di Indonesia. Penyu bromo (Caretta caretta) bertelur 

bersama-sama sejenisnya dalam kelompok besar. Penyu ini bertelur 125 butir setiap 

betina dan musim kawinnya dua sampai tiga kali setahun. 
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PenyuuLekang (Lepidochelys olivacea suku Chelonidae), ketika dewasa 

memiliki bentuk karapas hampirrbulat bila dilihat dari atas. Sisi lateralnya bengkok 

ke atas dan permukaannya mendatar. Bentuk kepala agak segitiga dan pada tukik 

kepalanya relatif lebih besar. Bentuk remaja kira-kira berumur 3 tahun. Sisik-sisik 

lateralnya terdiri  dari lima pasang atau lebih, pasangan sisik pertama selalu 

bersentuhan dengan sisik prasental.  

. Penyu ini merupakan jenis penyu yang ditemukan bertelur di wilayah tropik 

Samudera Atlantik, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di pantai-pantai Pulau 

besar. Jenis penyu ini di Indonesia dilaporkan pernah bertelur di sekitar Nusa 

Kumbangan (Jawa Tengah), Sukamade (Meru Betiri, Jawa Timur), Bualu (Bali), 

pantai utara Irian Jaya dan Kepulauan Raja (Kepala Burung, Irian Jaya). Penyu jenis 

Lepidochelys olivacea nyaris punah.  

Umurnya penyu lekang (Lepidochelys olivacea) bertelur pada musim panas 

dan musim gugur di perairan yang beriklim sedang. Penyu ini matang kelamin pada 

umur 7-9 tahun. Penyu lekang (Lepidochelys olivacea) sangat peka terhadap suhu 

sehingga tidak pernah ditemukan penyu yang bertelur pada waktu siang. Pulau Jawa 

merupakan salah satu wilayah yang diketahui didatangi oleh penyu lekang 

(Lepidochelys olivacea) secara berkala adalah pantai Ngagelan dalam wilayah 

Teluk Grajakan, Banyuwangi Selatan. Wilayah ini termasuk ke dalam Taman 

Nasional Alas Purwo, namun demikian diketahui bahwa penyu lekang 

(Lepidochelys olivacea) yang bertelur diluar kawasan taman ini lebih banyak.  
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Penyu pipih atau Natator depresus mempunyai karakteristik bentuk karapas 

yang pipih yang agak melengkung ke arah atas pada bagian tepinya. Penyu pipih 

(Natator depresus) umumnya memakan Avetebrata dasar laut dan ubur-ubur.  

2.4 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut (Sanjaya, 2010), menjelaskan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk 

mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, dan 

lingkungan. Sumber belajar dalam pengertian sempit dirtikan sebagai semua sarana 

pengajaran yang menyajikan pesan secara edukatif baik visual saja maupun 

audiovisual, misalnya buku-buku dan bahan tercetak lainnya.  

2.4.1 C iri-Ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai empat ciri pokok, yaitu: 

a. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu 

yang kita perlukan dalam proses pengajaran.  

b. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai dengan 

tujuan.. 

c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi tidak 

dapat digunakan secara kombinasi (gabungan).  

d. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar 

yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai (by 

utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang dari semula 
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dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai 

sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi 

kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar yang 

tinggal pakai adalah yaitu tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak 

memiliki tujuan pembelajarn yang ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan 

tertentu dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. 

2. 5 Profil Desa Pakis 

Kondisi masyarakat Kelurahan Pakis merupakan masyarakat dengan beragam 

profesi. Sisi barat kelurahan memiliki akses lebih dekat ke pusat kota Banyuwangi, 

maka ragam profesi para penduduk cenderung kepada profesi khas kota. Sedangkan 

semakin ke timur banyak penduduk yang menjadi petani atau pengelola tambak 

ikan. Masyarakat Kelurahan Pakis yang merupakan suku Osing memiliki ciri khas 

yakni, aksen bahasa Osing (bahasa lokal Banyuwangi) mereka lebih kental di 

banding wilayah lain di Kecamatan Banyuwangi 

Pakis adalah sebuah kelurahan atau desa paling selatan yang berada di 

Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah  

dibagian utara berbatasan dengan Kelurahan Sobo, bagian selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Kabat, bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Sumberejo 

dan Kecamatan Kabat, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi
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 Gambar 2.7 Peta Pantai Cemara kabupaten Banyuwangi 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Pakis,_Banyuwangi,_Banyuwangi.) 
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2. 6 Kerangka Konsep

Keterangan 

= yang diteliti 

= indikator dari 

    variabel yang 

     diteliti

Masyarakat Pantai Cemara Desa Pakis 

Kabupaten Banyuwangi 

Faktor yang mempengaruhi 

1. Faktor internal

a. Umur

b. Jenis pekerjaan

c. Pendidikan

d. Tokoh masyarakat

2. Faktor eksternal

a. LSM

b. PEMDA

Pengetahuan 

tentang konservasi 

Sikap 

Hubungan Pengetahuan dan 

Sikap terhadap Konservasi Penyu 

Sumber Belajar 

Upaya pelestarian konservasi 

penyu 



31 
 

 


