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ABSTRAKSf 

 

 

Sekarang ini masalah lingkungan semakin lama semakin bebas, meluas dan serius ibarat bola 

salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Prsoalannya bukan hanya bersifat loka! 

tetapi sudah bersifat global, dimana dampak-dampak yang teIjadi terhadap lingkungan tidak 

hanya pada satu atau dua segi tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki 

multi mata rantai yang saling mempengaruhi secara subsistem. 

Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami 

karena manusici memberikan faktor penyebab yang sangat signiftkan secara variabel bagi 

peristiwa-peristiwa dilingkungan. Salah satu cara untuk menghindari teIjadinya kerusakan 

lingkungan seperti sekarang ini adalah dengan mengetahui sikap masyarakat pada umumnya, 

karena sikap ini dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang terhadap lingkungan 

sekitamya. Sebab tak bisa dipungkiri selain faktor alam salah satu faktor pemicu rusaknya 

lingkungan adalah manusia itu sendiri, karena manusia dengan berbagai aktivitasnya mampu 

merubah tata lingkungan disekitamya. 

Penelitianc dilaksanakan dikota Batu (Toyomerto). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

wituk mendeskripsi~ persepsi dan upaya apa saja yang telah dilakUkan oleh masyarilkat 

Toyomerto dalam melestarikan lingkungan. Jenis 

. penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 1020 dan pengambilan sampel sebanyak 10 % 

dari jumlah yang ada yaitu sebanyak 102. metode pengambilan data dengan menggunakan 

angket, wawancara dan observasi. Data angket yang diperoleh disajikan dalarn bentuk analisis 

frekuensi persentase, kemudian dibahas secara kualitatif. 

Hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan yang terbagi dalam 8 

variabel I fak10r sangat baik adalah sebagai berikut:. persepsi masyarakat tentang lingkungan 

yang lestari adalah lingkungan yang. teIjaga kebersihanya, baik udara tanah dan air, lingkungan 

alami adalah lingkungan yang 

belum ada campur tangan dari manusia, lingkungan yang lestari dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber mata pencaharian, dan untuk melestarikannya perlu ada keIja sarna yang baik antara 

pemerintah dengan masyarakat guna untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. 

 


