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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan). Hutan juga sebagai salah satu penentu 

sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat sehingga 

mempunyai peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup 

yang berada di sekitarnya terutama manusia. Salah satu peranan hutan adalah 

bahwa pepohonan menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara dan memproduksi 

serta mengeluarkan banyak oksigen (O2) terutama pada waktu siang hari yang 

mana oksigen (O2) ini sangat diperlukan makhluk lain dalam melakukan 

pernafasan. 

Pada saat ini keberadaan hutan mengalami berbagai tekanan, terjadi 

deforestasi atau kerusakan hutan pada hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia. 

Penurunan kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia  telah banyak dikemukakan 

oleh berbagai peneliti dari banyak lembaga penelitian, kalangan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, maupun aparat pelaksana dari 

kalangan pemerintah. Pada tahun 1986, Bank Dunia telah memberikan peringatan 

atas kondisi hutan di Indonesia bahwa “ dalam 40 tahun Indonesia akan menjadi 

tandus dan faktor penyebab utamanya adalah praktek penebangan kayu tanpa 

perhatian” (Fuad & Maskanah, 2000).  

Fuad dan Maskanah (2000) menyebutkan bahwa pada tahun 1930-an 

tercatat bahwa luas hutan di Indonesia adalah + 144 juta ha dan berkurang 

menjadi + 119,3 juta ha pada tahun 1980-an.  

Menurut Djaenudin (1994) Kawasan hutan perlu dipertahankan 

berdasarkan pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan 

sosial ekonomi masyarakat dan negara. Hutan yang dipertahankan terdiri dari 

hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi, hutan produksi 

terbatas dan hutan produksi. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hutan 
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konservasi sebagai hutan taman nasional yang perlu dibina dan dipertahankan 

sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan 

hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara 

keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan bersangkutan maupun 

kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya. 

Didasari pada kenyataan di atas, maka perlu adanya pemeliharaan dan 

perlindungan terhadap hutan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah 

kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan atau dengan istilah lain 

melakukan konservasi terhadap hutan yang mengalami kerusakan atau kepunahan. 

Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya. Hutan konservasi mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi 

sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas 

cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru (Pusbinluhut, 2002).  

            Apabila hutan tidak dipertahankan atau tidak dilestarikan maka fungsi 

perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga akan terjadi erosi bahkan 

longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan datang. Erosi 

akan semakin besar dengan besarnya intensitas hujan serta makin curam dan 

panjangnya lereng. Akibat adanya erosi kesuburan tanah akan berkurang karena 

lapisan atas sudah terkikis dan terbawa oleh air sehingga akan menurunkan 

produksi tanaman dan pendapatan petani (Sinukaban, 1994). 

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan hutan maka diharapkan 

akan kembali muncul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hutan dari 

semua pihak, sebagaimana dinyatakan oleh Barber dan Johnson (1999) bahwa 

diperlukan pengakuan terhadap pengelolaan pemanfaatan hutan yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitar hutan dan dalam hutan sebagai pihak yang secara 

langsung berhubungan dengan hutan sehingga masyarakat lokal tersebut dapat 

menjaga kelestarian lingkungan dan tetap memberikan kebutuhan ekonomi bagi 

kehidupan mereka.  
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Perumusan Masalah 

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang pada umumnya berprofesi 

sebagai petani merupakan elemen penting yang dapat menjadi pilar bagi 

terselenggaranya pengelolaan kawasan hutan yang lestari. Oleh karena itu, 

partisipasi mereka merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan hutan 

yang lestari. Penguatan partisipasi masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam 

pemanfaatan dan pelestarian hutan dalam rangka mencegah eksploitasi yang 

berlebihan pada kegiatan pemanfaatannya dan untuk memberikan dukungan pada 

kegiatan konservasi lingkungan yang simultan dan sinergi.  

Dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan, maka diharapkan 

akan terbangun rasa memiliki dan tanggung jawab dalam diri setiap anggota 

masyarakat terhadap keberlangsungan eksistensi hutan.  

Pemanfaatan dan pelestarian hutan taman nasional gunung Halimun Salak 

oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya, merupakan wujud kepedulian 

pemerintah atas hak rakyat untuk tetap memiliki akses terhadap hutan. Hal ini 

dilandasi oleh kesadaran dan kenyataan bahwa keberadaan hutan TNGHS tidak 

terlepas dari usaha-usaha masyarakat sekitar hutan dalam pembudidayaan dan 

pengelolaan hutan tersebut yang sudah dilakukan sejak dulu bahkan sebelum 

Indonesia merdeka. Namun demikian, pada saat ini hutan konservasi TNGHS 

yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan 

konservasi TNGHS mulai rusak karena adanya pembalakan liar, eksplorasi 

penambangan emas ilegal pelanggaran dalam pemanfaatan zona-zona pengelolaan 

serta banyaknya pemanfaatan lahan secara liar, yang disebabkan kurangnya 

pemahaman masyarakat pada pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi 

TNGHS.  

Masih kurangnya penyebaran informasi dalam pemanfaatan dan 

pelestarian hutan konservasi bagi masyarakat sekitar hutan TNGHS, serta kurang 

efektifnya penggunaan saluran komunikasi yang selama ini digunakan sehingga 

fenomena ini mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kualitas partisipasi 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS dalam memanfaatkan dan 
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melestarikan hutan tersebut karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat terhadap tatacara pengelolaan hutan konservasi TNGHS.  

Berdasarkan argumen tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

“Apakah terdapat hubungan antara efektivitas komunikasi pembangunan 

dengan pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan 

pelestarian hutan konservasi TNGHS”.  

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis hubungan efektivitas komunikasi dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian 

hutan konservasi TNGHS.  

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan  efektivitas komunikasi 

dalam penyampaian pesan konservasi kepada masyarakat sekitar hutan 

konservasi TNGHS.  

Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berciri ilmiah bagi pengembangan ilmu komunikasi pembangunan dalam 

rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam 

pemanfaatan dan pelestarian hutan melalui pendekatan komunikasi yang 

efektif dengan strategi komunikasi yang tepat.   

2. Memberikan informasi bagi penelitian yang serupa agar dapat melakukan 

penyempurnaan dalam metode analisis efektivitas komunikasi pembangunan 

yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat 

sekitar hutan. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Departemen 

Kehutanan serta instansi lain terkait guna menyusun langkah-langkah strategis 

pembangunan kehutanan berbasis masyarakat dengan menggunakan strategi 

komunikasi yang tepat dan efektif. 
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PEMBAHASAN 

 

Pemerintah mendefinisikan Taman Nasional sebagai suatu kawasan 

pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan 

budidaya, rekreasi dan pariwisata. Pada saat ini masyarakat Indonesia secara luas 

semakin memahami pentingnya kehadiran Taman Nasional tersebut, meskipun 

terkadang pemahaman itu masih relatif rendah dan cukup beragam. Disadari 

maupun tidak, keberadaan suatu taman nasional sangatlah penting untuk menjaga 

fungsi hutan yang berkesinambungan sebagai pendukung sistem penyangga 

kehidupan (TNGHS, 2008). 

Salah satu taman nasional  yang perlu mendapat perhatian serius adalah 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang berada di wilayah 

Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena semakin luasnya 

kawasan hutan TNGHS yang mengalami kerusakan.  

Dalam pengelolaannya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dibagi 

dalam beberapa zona pengelolaan, yaitu:  

1. Zona Inti (15.830 ha); Zona Inti merupakan zona yang paling sensitif baik 

secara fisik maupun biologis, sehingga memerlukan perlindungan ekstra 

dan seminimal mungkin campur tangan manusia.  

2. Zona Rimba (24.189 ha); Zona Rimba merupakan zona yang masih 

sensitif baik secara fisik dan biologis.  

3. Zona Pemanfaatan (79 ha); Zona Pemanfaatan disediakan untuk 

pengembangan pengelolaan dan sarana wisata alam.  

4. Zona Rehabilitasi (260 ha); Zona Rehabilitasi merupakan suatu zona atau 

daerah yang rusak karena adanya kegiatan ilegal dan sekarang 

memerlukan usaha rehabilitasi dengan penanaman kembali jenis-jenis asli 

untuk mengembalikan fungsinya (Dephut, 2006). 

Gambaran penurunan kualitas hutan konservasi Taman Nasional Gunung 

Halimun Salak dapat diteliti dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah 

dari sisi partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola, memanfaatkan dan 
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melestarikan hutan konservasi tersebut. Sebenarnya sudah banyak upaya yang 

dilakukan oleh Balai TNGHS dalam melakukan kegiatan komunikasi dalam 

rangka penyelamatan dan pelestarian konservasi hutan TNGHS, dan salah satu 

upayanya adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan 

TNGHS, tetapi upaya ini belum memperlihatkan dampak yang cukup memuaskan, 

karena masih banyak masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan tetapi 

tidak melestarikannya kembali sehingga banyak kawasan hutan konservasi 

TNGHS yang mengalami kerusakan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari 

(Setyono, 2003) bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan 

kawasan hutan konservasi TNGHS menurut Balai TNGHS antara lain; 

1) Kondisi tata batas di lapangan yang tidak jelas sehingga terjadi tumpang 

tindih dengan masyarakat dan Dinas Kehutanan;  

2) Sumberdaya manusia atau petugas kehutanan yang terbatas, baik dari segi 

kuantitas dan kualitas maupun distribusinya di lapangan;  

3) Apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Taman Nasional 

masih rendah;  

4) Tingkat ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya hutan masih tinggi, 

mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu dan non kayu);  

5) Masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional.  

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan 

pelestarian kawasan hutan konservasi TNGHS tersebut, perlu adanya upaya 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan 

pelestarian hutan konservasi TNGHS  yang dirasakan masih kurang. Untuk itu 

maka: 

1) Perlu dilakukan penyebarluasan informasi secara efektif tentang manfaat 

keberadaan taman nasional kepada masyarakat sekitar hutan. 

2) Perlu dibangunnya saluran komunikasi, informasi dan promosi tentang tata-

cara pengelolaan taman nasional TNGHS melalui berbagai media, baik secara 

interpersonal, kelompok, maupun melalui media massa.  
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3) Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan 

kawasan hutan konservasi dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan 

hutan.  

Pemahaman masyarakat terhadap konservasi alam memang belum 

memuaskan secara keseluruhan sementara partisipasi masyarakat yang positip 

terhadap pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan konservasi TNGHS mutlak 

adanya. Oleh karenanya, penyuluhan untuk merubah perilaku dan publikasi untuk 

menyadarkan masyarakat masih harus digalakkan dengan program-program yang 

diintegrasikan dengan strategi yang lainnya (Dephut, 2006). 

 

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Komaruddin (1983) mengemukakan bahwa efektif adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sejalan dengan pengertian tersebut, 

Sugandha (1988) menyatakan bahwa prinsip efektif itu adalah kemampuan 

mencapai sasaran dan tujuan akhir melalui kerjasama orang-orang dengan 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada seefisien mungkin.  

Menurut Berlo (1960), komunikasi akan berjalan efektif apabila 

ketepatannya dapat ditingkatkan dan gangguannya (noise) dapat diperkecil. Oleh 

karena itu meningkatkan ketepatan dan mengurangi gangguan pada setiap unsur 

komunikasi dalam kegiatan penyebaran informasi mengenai tata cara pengelolaan 

dan pelestarian hutan. Hal tersebut dapat terjadi bila: 

1. Petugas kehutanan  memiliki keterampilan berkomunikasi, bersikap positif 

terhadap masyarakat sekitar hutan, serta mampu menyesuaikan diri dengan 

sistem sosial budaya setempat. 

2. Masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan berkomunikasi, bersikap 

positif terhadap petugas kehutanan dan pesan yang disampaikan, memahami isi 

pesan yang disampaikan serta perilaku kebiasaan dalam menerima dan 

menafsirkan pesan. 
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3. Pesan yang disampaikan oleh petugaskehutanan harus memenuhi persyaratan 

kode atau bahasa pesan, kesesuaian isi pesan dengan tujuan komunikasi serta 

pemilihan dan pengetahuan bahasa dan isi pesan. 

4. Media  komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, sesuai dengan isi pesan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat 

serta efsien dalam memilih media. Prinsip penggunaan media harus dapat 

dilihat, didengar, disentuh, dicium dan dirasakan.  

Menurut Schramm dan Forter (1973), efektivitas komunikasi ditujukan 

oleh kondisi saling melengkapi antara komunikan secara umum dengan 

penggunaan media komunikasi dalam mengantarkan suatu perubahan. Efektivitas 

komunikasi atau kondisi sukses komunikasi ditentukan oleh: 

1. Komunikator yang mampu mengenal komunikan, memahami kerangka rujukan 

dan bidang pengalamannya. 

2. Ketepatan pesan yang disampaikan, yaitu pesan harus dirancang agar menarik 

perhatian sasaran dengan menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada 

pengalaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Pemilihan 

media tergantung pada tujuan yang akan disampaikan dan teknik yang akan 

digunakan (Effendy, 2003). 

Pemahaman informasi atau pesan dalam pengelolaan hutan konservasi 

TNGHS dalam proses komunikasi merupakan salah satu efek komunikasi. Dalam 

komunikasi massa, komunikasi kelompok, juga komunikasi interpersonal terdapat 

tiga dampak atau efek komunikasi (Nur, 2004). Hal ini diperkuat dengan pendapat 

dari Effendy (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi adalah 

adanya kesamaan makna terhadap pesan komunikasi dan dapat dikatakan efektif 

jika dapat menimbulkan dampak;  

1) Kognitif, yakni meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar hutan.  Yang 

diharapkan dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya penerimaan pesan 

yang disampaikan oleh petugas kehutanan TNGHS adalah bertambahnya 

informasi dan pengetahuan serta meningkatnya pemahaman bagi masyarakat 

sekitar hutan TNGHS mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS.  



 

9 

 

 

2) Afektif, yakni adanya perubahan sikap atau pandangan masyarakakat sekitar 

hutanTNGHS karena hatinya tergerak akibat dari pesan yang diterimanya.  

Pada tahap ini petugas kehutanan diharapkan setelah menyampaikan 

informasi dan pesan-pesan mengenai tata cara pengelolaan hutan TNGHS 

dapat merubah sikap atau perilaku masyarakat sekitar hutan dalam 

pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS.  

3)  Behavioral, yaitu perubahan perilaku atau tindakan yang terjadi pada 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS. Dalam hal ini masyarakat 

sekitar hutan TNGHS sudah pada tahap melakukan tindakan dengan berperan 

aktif  dan berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan 

TNGHS. 

 Pelaksanaan untuk tercapainya sebuah komunikasi yang efektif dalam 

penyampaian informasi dari petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan 

masih banyak ditemukan kendala atau hambatan, sesuai dengan pendapat dari 

Effendy (2007) yang diperkuat oleh pendapat dari Levis (1996) bahwa dalam 

pelaksanaan komunikasi ke tengah masyarakat desa, masih terdapat hambatan 

yang dihadapi, yaitu: 

1) Selalu terjadi kesenjangan antara petugas lapangan dengan kondisi sosial 

ekonomi serta budaya masyarakat setempat, 

2) Seringkali petugas belum mampu meyakinkan para peternak tentang tugas 

dan peranan mereka dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

usahatani peternak, 

3) Para petugas kurang memahami strategi komunikasi yang efektif dan efisien 

yang dapat memperbesar pencapaian keberhasilan komunikasi, 

4) Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan 

sistem komunikasi. 

5) Variasi bahasa daerah juga merupakan salah satu hambatan tidak efektifnya 

pelaksanaan komunikasi di pedesaan. 

Model komunikasi SMCRE yang diperkenalkan oleh Everett. M. Rogers 

dan Floyd Shoemaker “Model umum dari proses komunikasi adalah sumber 
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(komunikator), pesan, saluran komunikasi, penerima (komunikan), dan efek 

(Ruslan, 2003). ” 

 

 

 

Gambar 1. Model komunikasi SMCRE Rogers dan Shoemaker (Ruslan, 2003) 

 

Proses komunikasi di atas yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker 

(1971) dalam Ruslan (2003) jika dikaitkan dengan penulisan ini maka dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Kapasitas Petugas Kehutanan (Komunikator) 

Petugas kehutanan sebagai komunikator adalah pihak yang bertindak 

sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, 

komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk 

menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya 

berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan 

respons dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang 

disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses 

komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Wiryanto, 2005). Komunikator dalam penelitian di sini adalah petugas kehutanan 

yang menyampaikan pesan-pesan atau informasi mengenai konservasi hutan 

TNGHS kepada masyarakat sekitar hutan. 

Agar tercapainya komunikasi yang efektif antara petugas kehutanan 

dengan masyarakat sekitar hutan maka perlu adanya kemampuan komunikasi 

yang harus dimiliki oleh petugas kehutanan TNGHS. Menurut Kridalaksana 

(2000) kemampuan komunikasi adalah kemampuan komunikator (orang yang 

menyampaikan informasi) untuk mempergunakan bahasa yang dapat diterima dan 

memadai secara umum. Batasan lain menurut Berelson & Steiner (dalam 

Mulyana, 2001) mengartikan kemampuan komunikasi sebagai kemampuan 

mentransmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan 

simbol-simbol seperti perkataan, gambar, figur, grafik dan sebagainya. 

Source Message Channel Receiver Effect 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pihak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesan
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inisiatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Respons&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanggapan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanyaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Publik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Langsung&action=edit&redlink=1
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Menurut Book (dalam Cangara, 2002) kemampuan komunikasi adalah 

proses simbolik yang menghendaki individu agar dapat mengatur lingkungan 

dalam hubungan sosialnya melalui pertukaran informasi untuk mengubah sikap 

dan tingkah laku orang lain. 

Informasi Pengelolaan Hutan Konservasi TNGHS 

 Isi pesan adalah sebagai materi atau bahan dalam pesan yang telah dipilih 

oleh sumber untuk mengatakan maksudnya. Isi pesan yang disampaikan meliputi 

informasi, kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan yang diusulkan (Effendy 

2007).  Informasi adalah sebagai setiap hal yang membantu seseorang menyusun 

atau mentukar pandangannnya tentang alam kehidupan. Dengan kata lain, 

informasi dapat mengurangi keragu-raguan  dalam situasi tertentu. Jadi informasi 

merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu yang berfungsi mengurangi 

ketidakpastian bagi seseorang Kincaid & Schramm dalam Moeryanto, 1996). 

 Informasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah informasi mengenai 

konservasi hutan TNGHS. Menurut Verderber (1989), informasi yang 

disampaikan memiliki nilai (informatif  value), yaitu; pertama kebaruan informasi. 

Artinya informasi yang baru cepat diterima dan menarik untuk diketahui, karena 

sifat baru atau kebaruan adalah sesuatu yang tidak diduga yang menarik perhatian 

banyak orang. Kebaruan tentang suatu informasi akan berbeda pada setiap orang. 

Nilai informasi yang kedua, Relevansi informasi, relevansi adalah nilai pribadi 

seseorang yang perlu diketahui dalam melihat informasi.  Berkaitan dengan 

bagaimana banyaknya informasi yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan 

sasaran.  

Saluran Komunikasi 

Saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui pesan dari komunikator 

untuk sampai ke komunikannya. Terdapat dua jalan agar pesan dari komunikator 

sampai ke komunikannya, yaitu tanpa media (nonmediated communication yang 

berlangsung face-to-face) atau dengan media. Media yang dimaksud di sini adalah 

media komunikasi seperti telepon, fax, email, surat kabar, radio, televisi dan 

sebagainya. Media merupakan bentuk jamak dari medium. Medium komunikasi 
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diartikan sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk 

menghantarkan pesannya agar sampai ke komunikan.  

 Rogers (2003) menguraikan tentang kategorisasi saluran komunikasi, 

bahwa seringkali sulit bagi penerima pesan untuk membedakan sumber pesan dan 

saluran yang membawa pesan. Sumber adalah individu atau institusi yang 

menghasilkan pesan, sedangkan saluran adalah pesan yang didapatkan dari 

sumber untuk disampaikan kepada penerima. 

 

Karakteristik Individu Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

 Karakteristik komunikan, dalam hal ini masyarakat sekitar hutan 

konservasi TNGHS, sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana mereka membuka sandi pesan 

sebagian adalah ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya sendiri, terhadap 

sumbernya dan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh petugas kehutanan. 

Semua hal tentang sikap sumber berlaku juga untuk penerima atau komunikan 

(Berlo, 1960). Aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat sekitar 

hutan dapat diatasi dengan pendekatan komunikasi yang tepat, sedangkan yang 

lainnya masih  diperlukan dukungan semua pihak yang relevan.  

   

Kekosmopolitan Masyarakat sekitar Hutan TNGHS 

Arti harfiah kekosmopolitan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam 

mencari informasi pengetahuan berupa pengalaman melihat, mendengar, 

membaca (media massa, cetak maupun elektronik) “bergaul” maupun bepergian 

ke suatu tempat sehingga dapat menambah pengalaman dalam memecahkan 

masalah dan perubahan perilaku pribadinya. Perilaku individu untuk melakukan 

aktivitas komunikasi timbul berdasarkan dorongan yang ada dalam diri individu 

tersebut untuk melakukan sesuatu gerakan atau tindakan yang sesuai dengan 

keinginannya. Menurut Pambudi (1999) bahwa prinsip dasar individu adalah (1) 

individu memiliki perbedaan perilaku, (2) individu mempunyai kebutuhan yang 

berbeda, (3) individu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang 

bagaimana bertindak, (4) individu memahami lingkungannya, (5) individu 
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memahami reaksi terhadap aksi dan (6) banyak faktor yang mempengaruhi sikap 

dan perilaku. 

Rogers (2003) menyebutkan ada tiga peubah yang dapat digunakan untuk 

mengetahui perilaku komunikasi, yaitu pencarian informasi, kontak dengan 

penyuluh dan keterdedahan pada media massa. 

 

Kontak dengan Pihak Luar Komunitas  

Menurut Rogers (2003), salah satu ciri petani kosmpolit adalah memiliki 

intensitas hubungan atau kontak yang lebih tinggi dengan pihak luar komunitas. 

Hal ini diartikan bahwa masyarakat yang kosmopolit memiliki hubungan dengan 

masyarakat maju lain atau pihak-pihak lain yang berada di luar komunitasnya. 

Soekanto (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan 

sosial adalah adanya kontak dengan budaya lain. Apabila pendapat soekanto 

tersebut diterjemahkan pada konteks individu, dapat dimaknai bahwa perubahan 

perilaku seseorang diakibatkan oleh adanya kontak dengan pihak luar komunitas, 

sebagaimana kemudian ditegaskan oleh Soekanto (2006) bahwa pertemuan 

individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya 

memungkinkan terjadinya difusi.  

Aksesibilitas Informasi/Inovasi Pengelolaan Hutan 

Informasi adalah kegiatan pengumpulan atau pengolahan data sehingga 

dapat menghasilkan pengetahuan dan keterangan baru (Liliweri, 2001). Menurut 

Kincaid dan Schramm (1977) informasi adalah segala hal yang membantu dalam 

menyusun atau menukar pandangan tentang alam kehidupan yang dinyatakan 

dengan pengertian, gagasan, pemikiran, atau pengetahuan.  

Masyarakat yang kosmopolit memiliki akses luas terhadap berbagai 

sumber informasi sehingga mereka memiliki informasi yang lebih banyak, sebagai 

akibatnya pengetahuan dan wawasan mereka lebih luas dibandingkan dengan 

kebanyakan masyarakat lainnya. Informasi yang diperoleh bisa dalam bentuk 

inovasi atau teknologi pengelolaan hutan yang bermanfaat dan menguntungkan 

bagi kepentingan usaha mereka. Banyaknya informasi yang dimiliki akan 

berdampak pada perilaku mereka.  
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Keterdedahan terhadap Media Massa 

Jahi (1988) mengemukakan keterdedahan terhadap media massa akan 

memberikan kontribusi terhadap perbedaan perilaku. Media massa memiliki 

peranan memberikan informasi untuk memperluas cakrawala, memusatkan 

perhatian, menimbulkan aspirasi, dan sebagainya. Dalam penelitian Pambudi 

(1999) menegaskan semakin banyak media massa yang dipergunakan dan 

semakin banyak kontak interpersonal dalam mencari informasi maka akan 

semakin banyak pilihan cara-cara untuk meningkatkan kualitas usahatani 

peternak. 

Pemanfaatan Hutan Konservasi TNGHS 

 Secara turun-temurun masyarakat sekitar hutan taman nasional gunung 

Halimun Salak Kabupaten Lebak telah berinteraksi dengan hutan tersebut. 

Masyarakat sekitar hutan mengelola dan memanfaatkan hutan TNGHS dalam 

bentuk pemanfaatan ranting-ranting kering untuk keperluan kayu bakar rumah 

tangga, dan masyarakat biasanya menanam buah-buahan seperti pisang dan 

durian, membuat anakan pohon alami dan pohon-pohon yang pertumbuhannya 

cepat yang digunakan untuk konstruksi rumah serta tanaman berguna seperti 

bambu dan rotan juga ditanam untuk kebutuhan sehari-hari. juga menyadap air 

nira dari pohon kawung (aren). Pengambilan air nira ini tidak hanya untuk 

dikonsumsi saja tetapi juga untuk dijual ke pasar (TNGHS, 2008). 

Penanaman pohon-pohon asli yang bermanfaat, energi alternatif, 

ekowisata dan program ekonomi berkelanjutan merupakan aktivitas konservasi  

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS. 

Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS 

Menurut Manan (1997)  pengelolaan hutan sama dengan manajemen hutan 

yaitu penerapan metoda bisnis dan prinsip-prinsip teknis kehutanan dalam 

pengurusan suatu hutan.  

Melakukan pelestarian hutan sama dengan menyelamatkan ekosistem dari 

hutan itu sendiri, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu 

tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.  Masing-masing 

komponen mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu 
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melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun 

terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu 

keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. 

Ia selalu berubah-ubah, kadang-kadang perubahan itu besar dan kadang-kadang 

kecil. Perubahan itu dapat terjadi secara alamiah maupun sebagai perbuatan 

manusia. (Soemarwoto, 1983). 

Artinya, membahas pengelolaan hutan tidak akan terlepas dari 

pembahasan atas kelestarian hutan. Asas kelestarian hutan menjadi landasan 

utama bagi kegiatan pengelolaan hutan. Dengan kata lain,  pembahasan mengenai 

segala bentuk pengelolaan hutan akan selalu merupakan satu paket terpadu 

dengan pembahasan kelestarian hutan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Mengacu pada tujuan penelitian ini, peneliti berusaha mencari hubungan 

antar peubah yang terkait dengan efektivitas komunikasi hutan konservasi dalam 

meningkatkan pemahaman  masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS dalam 

memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi TNGHS. Dimensi yang diukur  

adalah:  (1) pemahaman dalam meningkatkan produktivitas fisik, (2) pemahaman 

dalam mengoptimalkan lahan garapan, (3) pemahaman dalam memperbaiki 

kualitas lingkungan, (4) pemahaman dalam  memaksimumkan  pendapatan usaha. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti merancang penelitian ini dengan 

menggunakan jenis penelitian menerangkan (explanatory research), melalui 

penelitian deskriptif (descriptive research) dan penelitian asosiatif (associative 

research). Penelitian penjelasan dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara 

peubah-peubah melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2006). 

Sebelum menjelaskan hubungan tersebut, terlebih dahulu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan data dan informasi peubah berdasarkan fakta yang diperoleh 

dari lapangan melalui instrumen dan wawancara mendalam. Data dan 



 

16 

 

 

informasi diperoleh dari berbagai sumber, penelitian silang (cross-check)  dan 

dicatat sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. 

2) Menguji hubungan antar peubah yang dihipotesiskan. 

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, dan merujuk pada data dan 

informasi yang relevan, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan 

demikian dapat diketahui atau dijelaskan seberapa kuat hubungan antar peubah 

tersebut. Dengan demikian selain dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis, 

sekaligus dapat menjawab tujuan penelitian.  

Adapun pengumpulan data akan dilakukan secara survei. Ciri khas 

pengumpulan data melalui survei adalah data dikumpulkan dari sejumlah 

responden dengan menggunakan kuesioner. Keuntungan utama dari survei adalah 

dimungkinkannya membuat generalisasi untuk populasi berdasarkan analisa 

terhadap sampel yang berasal dari populasi tersebut. (Singarimbun & Effendi 

2006). Menurut Neuman (2006) penelitian sosial dengan metode survei sudah 

berkembang pada penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu komunitas.  

 

Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di beberapa desa yang berada di sekitar Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak dimana desa-desa tersebut berada di wilayah 

Kabupaten Bogor dan Sukabumi.  Lokasi penelitian berada di tiga desa contoh  

yang dianggap mewakili keseluruhan kondisi desa di sekitar hutan konservasi 

TNGHS dan wilayahnya berbatasan langsung atau berada dalam koridor gunung 

Halimun Salak. Pengambilan data direncanakan akan dilaksanakan awal bulan 

April 2013 sampai dengan Oktober 2013.   

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu hutan konservasi TNGHS merupakan areal hutan 

konservasi terluas di Jawa Barat (113.357 ha) dan banyak masyarakat sekitar 

hutan konservasi TNGHS yang memanfaatkan hutan dan bergantung kepada 

sumberdaya hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan dan terjadinya 

penurunan kualitas terhadap kelestarian hutan dari waktu ke waktu. 
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Populasi dan Sampel 

Populasi dapat berupa lembaga, individu/orang, kelompok, dokumen atau 

konsep, kata-kata dan kalimat (Kriyantono, 2008; Singarimbun & Effendi, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan 

TNGHS yang memanfaatkan  dan memberdayakan hutan konservasi TNGHS, 

yang mencakup desa-desa yang berada di sekitar gunung Halimun Salak sebanyak 

54 desa. Adapun yang akan dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari tiga desa di 

tiga kecamatan Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat.  

Pengambilan desa-desa contoh tersebut didasarkan pada asas keterwakilan 

kondisi/karakteristik, yaitu (1) sumberdaya alam dan lingkungan (wilayah 

pengembangan wisata/ekowisata dan bukan wilayah pengembangan wisata), (2) 

mata pencaharian dominan masyarakat (pertanian dan non pertanian), (3) 

aksesibilitas terhadap pusat perekonomian (rendah dan tinggi) yang dicirikan oleh 

ketersediaan sarana transportasi, (4) kekuatan pengaruh adat/tradisi masyarakat 

(kuat dan tidak kuat),  (5) ketersediaan dan akses sarana komunikasi dan 

informasi, dan (6) status penggunaan lahan di sekitar hutan konservasi TNGHS. 

Atas dasar rasional atau pertimbangan tersebut di atas maka diambil tiga 

desa sampel sebagai berikut: 

a. Kabupaten Bogor, terdiri dari 2 (dua) desa dalam dua Kecamatan yaitu Desa 

Purasari (Kecamatan Leuwiliang) dan Desa Gunungsari (Kecamatan 

Pamijahan). 

b. Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) desa di Kecamatan Kabandungan yaitu Desa 

Cipeuteuy. 

Penelitian ini menggunakan rancangan sampel probabilitas (probability 

sampling). Artinya, penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa 

keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel (Bungin, 2006). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala keluarga 

yang tinggal di sekitar hutan konservasi TNGHS. 

Pemilihan sampel dilakukan secara bertahap (multi-step). Tahap pertama 

adalah penentuan desa atau wilayah (cluster sampling), dengan pertimbangan 

bahwa desa-desa di sekitar kawasan hutan konservasi TNGHS penduduknya 
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memiliki karakteristik yang relatif homogen bila dilihat dari mata pencaharian, 

suku bangsa, dan budaya. Tahap kedua adalah menetapkan banyaknya sampel 

penelitian. Penetapan  banyaknya sampel dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin (Sevilla et al., 1993), yaitu:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      3,688 

   1 + 3,688 (0,08 )2 

 

      3,688 

   1 + 3,688 (0,0064) 

 

      3,688 

      1 + 23,6032 

 

      3,688                  

            24,6032                   =  149,899  KK 

       Dibulatkan menjadi   =  150  KK 

 

Tahap ketiga adalah memilih dan menentukan banyaknya responden untuk 

masing-masing desa terpilih tadi. Responden yang dipilih adalah kepala rumah 

tangga yang berada di wilayah Rukun Warga (RW) yang berbatasan langsung 

dengan hutan konservasi TNGHS. Pemilihan dan penentuan banyaknya responden 

n 
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= 

= 
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ukuran sampel 

ukuran populasi 

Presisi sebesar 8%. 
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untuk setiap desa dilakukan secara acak proporsional (proportionate random 

sampling) berdasarkan jumlah kepala keluarga yang bersifat heterogen dari 

karakteristik kepala keluarga yang berada pada desa tersebut.  

Jumlah populasi kepala keluarga yang berada pada setiap desa di setiap 

RW yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, 

 

Tabel 1. Jumlah populasi dan sampel pada setiap desa 
No 

Kabupaten  Kecamatan Desa RW 

 
Kepala 

Keluarga 
(KK) 

Sampel 
Kepala 

Keluarga 

(KK) 

1 Bogor 
Leuwiliang Purasari 8 1.807 73 

Pamijahan Gunung Sari 3   736 30 

2 Sukabumi Kabandungan  Cipeuteuy 6 1.145 47 

Jumlah Kepala Keluarga 17 3.688 150 

Sumber: Data Kecamatan Kabandungan, Leuwiliang dan Pamijahan tahun 2011 

Data dan Instrumentasi 

Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data 

sekunder 

Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan/pernyataan kepada kepala keluarga yang menjadi responden melalui 

pengisian kuesione. Data primer ini terdiri dari : 

a) Kapasitas petugas kehutanan yang meliputi: kepercayaan petugas kehutanan, 

daya tarik petugas kehutanan, kekuasaan atau kekuatan petugas kehutanan. 

b) Informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS 

yang meliputi: kebaruan informasi, relevansi informasi dan kreativitas 

informasi. 

c) Saluran komunikasi yang meliputi: komunikasi interpersonal, komunikasi  

kelompok dan komunikasi dengan media massa.  

d) Karakteristik individu responden yang meliputi: umur,  pendidikan formal 

dan  pendidikan non formal, tingkat pendapatan keluarga, serta jumlah 

tanggungan keluarga. 
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e) Kekosmopolitan individu yang meliputi: kontak dengan pihak luar 

komunitas, aksesibilitas terhadap sumber informasi, dan keterdedahan 

terhadap media. 

f) Efektivitas komunikasi yang meliputi: pemahaman dalam meningkatkan  

produktivitas fisik, pemahaman dalam mengoptimalkan lahan garapan, 

pemahaman dalam memperbaiki kualitas lingkungan, pemahaman dalam  

memaksimumkan  pendapatan usaha. 

Data sekunder yang meliputi kondisi umum wilayah kawasan hutan 

konservasi TNGHS, data monografi desa serta data-data yang relevan dengan 

penelitian ini diperoleh dari kantor dinas kehutanan setempat, kantor kecamatan 

setempat, dan kantor desa setempat, serta instansi lain yang terkait. Selain itu juga 

dilakukan studi literatur, diskusi dan observasi lapangan untuk memperoleh 

gambaran wilayah, situasi dan kondisi lokasi penelitian. 

 

Instrumentasi 

Dalam pengumpulan data dipergunakan kuesioner  untuk memperoleh data 

primer. Kuesioner dibuat berdasarkan skala Likert. Pada setiap butir 

pertanyaan/pernyataan dalam  kuesioner disediakan beberapa alternatif jawaban 

yang dapat dipilih oleh responden sesuai dengan persepsi, perasaan dan kegiatan 

yang dialaminya. Alternatif jawaban pada setiap item ditransformasikan menjadi 

data kuantitatif (diberi skor). Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk: 

(1)  memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan, (2) 

memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas petugas TNGHS yang meliputi: kepercayaan petugas kehutanan, 

daya tarik petugas kehutanan, kekuasaan atau kekuatan petugas kehutanan. 

2. Informasi pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS yang 

meliputi: kebaruan informasi, relevansi informasi, dan kreativitas informasi. 
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3. Saluran komunikasi pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi hutan 

TNGHS yang meliputi: komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan 

komunikasi dengan media massa. 

4. Karakteristik individu responden yang meliputi: umur, pendidikan formal dan 

non formal, tingkat pendapatan keluarga, dan jumlah tanggungan keluarga. 

5. Kekosmopolitan individu yang meliputi: kontak dengan  pihak luar komunitas, 

aksesibilitas terhadap sumber informasi, dan keterdedahan terhadap media. 

6. Efektivitas komunikasi yang meliputi: pemahaman dalam meningkatkan 

produktivitas fisik, pemahaman dalam mengoptimalkan lahan garapan, 

pemahaman dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan sumberdaya hutan, 

pemahaman dalam memaksimumkan pendapatan usaha. 

 

Definisi Operasional 

Agar peubah-peubah  yang diteliti mudah dipahami dan memiliki makna 

yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dilakukan konseptualisasi atau 

diberikan ketepatan makna sehingga tidak terjadi ambigu atau asosiasi yang 

berbeda-beda (Sevilla  et al, 1993). Selanjutnya agar konsep tersebut dapat diukur 

maka diberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat operasional. Kerlinger (2000) 

menyebutnya ”measured operational definition” atau definisi operasional yang 

dapat diukur. Konseptualisasi dan definisi operasional bagi peubah dan indikator 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas Petugas TNGHS (X1): ciri-ciri atau sifat-sifat khas individu yang 

melekat pada pribadi petugas kehutanan yang berhubungan dengan semua 

aspek kehidupan. 

  Tabel 2.  Indikator, definisi operasional, parameter dan skala pengukuran  

                    Kapasitas petugas kehutanan 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori   

Pengukuran 

X1.1 

Kepercayaan 

(source 

credibility) 

Kepercayaan kepada 

petugas kehutanan 

ditentukan oleh 

pengetahuan,  

keahliannya atau 

pengalaman yang 

Diukur berdasarkan 

persepsi responden 

terhadap kredibilitas 

petugas TNGHS yaitu 

dipercaya atau 

tidaknya petugas 

1. Tidak 

dipercaya 

2. Kurang 

dipercaya 

3. Dipercaya 

4. Sangat 
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2. Informasi Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS (X2) 

adalah informasi mengenai konservasi hutan yang membantu responden 

sekitar hutan untuk memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi 

TNGHS. 

 

Tabel 3.  Indikator, definisi operasional, parameter dan skala pengukuran        

informasi tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi 

TNGHS 

relevan dengan topik 

pesan yang disampaikan  

TNGHS dipercaya 

 

X1.2 

Daya Tarik  

Komunikator 

(source 

attractiveness) 

 

Seorang petugas 

kehutanan mampu 

melakukan perubahan 

sikap melalui 

mekanisme daya tarik, 

kepada responden. 

Diukur berdasarkan 

persepsi responden 

terhadap daya tarik 

petugas TNGHS yaitu 

memiliki daya tarik 

atau tidak seorang 

petugas TNGHS 

1. Tidak 

menarik 

2. Kurang 

menarik 

3. Menarik 

4. Sangat 

menarik 

 

X1.3 

Kekuatan/ 

Kekuasaan 

sumber (source 

power) 

 

Kekuatan atau 

kekuasaan petugas 

kehutanan terhadap 

responden, dilihat dari 

kharisma, wibawa, 

kompetensi dan 

compliance 

(pemenuhan) yang 

dimilikinya. 

Diukur berdasarkan 

persepsi responden 

terhadap kekuatan 

atau kekuasaan yang 

dimiliki petugas 

TNGHS 

1. Tidak 

kuat 

2. Kurang 

kuat 

3. Kuat 

4. Sangat 

kuat 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori   

Pengukuran 

X2.1 

Kebaruan 

Informasi 

 

Informasi yang baru 

cepat diterima dan 

menarik untuk diketahui, 

karena sifat baru atau 

kebaruan serta sesuatu 

yang tidak diduga yang 

menarik perhatian 

responden 

Diukur berdasarkan 

persepsi responden 

dari baru atau 

tidaknya informasi/ 

pesan yang 

diterimanya  

1. Tidak baru 

2. Kurang 

baru 

3. Baru 

4. Sangat 

baru 
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3 Saluran Komunikasi (X3): adalah jalan yang dilalui pesan yang disampaikan 

oleh petugas kehutanan untuk sampai kepada responden sekitar hutan 

konservasi TNGHS. 

Tabel 4.  Indikator, definisi operasional, parameter dan skala pengukuran 

saluran  komunikasi 

X2.2 

Relevansi 

Informasi 

Informasi yang 

berhubungan dengan 

minat dan kebutuhan 

responden dan informasi 

mempunyai nilai penting 

serta berguna bagi 

responden  

Diukur  berdasarkan 

persepsi responden 

dari relevan atau 

tidaknya informasi/ 

pesan yang 

disampaikan petugas 

kehutanan  

1. Tidak 

relevan 

2. Kurang 

relevan 

3. Relevan 

4. Sangat 

relevan 

X2.3   

Kreativitas 

Informasi 

Data dan fakta yang 

akurat, kata-kata disusun 

dengan baik, 

dikembangkan secara 

kreatif, nalar, logis dan 

sesuai dengan kenyataan 

yang ada akan lebih 

dapat menarik  perhatian 

responden 

Diukur  berdasarkan 

persepsi responden 

dari kreatif  atau 

tidaknya informasi/ 

pesan yang 

disampaikan petugas 

kehutanan  

1. Tidak 

kreatif 

2. Kurang 

kreatif 

3. Kreatif 

4. Sangat 

kreatif 

 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori   

Pengukuran 

X3.1 

Komunikasi     

Interpersonal 

 

Pertukaran informasi di 

antara responden dengan 

petugas kehutanan 

secara tatap muka yang 

dapat langsung 

diketahui feedbacknya  

Dihitung dari 

kedekatan atau sering 

tidaknya komunikasi 

antarpribadi dilakukan 

oleh petugas kehutanan 

TNGHS dengan 

responden 

1. Tidak 

pernah 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 

X3.2 

Komunikasi 

Kelompok 

 

Interaksi secara tatap 

muka antara tiga 

responden  atau lebih, 

dengan petugas 

kehutanan seperti 

berbagi informasi, 

menjaga diri, dan 

pemecahan masalah  

Dihitung dari sering 

atau tidaknya 

komunikasi yang 

terjadi antara petugas 

kehutanan TNGHS 

dengan kelompok 

masyarakat  

1. Tidak 

pernah 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 

X3.3 

Komunikasi 

Penyebaran pesan 

informasi secara luas, 

Dihitung dari sering 

atau tidaknya 

1. Tidak 

pernah 
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4 Karakteristik individu responden (X4): ciri-ciri atau sifat-sifat khas individu 

yang melekat pada pribadi responden yang berhubungan dengan semua aspek 

kehidupan. 

Tabel 5.  Indikator, definisi operasional, parameter dan skala pengukuran  

                           karakteristik responden 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori   

Pengukuran 

    

X4.1 

Umur 

Masa hidup yang telah 

dilalui responden  

Dihitung mulai dari 

tahun kelahiran dan 

dibulatkan ke ulang 

tahun terdekat pada 

saat penelitian 

dilakukan 

1. Muda 

2. Dewasa 

3. Tua 

Massa 

 

dan secara terus-

menerus oleh petugas 

kehutanan yang  dapat 

mempengaruhi 

responden lebih banyak  

penyampaian pesan-

pesan atau informasi 

tentang konservasi 

hutan melalui media 

massa 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 

        

X4.2 

Pendidikan 

formal 

Pendidikan formal yang 

yang pernah dan sedang 

diikuti responden 

Dihitung berdasarkan 

jenjang  (tingkat) 

pendidikan formal yang 

pernah dan sedang 

diikuti pada saat 

penelitian dilakukan. 

1. Rendah 

2. Sedang 

3. Tinggi 

 

X4.3 

Pendidikan 

non formal 

Pelatihan yang terkait 

dengan pengelolaan 

hutan yang pernah 

diikuti oleh responden 

Diukur berdasarkan 

pernah tidaknya 

mengikuti pelatihan, 

selama lima tahun 

terakhir saat penelitian 

dilakukan. 

1. Tidak 

pernah 

2. Pernah 
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5 Kekosmopolitan individu responden (X5): adalah aktivitas responden dalam 

melakukan hubungan atau kontak dengan berbagai sumber informasi baik 

yang berada di dalam maupun berada di luar lingkup responden sehubungan 

dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS.  

 

Tabel 6.  Indikator, definisi  operasional,  parameter dan skala pengukuran                 

kekosmopolitan responden 

 

 

 

X4.4 

Tingkat 

pendapatan 

Jumlah uang yang 

diperoleh responden 

dalam satu bulan baik 

yang bersumber dari 

usaha mengelola hutan 

maupun usaha lainnya 

Diukur berdasarkan 

banyaknya penghasilan 

yang diperoleh dalam 

satu bulan  terakhir saat 

penelitian dilaksanakan 

dari usaha mengelola 

hutan dan  di luar usaha 

mengelola hutan, 

dalam satuan rupiah 

perbulan. 

1. Rendah 

2. Sedang 

3. Tinggi 

X4.5 

Jumlah 

tanggungan 

keluarga 

Banyak orang yang 

berada dalam satu 

rumah tangga yang 

menjadi beban hidup 

Diukur berdasarkan 

jumlah orang yang 

menjadi beban hidup 

dalam keluarga saat 

penelitian dilaksanakan 

1. Kecil 

2. Cukup 

besar 

3. Besar 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori   

Pengukuran 

 

 

X5.1 

Kontak dengan 

pihak 

luar komunitas 

Upaya responden untuk 

berhubungan dengan 

pihak lain di luar 

komunitasnya untuk 

mencari informasi yang 

berkaitan dengan 

pemanfaatan dan 

pelestarian hutan 

konservasi TNGHS  

Dihitung berdasarkan 

sering tidaknya 

responden  setiap 

bulannya dalam 

mencari informasi di 

luar komunitasnya 

1. Tidak 

pernah 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 



 

26 

 

 

 

 

6 Efektivitas Komunikasi (Y): adalah dampak atau akibat dari hasil 

penyampaian informasi dari petugas kehutanan kepada responden sekitar 

hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS. 

 

Tabel 7.  Indikator, definisi operasional,  parameter dan  skala   pengukuran   

evektivitas  komunikasi 

 

 

X5.2   

 Aksesibilitas 

informasi/inovasi               

pengelolaan hutan 

Upaya responden 

dalam mencari dan 

memperoleh berbagai 

informasi/inovasi dari 

sumber informasi legal 

mengenai pemanfaatan 

dan pelestarian hutan 

Dihitung berdasarkan 

sering tidaknya  

interaksi responden 

dengan lembaga-

lembaga pemerintah 

maupun non 

pemerintah untuk 

memperoleh informasi/ 

inovasi terkait dengan 

pemanfaatan dan 

pelestarian  hutan 
TNGHS 

1. Tidak 

pernah 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 

    

X5.3    

Keterdedahan 

terhadap media 

massa 

Responden 

memperoleh informasi 

dari media massa, baik 

cetak maupun 

elektronik mengenai 

pemanfaatan dan 

pelestarian hutan 

Dihitung berdasarkan 

sering tidaknya 

responden 

memanfaatkan media 

massa 

1. Tidak 

pernah 

2. Jarang 

3. Sering 

4. Selalu 

Indikator Definisi Operasional Parameter  

Pengukuran 

Kategori      

Pengukuran 

 

Y1.1   

Pemahaman dalam 

meningkatkan 

produktivitas fisik 

Pemahaman 

responden dalam 

meningkatkan 

berbagai kegiatan-

kegiatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan 

keluarga 

Diukur dari paham atau 

tidaknya responden 

dalam meningkatkan 

produktivitas fisiknya 

1. Tidak 

paham 

2. Kurang 

paham 

3. Paham 

4. Sangat 

paham 

 

Y1.2 

Pemahaman dalam   

mengoptimalkan 

lahan garapan 

Pemahaman 

responden dalam 

melaksanakan 

kegiatan budidaya dan 

pelestarian tanaman 

hutan yang menjadi 

garapannya  

Diukur dari paham atau 

tidaknya responden 

dalam meningkatkan 

lahan garapan 

1. Tidak 

paham 

2. Kurang 

paham 

3. Paham 

4. Sangat 

paham 
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Y1.3 

Pemahaman dalam 

memperbaiki 

kualitas lingkungan 

dan sumberdaya 

hutan 

Pemahaman 

responden dalam 

meningkatkan  

kualitas garapannya 

dan lingkungan hutan 

serta melakukan 

pelestarian  terhadap 

sumberdaya hutan 

konservasi TNGHS 

Diukur dari paham atau 

tidaknya responden 

dalam memanfaatkan 

dan melestarikan 

lingkungan tempat 

tinggalnya serta 

sumberdaya hutan 

1. Tidak 

paham 

2. Kurang 

paham 

3. Paham 

4. Sangat 

paham 

 

Y1.4 

Pemahaman dalam 

memaksimumkan 

pendapatan usaha 

 

Pemahaman 

responden dalam 

meningkatkan hasil 

garapannya serta 

usaha sampingannya 

untuk di jual dalam 

memenuhi  kebutuhan 

keluarganya 

Diukur dari paham atau 

tidaknya responden 

dalam meningkatkan 

pendapatan usahanya 

1. Tidak 

paham 

2. Kurang 

paham 

3. Paham 

4. Sangat 

paham 
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Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi 

Validitas Instrumentasi 

Arikunto (1998) mengatakan bahwa validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumentasi yang digunakan mampu mengukur apa 

yang ingin diukur.  Dalam penelitian ini, jenis validitas yang digunakan adalah 

validitas konstruk (construct validity), yaitu menyusun alat ukur kuesioner dengan 

memasukkan semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep yang akan 

diukur.  

Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap 

validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (moment product correlation, 

Pearson correlation) antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, 

sehingga sering disebut sebagai inter item-total correlation.  Formula yang 

digunakan untuk menghitung korelasi produk momen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data maka kuesioner harus diuji 

cobakan terlebih dahulu, untuk diukur tingkat  validitas dan reliabilitasnya agar 

kelak dapat diperoleh data yang valid atau sah, serta memiliki konsistensi yang 

tinggi sehingga dapat diperoleh data yang seakurat, setepat dan sebaik mungkin. 

Arikunto (1998) mengatakan bahwa validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang digunakan mampu mengukur apa yang 

ingin diukur.  Dalam penelitian ini, jenis validitas yang digunakan adalah validitas 

konstruk (construct validity), yaitu menyusun alat ukur kuesioner dengan 

memasukkan semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep yang akan 

diukur.  

keterangan:  

ri   =  korelasi antara butir pertanyaan ke-i 

dengan total skor 
xij  =  skor responden ke-j pada butir 

pertanyaan i 

xi  =  rata-rata skor butir pertanyaan i 

tj   = total skor seluruh pertanyaan untuk 
responden ke-j 

t    =  rata-rata total skor 
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Pada uji validitas data yang menggunakan validitas konstruk (construct 

validity) menyatakan validnya suatu instrument penelitian apabila rhitung > rtabel, 

dengan rumus sebagai berikut: 
         

 

  

 

Hasil ujicoba dianalisis dengan menggunakan korelasi Pearson.  Menurut 

Ancok dalam Singarimbun (1995) angka korelasi yang diperoleh dari hasil 

ujicoba kemudian dibandingkan dengan tabel korelasi nilai r Bila nilai korelasi 

dan reliabilitas hasil penghitungan lebih besar dari rtabel  maka instrumen tersebut 

dianggap valid dan reliabel.  Untuk n = 30 (responden ujicoba) dengan  α = 5% 

diperoleh r tabel  = 0,361. 

 

Tabel 8. Koefisien nilai validitas instrumen penelitian 

Peubah Nilai Validitas Keterangan 

Kapasitas petugas kehutanan 0,766 Valid 

Informasi pemanfaatan dan 

pelestarian hutan 

0,702 Valid 

Saluran komunikasi 0,688 Valid 

Karakteristik individu  0,770 Valid 

Kekosmopolitan individu 0,712 Valid 

Pemahaman pemanfaatan dan 

pelestarian hutan 

0,592 Valid  

 

Berdasarkan hasil uji coba kuesioner yang dilakukan kepada 30 orang 

responden yang merupakan kepala keluarga yang menerima informasi mengenai 

pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS dari petugas kehutanan, 

yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan konservasi TNGHS, diperoleh 

sebanyak 133 pertanyaan valid ( > rtabel = 0,361 ), dan pernyataan tersebut dapat 

digunakan pada penelitian dengan 150 responden. 

 

   

     2222 )()(

)(

YYnXXn

YXXYn
r




  

n =  Jumlah responden 

x =  Skor  jawaban responden  
y =   Skor total peubah untuk 

responden 
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Reliabilitas Instrumentasi 

Ancok (1995) menyatakan bahwa reliabilitas instrumentasi adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Ini berarti bahwa uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui dan 

mengukur tingkat akurasi atau konsistensi dari jawaban responden. Ferdinand 

(2006) mendefinisikan reliabilitas sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

atau kekonsistensian. Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang dapat 

dipercaya, ajeg, atau konsisten mengukur suatu konsep. Instrumen dikatakan 

reliabel apabila instrumen itu secara konsisten memunculkan hasil yang sama 

setiap kali dilakukan pengukuran.  

Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 orang kepala keluarga yang memiliki 

karakteristik yang hampir sama dengan sampel penelitian yang sesungguhnya. 

Hasil ujicoba instrumen diolah dan diuji reliabilitasnya dengan teknik Cronbach’s 

Alpha menggunakan SPSS 19.  Menurut Hadjar (1999), teknik Cronbach’s Alpha 

merupakan teknik yang paling cocok untuk menguji reliabilitas instrumen yang 

masing-masing butirnya lebih dari satu alternatif jawaban yang mungkin terjadi 

(tidak ada jawaban yang salah atau benar). Hal ini juga sesuai dengan ciri dari 

pilihan jawaban kuesioner yang bukan merupakan skor 1 dan 0, melainkan dalam 

bentuk kategori dan uraian sebagaimana dinyatakan pula oleh Arikunto (1998).  

Formula untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha Cronbach adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. 

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan 

pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha Cronbach diukur berdasarkan skala 

alpha Cronbach -1 sampai 1.  

    

     

 

keterangan:  
α     =  koefisien alpha dari Cronbach 

k     =  banyaknya butir pertanyaan 

Si
2   =  ragam skor butir pertanyaan ke-

ST
2  =  ragam skor total 
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Hasil penghitungan Uji Reliabilitas Data dengan menggunakan bantuan 

software SPPS for Window 19.0. dan hasil perhitungan reliabilitas untuk 

Efektivitas komunikasi pembangunan dengan Kapasitas petugas (X1), Informasi 

pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS (X2), Saluran komunikasi 

(X3), Karateristik individu (X4), Kekosmopolitan individu(X5), dan Efektivitas 

komunikasi pembangunan dalam pemanfaatkan dan pelestarian hutan konservasi 

TNGHS (Y). 

Metode Pengumpulan Data 

Menurut Bungin (2006) dan Kriyantono (2008) pengumpulan data adalah 

prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kuesioner terstruktur 

yang dibaca dan kemudian diisi oleh responden. Peneliti mendampingi responden 

untuk menjelaskan bagian yang tidak dimengerti oleh responden. Untuk menggali 

opini lebih mendalam dan detil, beberapa pertanyaan tertentu dilanjutkan peneliti 

secara lisan kepada responden yang juga merangkap sebagai informan. 

Data yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner merupakan data skala 

ordinal dan untuk keperluan analisis statistik (statistik nonparametrik) dilakukan 

transformasi data ke data interval atau rasio. Transformasi tersebut digunakan 

untuk menghitung nilai keragaman yang terjadi dalam setiap peubah penelitian 

yang berskala ordinal. Menurut Sumardjo (1999) dalam transformasi indeks 

indikator tiap indikator memiliki nilai indeks 0- 100. Nilai indeks terkecil 0 

diberikan untuk  jumlah skor terendah dan nilai 100 untuk jumlah skor tertinggi 

dari hasil dari tiap indikator. Nilai tiap indikator merupakan nilai indeks yang 

didapat dari hasil transformasi penjumlahan skor tiap parameter dalam tiap 

indikator.  Nilai peubah merupakan nilai indeks yang didapat dari penjumlahan 

indeks tiap indikator yang ditransformasikan. 
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Perhitungan transformasi data dilakukan dengan rumus: 

(1) Transformasi indeks indikator:   

                 ∑ skor yang dicapai - ∑ skor minimum 

Indeks indikator peubah =         X 100 

            ∑ skor maksimum - ∑ skor minimal 

 

(2) Transformasi indeks peubah: 

      ∑ skor peubah yang dicapai 

Indeks peubah        =                 X 100 

       skor rata-rata yang dicapai 

 

 

Analisis Data 

Pada penelitian ini untuk menganalisis hubungan antar peubah dengan 

peubah yang lain digunakan analisis korelasi rank Spearman  karena data peubah-

peubah dalam penelitian ini berbentuk interval dan rasio (Siegel & Castellan, 

1994) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

  

 

Untuk mendeskripsikan data yang ada, yaitu tanggapan sampel penelitian 

serta menentukan posisinya, maka nilai skor setiap peubah diberi kisaran satu 

sampai dengan empat yang menggambarkan posisi negatif ke positip dan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Keterangan: 

rs =  Koefisien Korelasi rank Spearman 

n =  Banyaknya pasangan data 

 d2            =  Jumlah selisih antara peringkat bagi xi dan yi 

1 dan 6 =  Bilang konstanta 

N =  Jumlah pasang antar peubah 

  

 

Keterangan: 

Rs =   Rentang skala 

R (Bobot) = Bobot terbesar dikurangi  
bobot   terkecil 

M            =   Banyaknya bobot 
 

R (Bobot) 

  rs =   

M 
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Menghitung Nilai Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan prosentase kontribusi 

semua peubah independen terhadap peubah dependen. Koefisien determinasi 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan peubah 

terikat. Nilai koefisien deteterminasi adalah diantarakan nol dan satu. Nilai 

koefisien determinasi yang besar berarti kemampuan peubah bebas dalam 

menjelaskan peubah terikat memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi peubah terikat dengan rumus (KD) atau koefisien 

determinasi: 

Rumus Koefisien determinasi menurut Sudjana (1989:369) dapat 

ditunjukkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Koefisien determinasi ( KD) antara Efektivitas Komunikasi Pembangunan 

(Effect) dengan Kapasitas Petugas (X1), Informasi Konversi Hutan (X2), Saluran 

Komunikasi (X3), Karateristik Individu (X4) dengan Efektivitas Komunikasi 

dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS (Y).   

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan panduan SPSS 19, sedangkan 

analisis data kualitatif (eksploratif) dilakukan secara deskriptif, dimana semua 

data yang ada dari informan ditelaah dan diinterpretasi kemudian dilakukan 

reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Berawal dari kawasan Cagar Alam Gunung Halimun (CAGH) 40.000 ha. 

sejak tahun 1935, kawasan ini pertama kali ditetapkan menjadi salah satu taman 

nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-

II/1992 tanggal 28 Pebruari 1992 dengan luas 40.000 ha. di bawah pengelolaan 

KD = (rs)2 x 100 % 

 

D = Koefisien Determinasi  

 r  = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel  

terikat 
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sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan nama Taman 

Nasional Gunung Halimun (TNGH). Selanjutnya pada Tanggal 23 Maret 1997 

pengelolaan kawasan TNGH resmi dipisah dari TNGP, dikelola langsung oleh 

Unit Pelaksana Teknis Balai TNGH, Dirjen PHKA, Departeman Kehutanan. 

Atas dasar perkembangan kondisi kawasan di sekitarnya terutama kawasan 

hutan lindung Gunung Salak dan Gunung Endut yang terus terdesak akibat 

berbagai kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta adanya desakan dan 

harapan berbagai pihak untuk melakukan penyelamatan kawasan konservasi 

Halimun Salak yang lebih luas. Ditetapkanlah SK Menteri Kehutanan 

No.175/Kpts-II/2003, yang merupakan perubahan fungsi kawasan eks Perum 

Perhutani atau eks hutan lindung dan hutan produksi terbatas disekitar TNGH 

menjadi satu kesatuan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun 

Salak (TNGHS).  

Berdasarkan SK tersebut penunjukan luas kawasan TNGHS adalah 

113,357 ha dan terletak di Propinsi Jawa Barat dan Banten meliputi Kabupaten 

Sukabumi, Bogor dan Lebak. Dimana, saat ini TNGHS merupakan salah satu 

taman nasional yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis pegunungan terluas di 

Jawa. 

  

Karakteristik Masyarakat Sekitar Hutan TNGHS pada Tiga Desa Penelitian 

Gambaran demografis pada ketiga desa penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut; Desa Purasari memiliki luas wilayah 632.120 Ha dengan batas-batas 

wilayah desa, sebelah utara berbatasan dengan Desa Karyasari, sebelah timur 

berbatasan dengan desa Cibitung Wetan, sebelah selatan berbatasan Kabupaten 

Sukabumi, sebelah barat berbatasan dengan desa Puraseda.  Wilayah administratif 

desa Purasari terdiri dari 5 wilayah dusun, 12 wilayah RW dan 50 wilayah RT  

dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 9. 

Desa Gunungsari memiliki luas wilayah 683.240 Ha dengan batas-batas 

wilayah desa, sebelah utara berbatasan dengan desa Pamijahan, sebelah timur 

berbatasan dengan desa gunung Picung, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Sukabumi, sebelah barat berbatasan dengan desa Ciasihan. Wilayah 
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administratif terdiri dari 3 wilayah dusun, 9 wilayah RW dan 43 wilayah RT, 

dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 9. 

Desa Cipeteuy memiliki luas wilayah 3.746.6 Ha, dengan batas-batas 

wilayah desa, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur 

berbatasan dengan desa Kabandungan, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Cihamerang, sebelah barat berbatasan dengan  Kabupaten  Lebak. Wilayah 

administratif terdiri dari 10 wilayah RW dan 36 wilayah RT, dengan jumlah 

penduduk dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9.   Jumlah Penduduk Desa Penelitian Sekitar Hutan Konservasi 

TNGHS  

No Desa Jumlah 

penduduk 

Jumlah 

kepala 

keluarga 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

perempuan 

 Luas (Ha) 

1 Purasari 12.260 3.030 6.314 5.946 632,120 

2 Gunungsari 12.870 3.405 6.672 6.198 683.240 

3 Cipeteuy   6.980 1.804 3.503 3.339  3.746.6 

 

Pendidikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan sehingga 

pendidikan adalah sebuah investasi yang harus terus ditingkatkan. Pendidikan 

untuk tiga desa penelitian dapat diketahui pada tabel 10. Dibawah ini. 

  

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Desa Penelitian Sekitar Hutan Konservasi 

TNGHS 

No Desa Tidak        
Sekolah 

SD SLTP SLTA Akademi 
Perguruan 

Tinggi 

1 Purasari 818 2.352 768 819 208 - 

2 Gunungsari 625 1.245 612 532 86 176 

3 Cipeteuy 64 1.123 3.689 264 6 8 

 

Rensponden dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang kepala 

keluarga yang tinggal di sekitar hutan konservasi TNGHS. yang terdiri dari tiga 

desa, desa Purasari terdiri dari 73 responden, desa Gunungsari terdiri dari 30 

responden dan desa Cipeteuy terdiri dari 47 responden. 
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Aspek karakteristik individu kepala keluarga yang dianalisis dalam 

penelitian ini meliputi umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, tingkat 

pendapatan keluarga, jumlah tanggungan keluarga dan kosmopolitan (akan 

dianalisis tersendiri). Gambaran umum karakteristik individu kepala keluarga 

berdasarkan kategori peubah penelitian dan rata-rata untuk masing-masing lokasi 

disajikan pada Tabel 11. 

 

Tabel 11.  Sebaran Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Individu 

n = 150 

Umur Responden 

 Umur adalah salah satu faktor sosial yang berpengaruh tehadap aktivitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Umur merupakan salah 

satu karakteristik responden yang sangat penting untuk diketahui. Rentang umur 

responden yang tersedia berkisar antara 26 tahun sampai dengan 82 tahun. Jika 

mengacu pada pendapat Rusli (1995) yang menyatakan bahwa umur produktif 

berkisar antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun, maka sekitar 65% responden 

merupakan umur produktif.  Umur responden dari desa Purasari, yang termuda 

berumur 26 tahun dan yang tertua berumur 82 tahun. Desa Gunungsari, yang 

No Karakteristik individu Kategori 
  Purasari  

  Persen 

           Gunungsari  

              Persen                            

             Cipeteuy  

               Persen 

Rata-

rata 

1 Umur         

 Muda ≤ 30   3 10.00   3 6,40.00   6    8,.00     8.00 

 Dewasa 31- 50 19 63.00 33 70,2.00 49   67.00   67.00 

 Tua > 50   8 27.00 11 23,4.00 18   25.00   25.00 

 Total  30     100.00 47  100.00 73 100.00 100.00 

2 Pendidikan formal         

 Tinggi Sarjana    0   0.00   0      0.00   1      1.00     1.00 

 Sedang SMP - SMA    1   3,.00   4      9.00 11    15.00     9.00 

 Rendah SD  29  97.00 43    91.00 61    84.00   90.00 

 Total   30      100.00 47  100.00 73  100.00 100.00 

3 Pendidikan non formal 
Pernah    0    0.00   1      2.00   1   1,4.00      1.00 

Tidak Pernah  30    100.00 46     98.00 72 98,6.00    99.00 

 Total  30    100.00 47   100.00 73  100.00 100.00 

4 Tingkat pendapatan         

 Tinggi          >   900    0     0.00   4       8.00   0      0.00     3.00 

 sedang        451-900    1     3.00 14     30.00   9    12.00   15.00 

 Rendah <   450  29   97.00 29     62.00 64    88.00   82.00 

 Total   30 100.00 47   100.00 73  100.00 100.00 

5 
Jumlah tanggungan 

keluarga 
       

 

 Kecil   1 - 4 orang  23   77.00 36     76.00 58    80.00  77.00 

 Cukup besar  5 - 7 orang    5   17.00   6     13.00 15    20.00  17.00 

 Besar  >  7  orang    2     6.00   5     11.00   0      0.00    6.00 

 Total  30 100.00 47   100.00 73 100.00 100.00 
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termuda berumur 26 tahun dan yang tertua berumur 66 tahun. Dari desa Cipeteuy, 

yang termuda berumur 26 tahun dan tertua 66 tahun.  

Umur dibagi atas tiga kategori, yaitu  ≤ 30 tahun dalam kategori muda,   

31- 50 tahun dalam kategori dewasa dan > 51 tahun dalam kategori tua.  

Responden yang berasal dari desa Purasari, desa Gunungsari dan desa Cipeteuy 

relatif  berkisar pada umur 31-50 tahun, yang artinya responden berumur dewasa. 

Dengan demikian berdasarkan tabel 12. di atas terlihat bahwa untuk umur 

responden dari ketiga desa penelitian berada pada usia dewasa (31-50 tahun) 

sebanyak 67%, yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 25% dan sisanya (8%) 

berusia muda. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar umur responden dalam 

penelitian ini merupakan usia produktif. Menurut Klausmeier dan Goodwin 

(1975), umur merupakan salah satu karakteristik penting yang terkait dengan 

efisiensi dan efektifitas belajar. Hal ini berarti individu yang berada pada umur 

produktif akan lebih mudah menerima perubahan, ide-ide dan inovasi sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. 

Pendidikan Formal 

 Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden 

yang tinggal di desa Cipeteuy relatif memiliki tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi dibandingkan oleh responden yang berasal dari desa Purasari dan desa 

Gunungsari yang memiliki pendidikan rendah. Responden yang berasal dari desa 

Cipeteuy relatif  lebih banyak mengenyam pendidikan sampai pada tingkat 

SMP/sederajat dan SMA/sederajat (15%), sedangkan untuk desa Purasari 

sebanyak 97% dan desa Gunungsari sebanyak 91% respondennya lebih banyak 

mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat tidak tamat SD dan tamat 

SD/sederajat. Bahkan desa Cipeteuy merupakan desa yang respondennya ada 

yang  mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana walaupun hanya 1%.  

 Dari data pendidikan di atas menunjukkan bahwa dari desa Cipeteuy 

banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan 

dengan desa Purasari dan desa Gunungsari, dimana responden yang banyak 

mengenyam pendidikan formalnya sampai pada jenjang SMP-SMA berasal dari 

desa Cipeteuy, hal ini menunjukkan hal yang sama yang terdapat dalam penelitian 
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ini bahwa responden yang mengenyam pendidikan hingga tingkat sarjana adalah 

juga berasal dari desa Cipeteuy. 

 

Kapasitas Petugas Kehutanan 

          Dari tabel 12. Terlihat bahwa masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS 

memberikan penilaian untuk kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh 

petugas kehutanan dalam dalam penyampaian pesan informasi mengenai 

pemanfaatan dan pelestarian hutan kepada masyarakat sekitar hutan konservasi 

TNGHS dengan pernyataan bahwa petugas kehutanan merupakan orang yang 

dapat dipercaya (2,84), memiliki daya tarik (2,93)  dan memiliki kekuatan (3,02) 

 

 

Tabel 12. Rataan Skor Berdasarkan Penilaian terhadap Kapasitas 

Petugas 

 

Penilaian terhadap efektivitas 

komunikasi hutan konservasi 

TNGHS 

Rataan Skor* 

Purasari Gunungsari Cipeteuy Total 

Kapasitas petugas  

   Kepercayaan petugas 

   Daya tarik petugas 

   Kekuatan petugas 

 

2,83 

2,90 

3,02 

 

2,80 

2,89 

2,92 

 

2,84 

2,99 

3,12 

 

2,84 

2,93 

3,02 

 
 Ket: 1-1,75 =  tidak dipercaya/tidak menarik/tidak kuat,  1,76-2,50 = kurang dipercaya/kurang menarik/kurang kuat, 2,51-   

3,25    = dipercayaa/menarik/kuat, 3,26 – 4 = sangat dipercayaaf/sangat menarik/sangat kuat 

 

Kepercayaan petugas 

             Dari tabel 12. Terlihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi 

TNGHS dari tiga desa penelitian terhadap kepercayaan pada petugas berada pada 

kategori dipercaya dengan skor 2.84, hal ini menandakan bahwa masyarakat sekitar 

hutan percaya kepada petugas kehutanan ketika menyampaikan pesan infromasi 

mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan, karena ketika menyampaikan 

informasi tersebut kepada masyarakat, petugas kehutanan bersikap ramah, terbuka 

dan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang relevan dengan 

informasi yang disampaikan sehingga disukai oleh masyarakat. Jika dilihat 

penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS terhadap kapasitas petugas 
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kehutanan dari setiap desa penelitian, maka skor yang diberikan adalah tidak jauh 

berbeda seperti desa Purasari dengan skor kepercayaan ada petugas sebesar 2,83, 

desa Gunungsari dengan skor sebesar 2,80, dan desa Cipeteuy dengan skor 2,84. 

 

Daya Tarik Petugas 

Dari tabel 12. Terlihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi 

TNGHS dari tiga desa penelitian terhadap daya tarik pada petugas berada pada 

kategori menarik dengan skor 2.93, hal ini menandakan bahwa masyarakat sekitar 

hutan tertarik kepada petugas kehutanan ketika menyampaikan pesan informasi 

mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan, karena ketika menyampaikan 

informasi tersebut kepada masyarakat, petugas kehutanan memiliki kepribadian 

yang sangat menarik, sopan dan memiliki kharisma yang tinggi sehingga disukai 

oleh masyarakat. Jika dilihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS 

terhadap daya tarik petugas kehutanan dalam menyampaikan pesan-pesan informasi 

dari setiap desa penelitian, maka skor yang diberikan oleh desa Cipeteuy lebih 

tinggi dengan skor daya tarik petugas sebesar 2,99 dibandingkan kedua desa lainnya 

seperti desa Purasari dengan skor daya tarik pada petugas sebesar 2,90, desa 

Gunungsari dengan skor sebesar 2,89 

  

Kekuatan Petugas 

Dari tabel 12. Terlihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS 

dari tiga desa penelitian terhadap kekuatan atau kekuasaan petugas berada pada 

kategori kuat dengan skor 3,02. Dengan nilai skor tersebut menandakan bahwa 

responden menganggap petugas kehutanan memiliki kekuatan atau kekuasaan  

dalam mengajak, membujuk atau mempengaruhi masyarakat sekitar hutan 

konservasi TNGHS untuk menerima pesan-pesan informasi mengenai pemanfaatan 

dan pelestarian hutan.  

 

Informasi Konservasi Hutan TNGHS 

Dari tabel 13. Terlihat bahwa untuk informasi mengenai pemanfaatan dan 

pelestarian hutan yang disampaikan oleh petugas kehutanan kepada masyarakat 



 

40 

 

 

sekitar hutan konservasi TNGHS berada  pada kategori informasi yang baru dengan 

skor rataan sebesar 2,84, informasi yang relevan dengan skor rataan sebesar 2,91 

dan informasi yang kreatif dengan skor rataan 2,71. 

 

Tabel 13. Rataan Skor Berdasarkan Penilaian Terhadap Informasi  

Konservasi  TNGHS 

Penilaian terhadap efektivitas 

komunikasi hutan konservasi 

TNGHS 

Rataan Skor* 

Purasari Gunungsari     Cipeteuy Rataan 

Informasi Konservasi TNGHS 

   Kebaruan Informasi 

   Relevansi Informasi 

   Kreativitas Informasi 

 

2,82 

2,90 

2,70 

 

2,85 

2,91 

2,72 

 

2,84 

2,92 

2,72 

 

2,84 

2,91 

2,71 
Ket: 1-1,75 =  tidak baru/tidak relevan/tidak kreatif,  1,76-2,50 = kurang baru/kurang relevan/kurang kreatif, 2,51-3,25 = 

baru/relevan/kreatif, 3,26 – 4 = sangat baru/sangat relevan/sangat kreatif 

 

Kebaruan Informasi 

Dari tabel 13. Terlihat bahwa penilaian masyarakat dari ketiga desa 

penelitian terhadap kebaruan informasi memiliki skor rataan yang tidak jauh 

berbeda. Masyarakat desa Purasari  memberikan penilaian terhadap informasi yang 

diberikan atau disampaikan oleh petugas kehutanan dengan kategori informasi 

tersebut merupakan informasi yang baru dengan skor 2,82, desa Gunungsari 

memberikan penilaian dengan skor 2,85, dan desa Cipeteuy memberikan penilaian 

dengan skor 2,84. 

Berdasarkan hasil penelitian dari penilaian yang diberikan oleh masyarakat 

sekitar hutan konservasi TNGHS dengan skor rataan 2,84 terhadap informasi yang 

disampaikan oleh petugas kehutanan menandakan bahwa setiap informasi yang 

disampaikan oleh petugas kehutanan merupakan informasi yang relatif baru, karena 

informasi yang diterima oleh masyarakat merupakan informasi yang baru mereka 

terima dan mereka dengar. 

 

Relevansi Informasi 

Dari tabel 13. Terlihat bahwa penilaian masyarakat dari ketiga desa 

penelitian terhadap relevansi informasi memiliki skor rataan yang juga tidak jauh 

berbeda. Masyarakat desa Purasari  memberikan penilaian terhadap informasi yang 
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diberikan atau disampaikan oleh petugas kehutanan dengan kategori informasi 

tersebut merupakan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan 

konservasi TNGHS dengan skor 2,90, desa Gunungsari memberikan penilaian 

dengan skor 2,91, dan desa Cipeteuy memberikan penilaian dengan skor 2,92.  

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil penilaian yang diberikan oleh 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS dengan skor rataan 2,91 terhadap 

informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan menandakan bahwa setiap 

informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan merupakan informasi yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dihadai oleh masyarakat yang berkaitan 

dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan, karena informasi yang diterima oleh 

masyarakat merupakan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi yang 

mereka terima dan mereka dengar.  

 

Kreativitas Informasi 

Dari tabel 13, terlihat bahwa untuk dimensi kreativitas informasi pada ketiga 

desa penelitian memiliki skor rataan sebesar 2,71 dengan kategori kreatif. Hal ini 

menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan kepada 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS merupakan informasi yang telah 

dikemas dan disampaikan secara kreatif, sehingga informasi tersebut mudah 

diterima dan dipahami oleh masyarakat. 

Berdasarkan penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS 

terhadap kreativitas informasi dari masing-masing desa penelitian, maka skor 

penilaian yang diberikan memiliki nilai skor yang hampir sama yaitu, desa Purasari 

memberikan penilaian pada kreativitas informasi dengan skor 2,70, dan untuk 

masyarakat desa Gunungsari dan desa Cipeteuy memberikan penilaian yang sama 

terhadap kreativitas informasi dengan skor 0,72. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

untuk ketiga desa penelitan memberikan penilaian yang sama dengan kategori 

informasi yang kreatif, hal ini disebabkan informasi yang mereka terima selama ini 

dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS merupakan 

informasi yang tidak membosankan, menarik untuk didengar karena informasi 
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tersebut disampaikan selain dengan menggunakan lambang komunikasi verbal juga 

dengan lambang komunikasi non verbal serta penyampaian pesannya yang kreatif 

dan  tidak monoton. 

 

Saluran Komunikasi 

       Tabel 14. Rataan Skor Berdasarkan Penilaian Terhadap Saluran 

Komunikasi 

Penilaian terhadap efektivitas 

komunikasi hutan konservasi 

TNGHS 

Rataan Skor* 

Purasari Gunungsari Cipeteuy 
  

Rataan 

Saluran komunikasi 

   Komunikasi interpersonal 

   Komunikasi kelompok 

   Komunikasi dengan media 

massa 

 

2,90 

2,74 

2,35 

 

2,84 

2,70 

2,28 

 

2,89 

2,74 

2,33 

 

2,88 

 2,73 

2,32 

Ket: 1-1,75 =  tidak pernah,  1,76-2,50 = jarang, 2,51-3,25 = sering, 3,26 – 4 = selalu 

 

Pada Tabel 14  terlihat  saluran komunikasi yang digunakan oleh petugas 

kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam penyampaian dan penerimaan 

pesan informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS 

melalui komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok berada pada kategori 

baik, sedangkan komunikasi dengan menggunakan media massa berada pada 

kategori buruk.  

Penilaian pada saluran komunikasi yang diberikan oleh  masyarakat ketiga 

desa penelitian pada komunikasi interpersonal dengan kategori baik pada skor 

2,87, penilaian pada komunikasi kelompok dengan kategori baik pada skor 2,72, 

dan penilaian pada komunikasi dengan media massa dengan kategori buruk pada 

skor 2,32. Dengan demikian dari hasil penilaian masyarakat pada saluran 

komunikasi, diketahui bahwa petugas kehutanan lebih sering melakukan 

pendekatan komunikasi secara interpersonal dan secara kelompok kepada 

masyarakat sekitar hutan dibandingkan dengan menggunakan media massa.  

 

Komunikasi Interpersonal 
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Dari Tabel 16 terlihat saluran komunikasi interpersonal yang digunakan 

oleh petugas kehutanan dalam menyampaikan informasi mengenai tata cara 

pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, masyarakat di tiga desa 

penelitian tersebut memberikan penilaian dengan kategori baik. Jika dilihat dari 

rataan skor masing-masing desa maka terlihat rataan skor di desa Gunungsari 

sebesar 2,84, desa Cipeuteuy dengan skor 2,89 dan di desa Purasari sebesar 2,90.    

Berdasarkan hasil penilaian dari ketiga desa tersebut, hal ini menunjukkan 

bahwa penyampaian pesan informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan 

konservasi TNGHS melalui pertemuan tatap muka secara personal merupakan 

saluran komunikasi yang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bebas 

dalam menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada petugas tanpa harus ada 

orang lain yang mempengaruhi dan mendengarkannya, sehingga komunikasi 

berjalan dengan efektif, dan petugas kehutanan juga akan memberikan informasi-

informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan dengan lebih santai.  

Dengan komunikasi secara personal memberikan kesempatan kepada 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS dan petugas kehutanan untuk saling 

mengenal lebih dekat serta dapat menjadi sumber informasi bagi kedua belah 

pihak dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS. 

 

Komunikasi Kelompok 

Dari Tabel 14 terlihat bahwa saluran komunikasi kelompok yang 

dilakukan oleh petugas kehutanan menandakan bahwa petugas kehutanan 

menggunakan saluran komunikasi kelompok dalam kategori baik. Hal ini dapat 

terlihat dari penilaian masyarakat desa Gunungsari dengan skor  2,70,  desa 

Cipeuteuy 2,73 dan desa Purasari sebesar 2,74. Dengan demikian berdasarkan 

pada Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa penyampaian pesan informasi 

mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS melalui 

pertemuan secara kelompok merupakan saluran komunikasi yang cukup efektif. 

Masyarakat sekitar hutan menilai melalui komunikasi dalam kelompok membuat 

mereka merasa bebas menyampaikan ide dan pendapatnya serta dapat berdiskusi 

dan bertukar fikiran dengan warga masyarakat sekitar hutan lainnya. 
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Komunikasi dengan Media Massa 

 Dari Tabel 14  terlihat saluran komunikasi dengan media massa yang 

digunakan oleh petugas kehutanan dan masyarakat sekitar hutan untuk 

mendapatkan pesan informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan 

konservasi TNGHS berada pada kategori buruk. Pada penggunaan media massa, 

terlihat dari penilaian masyarakat sekitar hutan, masyarakat desa Gunungsari 

dengan skor 2,28, desa Cipeuteuy dengan skor 2,33, dan desa Purasari dengan 

skor 2,35. Dengan gambaran skor-skor di setiap desa pada komunikasi dengan 

menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan 

dan pelestarian hutan konservasi TNGHS merupakan saluran komunikasi yang 

buruk dalam penggunaaannya oleh masyarakat sekitar hutan, sesuai dengan 

penilaian yang diberikan oleh masyarakat sekitar hutan terhadap komunikasi 

dengan menggunakan media massa dengan kategori buruk. 

 

Kekosmopolitan Individu Responden 

Kekosmopolitan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan aktivitas 

responden keluar desa dalam rangka mengadakan hubungan atau kontak dengan 

pihak luar komunitas, menerima atau menemui tamu dari luar desa yang memiliki 

tujuan terkait dengan bidang pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS, serta 

aktivitas masyarakat dalam mencari informasi ke luar sistem sosialnya melalui 

berbagai media komunikasi yang dapat diakses atau tersedia di lingkungannya. 

  

Tabel 15. Rataan Skor Berdasarkan Penilaian Terhadap 

Kekosmopolitan Individu 

Penilaian terhadap efektivitas 

komunikasi hutan konservasi 

TNGHS 

Rataan Skor* 

Purasari Gunungsari Cipeteuy Rataan 

Kekosmopolitan Individu 

   Kontak dengan Pihak Luar 

Komunitas 

Aksesibilitas terhadap 

Sumber Informasi 

Keterdedahan terhadap 

 

1,83 

 

2,25 

 

2,52 

 

1,85 

 

2,23 

 

2,52 

 

1,86 

 

2,29 

 

2,56 

 

1,85 

 

2,26 

 

2,53 
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media 

 

Ket: 1-1,75 =  tidak pernah,  1,76-2,50 = jarang,   2,51-3,25 = sering,    3,26 – 4 = selalu 
Jika dilihat dari hasil penilaian mengenai tingkat kekosmopolitan individu 

yang diberikan oleh masyarakat desa Purasari dan desa Gunungsari tidak jauh 

berbeda dengan penilaian yang diberikan masyarakat desa Cipeuteuy yang 

memberikan penilaian dengan kategori buruk pada kontak dengan luar komunitas 

dan aksesibilitas sumber informasi, dan memberikan penilaian baik pada 

keterdedahan pada media massa. Penilaian masyarakat sekitar hutan pada 

kekosmopolitan individu dapat dilihat pada Tabel 15. di bawah ini. 

Pada Tabel 15. terlihat  untuk tingkat kekosmopolitan responden, 

masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS memberikan penilaian pada  kontak 

dengan luar komunitas, dan aksesibilitas  sumber informasi berada pada kategori 

buruk, sedangkan penilaian masyarakat pada keterdedahan pada media massa 

mereka memberikan penilaian pada kategori baik. 

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS 

pada kontak dengan luar komunitas, masyarakat desa Gunungsari, desa Purasari 

dan desa Cipeuteuy memiliki total skor 1,84, berada pada kategori buruk. 

Penilaian masyarakat pada aksesibilitas sumber informasi dengan total skor 2,25 

berada dengan kategori buruk. Untuk penilaian pada keterdedahan media massa 

dengan total skor 2,53 dengan kategori baik. Dengan hasil tersebut maka dapat 

diketahui bahwa masyarakat di tiga desa penelitian memiliki kategori buruk dalam 

melakukan kontak dengan pihak luar dan buruk dalam mengakses sumber 

informasi, tetapi baik dalam keterdedahan pada media massa.  

 

Kontak dengan Pihak Luar Komunitas 

Dari Tabel 15 terlihat hasil penelitian menunjukkan pada umumnya 

masyarakat dari ketiga desa penelitian pada dimensi kontak dengan pihak luar 

komunitas, mereka memberikan penilaian buruk dalam melakukan kontak atau 

berhubungan dengan pihak luar dari komunitasnya, dan mereka ke luar desa 
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hanya beberapa kali dalam sebulan untuk membeli keperluan rumah tangga. 

Responden menyatakan bahwa sebagian besar tujuan ke luar desa adalah untuk 

membeli keperluan rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di ketiga desa penelitian 

untuk dimensi kontak dengan pihak luar sama-sama memberikan penilaian buruk 

dalam  melakukan kontak dengan pihak luar. Jika dilihat dari skor pada masing-

masing desa maka diketahui dimensi kontak dengan pihak luar komunitas untuk 

desa Gunungsari dengan skor 1,83, desa Cipeuteuy dengan skor 1,85, dan desa 

Purasari dengan skor 1,86. Dari perolehan data tersebut, terlihat ketiga desa 

tersebut memiliki rataan skor jawaban yang tidak jauh berbeda dengan kategori 

buruk. Hal ini menandakan masyarakat yang berada di sekitar hutan konservasi 

TNGHS memiliki kategori buruk dalam melakukan bepergian ke luar desa atau 

melakukan kontak dengan pihak luar dari komunitas dikarenakan lokasinya yang 

sangat jauh dari pusat kota dan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh 

karena tempat tinggal mereka yang berada di dekat hutan konservasi TNGHS. 

 

Aksesibilitas terhadap Sumber Informasi 

Berdasarkan Tabel 15 terlihat dari hasil penelitian diketahui bahwa ketiga 

desa penelitian tersebut memberikan penilaian yang tidak jauh berbeda dalam 

mengakses informasi pemanfaatan dan pelestarian hutan yaitu, masyarakat desa 

Gunungsari memberikan penilaian pada dimensi aksesibilitas informasi dengan 

skor 2,25, pada kategori buruk, desa Cipeuteuy dengan skor 2,23, pada kategori 

buruk dan desa Purasari dengan skor 2,29 pada kategori buruk. Penilaian 

masyarakat ketiga desa penelitian pada dimensi mengakses sumber informasi pada 

kategori buruk, karena masyarakat sekitar hutan memiliki kesulitan dalam 

mengakses informasi dari sumber informasi yang ada. 

  

Keterdedahan terhadap Media Massa 

Dari Tabel 15 terlihat untuk dimensi keterdedahan pada media massa 

diketahui ketiga desa penelitian memberikan penilaian baik. Hal ini menandakan 

bahwa masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS di ketiga desa penelitian 
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memiliki kategori baik dalam mendengarkan, melihat dan membaca pesan 

informasi dari media massa khususnya dari radio dan  televisi. 

Jika dilihat  dari masing-masing desa penelitian maka diketahui bahwa 

masyarakat pada setiap desa penelitian memberikan penilaian yang tidak jauh 

berbeda pada dimensi keterdedahan terhadap media massa, yaitu desa Gunungsari 

dan desa Cipeuteuy memberikan penilaian yang sama pada dimensi keterdedahan 

terhadap media dengan skor 2,52 dengan kategori baik, sedangkan untuk desa 

Purasari dengan skor 2,56 sedikit lebih tinggi walaupun dengan kategori yang 

sama yaitu masyarakatnya sudah terdedah oleh media massa dan berada pada 

kategori baik. Dari hasil penelitian di ketiga desa tersebut mendeskripsikan bahwa 

masyarakat sekitar hutan sudah terdedah oleh media massa. 

 

Efektivitas Komunikasi Konservasi Hutan TNGHS 

Informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi yang 

disampaikan oleh petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan konservasi 

TNGHS dapat lebih efektif, jika pesan informasi yang disampaikan menggunakan 

tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara petugas kehutanan 

dan masyarakat, sehingga sama-sama dapat dimengerti. Pesan harus dirancang 

dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang 

dimaksud. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi masyarakat dan 

menyarankan beberapa kebutuhan pribadi masyarakat dan menyarankan beberapa 

cara untuk memperoleh kebutuhan itu, dan pesan harus menyarankan sesuatu jalan 

untuk memperoleh kebutuhan tadi. Komunikasi akan berjalan dengan efektif 

apabila memperhatikan hal tersebut. 

 

Tabel 16. Rataan Skor Efektivitas Komunikasi Terhadap Pemahaman 

masyarakat 

Penilaian terhadap efektivitas 

komunikasi hutan konservasi 

TNGHS 

Rataan Skor* 

Purasari 
Gunung 

sari 
Cipeteuy 

    

Rataan 
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Keterangan:1-1,75 =  tidak paham,  1,76-2,50 = kurang paham, 2,51-3,25 = paham, 3,26 – 4 = sangat paham 

 

 

Dari Tabel 16, terlihat bahwa untuk peubah efektivitas komunikasi dalam 

pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, masyarakat sekitar hutan 

konservasi TNGHS memberikan penilaian pada dimensi pemahaman 

meningkatkan produktivitas fisik dengan kategori paham, sedangkan pada 

pemahaman dalam mengoptimalkan garapan, pemahaman memperbaiki kualitas 

lingkungan serta pemahaman dalam  memaksimumkan pendapatan usaha dengan  

kategori sangat paham.  

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat desa Gunungsari, desa Purasari 

dan desa Cipeuteuy pada efektivitas komunikasi yaitu pemahaman masyarakat 

dalam meningkatkan produktivitas fisik dengan skor 3,17 dalam kategori paham. 

Pemahaman dalam pengoptimalan lahan garapan dengan skor 3,30 dengan 

kategori sangat paham. Pemahaman dalam memperbaiki kualitas lingkungan 

dengan skor 3,28 dengan kategori sangat paham dan pemahaman dalam 

memaksimumkan pendapatan usaha dengan skor 3,32 dengan kategori sangat 

paham. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa informasi yang berkaitan 

dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi yang disampaikan oleh 

petugas kehutanan sangat dipahami oleh masyarakat sekitar hutan dalam 

memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi TNGHS. 

 

 

Pemahaman Masyarakat Sekitar 

hutan konservasi TNGHS 

Pemahaman dalam 

meningkatkan  produktivitas 

fisik 

Pemahaman dalam 

mengoptimalkan lahan 

Pemahaman dalam 

memperbaiki kualitas 

lingkungan 

Pemahaman dalam 

memaksimumkan pendapatan 

usaha; 

 

 

 3,16 

 

 

 3,27 

 

 3,29 

 

 

 3,32 

 

 

3,21 

 

 

2,83 

 

3,33 

 

 

3,33 

 

 

3,11 

 

 

3,26 

 

3,25 

 

 

3,29 

 

 

 

3,16 

 

 

3,12 

 

3,29 

 

 

3,31 
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Pemahaman dalam Meningkatkan  Produktivitas Fisik 

Produktivitas fisik dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dan 

masukan. Menaikkan produktivitas fisik dapat dilakukan dengan memperbaiki 

rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang 

lebih baik dengan tingkat masukan sumberdaya tertentu.    

Produktivitas fisik pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku 

yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan 

mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin 

dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Produktivitas fisik 

dapat diukur dari aspek kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. 

Dari Tabel 16 terlihat bahwa masyarakat di tiga desa penelitian yaitu desa 

Gunungsari, desa Cipeuteuy, dan desa Purasari memberikan penilaian terhadap 

dimensi pemahaman peningkatan produktivitas fisik dengan kategori paham. Jika 

dilihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS pada setia desa 

penelitian maka diketahui desa Gunungsari memberikan penilaian dengan skor 

3,21, desa Cipeuteuy dengan skor 3,12 dan desa Purasari dengan skor 3,16, 

dengan total skor 3,17,dengan demikian hasil dari penilaian pada pemahaman 

dalam meningkatkan produktivitas fisik dari ketiga desa tersebut ada pada 

kategori paham. 

 

Pemahaman dalam Mengoptimalkan Lahan Garapan 

Mengoptimalkan lahan garapan adalah usaha meningkatkan pemanfaatan 

sumber daya lahan menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui 

perbaikan aspek teknis bentang lahan, perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta 

memfasilitasi penanganan faktor pembatas lainnya dalam menunjang peningkatan 

areal tanam/intensitas pertanaman, meliputi pembukaan lahan, pembersihan lahan 

dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan sarana dan prasarana 

yang diperlukan (gorong-gorong, talang air, embung, pompanisasi dan saluran 

drainase), serta perbaikan kesuburan.  

Dari Tabel 13 diketahui bahwa masyarakat di tiga desa penelitian yaitu 

desa Gunungsari, desa Cipeuteuy, dan desa Purasari memberikan penilaian 
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terhadap dimensi pemahaman dalam mengoptimalkan lahan garapan pada 

kategori sangat paham. Jika dilihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi 

TNGHS pada setiap desa penelitian maka diketahui desa Gunungsari memberikan 

penilaian dengan skor 3,33, desa Cipeuteuy dengan skor 3,28, penilaian kedua 

desa tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan desa Purasari dengan skor 

3,29, dengan kategori sangat paham.  

Pemahaman dalam Memperbaiki Kualitas Lingkungan 

Dari Tabel 16 diketahui bahwa masyarakat di tiga desa penelitian yaitu 

desa Gunungsari, dan desa Purasari memberikan penilaian terhadap dimensi 

pemahaman dalam memperbaiki kualitas lingkungan pada kategori sangat paham 

sedangkan desa Cipeuteuy memberikan penilaian pada kategori paham. Jika 

dilihat penilaian masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS pada setiap desa 

penelitian maka diketahui desa Gunungsari memberikan penilaian dengan skor 

3,33, desa Cipeuteuy dengan skor 3,25 dan desa Purasari dengan skor 3,29. 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap pemahaman memperbaiki kualitas 

lingkungan dari ketiga desa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

sekitar hutan konservasi TNGHS setelah menerima informasi mengenai 

pemanfaatan dan pelestarian hutan dari petugas kehutanan, masyarakat desa 

khususnya desa Gunungsari dan desa Purasari sangat memahami bagaimana 

mereka harus memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. 

Pemahaman dalam Memaksimumkan Pendapatan Usaha 

Dari Tabel 16 terlihat bahwa masyarakat di tiga desa penelitian yaitu desa 

Gunungsari, desa Cipeuteuy, dan desa Purasari memberikan penilaian terhadap 

dimensi pemahaman dalam memaksimumkan pendapatan usaha dengan kategori 

sangat paham. Jika dilihat penilaian masyarakat sekitar hutan pada dimensi 

pemahaman dalam memaksimumkan pendapatan usaha di setiap desa maka dari 

desa Gunungsari memberikan penilaian pada dimensi ini dengan skor 3,33, desa 

Cipeuteuy dengan skor 3,29, dan desa Purasari dengan skor 3,32. Masyarakat 

sekitar hutan konservasi TNGHS dari ketiga desa penelitian tersebut menilai 

bahwa informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS 

yang disampaikan oleh petugas kehutanan sangat bermanfaat dan  telah 
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menambah pengetahuan mereka sehingga mereka sangat paham dalam kegiatan  

meningkatkan pendapatan usaha mereka sehari-hari. 

 

Menghitung Nilai Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ( KD) antara peubah-peubah X yaitu Kapasitas 

Petugas (X1), Informasi Konversi Hutan (X2), Saluran Komunikasi (X3), 

Kekosmopolitan Individu (X5) dengan Efektivitas Komunikasi dalam 

Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS (Y).   

Koefisien determinasi antara peubah X (Efektivitas Komunikasi 

Pembangunan) terhadap peubah Y (Pemahaman masyarakat)   dapat diketahui:  

KD = (rs)2 x 100 % = ( 0,415)2 x 100 % = 17,2 % 

Kontribusi yang diberikan oleh peubah-peubah X (X1, X2, X3, X5) terhadap  

peubah efektivitas komunikasi (Y1, Y2, Y3, Y4) yaitu pemahaman masyarakat 

dalam pemanfaatan dan pelestarian Hutan TNGHS hanya sebesar 17,2 %,  

sehingga dapat diasumsikan bahwa sumbangan dari efektivitas komunikasi 

pembangunan yang terdiri dari lima dimensi yaitu kapasitas petugas kehutanan, 

informasi konservasi hutan, saluran komunikasi, karakteristik individu dan 

kekosmopolitan individu terhadap pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan 

dan pelestarian hutan konservasi TNGHS masyarakat hanya sebesar17,2 % 

sedangkan 82,3 % disebabkan peubah lain. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan  rumus di atas kontribusi 

yang disumbangkan oleh peubah efektivitas komunikasi terhadap pemahaman 

masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS (Y)  

dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 19. Kontribusi Peubah Efektivitas Komunikasi Terhadap Peubah 

Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

 

No Variabel Nilai Rs Kontribusi Rs 

(%) 

1 Kapasitas Petugas (X1) 0.341 11.6 

2 Informasi Hutan Konversi (X2) 0.409 16.7 

3 Saluran Informasi ( X3) 0.271 7.34 

5 Kekosmopolitan Responden (X5) 0.176 3.1 
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Hubungan Peubah-peubah X dengan Peubah Y  

Gambar 4. Hubungan Antar dimensi  (X) dengan Dimensi Efektivitas 

Komunikasi (Y) 

X 1.1 X 1.3X 1.2

Rs X1.3 Y2

Rs X1.3  Y1

X 2.1

X 3.1 X 3.3X 3.2

Rs X1.2 Y1 Y1

Y2

Rs X1.1 Y1

Rs X1.2 Y2

X 2.2 X 2.3

Y3

Y4

Rs X1.1 Y2

Rs X1.2 Y3

Rs X1.3 Y4

Rs X1.1 Y3

Rs X1.2 Y4

Rs X1.3 Y3

Rs X2.1 Y1 Rs X2.2 Y1 Rs X2.3 Y1

Rs X2.1 Y2
Rs X2.2 Y2

Rs X2.3 Y2

Rs X2.3 Y3
Rs X2.2 Y3

Rs X2.1 Y3

Rs X2.1 Y4 Rs X2.2 Y4

Rs X2.3 Y4

Rs X3.1 Y1

Rs X3.2 Y1

Rs X1.1 Y4

Rs X3.1 Y2

Rs X3.2 Y1

Rs X3.3 Y1

Rs X3.3 Y2

Rs X3.1 Y3

Rs X3.1 Y4 Rs X3.2 Y3

Rs X3.2 Y4

Rs X3.3 Y3

Rs X3.3 Y4

X 4.1

Rs X4.1 Y1

Rs X4.1 Y2

Rs X4.1 Y3

Rs X4.1 Y4

X 4.2

Rs X4.2 Y1

X 4.3

Rs X4.2 Y2

Rs X4.2 Y4

Rs X4.2 Y3

Rs X4.3 Y1

Rs X4.3 Y2

Rs X4.3 Y3

Rs X4.3 Y4

 

Gambar 2. Hubungan Antar Dimensi  Peubah X dengan Dimensi Peubah Y 
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Hubungan Kapasitas Petugas Kehutanan dengan  Efektivitas Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hubungan antara peubah Efektivitas 

Komunikasi (X) dengan peubah efektivitas komunikasi (Y) dengan melihat 

hubungan antar dimensi antara lain, Kapasitas Petugas (X1), Informasi Konversi 

Hutan (X2), Saluran Komunikasi (X3), dan Kekosmopolitan individu (X5)  

terhadap efektivitas komunikasi (Y) masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan 

dan pelestarian hutan konservasi TNGHS. Adapun hubungan antar dimensi 

penelitian tersebut diilustrasikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 20. Hubungan antara Kapasitas Petugas Kehutanan dengan  

Pemahaman Masyarakat sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

 

        

No 

 

Kapasitas 
Petugas 

Kehutanan 

      X1 

Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

Y 

Pemahaman 
Peningkatan 

Produktivitas Fisik 

(Y1) 

Pemahaman 
Peningkatan Kualitas 

Lingkungan 

(Y2) 

Pemahaman 
Peningkatan Lahan 

Garapan 

(Y3) 

Pemahaman 
Memaksimumkan 
Pendapatan Usaha 

(Y4) 

1  

Kepercayaan 
Pada Petugas 
Kehutanan  
(X1.1) 

  .181*  .126* .145* .194* 

 .027 .125 .076 .017 

 150 150 150 150 

2  

Daya Tarik 
Petugas 
Kehutanan  
(X1.2) 

  .109*   .309** .197* .076 

 .185 .000 .015 .355 

 150 150 150 150 

3  

Kekuatan 
Petugas 
kehutanan  
(X1.3) 

  .165* .145*   .243**    .206** 

 .043 .076 .003 .011 

 150 150 150 150 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Kapasitas Petugas Kehutanan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik kolerasi Rank Spearman  (Rs) 

dengan menggunakan bantuan software SPPS for Window 19.0, diperoleh korelasi 

kapasitas petugas kehutanan (X1) dengan efektivitas komunikasi (Y) masyarakat 

sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS 
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dengan penjelasan masing-masing dimensi dari kapasitas petugas kehutanan dan 

dimensi dari pemahaman masyarakat sekitar hutan.  

Kepercayaan Kepada Petugas Kehutanan (X1.1) 

Korelasi antara dimensi kepercayaan kepada Petugas kehutanan (X1.1) 

dengan pemahaman masyarakat (Y1) dalam meningkatkan produktivitas fisik 

sebesar 0,181*. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara 

kepercayaan pada petugas kehutanan (X1.1) dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan produktivitas fisik dengan sifat hubungannya yang sangat lemah. 

Kepercayaan pada petugas kehutanan (X1.1) berhubungan nyata sebesar 0,126* 

dengan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan (Y2) 

yang menunjukkan sifat hubungan yang sangat lemah. Kepercayaan pada petugas 

kehutanan (X1.1) berhubungan nyata sebesar 0,145* dengan pemahaman 

masyarakat dalam meningkatkan lahan garapan (Y3) dengan hubungan yang 

sangat lemah. Kepercayaan kepada petugas kehutanan (X1.1) berhubungan nyata  

sebesar 0,194* dengan pemahaman masyarakat dalam memaksimumkan 

pendapatan usaha (Y4) dengan hubungan yang sangat lemah. 

Daya Tarik Petugas Kehutanan (X1.2) 

Korelasi antara daya tarik petugas kehutanan (X1.2) dengan pemahaman 

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas fisik (Y1) menunjukkan hubungan 

yang nyata sebesar 0,109*, hal ini menunjukkan sifat hubungan yang sangat 

lemah. Sedangkan untuk daya tarik petugas kehutanan (X1.2) berhubungan sangat 

nyata sebesar  0,309** dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas 

lingkungan (Y2) dengan sifat hubungan yang lemah. Daya tarik petugas kehutanan 

berhubungan nyata sebesar 0,197* dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan lahan garapan(Y3), hal ini menunjukkan sifat hubungan yang sangat 

lemah. Daya tarik petugas kehutanan berhubungan nyata sebesar  0,076 dengan 

pemahaman masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan usaha(Y4), yang 

menunjukkan sifat hubungan yang sangat lemah 

Kekuatan Petugas Kehutanan (X1.3) 

Korelasi antara kekuatan petugas kehutanan (X1.3) dengan pemahaman 

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas fisik (Y1) dalam Pemanfaatan dan 
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Pelestarian Hutan TNGHS Konversi berhubungan nyata sebesar 0,165*  ini 

menunjukkan kekuatan hubungan antara dimensi X1.3 dengan Y1 adalah  sangat 

lemah. Kekuatan petugas kehutanan (X1.3) berhubungan nyata sebesar 0,145* 

dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2), 

dengan kekuatan hubungan lemah. Sedangkan kekuatan petugas kehutanan 

berhubungan sangat nyata sebesar 0,243**  dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan lahan garapan (Y3),  walaupun masih dalam kekuatan hubungan yang 

sangat lemah. Kekuatan petugas kehutanan berhubungan nyata  sebesar 0,206** 

dengan pemahaman masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan usaha (Y4), 

yang menandakan sifat hubungan yang lemah. 

Informasi Konservasi Hutan (X2) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik kolerasi Rank Spearman  (Rs) 

dengan menggunakan bantuan software SPPS for Window 19.0, diperoleh korelasi 

informasi konservasi (X2) dengan efektivitas komunikasi (Y) masyarakat sekitar 

hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS dengan 

penjelasan masing-masing dimensi dari informasi konservasi dan dimensi dari 

pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan 

TNGHS. 
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Tabel 21. Hubungan antara Informasi Konservasi Hutan TNGHS dengan 

Pemahaman Masyarakat sekitar Hutan Konservasi TNGHS 
 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Kebaruan Informasi (X2.1) 

Hasil uji korelasi menunjukkan kebaruan informasi (X2.1) berhubungan 

nyata negatif sebesar -0,131 dengan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan 

produktivitas fisik (Y1). Ini artinya semakin baru informasi yang disampaikan oleh 

petugas kehutanan, maka usaha dalam meningkatkan produktivitas fisik semakin 

menurun. Hubungan antara kebaruan informasi (X2.1) dengan pemahaman 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan (Y2) menunjukkan 

hubungan yang sangat nyata sebesar 1,000**  hal ini menunjukkan sifat hubungan 

yang sangat kuat. Kebaruan informasi memiliki hubungan yang nyata sebesar 

0,039 dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan lahan garapan, yang 

menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Kebaruan informasi memiliki 

hubungan yang nyata sebesar 0,132* dengan pemahaman masyarakat dalam 

memaksimumkan pendapatan usaha, hal ini menunjukkan hubungan yang sangat 

lemah antara kedua dimensi tersebut  

 

        

No 

 

Informasi 

Konservasi 

Hutan TNGHS 

         X2 

Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

Y 

Pemahaman 
Peningkatan 

Produktivitas Fisik 
(Y1) 

Pemahaman 
Peningkatan Kualitas 

Lingkungan 
(Y2) 

Pemahaman 
Peningkatan Lahan 

Garapan 
(Y3) 

Pemahaman 
Memaksimumkan 
Pendapatan Usaha 

(Y4) 

1 

 
  

Kebaruan 

Informasi 

(X2.1) 

-.131 

 .109 

          150 

1.000** 

. 

        150 

.039 

 .635 

          150 

.132* 

.107 

          150 

       2 

Relevansi 

Informasi 

    (X2.2) 

-.125 

 .126 

          150 

   .440** 

.000 

         150 

          -.032 

.701 

         150 

.031 

.710 

          150 

3 

 

Kreativitas 

Informasi 

       (X2.3) 

 

.018 

.826 

         150 

   .298** 

.000 

         150 

.103* 

 .209 

          150 

.081 

.327 

         150 
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Relevansi Informasi (X2.2) 

 Berdasarkan hasil uji korelasi untuk dimensi relevansi informasi (X2.2) 

berhubungan nyata negatif sebesar -0,125* dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan produktivitas fisik (Y1), hal ini menunjukkan semakin relevan 

informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan, maka pemahaman 

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas fisik semakin menurun. Relevansi 

informasi (X2.2) berhubungan sangat nyata sebesar 0,440**  dengan pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2), hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara kedua dimensi ini cukup kuat. Relevansi informasi (X2.2) 

berhubungan nyata negatif sebesar -0,032 dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan lahan garapan (Y3), hal ini menunjukkan bahwa semakin relevan 

informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan maka pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan lahan garapan semakin menurun. Hubungan antara 

relevansi informasi (X2.2) dengan pemahaman masyarakat dalam 

memaksimumkan pendapatan usaha (Y4) memiliki hubungan yang nyata sebesar 

0,031, yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah. 

 

Kreativitas Informasi (X2.3)  

Hasil uji korelasi menunjukkan kreativitas informasi (X2.3) berhubungan 

nyata sebesar 0,018 dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan 

produktivitas fisik (Y1), hal ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah. 

Kreativitas informasi (X2.3) berhubungan sangat nyata sebesar 0,298**  dengan 

pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2), yang 

menunjukkan arah hubungan yang lemah. Hubungan antara kreativitas informasi 

(X2.3) dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan lahan garapan (Y3), 

memiliki hubungan yang nyata sebesar 0,103* dengan sifat hubungan yang sangat 

lemah. Kreativitas informasi memiliki hubungan nyata sebesar 0,081* dengan 

pemahaman masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan usaha, hal ini 

menunjukkan hubungan yang sangat lemah. 
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Tabel 22. Hubungan antara Saluran Komunikasi dengan Pemahaman 

Masyarakat sekitar Hutan Konservasi TNGHS 
 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Komunikasi Interpersonal (X3.1) 

Hasil olah data menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi 

interpersonal (X3.1) dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan 

produktivitas fisik (Y1) memiliki hubungan yang nyata sebesar 0,075 yang 

menandakan sifat hubungan diantara keduanya sangat lemah. Terdapat hubungan 

yang nyata sebesar 0,126* antara Komunikasi interpersonal (X3.1) dengan 

pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2), hal ini 

menunjukkan sifat hubungan antara kedua dimensi tersebut adalah sangat lemah. 

Hubungan antara komunikasi interpersonal (X3.1) dengan pemahaman masyarakat 

dalam peningkatan lahan garapan (Y3) memiliki hubungan yang nyata sebesar 

0,138* dengan sifat hubungan yang sangat lemah. Komunikasi interpersonal 

memiliki hubungan nyata sebesar 0,014 dengan pemahaman masyarakat dalam 

memaksimumkan pendapatan usaha (Y4) dengan hubungan yang sangat lemah.  

 

 

        

No 

 

Saluran 
Komunikasi 

X3 

Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

Y 

Pemahaman 

Peningkatan 
Produktivitas Fisik 

(Y1) 

Pemahaman 

Peningkatan Kualitas 
Lingkungan 

(Y2) 

Pemahaman 

Peningkatan Lahan 
Garapan 

(Y3) 

Pemahaman 

Memaksimumkan 
Pendapatan Usaha 

(Y4) 

1  

Komunikasi 

Interpersonal 

(X3.1) 

 .075 .126* .138* .014 

 .362 .126 .092 .870 

 150 150 150 150 

2  
Komunikasi 
Kelompok  
(X3.2) 

 .019 .134* .060 .064 

 .821             .102 .465 .439 

 150 150 150 150 

3  

Komunikasi 

dengan Media 
Massa 
 (X3.3) 

 .080 .049 .032 -.021 

 .333 .550 .694 .799 

 150 150 150 150 
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Komunikasi Kelompok (X3.2) 

Berdasarkan hasil olah data didapatkan hasil hubungan yang nyata antara 

komunikasi kelompok (X3.2) dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan 

produktivitas fisik (Y1) sebesar 0,019, yang menunjukkan sifat hubungan yang 

sangat lemah. Komunikasi kelompok (X3.2) berhubungan nyata sebesar 0,134* 

dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2) 

dengan sifat hubungannya yang sangat lemah. Komunikasi kelompok (X3.2) 

berhubungan nyata sebesar 0,060*  dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan lahan garapan (Y3), dengan sifat hubungannya yang sangat lemah. 

Komunikasi kelompok (X3.2) berhubungan nyata sebesar 0,064 dengan 

pemahaman masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan usaha (Y4), 

memiliki hubungan yang sangat lemah. 

Komunikasi dengan Media Massa (X3.3) 

 Berdasarkan hasil olah data diketahui, bahwa terdapat hubungan nyata 

sebesar 0,080 antara komunikasi dengan media massa (X3.3) dengan pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan produktivitas fisik (Y1) dengan memiliki sifat 

hubungan yang sangat lemah. Komunikasi dengan media massa berhubungan 

nyata sebesar 0,049 dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kualitas 

lingkungan (Y2) dengan hubungan yang sangat lemah. Komunikasi dengan media 

massa (X3.3) memiliki hubungan nyata sebesar 0,032* dengan pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan lahan garapan (Y3), dengan sifat hubungan yang 

sangat lemah. Komunikasi dengan media massa berhubungan nyata negatif  

sebesar -0,021, ini artinya semakin sering menggunakan media massa maka 

masyarakat akan semakin tidak paham dalam memaksimumkan pendapatan 

usahanya (Y4)  

Kekosmopolitan Responden (X5) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik kolerasi Rank Spearman  (Rs) 

dengan menggunakan bantuan software SPPS for Window 19.0, diperoleh korelasi 

antara kekosmopolitan individu (X5) dengan efektivitas komunikasi (Y) pada 

masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi 

TNGHS dengan penjelasan masing-masing dimensi dari kekosmopolitan individu 
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dan dimensi dari efektivitas komunikasi pada  masyarakat sekitar hutan dalam 

pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS.  

 

Tabel 23. Hubungan antara Kekosmopolitan Individu dengan Pemahaman 

Masyarakat sekitar Hutan Konservasi TNGHS 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Kontak dengan Pihak Luar Komunitas (X5.1) 

Berdasarkan hasil olah data diketahui, bahwa terdapat hubungan nyata 

sebesar 0,156* antara kontak dengan pihak luar komunitas (X5.1) dengan 

pemahaman masyarakat dalam peningkatan produktivitas fisik (Y1) dengan 

memiliki sifat hubungan yang sangat lemah. Kontak dengan pihak luar komunitas 

(X5.1) berhubungan nyata negatif sebesar -0,045 dengan pemahaman masyarakat 

dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2) dengan hubungan yang sangat lemah, 

yang artinya semakin sering responden melakukan kontak dengan pihak luar 

komunitas (X5.1) maka masyarakat akan semakin tidak paham dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan.  

Kontak dengan pihak luar komunitas (X5.1) memiliki hubungan nyata 

sebesar 0,154* dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan lahan garapan 

  No 

 

KeKekosmopolitan 

Individu 

X5 

Efektivitas Komunikasi  

Y 

Pemahaman 

Peningkatan 

Produktivitas Fisik 

(Y1) 

Pemahaman 

Peningkatan Kualitas 

Lingkungan 

(Y2) 

Pemahaman 

Peningkatan Lahan 

Garapan 

(Y3) 

Pemahaman 

Memaksimumkan 

Pendapatan Usaha 

(Y4) 

1  

Kontak dengan 

Pihak Luar 

Komunitas  

(X5.1) 

 .156* -.045 .154* .145* 

 .056 .584 .061 .076 

 150 150 150 150 

2  

Aksesibilitas 

Informasi  

(X5.2) 

 .159* -.135 .176* .102* 

 .053 .099 .031 .214 

 150 150 150 150 

3  

Keterdedahan 

pada Media 

Massa  

(X5.3) 

 .050 .015 .141* .193* 

 .543 .859 .085 .018 

 150 150 150 150 
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(Y3), dengan sifat hubungan yang sangat lemah. Kontak dengan pihak luar 

komunitas (X5.1) berhubungan nyata sebesar 0,145*, dengan pemahaman 

masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan usaha (Y4), ini artinya hubungan 

diantara kedua dimensi tersebut sangat lemah. 

 Aksesibilitas Terhadap Sumber Informasi (X5.2) 

Berdasarkan hasil olah data diketahui, bahwa terdapat hubungan nyata sebesar 

0,159* antara Aksesibilitas Terhadap Sumber Informasi (X5.2) dengan pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan produktivitas fisik (Y1) dengan memiliki sifat 

hubungan yang sangat lemah. Aksesibilitas Terhadap Sumber Informasi (X5.2) 

berhubungan nyata negatif sebesar -0,135 dengan pemahaman masyarakat dalam 

peningkatan kualitas lingkungan (Y2) dengan hubungan yang sangat lemah, yang 

artinya semakin sering responden mengakses informasi dari berbagai sumber baik 

dari media cetak maupun media elektronik maka masyarakat akan semakin tidak 

paham dalam meningkatkan kualitas lingkungan.  

Aksesibilitas sumber informasi (X5.2) memiliki hubungan nyata sebesar 

0,176* dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan lahan garapan (Y3), 

dengan sifat hubungan yang sangat lemah. Aksesibilitas terhadap sumber 

informasi (X5.2) berhubungan nyata sebesar 0,102* dengan memaksimumkan 

pendapatan usaha (Y4), ini artinya hubungan diantara kedua dimensi tersebut 

sangat lemah. 

Keterdedahan Terhadap Media (X5.3) 

Terdapat hubungan nyata sebesar 0,050* antara keterdedahan terhadap 

media (X5.3) dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan produktivitas 

fisik (Y1) dengan memiliki sifat hubungan yang sangat lemah. keterdedahan 

terhadap media (X5.3) berhubungan nyata sebesar 0,015 dengan pemahaman 

masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan (Y2) dengan hubungan yang 

sangat lemah. Keterdedahan terhadap media (X5.3) memiliki hubungan nyata 

sebesar 0,141* dengan pemahaman masyarakat dalam peningkatan lahan garapan 

(Y3), dengan sifat hubungan yang sangat lemah. keterdedahan terhadap media 

(X5.3) berhubungan nyata sebesar 0,193* dengan memaksimumkan pendapatan 

usaha (Y4), ini artinya hubungan di antara kedua dimensi tersebut sangat lemah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan 

 

1. Efektivitas komunikasi berupa pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam 

meningkatkan produktivitas fisik dalam kategori paham. Pemahaman 

masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan lahan, memperbaiki kualitas 

lingkungan dan memaksimumkan pendapatan usaha dalam kategori sangat 

paham. 

2. Secara keseluruhan faktor-faktor kapasitas petugas kehutanan, informasi 

konservasi hutan, saluran komunikasi, karakteristik individu dan 

kekosmopolitan individu berada pada kategori baik. 

3. Secara keseluruhan terdapat hubungan antara faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat dengan efektivitas komunikasi 

  

Saran 

1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan meningkatkan kemampuan 

petugas kehutanan dalam hal: (1) kedekatan  dengan masyarakat, (2) 

mempunyai kesamaan dan dayatarik social dan fisik (3) dikenal 

kredibilitasnya dan otoritasnya, (4) memiliki kepandaian dalam cara 

penyampaian pesan, (5) dikenal status, kekuasaan dan kewenangannya. 

2. Pesan informasi hendaknya (1) direncanakan dan disampaikan sedemikian 

rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian  masyarakat yang dituju. (2) 

menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama 

antara petugas kehutanan dan masyarakat sekitar hutan. (3) membangkitkan 

kebutuhan pribadi masyarakat sekitar hutan dan menyarankan cara-cara untuk 

mencapai kebutuhan itu. (4) menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh 

kebutuhan yang layak  bagi situasi kelompok untuk memberikan jawaban 

yang dikehendaki. 

3. Meningkatkan kualitas penggunaan saluran komunikasi dilihat dari segi (1) 

ketersediaan saluran komunikasi, (2) kemudahan mengakses saluran dan (3) 

ketepatan penggunaan saluran. 
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4. Dinas kehutanan bersama aparat desa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi bagi masyarakat sekitar hutan sebagai sarana dalam menyampaikan 

gagasan, ide-ide, keluhan-keluhan, dalam penyelesaian permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

5. Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dalam 

pengelolaan hutan konservasi TNGHS dalam upaya meningkatkan pendapatan 

dan taraf hidup masyarakat, sehingga mengurangi kegiatan masyarakat dalam 

merambah hasil hutan dan menambang emas secara ilegal. 
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	Tabel 8. Koefisien nilai validitas instrumen penelitian
	Formula untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha Cronbach adalah sebagai berikut:

