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kata pengantar

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT 
serta shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan 

Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan berkah-
Nya, penyusunan buku  ini dapat diselesaikan. 

Dalam buku ini penulis menyajikan bahasan bagaimana hutan 
Indonesia, khususnya hutan di Provinsi Kalimantan Timur dapat 
terjaga kelestariannya melalui perilaku lestari oleh Masyarakat 
Hukum Adat, yang dikaji berdasarkan analisis terhadap faktor – 
faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, diantaranya yang 
berasal dari faktor internal komunitas yaitu Kearifan Lokal, dan 
faktor external komunitas yaitu pembelajaran yang telah diperoleh 
baik dari Pemerintah maupun mitra pemerintah yang bergerak 
pada bidang kelestarian lingkungan. 

Buku dengan judul Perilaku Lestari Masyarakat Hukum 

Adat ini merupakan hasil penelitian disertasi penulis yang 
berjudul “Perilaku Manajemen Masyarakat Hukum Adat Dalam 
Melestarikan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Kalimantan Timur”. 
Dimana penulisan disertasi ini dapat diselesaikan berkat dorongan, 
bimbingan dan arahan dari Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc, selaku 
Promotor, serta kepada Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono, dan 
Prof. Dr. Sukisno S Riadi., S.E., M.M, selaku Ko-Promotor, untuk itu 
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penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi 
– tingginya.

Penulisan buku ini tidak ini dapat terwujud tanpa dukungan, 
doa, cinta kasih, perhatian dan pengertian dari suami tercinta, 
Pathur Rachman As’ad, S.Hut., M.P. dan anak penulis Muhammad 
Rezqy Ripath Rachman, serta orang tua terkasih Abdul Karim dan 
Habrah.,S.Sos. 

Selain itu, secara khusus penulis berterima kasih kepada 
Dr. Fenty Fauziah., M.Si..,Ak., yang selalu memberikan motivasi, 
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendampingi 
selama penulis melakukan proses penelitian di lapangan, Bapak 
Yosef Rempu dan Bapak Polinaris di Kutai Barat, Bapak Ardiansyah, 
adik Rifani dan Ichank di Kutai Timur, Bapak Hamzah, Bapak 
Agus dan Riya dari KPH Berau Barat di Kabupaten Berau. Semua 
narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis: 
Antonius Zidan (Kepala Adat Desa Dempar), Sudarman (Kepala 
Adat Desa Temula), Yudi Hermawan (Tokoh Adat Desa Linggang 
Melapeh), Yosef Paran Johanis (Kepala Adat Desa Tering Lama), 
Ledjie Taq (Kepala Adat Besar Suku Dayak Wehea sekaligus Kepala 
Adat Desa Nehas Liah Bing), Luy Gak (Kepala Adat Desa Long 
Wehea), Cornelius Kelwak (Kepala Adat Desa Dea Beq), Amat 
Lah (Kepala Adat Desa Lesan Dayak), Semiun Eng (Kepala Adat 
Desa Long Duhung), Ridwan (Kepala Desa Long Keluh /Long Boy) 
dan Paulus (Kepala Badan Perwakilan Kampung / BPK Desa Long 
Keluh).

Disadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan 
dan kemampuan yang dimiliki, tulisan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan 
dan penyempurnaan buku ini.
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Semoga penerbitan buku ini dapat memberikan kontribusi 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi 
masyarakat, bangsa dan negara tercinta, Indonesia.

Samarinda, Januari 2018

Rinda Sandayani Karhab
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bab i 

pendahuluan

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektare, atau 63% dari 
luas daratan, merupakan hutan tropis urutan ketiga 

terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire (http://www.dephut.
go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_IV01/II_IV01.htm). 
Dengan luas 1.860.359,67 km2 daratan, 5,8 juta km2 wilayah perairan 
dan 81.000 km garis pantai, Indonesia ditempatkan pada urutan 
kedua setelah Brazil dalam hal tingkat keanekaragaman hayati 
(Kementerian Lingkungan Hidup dalam Forest Watch Indonesia, 
2011: 1). Keanekaragaman hayati yang terdapat di bumi Indonesia 
meliputi: 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies 
mamalia, 16 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies 
burung, serta 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia (Forest 
Watch Indonesia, 2011: 1).  Pada tahun 2013 luas daratan Indonesia 
yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh puluh 
lima persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan, 
urutan luas tutupan hutan alam adalah: Papua 29,4 juta hektare, 
Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 
8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 
1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare (Forest Watch Indonesia, 
2014:13).   

Mohon Diganti dengan font yang biasa saja dan ditambahkan sedikit ukiran dayak seperti pada cover disamping kanan nya..
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Keberadaan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil 
dan Republik Demokrasi Kongo ini tentunya merupakan berkah 
tersendiri. Hutan merupakan salah satu sumber daya penting 
manusia sejak awal peradaban yang digunakan untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan dasar manusia akan makanan, air, udara bersih, 
tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebagai negara tropis, sumber 
daya hutan menjadi sumber devisa yang potensial untuk modal 
pembangunan Indonesia. Selain itu, hutan merupakan ekosistem 
yang menyimpan cadangan karbon terrestrial dalam jumlah yang 
sangat besar. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan 
tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun 
tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, 
masyarakat, dan negara Indonesia. Manfaat langsung dari 
keberadaan hutan di antaranya adalah kayu, hasil hutan bukan 
kayu dan satwa. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah 
berupa jasa lingkungan, baik sebagai pengatur tata air, fungsi 
estetika, maupun sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. 
Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi 
dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO2 dari 
atmosfer dan air dari tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat 
yang selanjutnya akan berakumulasi mejadi selulosa dan lignin 
sebagai cadangan karbon (Kementerian Kehutanan, 2010: 1). 

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki 
nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi (Alam dan Hajawa, 
2009: 1). Inilah sebabnya keberadaan hutan di Indonesia harus 
dipertahankan selama 3 dekade terakhir karena sumber daya hutan 
Indonesia telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi 
nasional, memberikan dampak positif terhadap peningkatan divisa 
negara, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan 
wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Posisi hutan sebagai paru-paru dunia menjadikan peranannya 
begitu kompleks dalam menjaga stabilitas iklim di bumi dan 
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atmosfer. Sebagai gudang jasa, hutan di Indonesia memiliki potensi 
yang luar biasa karena tingginya keanekaragaman hayati, penyaring 
air bersih, penghambat erosi dan banjir, penyeimbang iklim dan 
sumber mata pencaharian penduduk di sekitarnya (Conservation 
Indonesia, 2011: ix). Lebih dari 1,6 milyar orang di seluruh dunia 
mata pencahariannya bergantung pada sumber daya hutan, yang 
akan menjadi sumber teramat penting bagi pemenuhan gizi dan 
pendapatan pada saat terjadi tekanan iklim dan kegagalan panen 
(RECOFTC Indonesia, 2012: 3).

Meskipun sumber daya hutan di Indonesia memiliki potensi 
yang tinggi, beberapa tahun belakangan permasalahan deforestasi 
dan degradasi hutan semakin meningkat. Pengelolaan hutan di 
Indonesia belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip- 
prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), sehingga 
mendorong terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang 
signifikan (Forest Watch Indonesia, 2014: 1). Pemanfaatan hutan 
Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar telah 
berdampak pada berkurangnya luas tutupan hutan (deforestasi). 
Pada periode 2009 - 2013, laju deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta 
hektare per tahun. Laju deforestasi yang tinggi ini berdampak pada 
peningkatan emisi gas rumah kaca, kerawanan bencana, hilangnya 
satwa liar dan habitatnya, dan konflik antara berbagai pemangku 
kepentingan (Forest Watch Indonesia, 2014:11). Laporan yang 
merupakan bagian terakhir dari WWF Living Forest Report, menye-
butkan lebih dari 170 juta hektare hutan diperkirakan akan hilang 
sepanjang 2010-2030, jika laju deforestasi tidak dihentikan (http://
www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan).

Tingginya deforestasi dan degradasi hutan Indonesia tersebut 
telah memposisikan negeri ini menjadi salah satu penyumbang 
terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat global. Penyumbang 
terbesar emisi gas rumah kaca tersebut adalah aktivitas perubahan 
penggunaan hutan dan lahan atau yang dikenal dengan istilah 
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LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) (Forest Watch 
Indonesia, 2014: 1). Tidaklah mengherankan dunia berkeinginan 
membantu Indonesia mewujudkan tata pengelolaan hutan yang 
baik (Conservation International, 2011: ix). 

Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tingkat deforestasi 
dan degradasi hutan tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 
Pengekstrasian  sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi itu telah menempatkan Kalimantan Timur sebagai 
provinsi penghasil emisi karbon terbesar ketiga di Indonesia,  
setelah Kalimantan Tengah dan Riau (http://ddpi.kaltimprov.go.id/
halaman-10-latar-belakang-ddpi.html).      

Masalah deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan (dengan 
laju percepatan sebesar ±350.000 ha per tahun) mengemuka 
sebagai fenomena dalam pembangunan yaitu berkaitan dengan 
meningkatnya permintaan investasi di bidang perkebunan. 
Khususnya perkebunan sawit yang terus berkembang dalam 10 
tahun terakhir. Hingga tahun 2007, luasan lahan kritis di Kaltim 
mencapai 6.402.472 ha yang terdiri dalam kawasan hutan seluas 
4.202.472 ha dan di luar kawasan hutan seluas 2.200.000 ha yang 
diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan haram, serta 
pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor 
lainnya. 

Sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia terhadap kondisi 
hutan tropis di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, 
berbagai lembaga/Organisasi Nirlaba (Non Government Organization 

/ NGO) yang berkonsentrasi di bidang kelestarian lingkungan 
hidup membantu untuk mewujudkan tata pengelolaan hutan 
yang baik dengan melalui pendekatan skema Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation atau Pengurangan Emisi 
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) yang merupakan 
suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik 
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bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah 
hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi. 
REDD+ adalah sebuah inisiatif global untuk mengurangi emisi 
karbon hutan di atmosfer, meliputi langkah-langkah yang didesain 
untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi 
dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (http://
www.reddplus.go.id/tanya-jawab). REDD+ secara khusus bertujuan 
untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari deforestasi dan 
degradasi hutan, namun tidak menutup kemungkinan adanya 
manfaat penting lainnya yang dapat dicapai oleh usaha ini, seperti 
pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati 
(RECOFTC Indonesia, 2012: 5). Dimana salah satu bentuk upaya yang 
dilakukan oleh lembaga – lembaga ini adalah dengan melakukan 
kegiatan pembelajaran pengelolaan hutan dan lingkungan terhadap 
masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya masyarakat 
hukum adat (MHA).

Senada dengan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan 
tata kelola hutan dan lingkungan yang baik pemerintah provinsi 
Kalimantan Timur melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
juga telah mengimplementaskan pembentukan organisasi Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH). KPH adalah organisasi yang mewakili 
entitas kawasan di tingkat lapangan untuk menjamin peningkatan 
kepastian kawasan dan terselenggaranya keberlanjutan kelola 
kawasan untuk produksi hasil hutan (kayu dan non kayu), 
penyerapan karbon dan kesejahteraan masyarakat (Departemen 
Kehutanan, 2007). Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat 1 PP No. 3 
Tahun 2008, organisasi KPH diharapkan menjadi organiasasi yang 
mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan 
nilai ekonomi, mengembangkan investasi dan menggerakkan 
lapangan kerja, memiliki kompetensi perencanaan dan melindungi 
kepentingan publik, mampu menjawab dampak pengelolaan 
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secara global seperti perubahan iklim dan berbasis profesionalisme 
kehutanan. Seiring UU 41/1999, PP 44/2004, PP 6/2007 jo 3/2008 
disebutkan bahwa komitmen Negara untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan lestari yang diwujudkan dengan pembentukan 
unit – unit manajemen kecil dalam kawasan hutan berupa Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH). Saat ini, setelah pembentukan provinsi 
Kalimantan Utara, jumlah KPH di Kaltim yang tadinya sebanyak 
30 KPH, menjadi 20 KPH dengan luas 1.078.981 hektare. Dari 20 
KPH tersebut, tersisa sembilan unit KPH yang masih belum resmi 
dibentuk, sementara 11 lainnya telah dilakukan pengelolaan secara 
bertahap dan berkelanjutan (http://www.kaltimprov.go.id/berita-
pembentukan-kph-di-kaltim-terus-diperbanyak.html). 

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 
hidup untuk kesejahteraan masyarakat juga menjadi landasan 
pemikiran dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. 
Pada tahun 2008 – 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera 
melalui Pembangunan Berkelanjutan” dan telah mendeklarasikan 
untuk terwujudnya “Kaltim Hijau 2013”. Kaltim Hijau tahun 2013, 
merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya kesejahteraan 
rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai 
komitmen Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk 
memastikan implementasi yang konsisten dari pembangunan 
rendah karbon, perubahan iklim dan persoalan manajemen 
lingkungan telah diperhitungkan dan telah ditetapkan dalam 
strategi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 
2013-2018 dan di ruang ulasan rencana provinsi, serta menetapkan 
Visi REDD+ Kaltim, yaitu “Tata kelola sumber daya hutan dan lahan di 

Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi 

lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat”.
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Namun demikian, upaya - upaya yang telah dilakukan tersebut 
belum menunjukkan dampak yang signifikan, fakta menunjukkan 
deforestasi dan degradasi hutan masih terus terjadi. Salah satu 
penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan adalah kebakaran 
hutan. Bahkan pada tahun 2015 lalu kebakaran hutan dan lahan 
di Indonesia kembali terjadi bahkan tercatatat sebagai kebakaran 
hutan dan lahan yang terburuk. Kalimantan Timur menjadi provinsi 
terbesar ketiga total luas lahan yang terbakar, yaitu sebesar 388 ribu 
hektare atau sebesar 15 persen dari total luasan kawasan hutan yang 
terbakar di Indonesia pada tahun 2015 lalu dan mengakibatkan 
kerugian yang ditaksir sebesar Rp 37.708 triliun (The World Bank, 
2015 : 19). 

Kebakaran hutan yang dipicu kegiatan manusia bisa diakibatkan 
dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja 
kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan 
pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan 
kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh kelalaian karena 
tidak mematikan api unggun, pembakaran sampah, membuang 
puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. Di Indonesia, 99% 
kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia baik 
sengaja maupun tidak sengaja. Hanya 1% diantaranya yang terjadi 
secara alamiah (https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/).

Hutan bagi masyarakat Kaltim telah menjadi penopang 
kehidupan. Kelompok – kelompok masyarakat hukum adat 
memiliki interaksi yang kuat terhadap hutan sebagai sumber 
kehidupan dan lahan berkehidupan (DKD Kaltim, 2010 : 2). 
Dampak perubahan iklim pada sistem alam dan manusia sebagian 
besar masih belum dapat dipastikan. Namun, kita tahu bahwa 
jika kehilangan hutan lebih cepat dibandingkan yang dapat kita 
pulihkan, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan 
akan menjadi pihak pertama yang akan terkena dampak. Hal ini 
diakibatkan ketergantungan mereka yang sangat tinggi pada hutan, 
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baik untuk penyediaan makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan 
kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Kehidupan masyarakat di 
sekitar hutan ini akan semakin sulit, jika berlangsung dampak ikutan 
dari kehilangan hutan, seperti menurunnya akses pada air yang 
berkualitas dan makanan, berlangsungnya banjir atau kekeringan 
yang ekstrim, serta kemudian berlangsungnya perubahan iklim 
(RECOFTC Indonesia, 2012: 4). 

Kondisi di atas menempatkan masyarakat lokal menjadi mitra 
yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan hutan, 
serta cara mereka menggunakan atau mengelola hutan, karena 
hal tersebut akan berdampak secara signifikan pada perubahan 
iklim global. Jika masyarakat lokal tidak sepenuhnya terlibat, 
hutan menjadi lebih rentan terhadap berbagai perusakan, seperti 
perambahan dan penebangan liar. Meningkatnya kebutuhan 
penyediaan pangan dan bahan bakar, meningkatnya kemiskinan 
di pedesaan, dan penegakan hukum yang lemah merupakan 
tantangan tambahan yang berlangsung dalam mengatasi perubahan 
iklim. Namun, jika masyarakat terlibat dalam perlindungan dan 
pengelolaan hutan yang ada di sekitar mereka, berbagai penyebab 
kerusakan hutan dapat diatasi yang dapat membantu mengurangi 
emisi karbon dioksida ke atmosfer.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang 
tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok 
Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang- Undang Nomor 
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah 
masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar 
hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan 
teoritik- akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah 
istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh 
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kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan 
internasional. 

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari indigeneous 

people. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan 
dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : Convention of 

International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal 

People in Independent Countries (1989), Deklarasi Cari- Oca tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo 
(1992), Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People 

Chianmai (1993), De Vienna Declaration and Programme Action 
yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human 

Rights (1993). Sekarang istilah indigenous people semakin resmi 
penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of 

Indegenous People) pada tahun 2007.

Undang – Undang Dasar 1945 juga mengakui dan menghormati 
hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat atas sumber daya alam 
dan lingkungan hidup. Keberadaan masyarakat hukum adat telah 
diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal 18 (b) 
dan Pasal 218 (i).  UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 31 menyebutkan 
masyarakat hukum adat adalah ”kelompok masyarakat yang 
secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu 
karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan 
yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum” 
(Kementerian Lingkungan Hidup, 2011: 1). Sejalan dengan ini, 
Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 
identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat hukum 
adat sangat terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 
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dan Lingkungan Hidup (LH) (Kementerian Lingkungan Hidup, 
2011: 6).

Kenyataan menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat 
(MHA) memiliki kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan. UU No. 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 1 butir 30 menyebutkan dan mendefinisikan bahwa 
kearifan lokal adalah ”nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyararakat untuk antara lain melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup secara lestari”. 

Sebagai suatu komunitas masyarakat yang perilaku kehidupan 
kesehariannya sangat dekat dengan lingkungan alam, masyarakat 
hukum adat memiliki aturan tentang bagaimana melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup secara lestari yang telah diwariskan 
secara turun – menurun. Salah satu kelompok masyarakat hukum 
adat yang ada di Kalimantan Timur adalah masyarakat suku 
Dayak. Dalam kontek pengelolaan sumber daya hutan berwawasan 
kearifan tradisional, pada dasarnya di kalangan orang Dayak 
memiliki cara-cara tertentu dalam memperlakukan kawasan hutan. 
Menurut Bamba (1996:14), orang dayak memandang alam tidak 
sebagai asset atau kekayaan melain sebagai rumah bersama. Konsep 
rumah bersama ini terlihat dalam setiap upacara yang mendahului 
kegiatan tertentu yang berkaitan dengan memanfaatkan hutan, 
dimana selalu terdapat unsur permisi atau minta izin dari 
penghuni hutan yang akan digarap. Sistem pengelolaan sumber 
daya hutan oleh orang Dayak tersebut secara ekonomis terbukti 
mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan keluarga 
sekaligus melestarikan sumber daya hutan (http://arkandien.blogspot.
co.id/2009/03/sistem-perladangan-dan-kearifan.html). 

Kearifan terhadap lingkungan dapat dilihat dari bagaimana 
perlakuan kita terhadap benda – benda, tumbuhan, hewan 
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dan apapun yang ada di sekitar kita. Perlakuan ini melibatkan 
penggunaan akal budi kita sehingga dari perlakuan – perlakuan 
tersebut dapat tergambar hasil dari aktivitas budi kita. Akumulasi 
dari hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan memperlakukan 
lingkungan disebut pengetahuan lokal atau biasa disebut kearifan 
lokal. Kearifan lokal ini menggambarkan cara bersikap dan 
bertindak kita untuk merespon perubahan – perubahan yang khas 
dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural. Menurut teori 
human ecology terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan 
dengan tingkah laku. Lingkungan dapat memengaruhi tingkah-
laku atau sebaliknya, tingkah laku juga dapat memengaruhi 
lingkungan. Penekanan teori ini adalah adanya setting dalam 
lingkungan. Lingkungan tersusun atas struktur – struktur yang 
saling memengaruhi dimana dalam struktur – struktur tersebut 
terdapat setting tertentu pula. Satu hal yang menarik dari  teori 
ini adalah adanya pengakuan set tingkah – laku (behavorial setting) 
yang dipandang sebagai faktor tersendiri dalam sebuah interaksi 
sosial. Set tingkah laku yang dimaksud disini adalah set tingkah 
laku kelompok (bukan tingkah laku individu) yang terjadi sebagai 
akibat kondisi lingkungan tertentu (phsycal milleu) (Ridwan, 2007: 
27).

Perilaku manusia terbetuk dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Dalam penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
beberapa faktor yang memengaruhi perilaku manusia untuk 
menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya adalah pembelajaran, 
sikap dan niat. Steg and Vlek (2008: 309) menyatakan bahwa 
kualitas lingkungan sangat tergantung pada pola perilaku manusia. 
Arbuthnott (2008: 158) dalam Journal of Suistainability in Higher 
Education menyatakan bahwa Beberapa faktor yang memengaruhi 
apakah perubahan niat memicu perubahan perilaku cenderung 
dipengaruhi oleh pendidikan diarahkan pada sikap dan nilai-nilai. 
Misalnya, beberapa hambatan untuk bertindak, seperti norma 
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sosial, niscaya akan dapat dikurangi melalui upaya pendidikan.

Morris et al. (2012: 6) menyatakan bahwa Theory of Planned 

Behaviour (TPB/Teori Perilaku Terencana) adalah salah satu teori 
perilaku paling banyak dikutip dan diterapkan. TPB merupakan 
teori yang memiliki kekerabatan saling terkait erat yang mengadopsi 
pendekatan kognitif untuk menjelaskan perilaku yang berpusat 
pada sikap dan keyakinan individu.  TPB (Ajzen 1985, 1991; Ajzen 
and Madden 1986) merupakan evolusi dari Theory of Reasoned 

Action (Teori Perilaku Beralasan / TRA) (Fishbein dan Ajzen 1975) 
yang mengemukakan niat untuk bertindak sebagai prediktor 
terbaik dari sebuah perilaku.  Niat itu sendiri merupakan hasil dari 
kombinasi sikap terhadap perilaku. Bahwa evaluasi dari perilaku 
baik positif maupun negatif dan hasil yang diharapkan, dan norma-
norma subjektif, yang merupakan tekanan sosial yang diberikan 
pada individu yang dihasilkan dari persepsi mereka tentang apa 
yang harus mereka lakukan dan orang lain pikir kecenderungan 
mereka untuk mematuhinya. TPB menambahkan tiga set faktor 
yang memengaruhi niat mereka (dan perilaku); dirasakan kontrol 
perilaku.

Masyarakat hukum adat merupakan mitra yang sangat 
penting dan strategis dalam melestarikan sumber daya hutan. 
Peranan mereka merupakan salah satu aspek penting yang 
berpengaruh terhadap lestarinya sumber daya hutan. Hasil dan 
dampak dari program program pendidikan dan pendampingan 
tentang pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh baik pemerintah 
maupun NGO tidak selalu mencapai target sesuai dengan yang 
direncanakan di awal pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan 
karena banyak hal yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, 
dukungan peraturan maupun dukungan sumber daya manusia 
serta hal-hal lain yang memengaruhinya. Untuk itulah diperlukan 
adanya penelusuran dan telaah secara mendalam mengenai faktor - 
faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat hukum adat dalam 
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melestarikan sumber daya hutan untuk memaksimalkan hasilnya 
pada masa mendatang agar hasilnya bisa lebih baik.

B. Perilaku Masyarakat Hukum Adat dalam Melestarikan 

Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai “Kelompok 
masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, 
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, 
politik, sosial dan hukum” (UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 
31). Masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Adat, dimana masyarakatnya tunduk kepada hukum adat yang 
berlaku. Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu 
subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai 
peraturan perundang-undangan. Pasal 18B(2) Bab VI tentang 
Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: Negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Tim 
Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016: 24). 

Masyarakat hukum adat sangat terkait dengan pengelolaan 
Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH). Undang-
Undang Dasar 1945 juga mengakui dan menghormati hak-hak 
tradisonal masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. Oleh karena itu pengembangan kebijakan 
pengaturan Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik 
harus mengacu pula pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 Ayat 
(3) UUD 1945 sendiri mengatur bahwa SDA Indonesia dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
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rakyat. SDA merupakan unsur lingkungan hidup dimana terdiri 
dari atas sumber daya hayati dan non hayati. Keanekaragaman 
hayati ini terdiri dari elemen ekosistem, spesies dan genetik 
(Kementerian Lingkungan Hidup, 2011: 6). 

1. Kriteria Masyarakat Hukum Adat 
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam buku 

Pedoman Tata Cara Inventarisasi Pengakuan Keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Dan Hak Masyarakat 
Hukum Adat Yang Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, ada empat kriteria untuk mengidentifikasi 
suatu komunitas masyarakat hukum adat (2011,17), kriteria itu 
adalah: 

a. Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di 
wilayah geografis tertentu;  

b. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;  

c. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta; 

d. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial dan hukum  adat.  

2. Indikator Masyarakat Hukum Adat 
Indikator masyarakat hukum adat adalah sesuatu yang dapat 

memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria masyarakat 
hukum adat. Oleh sebab itu, setiap kriteria memiliki beberapa 
indikator yang dibahas di bawah ini: 

a. Indikator dari kriteria kelompok masyarakat secara turun 
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu adalah: 

a)   Kesatuan sosial yang relatif homogen  
b)   Adanya wilayah adat  
c)   Adanya sistem simbol budaya yang khas yang dimiliki
      (bahasa, makanan,  pakaian, arsitektur, mitos, sejarah, dsb).  
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d)    Kepemilikan komunal dan sistem pengelolaan atas wilayah
      adat.

b. Indikator dari kriteria adanya ikatan pada asal-usul leluhur 
adalah: 

a) Adanya sistem kekerabatan dan organisasi sosial yang 
mentradisi .

b)  Memiliki silsilah kekerabatan (tambo, tarombo, trah dan 
nama lain yang dikenal).

c. Indikator dari kriteria adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup adalah: 

a) Memiliki kearifan lokal dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  

b) Memiliki nilai-nilai kebersamaan dalam Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep lokal untuk 
kategori/klasifikasi lingkungan.  

c) Sistem kalender tradisional yang terkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam.

d. Indikator dari kriteria adanya sistem nilai yang menentukan 
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat adalah: 

a) Memiliki perangkat hukum adat.  
b) Memiliki sistem nilai yang dipedomani oleh anggota.  
c) Sistem kepemimpinan adat dan sistem pengambilan 

keputusan.  
d) Sistem nilai dan aturan yang mengatur solidaritas 

ekonomi dan sosial  (misalnya lumbung komunal, kolam 
komunal). 

e) Memiliki sistem mata-pencaharian tradisional terkait 
dengan potensi  setempat.  
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Di berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara 
lain tentang pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan 
pertanian lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa 
liar dan pemungutan hasil hutan, serta di berbagai areal hutan 
dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber 
kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai 
praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan 
berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo 
pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada 
masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat 
Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli 
Utara. Praktek tersebut menunjukan bahwa masyarakat adat telah 
dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara 
turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat 
terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan 
usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, 
terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan 
lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi 
(Suhardjito, Khan, Djatmiko dkk dalam ICRAF, 2001:1). 

Masyarakat hukum adat Masyarakat Dayak yang ada 
di Kalimantan sebagaimana masyarakat adat lainnya, pada 
khakikatnya memiliki persepsi holistik terhadap hutan. Bagi 
mereka hutan tidak hanya semata-mata bermakna ekonomis, 
melainkan juga sosio budaya-relegius. Juga bukan hanya semata-
mata berisi ragam tetumbuhan dan hewan, melainkan juga mereka 
sendiri merupakan bagian dari hutan yang tak terpisahkan, dan 
hutan yang ada dalam wilayah kedaulatan mereka mempunyai 
hak kepemilikan yang jelas dan terpastikan secara hukum adat 
setempat (Widjono, 1998:67).

Menurut Widjono (1998:69), alam pikiran orang Dayak 
sesungguhnya memiliki sentuhan yang mendalam dengan alam 
lingkungan sekitar. Pemikiran semacam itu amat bercorak sosio 
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religius megis. Hal inilah yang mendasari realita bahwa, masyarakat 
Dayak merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan itu 
sendiri. Wawasan yang holistik ini membuat orang Dayak tidak 
melakukan pemilahan antara manusia dengan alam sekitarnya, 
malah keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang saling 
mendukung untuk menjaga keseimbangan alam semesta. 
Alam pikiran yang semacam itu, dalam kehidupan sehari-hari 
terimplementasi dalam praktek tradisi dan upacara adat, termasuk 
pula dalam perilaku mereka terhadap pengelolaan sumber daya 
alam.

3. Kriteria dan Indikator Kearifan Lokal Masyarakat 
Hukum Adat Terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

 
a. Kriteria Kearifan Lokal

Kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup (Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup) terdiri dari (Kementerian Lingkungan Hidup, 
2011:24):

a). Nilai-Nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat. 

b). Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 
lestari dan berkelanjutan. 

Kriteria Pengetahuan Tradisional (PT) terkait Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Harry Alexander dan Miranda 
Risang Ayu, 2011 dalam Kementerian Lingkungan Hidup, 2011:24), 
secara garis besar, adalah: 

a). Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestari-
kan, dan ditransmisikan dalam  konteks tradisional dan 
antargenerasional,  
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b). Secara nyata dapat dibedakan, atau diakui menurut 
kebiasaan, sebagai berasal dari  suatu komunitas 
masyarakat hukum adat, yang melestarikan dan 
mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut 
dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan 
mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam 
komunitas itu sendiri,  

c). Merupakan bagian integral dari indentitas budaya suatu 
masyarakat hukum adat, yang dikenal dan diakui sebagai 
pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu 
melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemilikan 
kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara 
Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini 
dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, 
melalui praktek-praktek kebiasaan atau praktek-praktek 
tradisional, protokol, atau hukum nasional yang berlaku.  

d). Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun 
pemakaiannya mungkin tidak terbatas lagi di dalam 
komunitas terkait saja.  

b. Indikator Kearifan Lokal Terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk 

atau keterangan dari dua kriteria tentang kearifan lokal yang terkait 
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh 
sebab itu, setiap kriteria memiliki beberapa indikator yang dibahas 
di bawah ini (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011: 25): 

c. Indikator dari kriteria nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat, terdiri dari: 
a) Sistem pengetahuan tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 1. 
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b) Sikap dan perilaku yang mendukung Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

c) Pengetahuan dan kegiatan-kegiatan “nyata” yang terkait 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Ingatan kolektif masyarakat (social memory) yang berkaitan 
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.

d. Indikator dari kriteria melindungi dan mengelola lingkungan 
hidup secara lestari dan berkelanjutan, terdiri dari: 
a) Perlindungan, pengawetan dan perawatan Lingkungan 

Hidup. 
b) Rekognisi/pengakuan.
c) Revitalisasi dan penguatan. 

Indonesia mempunyai banyak etnik dan suku bangsa, 
dimana setiap etnik dan suku bangsa mempunyai sistem dan 
pendekatanya sendiri dalam memahami dan bersikap terhadap 
pengelolaan sumberdaya alam. Hampir setiap suku atau kelompok 
etnis mempunyai pengetahuan tradisional tersendiri bahkan telah 
melahirkan inovasi pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan 
sumberdaya alam yang unik berbasis adat dan budaya setempat 
(Marfai, 2013:33).

Dalam kebudayaan Dayak sebagai masyarakat pribumi 
Kalimantan, kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan 
tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi 
dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan 
integrasi budaya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional yang 
dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan 
antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk “kearifan” 
yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan 
aturan, teknik dan teknologi, ataupun juga dalam bermacam praktek 

2.
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atau tradisi pengelolaan hutan dan lahan yang secara keseluruhan 
tidak hanya berpersfektif kelestarian sumber daya akan tetapi juga 
sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu 
sendiri (Sardjono, 2004: 41).

Menurut Bamba (1996:14), orang dayak memandang alam 
tidak sebagai aset atau kekayaan melainkan sebagai rumah 
bersama. Konsep rumah bersama ini terlihat dalam setiap upacara 
yang mendahului kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 
memanfaatkan hutan, dimana selalu terdapat unsur permisi atau 
minta izin dari penghuni hutan yang akan digarap. Suara burung 
atau binatang tertentu menjadi sarana komunikasi antara manusia 
dengan penghuni alam.

Di Kalimantan Timur hal ini antara lain ditemukan pada 
masyarakat Dayak Benuaq yang membagi hutan dalam enam 
kategori sesuai dengan fungsi peruntukannya yaitu: (1) Talutn 

luatn yaitu dikategorikan sebagai hutan bebas yang tidak termasuk 
wilayah persekutuan mereka; (2) Simpunkng Brahatn yaitu 
dikategorikan sebagai hutan yang diperuntukan untuk berburu 
serta memungut hasil hutan bukan kayu; (3) Simpukng Ramuuq yaitu 
hutan yang dikategorikan sebagai persediaan yang diperuntukan 
bagi pembuatan bangunan rumah dan kampung; (4) Simpukng 
Umaq Tautn yaitu hutan yang diperuntukan untuk kawasan  
praktek perladangan karena memang umaq tautn merupakan 
hutan persediaan yang difungsikan untuk perladangan; (5) Kebotn 

Dukuh yaitu merupakan hutan yang dimanfaatkan untuk lahan 
perkebunan; (6) Simpukng Munan, yakni hutan bekas ladang atau 
kawasan sekitar kampung yang ditanami pohon dan atau tanaman 
keras (Widjono, 1998:68). Dalam masyarakat Kenyah juga mengenal 
aturan tentang kapan, siapa dan bagaimana hutan sekunder atau 
ladang yang sedang diistirahatkan dapat dimanfaatkan  kembali 
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(Moniaga, 1994:72).

Kearifan lokal lain oleh masyarakat hukum adat provinsi 
Kalimantan Timur dalam memelihara sumberdaya hutan terdapat 
pada suku Dayak di Kalimantan Timur dengan tradisi membuat 
Lembo/Simpuk Munan. Simpuk  Munan  atau  yang  lebih  dikenal  
sebagai  Lembo  merupakan  lahan  yang ditumbuhi  berbagai  
jenis  tanaman  yang didominasi  oleh  pohon-pohonan khususnya 
pohon buah-buahan dan obat tradisional (agroforestry), sedangkan 
untuk jenis pohon kayu-kayuan seperti  meranti  jarang  ditanam  
karena  banyak  tumbuh  dengan  sendirinya. Lembo adalah tradisi  
lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Dayak  khususnya  di  
Kabupaten  Kutai  Barat, Kalimantan Timur. Lembo biasanya berada 
di dekat permukiman seperti di samping rumah ataupun di ladang. 
Meskipun menggunakan sistem ladang, kegiatan perladangan 
dilakukan dengan  sistem  gilir  balik.  Sistem  gilir  balik  ini  
merupakan  sistem  memanfaatkan  lahan dengan siklus penanaman, 
artinya pada siklus tertentu mereka akan kembali pada lahan garap 
pertama  yang  diperkirakan  sudah  cukup  subur  untuk  digarap  
kembali.  Dengan sistem  ini  masyarakat peladang tidak melakukan 
pembukaan lahan di hutan secara terus menerus. Memanfaatkan 
lahan  dengan  tradisi Lembo  juga  bermanfaat  dalam  melestarikan 
keanekaragaman  hayati,  khususnya  buah-buahan.  Manfaat makro  
dengan adanya lembo adalah tetap terjaganya keberlangsungan 
habitat suatu ekosistem, flora dan fauna yang ada di hutan. Juga 
meningkatkan kualitas udara, air, tanah, dan memperbanyak 
area tutupan lahan yang berdampak kepada tercegahnya  bahaya  
banjir  dan tanah longsor. Pada dasarnya mempertahankan Lembo 
sama halnya juga telah mempertahankan kelangsungan hutan 
tropis yang  menyimpan karbon di  tanah  dan pepohonan sebagai 
sumber  oksigen  dan  menyerap karbondioksida  (CO2)  yang  kita  
hasilkan, karena Lembo terdiri dari pohon-pohon besar beserta 
tumbuhan  yang  berdampingan  manfaatnya,  Lembo  pun  dapat  
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mengurangi  emisi karbon sebagai upaya memerangi perubahan 
iklim serta kerusakan hutan. Dilihat dari segi perekonomian Lembo 
dapat meningkatkan kesejahteraan baik untuk kebutuhan sendiri 
atau pun dijual, meskipun hasilnya tidak terlalu banyak.

Menurut orang Dayak, alam semesta ini memiliki tata tertib, 
demikian juga hubungan manusia dengan penghuni di negeri lain, 
juga memiliki aturan dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan 
antara negeri-negeri tersebut. Sedangkan hukum alam yang berlaku 
di dunia, merupakan penjelmaan tata tertib alam semesta. Demikian 
juga etika sosial dan tradisi masyarakat yang turun temurun 
merupakan penjelmaan tata tertib yang baku dari alam semesta ini 
(Widjono, 1995:36).  Bahkan Ukur (1994:15), menyatakan bahwa bagi 
orang Dayak, makna hidup tidak terletak dalam kesejahhteraan, 
realitas, atau obyektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, 
tetapi dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik apabila 
kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap 
bagian dari kosmos itu (termasuk manusia dan makhluk lainnya), 
menurut Ukur mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan 
semesta. Peristiwa-peristiwa mistis bagi orang Dayak adalah 
realitas transendental, artinya obyektivitas mite yang telah kita lihat 
menjadi jelas bahwa lingkungan sekitar dipahami sebagai segala 
sesuatu ada di lingkungan hidup, flora, fauna, air, bumi, udara dan 
sebagainya. Makna religi dari lingkungan sekitar ini dilihat baik 
dari segi obyektif maupun dari segi subyektifnya.    

Berdasarkan mitologi tersebut orang Dayak, percaya dan 
berkayakinan bahwa alam semesta ini penuh dengan kekuatan 
gaib. Bila tata tertib alam semesta ini terpelihara dengan baik, 
maka kekuatan gaib itu dalam keadaan harmoni. Namun bila 
tata tertib alam semesta ini terganggu, maka kekuatan-kekuatan 
gaib itu mengalami kegoncangan. Untuk menjaga itu semua agar 
kelangsungan hidup mereka dapat terjamin, maka tata tertib alam 
semesta tetap mereka patuhi. Salah satu upaya mereka dalam 
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mematuhi tata tertib tersebut, terlihat dalam pelaksanaan sistem 
berladang, dimana dalam berladang mulai dari memilih hutan yang 
akan dijadikan sebagai tempat untuk berladang hingga sampai 
panen padi selalu dilakukan suatu upacara tertentu. Disamping itu 
juga  hutan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka tidak 
semuanya diperuntukan sebagai tempat untuk berladang.

Menurut kepercayaan orang Dayak, bilamana dalam aktivitas 
berladang terutama dalam memilih lakosi yang akan digarap, 
bilamana menjumpai berbagai rasi tersebut, maka perlu dilakukan 
upacara dengan mempersembah sesajen dengan maksud agar 
roh-roh halus yang memiliki kekuatan gaib tidak mengganggu 
kehidupan mereka baik secara individu ataupun kelompok.   

Berbagai kepercayaan sebagaimana yang digambarkan 
tersebut, menandakan bahwa orang Dayak memiliki persentuhan 
yang mendalam terhadap mitos, yakni suatu kejadian yang 
dipandang suci, atau peristiwa yang dialami langsung oleh para 
leluhur, meskipun waktu terjadinya peristiwa itu tidak dapat 
dipastikan secara historis, namun sejarah kejadian itu bagi orang 
Dayak berfungsi sebagai norma kehidupan. Pemikiran seperti itu 
melahirkan suatu persepsi mereka tentang kearifan pengelolaan 
sumber daya hutan (Widjono, 1995: 34). Di Kalimantan Timur 
dikenal dengan istilah Simpukng Munan dan ragam simpukng lainnya. 
Sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh orang Dayak tersebut 
secara ekonomis terbukti mampu memberikan kontribusi untuk 
pendapatan keluarga sekaligus melestarikan sumber daya hutan.
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bab ii

teori, kerangka 
konseptual dan 

hipotesis

A.  TEORI

1.  Perilaku
Teori mengenai perilaku yang populerkan oleh seorang ahli 

psikolog yaitu Bandura (1986) yang dikenal dengan Teori Kognitif 
Sosial mendefinisikan bahwa menurutnya, lingkungan memang 
membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Teori 
kognitif sosial, didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial 
maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai 
motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Gambar berikut adalah 
model Social Cognitive Theory oleh Bandura (1986):

 Gambar 2.1. Social Cognitive Theory oleh Bandura (1986)

Behaviour

Personal Factors Environmental
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Model ini memberikan kesan bahwa fungsi manusia dapat 
dijelaskan dengan segitiga interaksi yaitu perilaku, perorangan 
dan faktor lingkungan (Bandura, 1986 dalam CommGAP, 2009:2). 
Konsep ini sering dikenal sebagai determinisme resiprokal, yaitu proses 
yang mana dunia dan perilaku seseorang saling memengaruhi. 
Faktor lingkungan merepresentasikan pengaruh situasional dan 
lingkungan di mana perilaku dibentuk sebelumnya sedangkan 
faktor personal meliputi naluri, keinginan, karakter, dan tekanan 
motivasi individu lainnya. 

Teori lain mengenai perilaku dan banyak dikutip adalah Theory 

of Planned Behavior. Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of 

Planned Behavior) yang merupakan pengembangan lebih lanjut 
dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) (Ajzen, 
1991:181). Dengan mencoba melihat antesenden penyebab perilaku 
volisional (perilaku yang dilakukan atas keinginan sendiri), teori 
ini  didasarkan pada asumsi – asumsi:

1) Bahwa manusia pada umumnya melakukan sesuatu dengan cara 
– cara yang masuk akal,

2) Bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada,

3) Bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitung-
kan implikasi tindakan mereka.

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap memenga-
ruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti 
dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, 
perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap 
yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak 
hanya oleh sikap tapi juga oleh norma – norma subjektif (subjective 
norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan 
agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama 
norma – norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk 
berperilaku tertentu. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa 
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seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang 
perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin 
agar ia melakukannya.

TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan 
untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Inti teori perilaku 
terencana tetap berada pada faktor intensi perilaku namun 
determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang 
bersangkutan dan norma – norma subjektif) melainkan tiga dengan 
diikut sertakannya aspek kontrol perilaku yang dihayati (perceived 

behavorial control). 

Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku 
itu dipengaruhi oleh niat individu (behavior intention) terhadap 
perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi 
oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (attitude), (2) norma subjektif 
(subjective norm) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived 

behavior control). Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam 
keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada 
suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang 
timbul untuk memengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang 
menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen,1991: 180). 
Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi: pertama, 

behavior belief yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku 
dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior belief akan memengaruhi 
sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior). Kedua adalah 
normative belief yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif 
orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman dan 
konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. 
Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif 
(subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief yaitu 
keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 
atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa 
kuat hal- hal tersebut memengaruhi perilakunya. Control belief 
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membentuk variabel persepsi kontrol keperilakuan (perceived 

behavior control). Theory of Planned Behavior dapat dilihat melalui 
Gambar 2.2. berikut ini:

 

Gambar 2.2. Diagram of The Theory of Planned Behaviour (Hrubes, et 

al., 2001:166) 

Dalam TPB, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 
keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. 
Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian 
keyakinan– keyakinan dari individu, baik sebagai secara positif 
maupun negatif. Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of 

Planned Behavior) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah 
makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi 
yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan 
implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan 
untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.
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Menurut teori perilaku terancana, di antara Ajzen (1981) dalam 
Azwar (2015: 13). Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman 
dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, dapat juga 
dipengaruhi oleh informasi tak langsung mengenai perilaku 
itu misalkan dengan melihat teman atau orang lain yang pernah 
melakukannya, dan dapat juga dipengaruhi oleh faktor – faktor 
lain yang mengurangi atau menambah kesan kesukaran untuk 
melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan respon atau reaksi 
seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), oleh karena 
itu perilaku ini menjadi terjadi melalui proses adanya stimulus 
terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons. 
Dalam teorinya, Skinner (1938:6) mendefinisikan perilaku sebagai 
berikut:  “Behavior is what an organism is doing or more accurately 

what it is observed by another organism to be doing”. Perilaku adalah 
apa yang dilakukan oleh seorang organisme atau lebih akurat 
lagi apa yang diamati oleh organisme lain tentang apa yang akan 
dilakukan. Ini menjadi terjadi melalui proses adanya stimulus 
terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, 
maka teori Skiner ini disebut teori “S-O-R” atau stimulus organisme 

respons. Skinner membedakan adanya dua respon. Dalam teori 
Skiner dibedakan adanya dua respon: 

1) Respondent respons atau flexi, yakni respon yang ditimbulkan oleh 
rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam 
ini disebut eleciting stimulation karena menimbulkan respon-
respon yang relatif tetap.

2) Operant respons atau instrumental respons, yakni respon yang 
timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau 
perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforcer, 

karena mencakup respon. 



37

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

Teori Skinner kemudian dikenal dengan Teori Kondisioning 
Operan (Operant Condisioning Theory). Menurut Skinner bahwa 
tingkah laku menghasilkan perubahan atau konsekuensi pada 
lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap organisme dan 
dengan begitu mengubah kemungkinan organisme itu merespon 
nanti. Menurut Skinner tingkah laku bukanlah sekedar respon 
terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau 
operant. Operant ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. 
Jadi operant conditioning atau operant learning itu melibatkan 
pengendalian konsekuensi. Tingkah laku ialah perbuatan yang 
dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak 
di antara dua pengaruh yaitu pengaruh yang mendahuluinya 
(antecedent) dan pengaruh yang mengikutinya (konsekuensi).

a) Proses Pembentukan Perilaku 
Perilaku manusia sebagian besar ialah perilaku yang dibentuk 

dan dapat dipelajari. Bandura (1977) melalui social learning theory 

mengemukakan bahwa pembentukan perilaku masih dapat 
ditempuh dengan menggunakan model atau contoh, pemimpin 
dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. Beberapa cara 
terbentuknya sebuah perilaku seseorang adalah sebagai berikut : 

1) Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau Kebiasaan 

   Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 
kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri 
untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan 
terbentuklah perilaku tersebut. Cara ini didasarkan atas teori 
belajar kondisioning baik dikemukakan oleh Pavlov maupun 
oleh Thorndike dan Skinner terdapat pendapat yang tidak 
seratus persen sama, namun para ahli tersebut mempunyai 
dasar pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang 
lain. Kondisioning Pavlov dikenal dengan kondisioning klasik, 
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sedangkan kondisioning Thorndike dan skinner dikenal sebagai 
kondisioning operan. Walaupun demikian ada yang menyebut 
kondisioning Throndike sebagai kondisioning instrumental, dan 
kondisioning Skiner sebagai kondisioning operan. 

2) Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight)

  Disamping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau 
kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 
pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas teori 
belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai dengan adanya 
pengertian. Bila dalam eksperimen Throndike dalam belajar 
yang dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam eksperimen 
Kohler dalam belajar yang penting adalah pengertian atau 
insight. Kohler adalah seorang tokoh dalam psikologi Gestalt dan 
termasuk dalam aliran kognitif. 

 3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model  

  Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut 
diatas, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan 
menggunakan model atau contoh. Pemimpin dijadikan model 
atau contoh oleh yang dipimpinnya. Cara ini didasarkan atas 
teori belajar sosial (social learning theory) atau observational learning 

theory yang dikemukakan oleh Bandura (1977) (Walgito, 2010:87). 

b) Bentuk Perilaku
Teori Bloom (1908) membedakan perilaku dalam 3 domain 

perilaku yaitu: kognitif (cognitive), afektif (affective) dan psikomotor 
(psychomotor). Untuk kepentingan pendidikan praktis, teori ini 
kemudian dikembangkan menjadi 3 ranah perilaku yaitu : 

1). Pengetahuan (knowledge) 

   Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 
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Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia. Pengetahuan 
atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 
membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). 

    Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif, tercakup dalam 
6 tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam 
pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) 
sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 
atau rangsangan yang telah diterima. 

b. Memahami (comprehension), diartikan sebagai suatu 
kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang 
objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 
suatu materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application), diartikan sebagai kemampuan 
untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 
situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

d. Analisis (analysis), yaitu kemampuan untuk menjabarkan 
suatu materi atau suatu objek ke dalam komponen-
komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi 
dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis), merupakan kemampuan untuk 
meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di 
dalam suatu bentuk keseluruhan yang  baru. 

f. Evaluasi (evaluation), tingkat pengetahuan yang berkaitan 
dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 
penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

2). Sikap (Attitude)

  Pengertian Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih 
tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. 
Chambell (1950) mendefinisikan sangat sederhana yaitu “An 
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individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to 
object”. Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan 
bahwa sikap adalah merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 
bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.

3). Tindakan atau praktik 

      Sikap belum terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya 
tindakan perlu faktor lain antara lain adanya fasilitas atau sarana 
dan prasarana. Praktik atau tidakan ini dapat dibedakan menjadi 
3 tingkatan menurut kualitasnya yakni : 

a. Praktik terpimpin (guided response) 
     Apabila subjek atau seeorang telah melakukan sesuatu 

tetapi masih tergantung pada tetapi masih tergantung 
pada tuntunan atau menggunakan panduan.  

b. Praktik secara mekanisme (mechanism) 

   Apabila subjek atau seseorang telah melakukan atau 
mempraktikkan sesuatu hal secara otomatis maka disebut 
praktik atau tindakan mekanis.  

c. Adopsi (adoption) 

     Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah 
berkembang. Artinya, apa yang dilakukan tidak sekedar 
rutinitas atau mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan 
modifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas.

c. Bentuk-bentuk Perubahan Perilaku
Perubahan perilaku dikelompokkan menjadi: 

a) Perubahan Alamiah (Natural Change) 

    Sebagian perubahan perilaku disebabkan karena kejadian alami-
ah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi karena suatu 
perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, 
maka anggota – anggota masyarakat di dalamnya juga akan 
mengalami perubahan. 
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b) Perubahan Terencana (Planned Change) 

  Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan 
sendiri oleh subyek. 

c) Kesediaan untuk berubah (Readdiness to Change) 

       Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangun-
an masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang 
sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut 
(berubah perilakunya) dan sebagian orang lagi sangat lambat 
untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini 
disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah 
(readdiness to change) yang berbeda-beda (Notoadmodjo, 2010:176).

d. Strategi Perubahan Perilaku
Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku 

diantaranya adalah:

a) Menggunakan Kekuatan/Kekuasaan atau Dorongan.

    Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran 
atau masyarakat sehingga ia mau melakukan (berperilaku) 
seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh misalnya 
dengan adanya peraturan-peraturan/perundang-undangan yang 
harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. 

b) Pemberian Informasi

      Dengan memberikan informasi-informasi, misalnya tentang cara-
cara perlindungan dan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup 
agar terjaga kelestariannya, dan sebagainya akan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. 

c) Diskusi Partisipasi 

   Cara ini adalah sebagai peningkatan cara pemberian informasi 
misalnya tentang perlindungan dan pengelolaan hutan tidak 
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bersifat searah saja, tetapi dua arah. Artinya masyarakat 
tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif 
berpartisifasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang 
diterimanya (Notoadmodjo, 2010:177).

e. Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Perilaku
Sampson (1976,13) berpendapat, bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku manusia terdapat dua perspektif, yaitu 
perspektif yang berpusat pada persona (person-centered perspective) 

dan perspektif yang berpusat pada situasi (situation-centered 

perspective). Perspektif yang berpusat pada persona mempertanyakan 
faktor-faktor internal apakah, baik berupa sikap, instink, motif, 
kepribadian, sistem kognitif yang menjelaskan perilaku manusia.

Pendapat lain yang dinyatakan oleh Green (1991) dalam 
Machfoedz (2006: 28) bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 
dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor 
diluar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya faktor perilaku 
(behavior causes) itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor. 
Menurut Green (1991), bahwa faktor- faktor tersebut meliputi 
faktor-faktor sebagai berikut:

a) Faktor predisposisi (predisposing factors)

 Faktor predisposisi terdiri atas pengetahuan dan sikap. 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. 
Penginderaan terjadi melalui pencaindera manusia, yakni indera 
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian 
besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 
(Notoatmodjo, 2010:143). 

   Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui 
proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap 
yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long 
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lasting) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 
(Notoadmojo, 2010:145). 

b) Faktor pemungkin (enabling factor)

  Faktor-faktor pemungkin (enabling factors), yaitu faktor-faktor 
yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau 
tindakan, yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak 
tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana pelatihan 
dan sebagainya. Pengetahuan dan sikap saja belum menjamin 
terjadinya perilaku, maka masih diperlukan sarana atau fasilitas 
untuk memungkinkan atau mendukung perilaku tersebut.

c) Faktor penguat (reinforcement factor)

   Faktor-faktor penguat (reinforcing factors), adalah faktor-faktor 
yang mendorong dan memperkuat terjadinya perilaku.

f. Faktor – faktor Personal Yang Memengaruhi Perilaku Manusia
Secara garis besar ada dua faktor yang memengaruhi perilaku 

yang berpusat pada personal, yaitu:

1) Faktor Biologis

    Faktor biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan 
berpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Bahwa warisan 
biologis manusia menentukan perilakunya. Aliran sosiobiologi 
Wilson (1975) memandang segala kegiatan manusia berasal dari 
struktur biologinya. Menurut Wilson, perilaku sosial manusia 
dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara 
genetis dalam jiwa manusia (epigenetic rules). Struktur genetis, 
misalnya memengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, 
dan emosi. Sistem saraf mengatur pekerjaan otak dan proses 
pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal 
bukan saja memengaruhi mekanisme biologis, tetapi juga proses 
psikologis. Pentingnya pengaruh biologis terhadap perilaku 
manusia dapat dilihat dalam dua hal berikut ini:
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a. Telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu 
yang merupakan bawaan manusia, dan bukan pengaruh 
lingkungan atau situasi.

b. Diakui adanya faktor-faktor biologis yang mendorong 
perilaku manusia, yang biasa disebut motif biologis.

2) Faktor Sosiopsikologis

  Manusia adalah makhluk sosial. Adanya proses sosial pada 
manusia akan diperoleh karakteristik yang memengaruhi 
perilakunya. Ada tiga komponen yang berkaitan dengan faktor 
Sosiopsikologis,  yaitu:

a. Komponen Afektif
          Komponen afektif merupakan aspek emosional dari faktor 

sosiopsikologis. Komponen ini didahulukan karena erat 
kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Komponen 
afektif terdiri dari motif sosiogenis, sikap, dan emosi.

b. Komponen Kognitif
     Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang ber-

kaitan dengan apa yang diketahui manusia. Kepercayaan 
adalah komponen kognitif dari fakor sosiopsikologi.

c. Komponen Konatif
        Komponen  konatif  adalah  aspek volisional  (kehendak), 

yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan 
bertindak. Komponen konatif dari faktor sosiopsikologis 
terdiri dari kebiasaan dan kemauan.

g. Faktor-faktor Situasional yang Memengaruhi Perilaku Manusia
Sampson (1976:13) merangkumkan seluruh faktor situasional 

sebagai berikut:

1) Aspek-aspek objektif dari lingkungan

a). Faktor ekologis
 Kaum determinisme lingkungan menyatakan bahwa 
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keadaan alam memengaruhi gaya hidup dan perilaku. 
Yang termasuk faktor ekologis:

        1. Faktor geografis
        2. Faktor iklim dan meteorologis
b). Faktor desain dan arsitektural
      Suatu rancangan arsitektur dapat memengaruhi perilaku 

komunikasi diantara orang-orang yang hidup dalam 
naungan arsitektural tertentu.

c). Faktor temporal
   Waktu dapat memengaruhi bioritma manusia dalam 

kehidupan.
d). Suasana perilaku
       Lingkungan dapat memberikan efek-efek tertentu terha-

dap perilaku manusia.
e). Faktor teknologis
       Revolusi teknologi seringkali disusul dengan revolusi da-

lam perilaku sosial.
f). Faktor sosial
        Sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, 

struktur kelompok dan organisasi, karakteristik populasi, 
adalah faktor-faktor sosial yang menata perilaku manusia. 
Secara singkat, pengelompokkannya adalah sebagai 
berikut:

1. Struktur organisasi
2. Sistem peranan
3. Struktur kelompok
4. Karakteristik populasi

2) Lingkungan psikososial

 Dalam organisasi, iklim psikososial menunjukan persepsi 
orang tentang kebebasan individual, keketatan pengawasan, 
kemungkinan kemajuan dan tingkat keakraban. Persepsi kita 
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akan memengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Berikut 
ini adalah jenis-jenis lingkungan psikososial:

a. Iklim organisasi dan kelompok
b. Ethos dan iklim institusional dan kultural

3) Stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku

    Terdapat situasi yang memberikan rentangan kelayakan perilaku 
(behavioral appropriateness), seperti situasi di taman dan situasi 
yang memberikan kendala pada perilaku, misalnya gereja. 
Situasi yang permisif memungkinkan manusia untuk melakukan 
banyak hal tanpa harus merasa malu. Sebaliknya, situasi restriktif 
menghambat orang untuk berperilaku sekehendak hatinya. 
Jenis-jenis stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku 
manusia menurut Sampson (2003:13) adalah sebagai berikut:

a. Orang lain
b. Situasi pendorong perilaku 

2. Kearifan Lokal

a. Definisi Kearifan Lokal
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai – nilai luhur 
yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola lingkungan hifup secara lestari. Lebih 
jauh kearifan lokal yang muncul dalam suatu sistem kehidupan 
dalam suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kearifan 
lingkungan.

Kearifan atau wisdom dapat dipahami sebagai suatu pemahaman 
kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang memengaruhi suatu 
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keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah 
kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan 
seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses 
perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau 
komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang 
dalam berinteraksi dalam satu sistem dan dalam ikatan hubungan 
yang saling menguntungkan (Purba, 2002 dalam Marfai, 2013:33).

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, 
terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal 
berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan 
kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan – 
gagasan, nilai – nilai, pandangan – pandangan setempat (local) yang 
bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 
diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kearifan lokal mempunyai cakupan lebih luas daripada 
sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan 
perwujudan, implementasi artikulasi dan pengejewantahan dan 
bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia 
atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, 
sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang 
dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model – model 
pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana 
menjada hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang 
bijaksana dan bertanggungjawab (Zakaria, 1994 dalam Marfai, 
2013:34). Dengan demikian kearifan lokal adalah sebuah sistem 
yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan 
serta praktek mengelola sumber daya alam.

Kearifan lokal merupakan formulasi dari keseluruhan 
bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan 
serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia 
dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Menurut Keraf 
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(2005) dalam Marfai (2013: 35) kearifan lokal juga menyangkut 
pengetahuan, pemahaman dan adat istiadat kebiasaan tentang 
manusia, alam dan memahami bagaimana relasi antara semua 
penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Kearifan lokal 
harus besifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. 
Dimana kearifan lokal mempunyai sifat kertebukaan dan dapat 
dipraktekkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang 
ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis 
dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal 
menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua 
isi alam.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya 
masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. 
Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut 
secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun nilai 
lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat 
universal. 

Andi dan Syarifuddin (2007) dalam Marfai (2013:35) 
menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata 
nilai, sikap, persepsi perilaku dan respon suatu masyarakat lokal 
dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan 
lingkungan tempatnya hidup secara arif. Dari pemahaman tersebut 
dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai 
yang dinamis responsif terhadap perkembangan dan perubahan 
dimensi waktu sehingga kearifan lokal akan memungkinkan 
mengalami perubahan pada tempat dan waktu yang berbeda dan 
kelompok masyarakat yang berbeda. Kearifan lokal bukanlah 
suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, 
tergantung dari sistem tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada 
di masyarakat. Perubahan modernitas dalam kehidupan dewasa 
ini memengaruhi pembentukan dan perkembangan paham – 
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paham kapitalisme yang konsumtif yang pada gilirannya dapat 
memengaruhi perkembangan sistem kearifan lokal itu sendiri.

Nababan (1995) dalam Marfai (2013:35) menjelaskan bahwa 
suatu kearifan lokal dapat terbentuk dari adanya suatu proses 
panjang pada sistem hubungan manusia dan komunitas karena 
adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem 
di sekitarnya. Dengan pemahaman masyarakat tradisional yang 
mendalam tentang dimensi ekonomi, budaya dan keyakinan 
spiritual dan teologi terhadap ekosistem lokal, maka mereka 
yang tinggal di kawasan tersebut mempunyai kepentingan jangka 
panjang untuk memelihara keberlanjutan sumber daya yang ada.

Sementara itu menurut Wahono (2005) dalam Marfai 
(2013:36) bahwa kearifan lokal adalah suatu bentuk artikulasi 
dan pengejawantahan dari strategi – strategi dan respon 
penyesuaiandalam lingkungan dengan berorientasi pada 
keseimbangan ekologis yang sudah teruji oleh proses yang panjang. 
Kearifan lokal tidak saja berhenti pada dinamika etika, tetapi 
sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga 
kearifan lokal dapat menjadi seperti tindakan spirirtualitas yang 
memberikan pedoman manusia dalam bersikap dan bertindak, 
baik dalam konteks kehidupan sehari – hari maupaun menentukan 
peradaban manusia yang lebih jauh.

Kearifan lokal terdapat di beberapa daerah: 

-   Papua, terdapat kepercayaan te aro neweak lako (alam adalah aku). 
Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, 
tanah dianggap sebagai bagian dan hidup manusia. Dengan 
demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.

-   Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan celako kumali. Kelestarian 
lingkungan terwujud dan kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai 
tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. 
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-  Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi tana’ ulen. 
Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. 
Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. 

- Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini 
mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan 
ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan 
memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan 
menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga 
penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian 
sederhana dan ramah lingkungan. 

- Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh 
Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, 
sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan 
eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat. 

-   Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai awig-awig.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai 
yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini 
kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-
hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika 
Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas 
yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam 
komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi 
unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit 
dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan 
peradaban masyarakatnya (Ridwan, 2007:29). 

Kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran 
yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku 
secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Definisi 
ini bisa jadi setara dengan definisi mengenai indigenous psychology 
yang didefinisikan sebagai usaha ilmiah mengenai tingkah-laku 
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atau pikiran manusia yang asli (native) yang tidak ditransformasikan 
dari luar dan didesain untuk orang dalam budaya tersebut. 
Hasil akhir dari indigenous psychology adalah pengetahuan yang 
menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai 
sikap atau tingkah-laku yang mencerminkan budaya asli (Setiono, 
2002:87).

Secara metodologis, pembentukan indigenous psychology masih 
meminjam metode – metode ilmiah yang lazim dipakai sampai 
saat ini dengan mengkontekstualisasikan teori-teori yang ada 
dengan kecenderungan-kecenderungan lokal yang berkembang. 
Pada tahap ini, operasionalisasi teori-teori yang ada dikembangkan 
atau dimodifikasi menurut karakter-karakter masyarakat dan 
kepentingan lokal. Hal ini penting dipahami karena ketika 
berbicara tentang keilmuan kita tidak bisa lepas dari teori – teori 
Barat yang secara faktual telah mengembangkan tradisi ilmiah 
lebih awal. Dengan demikian, sebagai usaha awal masih perlu 
untuk menggunakan teori-teori Barat sebagai pendekatan (Ridwan, 
2007:30).

b. Pendekatan Teori Kearifan Lokal
Menurut teori human ecology terdapat hubungan timbal – 

balik antara lingkungan dengan tingkah-laku. Lingkungan dapat 
memengaruhi tingkah-laku atau sebaliknya, tingkah-laku juga 
dapat memengaruhi lingkungan. Penekanan teori ini adalah adanya 
setting dalam lingkungan. Lingkungan tersusun atas struktur-
struktur yang saling memengaruhi di mana dalam struktur-
struktur tersebut terdapat setting-setting tertentu pula. Teori ini 
adalah pengakuan adanya set tingkah-laku (behavioral setting) 
yang dipandang sebagai faktor tersendiri dalam sebuah interaksi 
sosial. Set tingkah-laku yang dimaksud di sini adalah set tingkah-
laku kelompok (bukan tingkah-laku individu) yang terjadi sebagai 
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akibat kondisi lingkungan tertentu (physical milleu). Set tingkah-
laku ini muncul sebagai respon dari kondisi lingkungan yang ada 
(Ridwan, 2007: 37). Sebagaimana dinyatakan oleh Bronfenbrenner :

“The ecology of human development involves the scientific study of 
the progressive, mutual accommodation between an active, growing 
human being and the changing properties of the immediate settings 
in which the developing person lives, as this process is affected by 
relations between these settings, and by the larger contexts in which 
the settings are embedded” (Bronfenbrenner, 1979: 21)”. 

Teori Ekologi (Human Ecology Theory) dikembangkan oleh 
Urie Bronfenbrenner (1917). Bronfenbrenner yang berparadigma 
lingkungan menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak berdiri 
sendiri, melainkan dampak dari interaksi orang yang bersangkutan 
dengan lingkungan di luarnya. Teori ekologi ini menempatkan 
tekanan yang kuat pada landasan perkembangan biologis. Teori 
ini mengajukan suatu pandangan bahwa lingkungan sangat kuat 
memengaruhi perkembangan. Pandangan lingkungan yang kuat 
pada individu yang mana individu berinter aksi secara aktif 
membangun lingkungannya. 

Teori ekologi (ecology theory) ialah pandangan sosio kultural 
tentang perkembangan yang terdiri dari lima sistem lingkungan 
mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen 
sosial (social agent) yang berkembang baik hingga masukkan 
kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologi 
Bronfenbrenner ialah mikrosistem, mesosistem, eksosistem, 
makrosistem, dan kronosistem. Sebagaimana dijelaskan berikut ini 
(Bronfenbrenner, 1979:21): 

a). Mikrosistem (Microsystem)

 “A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal 
relations experienced by the developing person in a given setting 
with particular physical and material characteristics”. 
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          Mikrosistem adalah pola aktivitas, peran dan pengalaman 
hubungan interpersonal dari individu yang berkembang 
melalui setting yang diberikan dengan fisik tertentu dan 
karakteristik material. Merupakan suatu lingkungan 
dimana individu paling banyak menghabiskan waktu 
untuk berinteraksi secara bertatap muka. Dengan kata 
lain mikrosistem adalah setting tempat hidup individu.

b). Mesosistem (Mesosystem)

      “A mesosystem comprises the interrelations among two or more 

settings in which the developing person actively participates 
(such as, for a child, the relations among home, school, and 

neighbor- hood peer group; for an adult, among family, work, 

and social life)”. 
       Mesosisten terdiri dari hubungan timbal – balik diantara 

setting dua atau lebih dimana individu berkembang secara 
aktif berpartisipasi (sebagai contoh, untuk anak hubungan 
di dalam rumah, sekolah dan teman sebaya di lingkungan 
tempat tinggal, untuk dewasa, diantara keluarga, tempat 
kerja dan kehidupan sosial). Maka mesosistem adalah 
adalah interaksi antara dua atau beberapa mikrosistem. 

c). Eksosistem (Exosystem)

       “An exosystem refers to one or more settings that do not involve 
the developing person as an active participant, but in which 

events occur that affect, or are affected by, what happens in the 
setting containing the developing person”. 

       Eksosistem  mengacu  pada satu  atau lebih  setting yang 
tidak melibatkan individu berkembang sebagai peserta 
aktif, tetapi dalam perisitwa tertentu memberikan 
pengaruh, sebagai atau dipengaruhi oleh, apa yang terjadi 
pada setting dari individu yang berkembang.  Eksosistem 
adalah ketika pengalaman-pengalaman dalam setting 
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sosial lain – dimana individu tidak memiliki peran 
yang aktif – memengaruhi apa yang individu alami 
dalam konteks yang dekat. Atau sederhananya menurut 
eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak 
memiliki peran aktif di dalamnya.

     Eksosistem adalah sama seperti mesosistem melibatkan 
pengalaman-pengalaman dari beberapa mikrosistem, 
bedanya adalah individu tidak berperan aktif dalam suatu 
mikrosistem namun mikrosistem tersebut memberikan 
pengaruh terhadap apa yang individu alami dalam 
konteks mereka sendiri. 

d). Makrosistem (Macrosystem)

      “The macrosystem refers to consistencies, in the form and content 

of lower-order systems (micro-, meso-, and exo-) that exist, 

or could exist, at the level of the subculture or the culture as 

a whole, along with any belief systems or ideology underlying 

such consistencies”. 
          Makrosistem mengacu pada kekonsistenan, dalam bentuk 

dan kadar rendah pada urutan sistem (mikro-, meso-
, dan ekso-) yang ada, pada level cabang kebudayaan 
atau kebudayaan secara keseluruhan, bersama dengan 
berbagai keyakinan sistem atau pokok ideologi seperti 
kekonsistenan. 

    Makrosistem adalah keseluruhan pola budaya atau 
kultur dimana individu tersebut hidup. Kultur atau 
kebudayaan adalah istilah luas yang meliputi berbagai 
nilai, keyakinan, kebiasaan, adat istiadat, ideologi negara, 
peran etnis dan sosioekonomi. Kebudayaan mengacu 
pada pola prilaku, keyakinan, dan semua produk lain 
dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi 
ke generasi. Di berbagai belahan dunia memiliki kultur 
yang berbeda-beda, karena itu lah dalam makrosistem 
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ini tidak dapat digeneralisasikan. Namun studi lintas 
budaya – perbandingan antara satu kebudayaan dengan 
satu atau lebih kebudayaan lain – memberi informasi 
tentang generalitas perkembangan. Makrosistem terdiri 
dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, 
adat istiadat, budaya, dll.

e). Kronosistem (Chronosystem)

    “A chrosystem refers to the pattering of environmental events 
and transitions over the life course, as well as sociohistorical 

circumtances”.
      Kronosistem mengacu pada pola kejadian dilingkungan 

dan transisi selama hidup, seperti keadaan sosiohistoris. 
Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa – peristiwa 
lingkungan dan transisi sepanjang kehidupan dan 
keadaan – keadaan sosiohistoris.

   Kronosistem adalah peristiwa - peristiwa sepanjang 
rangkaian kehidupan dan kondisi sosiohistoris yang 
mempresentasikan perubahan dalam dunia seseorang. 
Hal ini dapat mencakup berbagai perubahan dalam 
komposisi keluarga, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, 
serta peristiwa-peristiwa yang lebih besar seperti perang 
atau bencana alam.

3.  Pembelajaran

a. Definisi Pembelajaran 
Hilgrad dan Bower menyatakan bahwa belajar adalah: To 

Learn means:1) to gain knowledge, comprehension, or mastery of trouhh 
experience or study, 2) to fix in the mind or memory; memorize; 3) to 
acquire through experience; 4) to become in forme of to find out. Menurut 
definisi tersebut, tujuan belajar memiliki pengertian memperoleh 
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pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, 
mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi 
atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar 
adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. 
Belajar behubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap 
sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya 
yang berulang – ulang dalam situasi itu, perubahan tingkah laku 
tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respons bawaan, 
kematangan atau keadaan – keadaan sesaat, misalnya kelelahan, 
pengaruh obat dan sebagainya (Hilgard dan Bower dalam Purwanto 
2002:84).

Cronbach (1954) menyatakan “Learning is shown by change in 

behaviouras result of experience”. Belajar adalah perubahan perilaku 
sebagai hasil dari pengalaman. Belajar yang terbaik adalah melalui 
pengalaman. Spears (1955), Spears menyatakan bahwa “Learning 

is to observe, to read, to imitiate, to try something themselves, to listen, 

to follow direction”. Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 
mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Morgan 
dan kawan – kawan (1986), menyatakan bahwa belajar adalah 
perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi hasil latihan 
atau pengalaman. Pernyataan Morgan dan kawan – kawan ini 
senada dengan apa yang dikemukakan para ahli yang menyatakan 
bahwa belajar merupakan proses yang dapat menyebabkan 
perubahan tingkah laku disebabkan adanya reaksi terhadap suatu 
situasi tertentu atau adanya reaksi terhadap suatu situasi tertentu 
atau adanya proses internal yang terjadi di dalam diri seseorang. 
Travers dalam Suprijono (2009:2) menyatakan bahwa belajar adalah 
proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Learning is change 

in performance as result of practice (Geoch dalam Suprijono 2009:2). 
Belajar adalah perubahan prestasi sebagai hasil latihan.

 Woolfolk (1995), menyatakan bahwa “learning occurs when 

experience causes a relatively permanent change in an individual’s 
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knowledge or behavior”. Belajar terjadi ketika pengalaman 
menyebabkan perubahan pengetahuan atau perilaku pada seorang 
individu. Disengaja atau tidak perubahan yang terjadi melalui 
proses belajar ini bisa saja ke arah yang lebih baik atau malah 
sebaliknya, ke arah yang salah. Yang jelas, kualitas belajar seseorang 
ditentukan pengalaman – pengalaman yang diperolehnya saat 
berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Dari definisi – definisi para ahli yang telah dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan ciri – ciri belajar, sebagai berikut:

1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior). Ini berarti, bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati 
dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan dari tingkah laku, 
yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi 
terampil.

2) Perubahan tingkah laku relative permanent. Bahwa tingkah laku 
yang menjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau 
tidak berubah – ubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut 
tidak akan terpancang seumur hidup.

3) Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada 
saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku 
tersebut bersifat potensial.

4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau 
pengalaman.

5) Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu 
yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan 
untuk mengubah tingkah laku.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:17) mendefinisikan kata 
“pembelajaran” berasal dari kata “ajar” yang berarti petunjuk yang 
diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan 
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“pembelajaran” berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang 
atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran adalah suatu perubahan 
perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang 
diulang – ulang (Kimble and Garmezy dalam Pringgawidagda, 
2002:20). Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar harus 
dibelajarkan bukan diajarkan. Brown (2007:8) merinci karakteristik 
pembelajaran sebagai berikut:

1).  Belajar adalah menguasai atau “memperoleh”.

2).  Belajar adalah mengingat – ingat informasi atau ketrampilan.

3). Proses mengingat–ingat melibatkan sistem penyimpanan, me-
mori dan organisasi kognitif.

4).  Belajar melibatkan perhatian aktif sadar dan bertindak menurut 
peristiwa- peristiwa di luar serta di dalam organisme.

5).  Belajar itu bersifat permanen, tetapi tunduk pada lupa.

6).  Belajar melibatkan berbagai bentuk pelatihan, mungkin latihan 
yang ditopang dengan imbalan dan hukum.

7).  Belajar adalah suatu perubahan dalam perilaku.

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari 
cenderung bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses 
tersebut terjadi pengingatan informasi yang kemudian disimpan 
dalam memori dan organisasi kognitif (Thobroni, 2015: 17). 
Menurut Renate dan Geoffrey Caine (1994) dalam Tung (2015:35) 
terdapat dua belas prinsip brain based learning (pembelajaran yang 
diselaraskan dengan cara kerja alami otak dalam belajar, fokusnya 
adalah menyenangi dan menyukai belajar, bukan berfokus pada 
keterurutan dan keteraturan), yaitu:

1). Belajar melibatkan proses fisiologi (Learning engages the 

physiology),

2).   Otak atau akal budi bersifat sosial (The brain/mind is social),
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3).  Pembelajaran bermakna akan terus menetap (The search for 

meaning is innate),

4). Pembelajaran bermakna sering melalui pola – pola (The search 

for meaning occurs through pattering),

5). Emosi merupakan bagian kritikal (bagian penentu) untuk 
memahami pola (Emotion are critical pattering),

6). Otak berproses sebagian dan menyeluruh secara simultan (The 

mid/brain processes parts and wholes simultaneous),

7). Belajar menuntut pemfokusan perhatian dan persepsi 
peripheral (Learning involves both focused attention and peripheral 
perception),

8). Belajar selalu berproses secara sadar dan bawah sadar (Learning 

always involves conscious and unconscious process),

9). Sedikitnya ada dua cara menata memori atau ingatan, yang 
berdasarkan pengalaman (sistem memori spasial) dan 
berdasarkan ingatan (rote learning).

10). Belajar adalah perkembangan (Learning is developmental),

11). Pembelajaran kompleks ditingkatkan melalui tantangan 
dan dihambat oleh ancaman (Complex learning is enhance by a 

chalange and inhibited by thread),

12). Setiap otak memiliki penataan yang unik (Each brain is uniquely 
organized).

Pembelajaran merupakan upaya sengaja bertujuan yang 
berfokus kepada kepentingan, karakteristik dan kondisi orang 
lain agar peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. 
Istilah ini merupakan paradigma baru yang menekankan pada 
prinsip keragaman peserta didik atau pembelajar (learner), 

dan menggantikan istilah “pengajaran” atau “mengajar” yang 
menekankan prinsip keseragaman.
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b. Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Tujuan pembelajaran berkaitan dengan hasil yang ingin 

dicapai melalui proses belajar tersebut. Hasil belajar adalah pola 
– pola perbuatan, nilai – nilai, pengertian – pengertian, sikap – 
sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Lidgren (1976) hasil 
pembelajaran meliputi kecakapan, infromasi, pengertian, dan sikap. 

c. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pembelajaran
Secara umum faktor – faktor yang memengaruhi hasil belajar 

dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. 

1) Faktor Internal

    Faktor internal adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam diri 
individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor – 
faktor tersebut meliputi faktor fisiologis dan psikologis.

a). Faktor Fisiologis
    Faktor – faktor fisiologis adalah faktor – faktor yang 

berhubungan dengan kondisi fisik individu
b).  Faktor Psikologis
    Faktor – faktor psikologis adalah keadaan psikologis 

seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar. 
Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi 
proses belajar adalah kecerdasan, motivasi, minat sikap 
dan bakat.

2) Faktor Eksternal 

      Syah (2003 dalam Baharuddin dan Wahyuni 2015:32) menjelaskan 
bahwa faktor – faktor eksternal yang memengaruhi berlajar dapat 
digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan 
sosial dan faktor lingkungan nonsosial.

a) Lingkungan Sosial
        Faktor – faktor yang termasuk lingkungan sosial adalah:
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        1. Lingkungan sosial sekolah,
        2. Lingkungan sosial masyarakat,
        3. Lingkungan sosial keluarga,
b) Lingkungan Nonsosial
        Faktor – faktor yang termasuk lingkungan nonsosial 
        adalah:
        1. Lingkungan alamiah,
        2. Faktor instrumental,
        3. Faktor materi pelajaran.

4. Sikap

a. Definisi Sikap
Secara historis, istilah ‘sikap” (attitude) digunakan pertama kali 

oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan 
olehnya sebagai status mental seseorang (Allen et all., 1980 dalam 
Azwar, 2015:4). Di masa -  masa awal itu pula penggunaan konsep 
sikap sering diakitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau 
posisi tubuh seseorang (Wringhtsman dan Deaux, 1981 dalam 
Azwar, 2015:4). Sikap telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh 
para ahli. Berbagai definisi dan pengertian sikap dapat dimasukkan 
ke dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran (Azwar, 
2015:4), yaitu:

1).Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli 
psikologi seperti Lois Thurstone (1928; salah seorang tokoh 
yang terkenal dibidang pengukuran sikap), Rensis Likert (1932; 
juga seorang pionir di bidang pengukuran sikap) dan Charles 
Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi 
atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek 
adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 
perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) 
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pada objek tersebut (Berkowitz, 1972). Secara spesifik, Truhstone 
sendiri memformulasikan sikap sebagai ‘derajat afek positif atau 
afek negative terhadap suatu objek psikologis’ (Edward, 1957).

2).Kedua, kelompok yang diwakili oleh para ahli Psikologi sosial 
dan Psikologi Kepribadian, seperti Chave (1928), Bogardus 
(1931), LaPierre (1934), Mead (1934) dan Gordon Allport (1935). 
Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam 
kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara – cara 
tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan 
merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara 
tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang 
menghendaki adanya respos. LaPierre (1934 dalam et al., 1980) 
mendefinisikan sikap sebagai ‘ suatu pola perilaku, tendensi 
atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri 
dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons 
terhadap stimuli sosial yang telah dikondisikan. 

3).Ketiga, kelompok pemikiran yang berorientasi kepada skema 
triadic (triadic scheme). Menurut kerangka pemikiran ini suatu 
sikap merupakan konstelasi komponen – komponen kognitif, 
afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, 
merasakan dan berprilaku sterhadap suatu objek. Secord 
dan Backman (1964) misalnya, mendefinisikan sikap sebagai 
‘keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 
(kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap 
suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Disamping pembagian kerangka pemikiran tradisional seperti 
terurai di atas, di kalangan para ahli Psikoloi Sosial mutakhir 
terdapat pula cara lain yang popular guna klarifikasi pemikiran 
tentang sikap, dalam dua pendekatan seperti berikut ini (Azwar, 
2015:5):
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1).Pendekatan yang pertama adalah yang memandang sikap sebagai 
objek kombinasi reaksi afektif, perilaku dan kognitif terhadap 
suatu objek (Breckler, 1984; Katz dan Skotland 1959; Rajecki, 
1982 dalam Brehm dan Kassin, 1990). Ketiga komponen tersebut 
secara bersama mengorganisasikan sikap individu. Pendekatan 
ini, yang pada uraian di atas dikenal dengan nama skema tiadik, 
disebut juga pendekatan tricomponent.

2).Pendekatan ke dua timbul dikarenakan adanya ketidakpuasan 
atas penjelasan mengenai inkonsistensi yang terjadi diantara 
ketiga komponen kognitif, afektif, dan perilaku dalam membentuk 
sikap. Oleh karena itu pengikut pendekatan ini memandang 
perlu untuk membatasi konsep sikap hanya pada aspek afektif 
saja (single – component). Definisi yang mereka ajukan mengatakan 
bahwa sikap tidak lain adalah ‘afek atau penilaian – positif atau 
negative – terhadap suatu objek. Diantara pengikut pemikiran 
ini adalah Fishben dan Ajzen (1980), Oskamp (1977), Petty dan 
Cacioppo (1981).

Dalam penelitiannya, defininisi Petty dan Caioppo (1986) 
mengatakan sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia 
terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isyu – isyu (Petty 
dan Caioppo, 1986 dalam Azwar, 2015 : 6). Ahli – ahli yang lain 
mendefinisikan konstrak kognisi, afeksi, dan konasi sebagai tidak 
menyatu langsung ke dala konsepsi mengenai sikap. Pandangan 
ini, yang dinamakan tripartite model yang dikemukakan oleh 
Rosenberg dan Hovland (1960) dalam Ajzen (1988), menempatkan 
ketiga komponen afeksi, kognisi, dan konasi sebagai faktor jenjang 
pertama dalam suatu model hirarkis. Ketiganya didefinisikan 
tersendiri dan kemudian dalam abstraksi yang lebih tinggi 
membentuk konsep sikap sebagai faktor tunggal jenjang ke dua. 
Konsepsi skematik Rosenberg dan Hovlan mengenai sikap dapat 
dilihat malalui Gambar 2.3.berikut ini:
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 Gambar 2.3. Konsepsi Skematik Resenberg dan Hovlan 
Mengenai Sikap (diadaptasi dari Fishben dan Ajzen, 1975 : 340)

Dalam penelitiannya Katz and Scotland dalam Koldakar (2007: 
86) mendefinisikan sikap sebagai berikut:

“Attitude is a tendency or predisposition to evaluate an object or 
symbol of that object in a certain way”. In effect attitude is used in a 
generic sense, as to what people perceive, feel and express their views 
about a situation, object or other people. Attitude cannot be seen, but 
the behaviour can be seen as an expression of attitude”.  
Sikap adalah kecenderungan atau kecenderungan untuk 

mengevaluasi suatu objek atau simbol objek yang dengan cara 
tertentu. Dampaknya, sikap digunakan dalam pengertian umum, 
sebagai apa yang orang persepsikan, rasakan dan mengekspresikan 
pandangan mereka tentang situasi, objek atau orang lain. Sikap 
tidak bisa dilihat, tetapi perilaku dapat dilihat sebagai ekspresi dari 
sikap. Skema Komponen sikap (Components of Attitude) menurut 
Koldakar (2007:87), dapat dilihat pada Gambar 2.4. berikut ini : 

Variabel 
independen yang 

dapat diukur

Variabel 
intervening

Variabel 
dependen yang 
dapat diukur

STIMULI 
(individu, situasi, 

isyu sosial, 
kelompok sosial, 
dan objek sikap 

lainnya.S

SIKAP

AFEK

KOGNISI

PERILAKU

Respons syaraf  simpatetik

Pernyataan lisan tentang 
afek

Respons Perseptual

Pernyataan lisan tentang 
keyakinan

Respons syaraf  simpatetik

Pernyataan lisan mengenai 
perilaku
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Gambar 2.4. Components of Attitude (Koldakar, 2007: 87)

Komponen Sikap menurut Kondalkar (2007: 86-87) adalah 
sebagai berikut:

a) Cognitive component: Cognitive component of attitude is related to 
valuestatement. It consists of belief, ideas, values and other information 

that an individual may possess or has faith in.

b) Affective component: Affective component of attitude is related to 
person’s feelingsabout another person, which may be positive, negative 

or neutral.

c) Behavioral component: Behavioral component of attitude is related to 
impact of various situations or objects that lead to individual’s behaviour 
based on cognitive and affective components.

 

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, bahwa komponen 
sikap menurut Kondalkar terdiri atas:

a) Komponen kognitif: komponen kognitif dari sikap yang 
berhubungan dengan nilai pernyataan. Ini terdiri dari keyakinan, 

Cognitive
Component

Person/Object /
situationPerson/
Object /situation

Attitude Affective
Component

Behavioural
component
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ide, nilai-nilai dan informasi lainnya yang individu mungkin 
memiliki atau memiliki keyakinan. 

b) Komponen afektif: komponen afektif sikap terkait dengan 
perasaan orang tentang orang lain, yang mungkin positif, negatif 
atau netral. 

c) Komponen Perilaku: Perilaku komponen sikap yang berkaitan 
dengan dampak berbagai situasi atau benda yang mengarah pada 
perilaku individu berdasarkan kognitif dan komponen afektif. 

Sikap memainkan peranan utama dalam membentuk perilaku 
(Engel, Blackwell & Miniard 1995,338). Sikap adalah merupakan 
reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 
suatu stimulus atau objek (Notoatmojo, 2007:130). Sikap adalah 
pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan 
untuk bertindak sesuai sikap objek tadi (Purwanto, 1998: 62). 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan. Menurut Notoatmodjo 
(2010:126), bahwa tingkatan-tingkatan sikap dirincikan dalam 
empat tingkatan, adalah sebagai berikut:

1). Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa subjek mau 
dan memerhatikan stimulus yang diberikan.

2). Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, 
mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah 
suatu indikasi dari sikap.

3). Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan 
atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap 
tingkat tiga.

4). Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala 
suatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan 
sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi. 

Breckler dan Wiggins (1989) dalam Baron dan Byrne (1991:138) 
dalam definisi mereka mengenai sikap mengatakan bahwa sikap 
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yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh 
langsung terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh langsung tersebut 
lebih berupa predisposisi perilaku yang akan direalisaasikan hanya 
apabila kondisi dan situasi memungkinkan. Kondisi apa, waktu apa, 
dan situasi bagaimana saat individu itu harus mengekspresikan 
sikapnya merupakan sebagaian dari determinan – determinan 
yang sangat berpengaruh terhadap kosnistensi antara sikap dengan 
pernyataannya dan antara pernyataan sikap dengan perilaku.

Apabila individu berada dalam situasi yang betul – betul 
bebas dari berbagai bentuk tekanan atau hambatan yang dapat 
mengganggu ekspresi sikapnya maka dpat diharapkan bahwa 
bentuk–bentuk perilaku yang ditampakkannya merupakan 
ekspresi sikap yang sebenarnya. Artinya, potensi reaksi yang sudah 
terbentuk dalam diri individu itu akan muncul berupa perilaku 
aktual sebagai cerminan sikap yang seesungguhnya terhadap 
sesuatu.

Apabila individu mengalami atau merasakan adanya hambatan 
yang dapat mengganggu kebebasannya dalam menyatakan sikap 
yang sesungguhnya atau bila individu merasakan adanya ancaman 
fisik maupun ancaman mental yang dapat terjadi pada dirinya 
sebagai akibat pernyataan sikap yang hendak dikemukakanya 
maka apa yang diekspresikan oleh individu sebagai perilaku lisan 
atau perbuatan itu sangat tidak mungkin sejalan dengan sikap 
hati nuraninya, bahkan dapat sangat bertentangan dengan apa 
yang dipegangnya sebagai suatu keyakinan (belief). Ancaman fisik 
yang timbul akibat dinyatakanya sikap murni secara terbuka dapat 
berupa hukuman fisik langsung, permusuhan, tersingkirkan dari 
pergaulan sosial, pengrusakan, atau bentuk – bentuk perlakuan lain 
yang diterima dari sesame anggota masyarakat atau dari penguasa. 

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan 
bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang 
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diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku 
apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan 
motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut 
membentuk norma subjektif dalam individu. Kontrol perilaku 
ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu 
mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku 
yang bersangkutan (Azwar, 2015:12).

Disamping berbagai faktor penting seperti hakikat stimulus 
itu sendiri, latar belakang individu, motivasi, status kepribadian, 
dan sebagainya, sikap individu ikut memegang peranan dalam 
menentukan bagaimanakah perilaku seseorang di lingkungannya. 
Pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan memengaruhi 
sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap 
dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar individu akan 
membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan 
bentuk perilaku seseorang (Azwar, 2015:14)

b. Struktur Sikap
Mengikuti skema triadik, struktur sikap terdiri atas tiga 

komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif 
(cognitive), komponen afektif (affective), dan komponen konatif 
(conative). Komponen kognitif merupakan representasi apa 
yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif 
merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan 
komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 
tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Kothandapani 
dalam Middlebrook (1974) dalam Azwar (2015:24) merumuskan 
ketiga komponen tersebut sebagai komponen kognitif (kepercayaan 
atau belief), komponen emosional (perasaan), komponen perilaku 
(tindakan).
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c. Pembentukan Sikap
Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami 

oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebh daripada 
sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai 
anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan 
saling memengaruhi di antara individu yang satu dengan yang 
lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut memengaruhi pola 
perilaku masing – masing individu sebagai anggota masyarakat. 
Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu 
dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di 
sekelilingnya.

Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola 
sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. 
Diantara berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan 
sikap adalah: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 
dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan 
dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 
2015:30), dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pengalaman Pribadi
      Middlebrook (1974) mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman 

sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan 
membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Apa yang kita 
alami akan ikut membentuk dan memengaruhi penghayatan 
kita terhadap stimulus sosial. Apa yang telah dan sedang kita 
alami akan ikut membentuk dan memengaruhi penghayatan jita 
terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah-satu 
dasar terbentuknya sikap.

b) Pengaruh Kebudayaan

  Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai 
pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila 
kita hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan 
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kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin kita akan 
mempunyai sikap negative terhadap kehidupan individualisme 
yang mengutamakan kepentingan perorangan. B.F Skinner 
(1930) sangat menekankan pengaruh lingkungan (termasuk 
kebudayaan) dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian, 
katanya, tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten 
yang menggambarkan sejarah reinforcement yang kita alami 
(Hergenhahn, 1982). Kita memiliki pola sikap dan perilaku 
tertentu dikarenakan kita mendapat reinforcement (penguatan, 
ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, 
bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.

c) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

  Orang lain di sekitar kita merupakan salah – satu diantara 
komponen sosial yang ikut memengaruhi sikap kita. Seseorang 
yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan 
persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, 
seseorang yang berarti khusus bagi kita (significant others), akan 
banyak memengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. 
Diantara orang yang dianggap penting bagi individu adalah 
orangtua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, 
teman dekat, guru, teman kerja, isteri atau suami dan lain – lain.

d) Media Massa

    Sebagai media komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti 
televisi, radio, suratkabar, majalah, dll, mempunyai pengaruh 
besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam 
penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 
membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 
mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 
sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 
sikap terhadap hal tersebut. Pesan – pesan sugestif yang dibawa 
oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar 



71

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah 
sikap tertentu.

e) Lembaga Pendidikan atau Lembaga Agama

   Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem 
mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan 
keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam 
diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah 
antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, 
diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran 
– ajarannya. Dikarenakan konsep moral dan ajaran agama sangat 
menentukan sistem kepercayaan maka tidaklah mengehrankan 
kalau pada giliranya kemudian konsep tersebut ikut berperanan 
dalam menentukan sikap ndividu terhadap sesuatu hal.

f) Pengaruh Faktor Emosional

 Tidak semua bentuk bentuk sikap ditentukan oleh situasi 
lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang – kadang 
suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh 
emosi yang berfungsi sebaga semacam penyaluran frustasi atau 
pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian 
dapat merupakan sikap yang semnetara dan segera berlalu 
begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan 
sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.

d. Pengukuran Sikap
Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami 

sikap dan perilaku adalah masalah pengungkapan (assessment) 

atau pengukuran (measurement) sikap (Azwar, 2015:87). Sikap 
merupakan respons evaluative yang dapat berbentuk positif 
maupun negatif. Hal ini berarti bahwa dalam sikap terkandung 
adanya preferensi atau rasa suka-tak suka terhadap sesuatu sebagai 
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objek sikap. Sax (1980) dalam Azwar (2015:87) dalam bukunya yang 
berjudul Principles of Educational and Psychological Measurement and 

Evaluation, menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap, 
yaitu arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitasnya. 
Berikut uraian dari dimensi – dimensi sikap tersebut:

a) Arah

    Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah 
yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung 
atau tidak mendukung., apakah memihak atau tidak memihak 
tersehadap sesuatu atau sesorang sebagai objek. Orang yang 
setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap 
berarti memiliki sikap yang arahnya positif sebaliknya mereka 
yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai 
memiliki sikap yang arahnya negative.

b) Intensitas

    Sikap memiliki intesitas, artinya dalam kedalaman atau kekuatan 
sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya 
mungkin tidak berbeda. Dua orang yang sama tidak sukanya 
terhadap sesuatu, yaitu sama – sama memiliki sikap yang 
berarah negatif belum tentu memiliki sikap negatif yang sama 
intensitasnya. 

c) Keluasan 

   Sikap juga memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau ke-
tidak setujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya 
aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula 
mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap.

d) Konsistensi 

   Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian 
antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsya 
terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan 
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oleh kesesuaian sikap antar waktu. Untuk dapat konsisten, sikap 
harus betahan dalam diri individu untuk waktu yang relatif 
panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, yang labil, tidak dapat 
bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten.

e) Spontanitas 

  Karakteristik sikap yang terakhir adalah spontanitasnya, yaitu 
menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan 
sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas 
yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus 
melakukan pengungkapan atau desakan terlebih dahulu agar 
individu mengemukakannya. Hal ini tampak dari pengamatan 
terhadap indikator sikap atau perilaku sewaktu individu 
berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya. Dalam berbagai 
bentuk skala sikap yang umumnya harus dijawab dengan “setuju” 
atau “tidak setuju”, spontanitas sikap ini pada umumnya tidak 
dapat terlihat.

5. Niat
Niat berperilaku adalah suatu rencana (disebut juga rencana 

keputusan) untuk terlibat dalam beberapa perilaku. Konsekuensi 
dasar, kebutuhan, atau nilai yang ingin dicapai oleh individu 
sebagai tujuan akhir. Niat berperilaku dinyatakan pada teori 
tindakan beralasan (theory of reasoned action) yang mengungkapkan 
bahwa perilaku berasal dari formasi niat spesifik untuk berperilaku. 
Jadi, niat berperilaku tidak berusaha memprediksikan perilaku 
seseorang, tetapi niat untuk betindak (Mowen dan Minor, 2002: 
338). 

Menurut teori Reasoned Action tersebut, perilaku (behavior) 
seseorang tegantung pada minatnya (intention), sedangkan minat 
untuk berperilaku tegantung pada sikap (attitude) dan norma 
subjektif (subjective norm) atas perilaku (Dharmmesta, 1998: 90). 



74

Rinda Sandayani Karhab

Gambar 2.5. berikut adalah diagram teori tindakan beralasan 
(Theory of Reasoned Action):

 

Gambar 2.5. Teori Tindakan Beralasan (diadaptasi dari Ajzen 
dan Fishben, 1980 dalam Brehm dan Kassin, 1990: 444 dalam 

Azwar 2015: 12)

Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan 
mengatakan bahwa sikap memengaruhi perilaku melalui suatu 
proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan 
dampaknya terbatas hanya pada tiga hal, yaitu

1). Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum 
tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. 

2). Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga 
oleh norma subyektif (subjective norms) yaitu keyakinan kita 
mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. 

3). Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma 
subyektif membentuk suatu intensi atau niat untuk  berperilaku 
tertentu. 

Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, 
yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) 
dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan 
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atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma 
subyektif. 

Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang 
akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan 
itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia 
melakukannya.

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh 
Martin Fishbein and Ajzen pada tahun 1980. Ajzen melengkapi TRA 
ini dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakan bahwa sikap berasal 
dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan 
norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs).

Peter and Olson (2005: 155) menyatakan mengenai niat 
berperilaku sebagai berikut:

“Behavioral intentions is created through a choice or decision process 
in which beliefs about two types of consequences and subjective norm 
are considered and integrated to evaluate alternative behaviors and 
select among them. Behavioral intentions: It is an indication of how 
hard people are willing to try and of how much an effort they are 
planning to exert, in order to perform the behavior. Influenced by 
three components: person’s attitude toward performing the behavior, 
the perceived social pressure, called subjective norm and perceived 
behavioral control”.

Niat perilaku dibuat melalui pilihan atau proses pengambilan 
keputusan di mana keyakinan tentang dua jenis konsekuensi 
dan norma subyektif dianggap dan terpadu untuk mengevaluasi 
perilaku alternatif dan memilih di antara mereka (Peter and Olson, 
1990: 155). Niat perilaku ini merupakan indikasi tentang bagaimana 
orang-orang bersedia untuk mencoba dan berapa banyak upaya 
mereka berencana untuk mengerahkan, dalam rangka untuk 
melakukan perilaku. Dipengaruhi oleh tiga komponen: sikap 
seseorang terhadap melakukan perilaku, tekanan sosial yang 



76

Rinda Sandayani Karhab

dirasakan, yang disebut norma subyektif dan persepsi pengendalian 
perilaku.

Ajzen (1991:181) menyatakan bahwa: “As in the original theory 

of reasoned action, a central factor in the theory of planned behavior is 

the individual’s intention to perform a given behavior”. Sebagai dasar 
dari Teori Perilaku Beralasan, faktor utama dari Teori Perilaku 
Terencana adalah niat individu untuk melakukan perlaku tertentu. 
Menurut teori Reasoned Action tersebut, perilaku (behavior) seseorang 
tergantung pada minatnya (intention), sedangkan minat untuk 
berperilaku tegantung pada sikap (attitude) dan norma subjektif 
(subjective norm) atas perilaku.

 
6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Indrawardana (2012) yang berjudul “Kearifan 
Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan 
Lingkungan Alam”. Menyatakan bahwa Masyarakat Kanekes, 
seperti masyarakat Sunda lainnya memandang bahwa lingkungan 
alam bukanlah sesuatu yang harus ditundukkan, melainkan 
harus dihormati, dipelihara, dan dirawat. Pada hakekatnya sikap 
masyarakat Sunda dalam hubungannya dengan alam, lebih 
bersifat menyesuakan diri dengan alam. Keselarasan manusia 
Sunda atau masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya, sehingga 
secara langsung atau tidak langsung membentuk mentalitet atau 
karakter yang “sesuai” dengan alam dan lingkungan kehidupan di 
sekitarnya, terungkap dalam cerita-cerita rakyat, peribahasa atau 
perumpamaan yang sarat dengan tuntunan hidup dan penamaan-
penamaan orang yang banyak mengambil nama dan istilah alam. 
Artinya pula bahwa alam bagi masyarakat Sunda tidak sekedar 
dipandang dari sisi “ekonomis” untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dan kehidupannya, dari segi sastra alam sering dijadikan 
lambang bagi kehidupan manusia, etik dan estetik. Alam dijadikan 
tempat pengandaian, perumapamaan bagi tabiat dan perilaku 
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manusia, melalui ungkapan dalam bentuk bahasa perbandingan, 
kias ataupun metafora. Melalui bentuk bahasa demikian kita dapat 
mengetahui kekayaan flora dan fauna lingkungan alam masyarakat 
Sunda.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahu (2014) yang berjudul 
“Management of Kaleka (Traditional Gardens) in Dayak community 

in Kapuas, Central Kalimantan”. Penelitian ini adalah bertujuan 
untuk mengeksplorasi dan menggambarkan warisan kearifan 
lokal masyarakat Dayak Kapuas dalam menjaga dan mengelola 
hutan dan lingkungan hidup, yaitu Kaleka. Penelitian dilakukan 
di desa Dahian Tambuk dan Tumbang Desan Danau Desa, 
Kabupaten Gunung Mas, di Provinsi Kalimantan Tengah dan 
sebanyak 88 orang tinggal di sekitar Dahian Tambuk Village Dan 
Tumbang Danau Desa dipilih secara acak sebagai responden dalam 
penelitian ini; mereka dipilih dari semua pemilik atau pemilik 
keluarga Kaleka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kaleka 
adalah sistem manajemen kebun yang disampaikan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat Dayak Kapuas. 
Menurut responden, Kaleka sebelumnya dibuat berdasarkan 
perladangan berpindah yang kemudian dipertahankan dalam 
jangka waktu puluhan tahun untuk menjadi seperti kebun berbasis 
hutan. Kaleka terdiri dari berbagai spesies diatur dalam sistem 
agroforestri dengan berbagai tanaman puluhan umur dan berusia 
ratusan tahun, dengan keragaman tanaman keras, semak-semak, 
dan semak-semak yang tumbuh menyerupai hutan tropis. Sangat 
menarik bahwa responden tidak menginginkan perubahan atau 
konversi Kaleka menjadi perkebunan kelapa sawit. Mengubah 
keanekaragaman tumbuhan di Kaleka ke kelapa sawit adalah tabu 
karena itu berarti bahwa mereka tidak menghormati leluhur yang 
menciptakan Kaleka. Selain itu, dalam banyak Kaleka ada makam 
nenek moyang masyarakat Dayak. Perkebunan kelapa sawit akan 
menggusur makam tersebut, dan rasa takut masyarakat setempat 
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bahwa mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan nenek moyang 
melalui kesucian Kaleka. Dalam banyak Kaleka, pada waktu 
tertentu, upacara tradisional yang bernama Balian dilakukan untuk 
menghormati para leluhur. Tabu untuk melakukan sesuatu adalah 
daerah dengan keanekaragaman hayati memimpin kaya untuk 
perlindungan berbagai makhluk hidup di situs tertentu. Masyarakat 
setempat tidak setuju dengan pilihan membagi Kaleka ke properti 
pribadi. Dalam konteks ekologi, dapat menjamin integritas 
ekosistem karena pembagian menjadi bagian-bagian kecil tidak 
terjadi Kaleka. Fragmentasi habitat dan hilangnya ukuran habitat 
saat ini merupakan isu penting dalam meningkatkan konservasi 
hutan tropis.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kongprasertamorn 
(2007) yang berjudul “Local Wisdom, Environmental Protection And 

Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, 
Phetchaburi Province, Thailand”, Kearifan Lokal, Perlindungan 
Lingkungan Dan Pengembangan Masyarakat: Petani Kerang Di 
Tambon Bangkhunsai, Provinsi Phetchaburi, Thailand. Penelitian 
ini bertujuan untuk berkontribusi dan meningkatkan pengetahuan 
tentang hubungan antara kearifan lokal tentang perlindungan 
lingkungan dan pengembangan masyarakat. Untuk menguji 
hubungan kearifan lokal terhadap perlindungan lingkungan dan 
pengembangan masyarakat, yang pada dasarnya difokuskan 
pada petani kerang di Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi 
Province, Thailand. Dengan mengunakan metode People Reasearch 

and Development (PR&D atau Penelitian dan Pengembangan 
Masyarakat) yang telah dikembangkan sebelumnya berdasarkan 
pengalaman dalam pengembangan dan peningkatan potensi 
masyarakat, hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat 
Tambon Bangkhunsai menyadari akan pentingnya sumber daya 
alam dalam upaya mereka untuk mengumpulkan kerang dan jenis 
kerang – kerangan lainnya. Tidak seperti nelayan komersial dari 



79

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

tempat lain yang sedang memancing di daerah ini, nelayan lokal 
dari Tambon Bangkhunsai menyadari bahwa sangat penting untuk 
melindungi lingkungan lokal dalam rangka untuk memastikan 
bahwa ada sumber daya kerang berkelanjutan untuk menyediakan 
makanan dan pendapatan bagi masyarakat. Jika sumber daya yang 
hancur, mereka akan menghadapi kesulitan. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa dengan metode Penelitian dan Pengembangan 
masyarakat dapat merangsang kearifan lokal untuk melindungi 
lingkungan dan mengembangkan masyarakat dalam sejumlah cara. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Burirat et al (2010) 
yang berjudul “A Study of Local Wisdom in Management of The 
Community Forest in Nong Hua Khon, Tambon Nong Muen Than, At 

Samat Disntrict, Roi-Et Province”. Penelitian ini dilakukan pada 
masyarakat hutan di daerah Nong Hua Khon, Tambon Nong Muen 
Than, Distrik Samat, Provinsi Roi-Et, Thailand, dengan target grup 
populasi sebanyak 90, termasuk 36 orang pembelajar lokal dan 60 
masyarakat pengguna hutan, melalui metode seleksi purposive. 
Instrument yang digunakan untuk pengumpulan data melalui 
interview parsitipatif dan non-parsitipatif. Hasil penelitiannya 
menyatakan pengelolaan hutan komunitas Ban Nong Hua Khon 
bergantung pada sistem konvensional orang – orang desa yaitu 
dengan kayakinan terhadap roh – roh leluhur (Phi Pu Ta) dan ada 
pemimpin formal dan informal menyiapkan aturan untuk merawat 
dan melindungi hutan dengan orang – orang desa yang siap untuk 
membawa hasil hutan yang akan digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Ada transfer kearifan lokal dalam keadaan saling 
menguntungkan dan saling ketergantungan dengan mendirikan 
kelompok – kelompok pemuda untuk konservasi hutan masyarakat 
untuk mengurus dan mencari ilmu dari hutan. Sekolah desa juga 
digunakan hutan sebagai kelas untuk membangun kesadaran bagi 
anak-anak untuk menghargai hutan untuk mengetahui bagaimana 
menggunakan herbal ditemukan secara lokal untuk perawatan 
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kesehatan dan menjadi ide dasar dari ketergantungan diri pada 
usia muda.

Pola dalam pengelolaan hutan masyarakat yang ditemukan 
menggunakan ajaran keyakinan Buddha yaitu simpati bagi manusia 
lain dan keyakinan terhadap apa yang diajarankan leluhur tentang 
lingkungan, transfer pengetahuan kearifan lokal melalui ritual dari 
generasi ke generasi dan menyiapkan orang – orang desa sebagai 
Relawan Grup Perlindungan Hutan (VVGFP). Selain itu, aturan dan 
peraturan untuk menggunakan hutan masyarakat dibentuk untuk 
digunakan dalam mengumpulkan hasil hutan, seperti tanaman 
pangan dan herbal. Masyarakat telah mengembangkan metode 
untuk mengumpulkan hasil hutan dengan menutup hutan di 
musim tertentu memotong beberapa pohon untuk memungkinkan 
dahan mereka menghasilkan cabang lebih muda atau tunas dan 
mengembangkan metode untuk pengelolaan hutan berkelanjutan 
berdasarkan dari aturan dan peraturan tersebut.

Selain itu, ada sebuah organisasi untuk memantau bagaimana 
menggunakan manfaat dari hutan dengan aturan yang jelas, regulasi 
dan peran, struktur kerja tapi tidak ditulis secara lisan. Orang-orang 
di desa telah menerima sampai menjadi perilaku yang mengarah 
pada tradisi dan cara hidup. Ini adalah bukti bahwa orang-orang di 
masyarakat bekerja sama dalam konservasi hutan masyarakat dan 
mereka bisa mempertahankan itu. Dengan demikian sumber daya 
alam akan terus terjaga dan planet bumi hijau akan terwujud.

Arbuthnott (2008) melakukan penelitian yang berjudul 
“Education For Sustainable Development Beyond Attitude Change”.  
Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan melalui perubahan 
sikap. Dengan latar belakang fenomena penelitian psikologi 
menunjukkan korelasi yang lemah antara sikap dan perilaku, faktor-
faktor yang memediasi hubungan ini, dan untuk menggambarkan 
implikasi dari temuan ini untuk lembaga universitas dan program 
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ESD (Education for Suistainable Development/ Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan). Berdasarkan ulasan penelitian 
bahwa jika perubahan sikap adalah untuk menerjemahkan 
perubahan perilaku, maka pendidikan harus melampaui sikap 
untuk membantu orang-orang untuk bertindak dengan cara yang 
konsisten dengan nilai-nilai mereka. Maka, tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui bagaimana pengaruh program pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan (Education for Suistainable Development / 
ESD) yang dirancang untuk mengubah sikap dan nilai-nilai terhadap 
alam dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
review dan artikel editorial dari penelitian – penelitian relevan 
sebelumnya yang telah dilakukan dan menguraikan implikasi serta 
tindakan yang disarankan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
korelasi sikap – perilaku dimediasi oleh beberapa faktor, termasuk 
kondisi kontekstual seperti ketidaknyamanan dan faktor pribadi 
seperti kebiasaan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa program 
ESD harus secara khusus membahas faktor – faktor yang memediasi 
hubungan sikap – perilaku, termasuk perubahan kontekstual dan 
pengembangan rencana manajemen pribadi. 

Effeney and Davis (2013) melakukan penelitian yang berjudul 
“Education for Sustainability: A Case Study of Pre – service Primary 
Teachers’ Knowledge and Efficacy”. Pendidikan Untuk Kelestarian 
Lingkungan: Studi Kasus Pengetahuan Dan Kerberhasilan pada 
Guru Pendidikan Dasar Pra – Servis. Penelitian yang dilakukan 
adalah dengan menguji hubungan antara pengetahuan dan 
keberhasilan untuk mengajarkan kelestarian lingkungan dengan 
sampel sebanyak 266 guru sekolah dasar pra-servis, pada universitas 
metropolitan di Australia. Survey yang digunakan adalah untuk 
mengumpulkan informasi sikap peserta dan efikasi diri terhadap 
pendidikan untuk kelestarian lingkungan, termasuk kepedulian 
dan pengetahuan aktual tentang isu-isu kelestarian lingkungan. 
Hasil penelitiannya menunjukkan para peserta pada umumnya 
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percaya yakin dan percaya diri atas kemampuan mereka untuk 
terlibat dengan pendidikan untuk kelestarian lingkungan dengan 
meningkatkan efikasi diri dan peningkatan tingkat kesadaran yang 
mereka miliki. Namun tidak ada hubungan yang ditemukan antara 
kesadaran dan pengetahuan aktual yang menunjukkan bahwa para 
peserta baik tidak merasa dibatasi oleh kurangnya pengetahuan 
mereka, atau mungkin tidak menyadari pengetahuan aktual mereka 
tentang isu-isu kelestarian lingkungan. Kurangnya hubungan ini 
kemungkinan implikasi dari pengembangan pengetahuan konten 
pedagogi guru pra-servis yang secara potensi masih tumbuh 
menjadi dangkal, pendekatan tokenistic terhadap pendidikan 
untuk kelestarian lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Frisk and Larson (2011) dengan 
judul “Educating for Sustainability: Competencies & Practices for 
Transformative Action”, Pendidikan untuk kelestarian lingkungan: 
kompetensi dan praktek untuk tindakan transformatif. Penelitian 
yang dilakukan adalah dengan mereview hasil – hasil penelitian 
yang dilakukan pada pendidikan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap perubahan perilaku untuk menjadi perilaku yang pro – 
lingkungan atau berperilaku lestari. Tujuan dari penelitian yang 
dilakukan adalah untuk mengintegrasikan penelitian – penelitian 
perubahan perilaku dan kompetensi kelestarian lingkungan dalam 
mengembangkan pendekatan pendidikan yang efektif untuk 
tindakan transformatif. Frisk dan Larson menyatakan bahwa untuk 
mencapai masa depan yang berkelanjutan mensyaratkan bahwa 
individu mengadopsi nilai-nilai yang berbeda, sikap, kebiasaan, 
dan perilaku, yang sering dipelajari dan ditanamkan di usia muda. 
Hasil review menunjukkan bahwa upaya pendidikan yang telah 
dilakukan selama ini tidak memadai untuk mencapai tindakan 
transformatif, khususnya di kalangan pelajar. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa upaya pendidikan saat ini tidak memadai untuk 
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mencapai tindakan transformatif. Bahkan program yang tujuan 
utamanya adalah untuk mempromosikan tanggung jawab, perilaku 
pro-lingkungan sebagian besar telah gagal menciptakan perubahan 
di kalangan pelajar. Kurangnya keberhasilan dalam program 
pendidikan terkait kelestarian lingkungan setidaknya sebagian 
karena asumsi yang salah tentang pengetahuan yang secara otomatis 
mengarah ke tindakan, dan lebih lanjut, metode informasi intensif 
yang berfokus terutama pada pengetahuan deklaratif tentang 
bagaimana sistem lingkungan bekerja. Sementara itu, literatur ilmu 
sosial jelas menyoroti kebutuhan untuk melampaui pengetahuan 
ekologi dan teknis ketika mendidik untuk tindakan transformatif, 
karena perilaku yang berkelanjutan termotivasi oleh lebih dari 
informasi deklaratif. Dalam rangka untuk secara efektif mendidik 
untuk keberlanjutan (kelestarian), bentuk-bentuk alternatif 
pengetahuan (yaitu, prosedural, efektivitas, dan pengetahuan 
sosial) sangat penting, seperti pertimbangan berbagai hambatan 
dan motivator untuk tindakan. Transisi menuju keberlanjutan 
akan memerlukan tindakan dan mengubah yang dipandu oleh 
pemahaman tentang kompleksitas yang timbul dalam suatu sistem 
yang saling berhubungan, serta kemampuan untuk berkolaborasi 
dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, sambil berjaga – 
jaga untuk masa depan.

Hasil temuan penelitian Shariff, Amran and Goh (2012) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Determinants Of Behavioural Intention 

On Sustainable Food Consumption Among Consumers’ Of Low Income 
Group: Empirical Evidence From Malaysia” menunjukkan bahwa 
sikap, merasakan hambatan, pengetahuan merupakan penentu 
yang memengaruhi niat perilaku konsumen pada konsumsi 
pangan yang berkelanjutan. Kemudian ada hubungan positif dan 
signifikan antara sikap dan pengetahuan terhadap niat perilaku 
konsumsi pangan yang berkelanjutan, serta ada hubungan negatif 
dan signifikan antara merasakan hambatan dan niat perilaku 
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konsumsi pangan yang berkelanjutan. Namun, tidak ada hubungan 
yang signifikan antara norma pribadi dan niat perilaku konsumen 
pada konsumsi pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian Steg and Vlek (2008) menyatakan bahwa 
kualitas lingkungan sangat tergantung pada pola perilaku manusia. 
Strategi intervensi merupakan cara yang paling efektif untuk 
mendorong perilaku pro-lingkungan, melalui peran berbagai jenis 
penghargaan dan hukuman dengan kesimpulan: Individu dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai kelestarian 
lingkungan jangka panjang dengan mengadopsi pola perilaku pro-
lingkungan. Tantangan bagi psikolog lingkungan adalah untuk 
memahami faktor-faktor kognitif, motivasi dan struktur dan proses 
yang mengancam kelestarian lingkungan, sehingga perilaku pro-
lingkungan dapat difasilitasi dan muncul di seluruh dunia.

Jackson (2005) melakukan penelitian di berbagai wilayah di 
Inggris tentang bagaimana pola perilaku ramah lingkungan dan 
perubahan perilaku masyarakat agar berperilaku berkelanjutan 
melalui tindakan konsumsi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
mengubah perilaku adalah sulit. Pilihan dipengaruhi oleh moral, 
normatif, emosional, faktor sosial, serta kondisi yang memadai 
dan memaksa kebiasaan, dan (kemudian disebut) pertimbangan 
rasional dan niat. Hal ini terbukti dengan tegas pada hasil penelitian 
ini. Mengatasi masalah dapat diatasi yang kuncinya pada diri 
konsumen, bagai mencairkan kebiasaan lama dan membentuk 
yang baru, dengan memahami kompleksitas logika sosial di mana 
perilaku individu tertanam: semua ini adalah pra-syarat sukses 
untuk mencapai inisiatif perubahan perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Fonllem et al. (2013) terhadap 
807 responden yang terdiri dari mahasiswa Meksiko di sepuluh 
universitas dari empat kota Meksiko mengenai suistainable behavior 

atau perilaku lestari yang berjudul Assessing Sustainable Behavior 
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and its Correlates: A Measure of Pro-Ecological, Frugal, Altruistic and 
Equitable Actions. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menguji 
model keterkaitan antara aspek yang diusulkan untuk perilaku 
berkelanjutan/lestari (suistainable behavior/SB), yaitu: (pro-ekologi, 
hemat, altruistik, dan tindakan yang adil) yang memungkinkan 
munculnya faktor orde kedua (SB) sebagai tujuan pertama. 
Kemudian tujuan kedua adalah untuk menguji hubungan antara 
faktor orde kedua dan niat untuk bertindak dengan cara pro-
berkelanjutan. Kemudian tujuan ketiga dalam pengujiannya 
menyiratkan bahwa hubungan antara perilaku yang berkelanjutan/
lestari dan kebahagiaan dilaporkan oleh responden. Penelitian ini 
menyatakan bahwa ketepatan dari berkelanjutan-perilaku faktor 
tingkat tinggi terdiri dari perilaku pro-ekologi, hemat, altruistik, 
dan adil tampaknya didukung oleh data kami. Penilaian praktek 
dimaksudkan untuk perlindungan dari individu lain (altruistis, 
tindakan yang adil) melengkapi pengukuran perilaku pro-ekologi 
dan hemat (tindakan yang bertujuan untuk melestarikan sumber 
daya alam), memberikan keselarasan dan inklusivitas dengan 
konsep SB (Suistainable Behavior). Perilaku yang berkelanjutan tidak 
hanya tentang konservasi alam dan hidup dan non-hidup substrat, 
tetapi juga tentang merawat kebutuhan sesama manusia. Model 
kami menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan 
pro-ekologi dan hemat juga cenderung untuk mempraktekkan 
perilaku altruistik dan adil. Dengan demikian, orang yang 
mempraktekkan perilaku yang berkelanjutan tidak hanya bergerak 
dalam satu jenis tindakan tetapi cenderung bertindak secara pro-
lingkungan yang terintegrasi. Selain itu, ukuran kami perilaku yang 
berkelanjutan secara signifikan dan langsung dipengaruhi oleh niat 
untuk bertindak, mengulangi hasil dari literatur pada prediktor 
perilaku pro-lingkungan, dan secara tidak langsung diprediksi oleh 
emosi lingkungan dan afinitas terhadap keberagaman. Faktor SB 
juga berkorelasi secara signifikan (belum, sedikit) dengan ukuran 
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kebahagiaan. Semua temuan ini tampaknya menunjukkan bahwa 
penilaian kita tentang perilaku yang berkelanjutan adalah ukuran 
valid dari konstruk tersebut.

Dalam jurnal penelitian kehutanan oleh Morris et al (2012) yang 
melakukan laporan kajian tinjauan literatur yang berkaitan dengan 
teori dan model perilaku dan perubahan perilaku, menjelaskan 
yang paling umum dari ini, dan menyimpulkan bahwa beberapa 
elemen sentral mereka dan tema lintas sektoral, yaitu bahwa teori 
dan model perilaku manusia berasal dari semua disiplin ilmu sosial. 

Morris et al. (2012) menyatakan bahwa Theory of Planned 

Behaviour (TPB/Teori Perilaku Terencana) adalah salah satu teori 
perilaku paling banyak dikutip dan diterapkan. TPB merupakan 
teori yang memiliki kekerabatan saling terkait erat yang mengadopsi 
pendekatan kognitif untuk menjelaskan perilaku yang berpusat 
pada sikap dan keyakinan individu.  TPB (Ajzen 1985, 1991; Ajzen 
dan Madden 1986) merupakan evolusi dari Theory of Reasoned Action 
(Teori Perilaku Beralasan / TRA) (Fishbein dan Ajzen 1975) yang 
mengemukakan niat untuk bertindak sebagai prediktor terbaik dari 
sebuah perilaku.  Niat itu sendiri merupakan hasil dari kombinasi 
sikap terhadap perilaku.

 

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah untuk 
menggambarkan adanya hubungan antar variabel yang dibangun 
berdasarkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu. Kerangka 
konseptual penelitian secara keseluruhan disusun seperti pada 
Gambar 2.6  berikut ini:
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Gambar 2.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar kerangka konseptual penelitian menunjukkan bahwa 
antara variabel mempunyai hubungan yang searah, ditunjukkan 
dengan tanda panah satu arah. Sistem hubungan satu arah ini 
disebut model rekursif. Pola hubungan tersebut menunjukkan 
bahwa niat dan perilaku masyarakat hukum adat (MHA) dalam 
melestarikan sumberdaya hutan dipengaruhi oleh kearifan lokal, 
pembelajaran dan sikap. Pembahasan penelitian ini berawal dari 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

H1: Bronfebrenner (1979), Bandura (1986), Skinner (2013)

H2: Ajzen (1980), Ajzen (1991), Manning (2009), Arbuthnott (2008)

H3: Ajzen (1980), Arbuthnott (2008), Eliam dan Trop (2012),

H4: Bronfebrenner (1979), Skinner (2013), Ridwan (2007), 

        Indrawardana (2012), Kongprasertamon (2007), 

        Burirat et al (2010), 

Kearifan 
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H5: Bandura (1986), Skinner (2013), Eliam dan Trop (2012), 

        Tekkaya, Kilic dan Sahin (2011), Arbuthnott (2008), 

        Effeney dan Davis (2013), Frisk dan Larson (201)

H6: Ajzen (1980), Ajzen (1991), Tekkaya, Kilic dan Sahin (2011), 

          Effeney dan Davis (2013), Arbuthnott (2008), Morris et al (2012),

H7: Ajzen (1980), Ajzen (1991), Arbuthnott (2008), Shariff, Amran 

        dan Goh (2012), Morris et al (2012), Effeney dan Davis (2013)

C. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu, 
maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1).Kearifan Lokal berpengaruh terhadap Niat untuk Berperilaku 
Lestari pada masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan 
Timur.

2).Pembelajaran berpengaruh terhadap Niat untuk Berperilaku 
Lestari pada masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan 
Timur.

3).Sikap berpengaruh terhadap Niat untuk Berperilaku Lestari pada 
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur.

4).Kearifan Lokal berpengaruh terhadap Perilaku Lestari masyarakat 
hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur.

5).Pembelajaran berpengaruh terhadap Perilaku Lestari pada 
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur.

6).Sikap berpengaruh berpengaruh terhadap Perilaku Lestari pada 
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur.

7).Niat berpengaruh berpengaruh terhadap Perilaku Lestari pada 
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur.
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bab iii

metode riset

A. RANCANGAN RISET

Rancangan riset ini menggunakan metode riset kombinasi 
(Mixed method). Rancangan metode kombinasi yang 

digunakan dalam riset ini adalah sequential explanatory atau metode 
riset yang menggabungkan metode riset kuantitatif dan kualitatif 
secara berurutan. Metode ini digunakan karena ingin menghasilkan 
fakta yang lebih banyak dalam meneliti masalah penelitian, dengan 
tujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena 
yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian (Creswell, 
2013: 5). 

B. LOKASI DAN WAKTU RISET

Lokasi riset dilakukan peneliti pada wilayah sekitar kawasan 
hutan Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten 
yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten 
Kutai Barat. Riset dikerjakan mulai bulan Januari Hingga bulan 
Juni 2017.

C. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi  riset ini adalah masyarakat hukum adat yaitu 
kelompok masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari di 
Kalimantan Timur, kriteria ditentukan mengacu pada definisi 
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Masyarakat Hukum Adat di UU No 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 31. 

Selanjutnya sampel masyarakat hukum adat diambil dengan 
teknik nonprobability sampling, yang meliputi Sampling Insidental 
dan Sampling Purvosive. Teknik Nonprobability sampling adalah 
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap 
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 
sampling insidental dalam riset ini untuk menentukan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara insidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika 
orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
Teknik sampling purvosive adalah untuk menentukan sampel 
dengan pertimbangan tertentu yang dianggap layak diambil 
sebagai sampel.

Metode purposive sampling digunakan untuk pemilihan 
Kabupaten dan Desa/Kampung sebagai wilayah sampel, yaitu 
daerah sekitar kawasan hutan yang terdapat kelompok masyarakat 
hukum adat yang memiliki kearifan lokal. Pertimbangan Pemilihan 
Kabupaten dan desa/kampung sebagai wilayah sampel adalah 
didasarkan pada Kabupaten dan desa/kampung tersebut berada di 
wilayah yang pernah atau sedang mendapat pendampingan dan 
pembelajaran dari organisasi nirlaba atau mitra pemerintah dan 
pemerintah tentang upaya dalam perlindungan, pengelolaan serta 
pemanfaatan sumber daya hutan/alam secara lestari.  Terdapat 3 
(Tiga) Kabupaten/Kota dan 12 desa terpilih yang menjadi wilayah 
sampel riset, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut:
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Tabel. 2.1. Desa/Kampung Wilayah Sampel Riset di Kabupaten 
Terpilih

Kabupaten Desa/Kampung Jumlah Penduduk 
(orang)

Berau Long Keluh (Boy) 195
Long Beliu (Gie) 824

Lesan Dayak 118
Long Duhung 140

Total 1277
Kutai Timur Nehas Liah Bing 4.118

Long Wehea 1.564
Dea Beq (Dabeq) 488

Diaq Lay 544
Total 6.714

Kutai Barat Tering Lama 823
Dempar 792
Temula 1026

Linggang Melapeh 1.851

Total 4492
Total Keseluruhan 12.483

 

    Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan 
rumus Taro Yamane atau Slovin, yang menggunakan pendekatan 
distribusi normal, dengan nilai batas kesalahan ditentukan sebesar 
0,05 (5%) dan diperoleh jumlah sampel riset sebanyak 387 responden 
masyarakat hukum adat. Jumlah ini diharapkan dapat memenuhi 
distribusi normal. 

Selanjutnya untuk memperoleh data kualitatif yang berperan 
untuk membuktikan, memperdalam, memperlemah dan menggu-

Data Diolah, 2017

Jaraknya di rapatkan
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gurkan data kuantitatif yang telah diperoleh, dilakukan wawancara 
mendalam (indepth interview) terhadap informan (narasumber) 
terpilih, yakni tokoh masyarakat hukum adat yang dianggap 
mengetahui kondisi sosial masyarakat di desa/kampung setempat. 
Adapun yang menjadi informan dalam riset ini adalah sebanyak 11 
informan yang terdiri dari 8 (delapan) orang kepala adat, 1 (satu) 
orang tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang kepala kampung dan 1 
(satu) orang wakil masyarakat yang memiliki jabatan sebagai ketua 
Badan Perwakilan Kampung.

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam riset, 
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Kuisioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai 
dengan persepsinya. Adapun kuisioner disebarkan kepada anggota 
keluarga Masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan 
hutan terpilih di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Wawancara
Melakukan wawancara tersruktur yaitu wawancara yang terdiri 

dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah 
disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menetapkan 
sampel secara purposive (siapa yang paling mengetahui apa yang 
ditanyakan) dan bersifat snowball (jumlahnya berkembang semakin 
banyak). Narasumber yang dimaksud dalam wawancara ini adalah 
masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai narasumber yang 
paling tahu tentang informasi apa yang dibutuhkan.
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3. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengadakan peninjauan atau 

pengamatan langsung terhadap objek riset guna mendapat 
gambaran langsung mengenai perilaku masyarakat hukum adat 
dalam melestarikan sumber daya hutan.

4. Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan 

dengan mengumpulkan berbagai dokumen dengan tujuan 
melengkapi data yang diperlukan dalam riset. Dokumentasi 
merupakan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan objek riset yang dilakukan penulis untuk dijadikan bahan 
dalam penyusunan disertasi.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif dalam riset ini menggunakan alat 

analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan 
software SmartPLS 3.2.6. SmartPLS digunakan karena software ini 
tidak mensyaratkan asumsi normalitas (data yang berdistribusi 
normal). Selain itu SmartPLS juga dapat digunakan bagi jumlah 
sampel yang relatif kecil. Analisis menggunakan SmartpLS 
dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari 
variabel-variabel eksogen terhadap variabel-variabel endogen. 
Analisis ini juga bertujuan untuk menjelaskan akibat langsung 
maupun tidak langsung dari seperangkat variabel sebagai 
penyebab, terhadap seperangkat variabel lain sebagai akibat.

Secara umum, model spesifikasi dengan PLS terdiri dari tiga 
set hubungan: (1) inner model, yang menggambarkan hubungan 
antar variabel laten (structural model), (2) outer model, yang 
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menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator 
atau variabel manifest-nya (measurement model), dan (3) weight 

relation, di mana nilai variabel laten dapat diestimasi.

Proses penggunaan PLS-SEM melalui lima tahapan, di mana 
setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. 
Tahapan proses PLS-SEM sebagai berikut (Ghozali dan Latan, 2015: 
47):

1) Konseptualisasi Model.

2) Menentukan Metode Analisis Algoritma.

3) Menentukan Metode Resampling.

4) Menggambar Diagram Jalur.

5) Evaluasi Model.

2. Analisis Data Kualitatif
Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menganalisis data 

kualitatif yaitu sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data

 Pengumpulan data ini melalui teknik wawancara untuk 
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara 
peneliti dengan informan yang dianggap sebagai narasumber 
yang paling tahu tentang informasi apa yang dibutuhkan, yakni 
masyarakat hukum adat atau tokoh masyarakat hukum adat 
yang dianggap mengetahui kondisi sosial masyarakat di desa 
setempat.

2) Pemilihan data 

    Pemilihan data dalam riset ini dengan cara menentukan sejumlah 
data dari hasil wawancara yang sesuai dengan fokus riset yaitu 
tentang kearifan lokal, pembelajaran, sikap, niat dan perilaku 
masyarakat hukum adat dalam melestarikan sumber daya hutan. 
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3.  Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif
Setelah data kuantitatif dan kualitatif diperoleh, maka 

selanjutnya kedua kelompok data tersebut dianalisis lagi. Sugiyono 
(2013:492) menyatakan bahwa dalam analisis kuantitatif dan 
kualitatif, analisis dapat dilakukan dengan cara menggabungkan 
data sejenis sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam 
dengan data kualitatif. Analisis juga dapat dilakukan dengan 
cara membandingkan data kuntitatif dan kualitatif, sehingga data 
kuantitatif akan dapat ditunjukkan kesamaan atau perbedaannya 
dengan data kualitatif. Analisis juga dapat dilakukan secara 
deskriptif – eksploratif sehingga diperoleh data kualitatif baru 
yang sama sekali terpisah dengan data kuantitatif.  Dalam riset ini 
analisis dilakukan dengan cara menggabungkan data yang sejenis 
sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data 
kualitatif. 
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bab iv

analisis 

A.  GAMBARAN UMUM OBJEK RISET

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai “Kelompok 
masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial dan hukum” (UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 31). Masyarakat 
hukum adat sangat terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam 
(SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) (Kementerian Lingkungan 
Hidup, 2011: 6). Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan 
Timur yang dimaksud dalam riset ini adalah masyarakat suku 
Dayak.

Objek riset ini adalah masyarakat hukum adat yang bermukim 
di sekitar hutan terpilih di provinsi Kalimantan Timur, yakni pada 
Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai 
Barat. Dalam riset ini data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner 
Riset sebanyak 387 set responden target, dimana sebelum melakukan 
riset lebih lanjut, data awal yang diperoleh adalah data hasil uji 
validitas dan realibilitas sebanyak 30 responden. Selanjutnya, data 
yang diperoleh adalah hasil wawancara mendalam (indepth interview) 
terhadap informan (narasumber) terpilih, yakni tokoh masyarakat 
hukum adat yang dianggap mengetahui kondisi sosial masyarakat 
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di desa/kampung setempat. Adapun yang menjadi informan dalam 
riset ini adalah sebanyak 11 informan yang terdiri dari 8 (delapan) 
orang kepala adat, 1 (satu) orang tokoh masyarakat dan 1 (satu) 
orang kepala kampung dan 1 (satu) orang wakil masyarakat yang 
memiliki jabatan sebagai ketua Badan Perwakilan Kampung.

Adapun masyarakat hukum adat yang menjadi objek riset 
adalah masyarakat yang masih bemukim di sekitar hutan yang 
tersebar pada Kabupaten Berau, yakni pada desa Long Keluh (Boy), 
Long Beliu (Gie), Lesan Dayak dan Long Duhung, Kabupaten Kutai 
Timur, yakni pada desa Nehas Liah Bing, Long Wehea, Dea Beq dan 
Dea Lay dan Kabupaten Kutai Barat, yakni pada desa Tering Lama, 
Dempar, Linggang Melapeh dan Temula. Selanjutnya detail lokasi 
dan data responden riset masyarakat hukum adat per desa dapat 
dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini:

 

Gambar 5.1. Peta Lokasi Riset
Sumber : Data Diolah, 2017
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B. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS RISET 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memeriksa path loading 

atau nilai koefisien jalur, dan nilai probabilitas atau p-value. Untuk 
pengujian signifikansi dengan tingkat kesalahan α = 5%, maka 
p-value < 0,05. Sedangkan untuk tingkat kesalahan α = 10%, maka 
p-value < 0,1.

Dalam riset ini terdapat tujuh hipotesis yang diuji. Pengujian 
dilakukan baik untuk pengaruh langsung, maupun pengaruh 
tidak langsung. Hasil pengujian berupa diagram jalur dengan nilai 
t-statistik yang menjelaskan tingkat signifikansi hubungan antar 
variabel laten dapat dilihat pada Gambar 5.2. Hasil pengujian 
hipotesis untuk pengaruh langsung, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

 

Gambar 5.2. Hasil Pengujian Model Struktural
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Tabel 5.1.  Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Hubungan Variabel Koefisien 
Jalur

p-value Keterangan

1 Kearifan Lokal -> Niat 0,261 0,000 Signifikan
2 Pembelajaran -> Niat 0,206 0,006 Signifikan
3 Sikap -> Niat 0,168 0,372 Tidak

 Signifikan
4 Kearifan Lokal -> Perilaku 

Lestari
0,175 0,002 Signifikan

5 Pembelajaran -> Perilaku 
Lestari

0,287 0,005 Signifikan

6 Sikap -> Perilaku Lestari -0,287 0,177 Tidak

 Signifikan
7 Niat -> Perilaku Lestari 0,317 0,000 Signifikan

   Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan koefisien jalur pengaruh langsung antar variabel 
pada Tabel 5.1, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai 
berikut:

H1:  Hasil pengujian pengaruh kearifan lokal terhadap niat untuk 
berperilaku lestari masyarakat hukum adat menunjukkan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,261 (positif), dengan nilai signifikansi 
(p-value) sebesar 0,000, yang berarti signifikan pada α = 5%. 
Koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah 
antara kearifan lokal dengan niat untuk berperilaku lestari 
masyarakat hukum adat. Hasil pengujian hipotesis satu (H1) 
membuktikan bahwa kearifan lokal berpengaruh positif 
terhadap niat untuk berperilaku lestari masyarakat hukum 
adat, sehingga H1 diterima.

Garis Tabelnya

Jaraknya di rapatkan
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H2:  Hasil pengujian pengaruh pembelajaran terhadap niat untuk 
berperilaku lestari masyarakat hukum adat menunjukkan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,206 (positif), dengan nilai signifikansi 
(p-value) sebesar 0,006, yang berarti signifikan pada α = 5%. 
Koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah 
antara pembelajaran dengan niat untuk berperilaku lestari 
masyarakat hukum adat. Hasil pengujian hipotesis dua (H2) 
membuktikan bahwa pembelajaran berpengaruh positif 
terhadap niat untuk berperilaku lestari masyarakat hukum 
adat, sehingga H2 diterima.

H3:  Hasil pengujian pengaruh sikap terhadap niat untuk 
berperilaku lestari masyarakat hukum adat menunjukkan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,168 (positif), dengan nilai dengan 
p-value sebesar 0,372, yang berarti tidak signifikan pada α = 
5%. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis tiga (H3) yang 
menyatakan bahwa Sikap berpengaruh terhadap niat untuk 
berperilaku lestari pada masyarakat hukum adat, ditolak.

H4:  Hasil pengujian pengaruh kearifan lokal terhadap perilaku 
lestari masyarakat hukum adat menunjukkan nilai koefisien 
jalur sebesar 0,175 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,002, yang berarti signifikan pada α = 5%. Koefisien 
bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara 
kearifan lokal dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat. 
Hasil pengujian hipotesis empat (H4) membuktikan bahwa 
kearifan lokal berpengaruh positif terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat, sehingga H4 diterima.

H5:  Hasil pengujian pengaruh pembelajaran terhadap perilaku 
lestari masyarakat hukum adat menunjukkan nilai koefisien 
jalur sebesar 0,287 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,005, yang berarti signifikan pada α = 5%. Koefisien 
bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara 
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pembelajaran dengan perilaku lestari masyarakat hukum 
adat. Hasil pengujian hipotesis lima (H5) membuktikan bahwa 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat, sehingga H5 diterima.

H6:  Hasil pengujian pengaruh sikap terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat menunjukkan nilai koefisien jalur 
sebesar -0,287 (negatif), dengan nilai dengan p-value sebesar 
0,177, yang berarti tidak signifikan pada α = 5%. Koefisien 
bertanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah 
antara sikap dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat. 
Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis enam (H6) yang 
menyatakan bahwa Sikap berpengaruh negatif terhadap 
perilaku lestari masyarakat hukum adat, ditolak.

H7:  Hasil pengujian pengaruh niat terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat menunjukkan nilai koefisien jalur 
sebesar 0,317 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 
0,000, yang berarti signifikan pada α = 5%. Koefisien bertanda 
positif menunjukkan hubungan searah antara niat dengan 
perilaku lestari masyarakat hukum adat. Hasil pengujian 
hipotesis tujuh (H7) membuktikan bahwa pembelajaran 
berpengaruh positif terhadap perilaku lestari masyarakat 
hukum adat, sehingga H7 diterima.

Selain pengujian pengaruh secara langsung, dalam riset ini juga 
melakukan pengujian pengaruh tidak langsung, melalui variabel 
mediasi yang dianalisis menggunakan Sobel Test. Hasil uji pengaruh 
tidak langsung antar jalur variabel dapat dilihat pada Tabel 5.2.
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Tabel 5.2. Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tidak Langsung p-value Ket.
 Kearifan Lokal      Niat       Perilaku Lestari 0.00001738 Signifikan
Pembelajaran      Niat     Perilaku Lestari 0.00624378 Signifikan 
Sikap       Niat        Perilaku Lestari 0.18870294 Tidak Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung antar 
variabel pada Tabel 5.1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat signifikan dalam memediasi hubungan antara kearifan lokal 
dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat.

2. Niat signifikan dalam memediasi hubungan antara pembelajaran 
dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat.

3. Niat tidak signifikan dalam memediasi hubungan antara sikap 
dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat.

C. PERSEPSI MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP 

PELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN 

Masyarakat Hukum Adat menganggap hutan sebagai bagian 
dari kehidupan yang tak terpisahkan karena ketergantungan 
mereka yang sangat tinggi terhadap hutan secara perekonomian, 
baik untuk penyediaan makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan 
kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Berdasarkan hasil riset, secara 
keseluruhan masyarakat hukum adat memiliki persepsi positif dan 
sangat mendukung kelestarian hutan. Kearifan lokal mengenai 
pelestarian sumber daya hutan yang diperoleh secara turun – 
menurun dari nenek moyang masih erat dipertahankan sebagai 
pengatur kehidupan dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Hal 

Garis Tabelnya?

Jaraknya di rapatkan
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ini terlihat dari adanya hukum adat yang mengatur penggunaan 
hasil hutan untuk kehidupan, hutan hanya boleh dimanfaatkan 
dengan bijak atau tidak mengambil hasilnya dengan berlebihan. 
Hal ini diperkuat dengan adanya sangsi yang diberlakukan apabila 
hukum adat tersebut dilanggar.  Dari sebelas informan dalam riset 
ini, semuanya menyatakan bahwa hukum adat masih berlaku kuat 
bahkan apabila diketahui terdapat pelanggaran, hukum pertama 
untuk menyelesaikannya adalah hukum adat sebelum masuk 
kepada hukum pemerintahan. Hukum adat tersebut telah ada sejak 
nenek moyang mereka dan terus diturunkan dan dipertahankan 
hingga saat ini, walaupun belum dalam bentuk tertulis karena 
keterbatasan sumber daya manusia masyarakat hukum adat.

Berbagai upaya pembelajaran dalam bentuk program – 
program penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan baik 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun NGO bertujuan agar 
sumber daya hutan terjaga kelestariannya untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya kelangkaan sumber daya hutan di waktu 
yang akan datang serta perubahan iklim global dimana hal ini 
akan mengakibatkan cuaca ekstrim yang menyebakan terjadinya 
bencana. Persepsi masyarakat hukum adat mengenai pembelajaran 
juga positif, masyarakat hukum adat memandang bahwa hal 
tersebut sangat membantu menambah wawasan dan meningkatkan 
ketrampilan, khususnya dalam bidang alternatif mata pencaharian 
sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat. 

D. PERILAKU LESTARI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Riset ini dilakukan untuk menguji pengaruh kearifan lokal, 
pembelajaran dan sikap terhadap niat dan perilaku masyarakat 
hukum adat dalam melestarikan sumber daya hutan. Riset dilakukan 
pada masyarakat hukum adat yang pernah maupun sedang 



105

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

mendapatkan pembelajaran pelestarian sumber daya hutan dalam 
bentuk program penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan 
dari Pemerintah melalui organisasi KPH dan dari NGO baik lokal, 
nasional maupun internasional yang bermukim di sekitar kawasan 
hutan terpilih di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Berau, 
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. 

Riset ini mengunakan metode riset kombinasi (mix method) 

sequential explanatory atau metode riset yang menggabungkan 
metode riset kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana 
pada tahap pertama dilakukan dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode 
kualitatif. 

Teknik analisis data menggunakan metode Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan program komputer SmartPLS 3.2.6. Selain 
melakukan pengujian pengaruh langsung antar variabel, riset ini 
juga melakukan pengujian pengaruh tidak langsung antar variabel, 
yang dianalisis menggunakan perhitungan Sobel Test. Kemudian 
untuk memperdalam dan menghasilkan fakta yang lebih banyak 
terhadap fenomena riset, hasil analisis data juga diperoleh dari 
wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan 
(narasumber) terpilih, yakni tokoh masyarakat hukum adat yang 
dianggap mengetahui kondisi sosial masyarakat di desa/kampung 
setempat.

Kearifan lokal diukur dengan menggunakan indikator 
mikrosistem (KL1), mesosistem (KL2), eksosistem (KL3), 
makrosistem (KL4), kronosistem (KL5), sistem pengetahuan (KL6), 
kegiatan nyata (KL7), ingatan kolektif (KL8), rekognisi (Pengakuan) 
(KL9), penguatan (KL10). Setelah hasil pengujian validitas konstruk 
diketahui bahwa indikator eksosistem (KL3) dan kronosistem (KL5) 
tidak merefleksikan kearifan lokal sehingga harus dihilangkan 
(dropping) dan tidak digunakan lebih lanjut dalam riset ini.
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Pembelajaran diukur dengan menggunakan indikator 
pengajar (PB1), metode pembelajaran (PB2), materi pembelajaran 
(PB3) dan hasil pembelajaran (PB4). Setelah hasil pengujian validitas 
konstruk diketahui bahwa indikator hasil pembelajaran (PB4) tidak 
merefleksikan pembelajaran sehingga harus dihilangkan (dropping) 

dan tidak digunakan lebih lanjut dalam riset ini.

Sikap diukur dengan menggunakan indikator menerima 
(receiving) (SKP1), merespon (responding) (SKP2), menghargai 
(valuing) (SKP3) dan bertanggung jawab (responsible) (SKP4). Niat 
diukur dengan menggunakan indikator keinginan untuk mau 
memperhatikan stimulus tentang pelestarian sumber daya hutan 
yang diberikan (NT1), keinginan untuk memberikan respon terhadap 
stimulus tentang pelestarian sumber daya hutan yang diberikan 
(NT2), keinginan untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan 
atau mendiskusikan suatu masalah tentang pelestarian sumber 
daya hutan yang diberikan (NT3), keinginan untuk bertanggung 
jawab setelah menerima stimulus tentang pelestarian sumber daya 
hutan yang diberikan (NT4), keinginan untuk bersedia melakukan 
aktivitas di sekitar kawasan hutan berdasarkan azas pelestarian 
sumber daya hutan (NT5) dan keinginan untuk mematuhi norma 
– norma yang berlaku di masyarakat hukum adat mengenai 
pelestarian sumber daya hutan (NT6). Setelah hasil pengujian 
validitas konstruk diketahui bahwa indikator Keinginan untuk 
bertanggung jawab setelah menerima stimulus tentang pelestarian 
sumber daya hutan yang diberikan (NT4) tidak merefleksikan niat 
sehingga harus dihilangkan (dropping) dan tidak digunakan lebih 
lanjut dalam riset ini.

Perilaku lestari diukur dengan menggunakan indikator 
tindakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara 
pelestarian sumber daya hutan (PL1), kesadaran tentang pentingnya 
pelestarian sumber daya hutan (PL2), motivasi tentang pentingnya 
pelestarian sumber daya hutan (PL3), reaksi fisik yang dilakukan 
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untuk pelestarian sumber daya hutan (PL4), tindakan nyata yang 
dilakukan untuk pelestarian sumber daya hutan (PL5), mematuhi 
norma – norma yang berlaku di masyarakat hukum adat tentang 
pelestarian sumber daya hutan (PL6). Setelah hasil pengujian 
validitas konstruk diketahui bahwa indikator tindakan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang cara pelestarian sumber daya 
hutan (PL1) tidak merefleksikan perilaku lestari sehingga harus 
dihilangkan (dropping) dan tidak digunakan lebih lanjut dalam riset 
ini.

Konsep strategi pengelolaan sumber daya manusia yang 
tinggal disekitar kawasan hutan (masyarakat hukum adat) untuk 
melestarikan sumber daya hutan dibangun berdasarkan persepsi 
masyarakat hukum adat yang bersumber dari hasil wawancara 
mendalam terhadap tokoh masyarakat hukum adat yang dianggap 
mengetahui kondisi sosial masyarakat di desa/kampung setempat. 
Ketika luas dan potensi hutan makin menurun, kebutuhan sumber 
daya hutan makin meningkat, masalah sosial, ekonomi dan 
budaya masyarakat setempat seperti pengakuan hak-hak adat dan 
pembagian distribusi manfaat hutan makin merebak, maka strategi 
pengelolaan sumber daya manusia yang tinggal di sekitar kawasan 
hutan memiliki peranan penting untuk dapat lebih mendukung 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi 
lingkungan. 

1. Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Niat
Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) nilai koefisien jalur 

sebesar 0,261 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 
0,000, yang berarti signifikan pada α = 5%, yang menunjukkan 
bahwa kearifan lokal berpengaruh positif signifikan terhadap niat 
untuk berperilaku lestari pada masyarakat hukum adat. Pengaruh 
positif menunjukkan hubungan searah, artinya peneguhan kearifan 
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lokal akan berpengaruh terhadap niat masyarakat hukum adat 
untuk melestarikan sumber daya hutan. 

Indikator yang berpengaruh signifikan terhadap kearifan lokal 
adalah mikrosistem, mesosistem, makrosistem, kronosistem, sistem 
pengetahuan, kegiatan nyata, ingatan kolektif, rekognini atau 
pengakuan dan penguatan. Hasil wawancara dengan para kepala 
adat dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa kearifan lokal 
mengenai pelestarian sumber daya hutan sebagai warisan yang 
diperoleh secara turun – menurun dari nenek moyang masih erat 
dipertahankan sebagai pengatur kehidupan dalam pemanfaatan 
sumber daya hutan. Hal ini diperkuat dengan masih adanya hukum 
adat yang mengatur tentang penggunaan hasil hutan yang masih 
berlaku di komunitas masyarakat hukum adat. Sangsi adat akan 
diterima apabila ditemukan masyarakat yang melanggar hukum 
adat tersebut. Bagi masyarakat hukum adat, hutan merupakan 
gudang kehidupan, oleh karena itu harus dipelihara sehingga tidak 
terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu 
sendiri. Hal ini berarti bahwa niat masyarakat hukum adat untuk 
melestarikan sumber daya hutan dipengaruhi oleh kearifan lokal 
yang diwariskan secara turun – temurun dan masih dipertahankan 
hingga saat ini.

Hasil riset ini didukung oleh teori kognitif sosial (Bandura, 
1986) yang menyatakan bahwa lingkungan memang membentuk 
perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Manusia digerakkan 
tidak oleh tekanan batin, akan tetapi oleh faktor eksternal. Teori 
kognitif sosial, didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial 
maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai 
motivasi, emosi, dan tindakan manusia.

Hasil riset ini juga didukung oleh teori human ecology 

(Bronfenbrenner, 1979), yang memberi cara pandang bahwa terdapat 
hubungan timbal – balik antara lingkungan dengan tingkah-laku. 
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Lingkungan dapat memengaruhi tingkah-laku atau sebaliknya, 
tingkah-laku juga dapat memengaruhi lingkungan. Penekanan 
teori ini adalah adanya setting dalam lingkungan. Lingkungan 
tersusun atas struktur-struktur yang saling memengaruhi di 
mana dalam struktur-struktur tersebut terdapat setting-setting 
tertentu pula. Teori ini adalah pengakuan adanya set tingkah-laku 
(behavioral setting) yang dipandang sebagai faktor tersendiri dalam 
sebuah interaksi sosial. Set tingkah-laku yang dimaksud di sini 
adalah set tingkah-laku kelompok (bukan tingkah-laku individu) 
yang terjadi sebagai akibat kondisi lingkungan tertentu (physical 

milleu). Set tingkah-laku ini muncul sebagai respon dari kondisi 
lingkungan yang ada. Kearifan lokal mewujud dalam kebiasaan-
kebiasaan masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama 
mengenai sesuatu.  Pemahaman bersama mengenai sesuatu itu 
terbentuk dari proses yang sama pula di mana mereka berinteraksi 
dalam lingkungan yang sama. Pemahaman yang sama mengenai 
sesuatu ini dapat terjadi karena pada dasarnya setiap lingkungan 
pasti memiliki setting tertentu mengenai hubungan-hubungan 
ideal kelompok mereka. Setting inilah sebenarnya yang menjadi 
ruh dari tingkah-laku masyarakat (Ridwan, 2007). 

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset Indrawardana (2012), 
yang melakukan riset mengenai kearifan lokal adat masyarakat 
Sunda dalam hubungan dengan lingkungan alam. Hasil risetnya 
menyatakan bahwa masyarakat Kanekes, seperti masyarakat 
Sunda lainnya memandang bahwa lingkungan alam bukanlah 
sesuatu yang harus ditundukkan, melainkan harus dihormati, 
dipelihara, dan dirawat. Pada hakekatnya sikap masyarakat Sunda 
dalam hubungannya dengan alam, lebih bersifat menyesuakan diri 
dengan alam.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset Rahu (2014) yang 
melakukan studi eksplorasi warisan kearifan lokal pada masyarakat 
adat Dayak Kapuas dalam menjaga dan mengelola hutan dan 
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lingkungan hidup, yaitu Kaleka. Riset ini menyatakan bahwa 
Kaleka adalah sistem manajemen kebun yang disampaikan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat Dayak Kapuas. 
Responden tidak menginginkan perubahan atau konversi Kaleka 
menjadi perkebunan kelapa sawit. Mengubah keanekaragaman 
tumbuhan di Kaleka ke kelapa sawit adalah tabu karena itu berarti 
bahwa mereka tidak menghormati leluhur yang menciptakan 
Kaleka.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset Kongprasertamorn 
(2007) yang berjudul “Local Wisdom, Environmental Protection And 

Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, 
Phetchaburi Province, Thailand”, Kearifan Lokal, Perlindungan 
Lingkungan Dan Pengembangan Masyarakat: Petani Kerang Di 
Tambon Bangkhunsai, Provinsi Phetchaburi, Thailand. Riset ini 
bertujuan untuk berkontribusi dan meningkatkan pengetahuan 
tentang hubungan antara kearifan lokal tentang perlindungan 
lingkungan dan pengembangan masyarakat. Untuk menguji 
hubungan kearifan lokal terhadap perlindungan lingkungan dan 
pengembangan masyarakat, yang pada dasarnya difokuskan pada 
petani kerang di Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, 
Thailand. Hasil Riset menyatakan bahwa nelayan lokal dari Tambon 
Bangkhunsai menyadari bahwa sangat penting untuk melindungi 
lingkungan lokal dalam rangka untuk memastikan bahwa ada 
sumber daya kerang berkelanjutan untuk menyediakan makanan 
dan pendapatan bagi masyarakat.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan 
oleh Burirat et al (2010), yang melakukan kajian kearifan lokal 
pengelolaan hutan pada komunitas Ban Nong Hua Khon Distrik 
Samat, Provinsi Roi-Et, Thailand. Hasil riset yang dilakukan dengan 
target grup populasi sebanyak 90, termasuk 36 orang pembelajar 
lokal dan 60 masyarakat pengguna hutan, melalui metode seleksi 
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purposive ini menyatakan bahwa Pengelolaan hutan komunitas 
Ban Nong Hua Khon bergantung pada sistem konvensional orang 
– orang desa yaitu dengan kayakinan terhadap roh – roh leluhur 
(Phi Pu Ta) dan ada pemimpin formal dan informal menyiapkan 
aturan untuk merawat dan melindungi hutan dengan orang – orang 
desa yang siap untuk membawa hasil hutan yang akan digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Ada transfer kearifan lokal dalam 
keadaan saling menguntungkan dan saling ketergantungan dengan 
mendirikan kelompok – kelompok pemuda untuk konservasi hutan 
masyarakat untuk mengurus dan mencari ilmu dari hutan.

2. Pengaruh Pembelajaran terhadap Niat
Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa 

nilai koefisien jalur sebesar 0,206 (positif), dengan nilai signifikansi 
(p-value) sebesar 0,006, yang berarti signifikan pada α = 5%. Koefisien 
bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara pembelajaran 
dengan niat untuk berperilaku lestari masyarakat hukum adat. 
Hal ini dapat diartikan bahwa memberikan pembelajaran dapat 
meningkatkan niat masyarakat untuk melestarikan sumber daya 
hutan.

Indikator yang berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran 
adalah pengajar, metode pembelajaran dan materi pembelajaran. 
Hasil wawancara dengan para kepala adat dan tokoh masyarakat 
mengungkapkan bahwa pembelajaran baik melalui penyuluhan, 
pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
NGO sangat bermanfaat menambah wawasan dan ketrampilan 
melestarikan sumber daya hutan. Hal ini disebabkan masyarakat 
memahami akan tujuan pembelajaran yang diberikan, yaitu 
membangun kesadaran dan menambah motivasi masyarakat akan 
pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya hutan, serta 
manfaat yang akan diperoleh jika kelestarian hutan dapat dijaga. 
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Hasil riset ini juga didukung oleh teori kognitif oleh Piaget 
(1980). Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi 
dan pemahaman. Belajar tidak selalu berbentuk perubahan tingkah 
laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang 
telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. 
Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses 
internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, 
emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.

Riset ini juga didukung oleh teori pembelajaran konstruktivisme 
teori humanistik. Teori humanistik tertuju pada masalah bagaimana 
tiap individu dipengaruhi dan dan dibimbing oleh maksud-maksud 
pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman 
mereka sendiri. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan 
pada materi – materi pembelajaran yang bersifat pembentukan 
kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap 
fenomena sosial (Thobroni, 2015:134).

Hasil riset ini sejalan dengan hasil Riset Arbuthnott (2008) 
melakukan riset yang berjudul “Education For Sustainable 
Development Beyond Attitude Change”. Riset ini dilakukan dengan 
melakukan review dari Riset – Riset relevan, yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh program pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan (Education for Suistainable Development 
/ ESD) yang dirancang untuk mengubah sikap dan nilai-nilai 
terhadap alam dan lingkungan. Hasil riset ini menyatakan bahwa 
pengetahuan tentang proses pemeliharaan ekologi dan gangguan 
terhadapnya melalui aktivitas manusia adalah penting, terutama 
untuk memotivasi perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang terkait 
dengan ESD. Bagi mereka yang memiliki sikap mendukung aksi 
berkelanjutan, program ESD yang mencakup strategi menargetkan 
karakteristik pribadi atau kekhususan niat dapat membantu untuk 
lebih berhasil menerjemahkan niat menjadi tindakan.
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Hasil riset ini juga sejalan dengan riset Effeney dan Davis 
(2013) melakukan riset yang berjudul “Education for Sustainability: A 
Case Study of Pre – service Primary Teachers’ Knowledge and Efficacy”. 
Riset yang dilakukan adalah dengan menguji hubungan antara 
pengetahuan dan keberhasilan untuk mengajarkan kelestarian 
lingkungan dengan sampel sebanyak 266 guru sekolah dasar pra-
servis, pada universitas metropolitan di Australia. Para peserta 
pada umumnya percaya yakin dan percaya diri atas kemampuan 
mereka untuk terlibat dengan pendidikan untuk kelestarian 
lingkungan dengan meningkatkan efikasi diri dan peningkatan 
tingkat kesadaran yang mereka miliki.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh 
Frisk dan Larson (2011) dengan judul “Educating for Sustainability: 
Competencies & Practices for Transformative Action”, Pendidikan untuk 
kelestarian lingkungan: kompetensi dan praktek untuk tindakan 
transformatif. Riset yang dilakukan adalah dengan mereview riset 
– riset sebelumnya yang bertujuan untuk mengintegrasikan riset – 
riset perubahan perilaku dan kompetensi kelestarian lingkungan 
dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang efektif untuk 
tindakan transformatif. Frisk dan Larson menyatakan bahwa untuk 
mencapai masa depan yang berkelanjutan mensyaratkan bahwa 
individu mengadopsi nilai-nilai yang berbeda, sikap, kebiasaan, 
dan perilaku, yang sering dipelajari dan ditanamkan di usia muda.

3. Pengaruh Sikap Terhadap Niat
Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa 

nilai koefisien jalur sebesar 0,168 (positif), dengan nilai dengan 
p-value sebesar 0,372, yang berarti tidak signifikan pada α = 5%. 
Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis 3 (H3) yang menyatakan 
bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku lestari 
pada masyarakat hukum adat, ditolak. Koefisien bertanda positif 
menunjukkan hubungan searah antara sikap dengan niat untuk 
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berperilaku lestari masyarakat hukum adat. Hal ini dapat diartikan 
bahwa sikap masyarakat menyadari dan mendukung pelestarian 
sumber daya hutan tidak menjamin masyarakat hukum adat berniat 
untuk melestarikan sumber daya hutan.

Hasil wawancara dengan para kepala adat dan tokoh 
masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya 
mendukung kegiatan pelestarian sumber daya hutan, karena 
kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada hutan.  
Akan tetapi masyarakat hukum adat merasa kecewa karena pada 
wilayah hutan adat mereka telah banyak berubah menjadi kawasan 
hutan produksi (HPH) maupun kebun sawit. Disamping itu, 
masyarakat juga mengaharapkan dukungan untuk meningkatkan 
perekonomian, baik dengan peningkatan infrastruktur seperti akses 
jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta bentuk program 
pendampingan yang konkrit atau tuntas yang diharapkan sebagai 
solusi alternatif mata pencaharian masyarakat untuk meningkatkan 
perekonomian. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi kesadaran 
dan dukungan masyarakat hukum adat untuk melestarikan sumber 
daya hutan menurun akibat kurangnya dukungan dari pemerintah 
terhadap masyarakat hukum adat, masyarakat diminta untuk 
menjaga dan melestarikan hutan namun tidak didukung dengan 
fasilitas maupun sarana serta prasarana penunjang yang memadai. 
Kemudian bentuk pembelajaran baik berupa penyuluhan, pelatihan 
dan pendampingan yang diberikan selama ini yang tidak konkrit, 
yaitu tidak dibarengi dengan instrumen sarana dan prasarana 
pendukung. 

Apabila individu mengalami atau merasakan adanya hambatan 
yang dapat mengganggu kebebasannya dalam menyatakan sikap 
yang sesungguhnya atau bila individu merasakan adanya ancaman 
fisik maupun ancaman mental yang dapat terjadi pada dirinya 
sebagai akibat pernyataan sikap yang hendak dikemukakanya 
maka apa yang diekspresikan oleh individu sebagai perilaku lisan 
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atau perbuatan itu sangat tidak mungkin sejalan dengan sikap 
hati nuraninya, bahkan dapat sangat bertentangan dengan apa 
yang dipegangnya sebagai suatu keyakinan (belief). Ancaman fisik 
yang timbul akibat dinyatakanya sikap murni secara terbuka dapat 
berupa hukuman fisik langsung, permusuhan, tersingkirkan dari 
pergaulan sosial, pengrusakan, atau bentuk – bentuk perlakuan lain 
yang diterima dari sesama anggota masyarakat atau dari penguasa 
(Azwar, 2015:12).

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan 
bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang 
diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku 
apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan 
motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut 
membentuk norma subjektif dalam individu. Kontrol perilaku 
ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu 
mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku 
yang bersangkutan (Azwar, 2015:12).

Hasil Riset ini tidak sejalan dengan teori Reasoned Action. Teori 

Reasoned Action menyatakan bahwa perilaku (behavior) seseorang 
tegantung pada minatnya (intention), sedangkan minat untuk 
berperilaku tergantung pada sikap (attitude) dan norma subjektif 
(subjective norm) atas perilaku (Dharmmesta, 1998: 90).

Hasil riset ini juga tidak sejalan dengan theory of planned 

behavior atau teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa niat 
untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap 
(attitude), (2) norma subjektif (subjective norm) dan (3) persepsi kontrol 
keperilakuan (perceived behavior control) (Ajzen,1991: 180). Inti teori 
perilaku terencana tetap berada pada faktor intentsi perilaku namun 
determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang 
bersangkutan dan norma – norma subjektif) melainkan tiga dengan 
diikut sertakannya aspek kontrol perilaku yang dihayati (perceived 

behavorial control). 
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Dalam risetnya, defininisi Petty dan Caioppo (1986) mengatakan 
sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya 
sendiri, orang lain, objek, atau isyu – isyu (Petty dan Caioppo, 1986 
dalam Azwar, 2015 : 6). Hasil kajian review riset psikologi yang 
dilakukan oleh Arbuthnott (2008) menyatakan bahwa fenomena 
riset psikologi menunjukkan korelasi yang lemah antara sikap dan 
perilaku.

Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset Tekkaya, Kilic dan 
Sahin (2011) yang melakukan Riset studi dengan judul “Perilaku 
Daur Ulang Calon Guru: Dengan Model Pendekatan Teori Perilaku 
Terencana”. Riset ini dilakukan pada 232 calon guru di dua 
universitas yang dipilih di Turki. Temuan riset ini menunjukkan 
bahwa sikap yang mendukung dan norma subjektif, serta kontrol 
perilaku yang lebih besar cenderung memiliki niat kuat untuk 
terlibat dalam perilaku daur ulang.

Hasil riset ini juga tidak sejalan dengan hasil temuan Riset 
Shariff, Amran dan Goh (2012) dalam risetnya yang berjudul 
“Determinants Of Behavioural Intention On Sustainable Food Consumption 
Among Consumers’ Of Low Income Group: Empirical Evidence From 
Malaysia” yang menunjukkan bahwa sikap, merasakan hambatan, 
pengetahuan merupakan penentu yang memengaruhi niat perilaku 
konsumen pada konsumsi pangan yang berkelanjutan. Kemudian 
ada hubungan positif dan signifikan antara sikap dan pengetahuan 
terhadap niat perilaku konsumsi pangan yang berkelanjutan, serta 
ada hubungan negatif dan signifikan antara merasakan hambatan 
dan niat perilaku konsumsi pangan yang berkelanjutan. 

Hasil riset ini tidak sejalan dengan temuan Riset Shariff, 
Amran dan Goh (2012) dalam risetnya yang berjudul “Determinants 

Of Behavioural Intention On Sustainable Food Consumption Among 
Consumers’ Of Low Income Group: Empirical Evidence From Malaysia”. 
Hasil risetnya menunjukkan bahwa sikap, merasakan hambatan, 
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pengetahuan merupakan penentu yang memengaruhi niat perilaku 
konsumen pada konsumsi pangan yang berkelanjutan.

4. Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Perilaku Lestari
Hasil pengujian hipotesis 4 (H4) nilai koefisien jalur sebesar 

0,175 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,002, yang 
berarti signifikan pada α = 5%, yang menunjukkan bahwa kearifan 
lokal berpengaruh positif terhadap perilaku lestari masyarakat 
hukum adat. Pengaruh positif menunjukkan hubungan searah, 
artinya peneguhan kearifan lokal akan berpengaruh pada perilaku 
masyarakat hukum adat dalam melestarikan sumber daya hutan. 
Hasil pengujian tidak langsung dari kearifan lokal terhadap perilaku 
lestari melalui niat sebagai variabel mediasi, juga menemukan 
adanya hubungan yang signifikan. Sebagaimana hasil wawancara 
dengan para kepala adat dan tokoh masyarakat mengungkapkan 
bahwa kearifan lokal mengenai pelestarian sumber daya hutan 
sebagai warisan yang diperoleh secara turun – menurun dari nenek 
moyang masih erat dipertahankan sebagai pengatur perilaku 
kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan, 
yang diatur melalui hukum adat dan adanya sangsi yang diterima 
apabila ditemukan pelanggaran terhadap hukum adat tersebut. Hal 
ini dapat diartikan bahwa perilaku masyarakat hukum adat untuk 
melestarikan sumber daya hutan dipengaruhi oleh kearifan lokal 
yang diwariskan secara turun – temurun dan masih dipertahankan 
hingga saat ini.

Riset ini sejalan dengan teori ekologi manusia (Human Ecology 

Theory) oleh Bronfenbrenner (1917). Teori ekologi - manusia 
berparadigma lingkungan menyatakan bahwa perilaku seseorang 
tidak berdiri sendiri, melainkan dampak dari interaksi orang yang 
bersangkutan dengan lingkungan di luarnya. Dalam teori ekologi-
manusia hubungan manusia dengan lingkungannya (sumber daya 
alamnya) dijelaskan oleh Merchant (1996) dalam ICRAF (2001: 2) 
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sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang 
mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda. Pada masyarakat 
adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi- 
generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam 
lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. 
Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi 
dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma 
yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman 
hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini 
disebut Society in Self (Lingkungan di dalam Diri Sendiri) (ICRAF, 
2001:2). 

Riset ini juga sejalan dengan teori kognitif sosial (Bandura, 
1986) yang menyatakan bahwa lingkungan memang membentuk 
perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Manusia digerakkan 
tidak oleh tekanan batin, akan tetapi oleh faktor eksternal. Teori 
kognitif sosial, didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial 
maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai 
motivasi, emosi, dan tindakan manusia.

Riset ini juga sejalan dengan teori Teori Perilaku Terencana 
atau TPB (Theory of Planned Behavior), teori perilaku terencana 
menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 
keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama 
(Ajzen, 1981). Menurut teori perilaku terencana dalam Azwar (2015: 
13) keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku 
yang bersangkutan di masa lalu, dapat juga dipengaruhi oleh 
informasi tak langsung mengenai perilaku itu misalkan dengan 
melihat teman atau orang lain yang pernah melakukannya, dan 
dapat juga dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang mengurangi 
atau menambah kesan kesukaran untuk melakukan perbuatan 
yang bersangkutan.
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Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Burirat 
et al (2010) yang melakukan studi kearifan lokal dalam pengelolaan 
hutan pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di daerah Nong 
Hua Khon, Tambon Nong Muen Than, Distrik Samat, Provinsi 
Roi-Et, Thailand. Hasil riset ini menyatakan bahwa pengelolaan 
hutan komunitas Ban Nong Hua Khon bergantung pada sistem 
konvensional orang – orang desa yaitu dengan kayakinan terhadap 
roh – roh leluhur (Phi Pu Ta) dan ada pemimpin formal dan 
informal menyiapkan aturan untuk merawat dan melindungi 
hutan dengan orang – orang desa yang siap untuk membawa hasil 
hutan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 
transfer kearifan lokal dalam keadaan saling menguntungkan dan 
saling ketergantungan dengan mendirikan kelompok – kelompok 
pemuda untuk konservasi hutan masyarakat untuk mengurus 
dan mencari ilmu dari hutan, dan ada sebuah organisasi untuk 
memantau bagaimana menggunakan manfaat dari hutan dengan 
aturan yang jelas, regulasi dan peran, struktur kerja tapi tidak 
ditulis secara lisan. Orang-orang di desa telah menerima sampai 
menjadi perilaku yang mengarah pada tradisi dan cara hidup. Ini 
adalah bukti bahwa orang-orang di masyarakat bekerja sama dalam 
konservasi hutan masyarakat dan mereka bisa mempertahankan 
itu. Dengan demikian sumber daya alam akan terus terjaga dan 
planet bumi hijau akan terwujud.

5. Pengaruh Pembelajaran terhadap Perilaku Lestari
Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) nilai koefisien jalur 

sebesar 0,287 (positif), dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 
0,005, yang berarti signifikan pada α = 5%, yang menunjukkan bahwa 
pembelajaran berpengaruh terhadap perilaku lestari masyarakat 
hukum adat. Pengaruh positif menunjukkan hubungan searah 
antara pembelajaran dengan perilaku lestari masyarakat hukum 
adat, hal ini dapat diartikan bahwa memberikan pembelajaran dapat 
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meningkatkan perilaku masyarakat untuk melestarikan sumber 
daya hutan. Hasil pengujian tidak langsung dari pembelajaran 
terhadap perilaku lestari melalui niat sebagai variabel mediasi, 
juga menemukan adanya hubungan yang signifikan. Sebagaimana 
hasil wawancara dengan para kepala adat dan tokoh masyarakat 
mengungkapkan bahwa pembelajaran baik melalui penyuluhan, 
pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
NGO sangat bermanfaat menambah wawasan dan ketrampilan 
melestarikan sumber daya hutan. Hal ini disebabkan masyarakat 
memahami akan tujuan pembelajaran yang diberikan, yaitu 
membangun kesadaran dan menambah motivasi masyarakat akan 
pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya hutan, serta 
manfaat yang akan diperoleh jika kelestarian hutan dapat dijaga.

Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh 
Frisk dan Larson (2011) dengan judul “Educating for Sustainability: 
Competencies & Practices for Transformative Action”, Pendidikan untuk 
kelestarian lingkungan: kompetensi dan praktek untuk tindakan 
transformatif. Riset yang dilakukan adalah dengan mereview 
hasil – hasil riset yang dilakukan pada pendidikan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku untuk menjadi 
perilaku yang pro – lingkungan atau berperilaku lestari. Tujuan 
dari riset yang dilakukan adalah untuk mengintegrasikan riset – 
riset perubahan perilaku dan kompetensi kelestarian lingkungan 
dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang efektif 
untuk tindakan transformatif. Hasil review menunjukkan bahwa 
upaya pendidikan yang telah dilakukan selama ini tidak memadai 
untuk mencapai tindakan transformatif, khususnya dikalangan 
pelajar. Kurangnya keberhasilan dalam program pendidikan 
terkait kelestarian lingkungan setidaknya sebagian karena asumsi 
yang salah tentang pengetahuan yang secara otomatis mengarah ke 
tindakan, dan lebih lanjut, metode informasi intensif yang berfokus 
terutama pada pengetahuan deklaratif tentang bagaimana sistem 
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lingkungan bekerja, karena perilaku yang berkelanjutan termotivasi 
oleh lebih dari informasi deklaratif.

Riset ini sejalan dengan riset Eliam dan Trop (2012) yang 
melakukan riset mengenai sikap lingkungan; perilaku lingkungan; 
pengaruh lingkungan; pengaruh antar generasi; komunitas 
pendidikan lingkungan; dan pendidikan berbasis masyarakat yang 
dilakukan pada sekolah dengan program pendidikan lingkugan 
di Israel, dimana riset ini dilakukan dengan dua studi terpisah 
yaitu terhadap anak – anak dan dewasa. Tujuan Studi pertama 
yang dilakukan di tahun 2007 – 2009, adalah untuk mengevaluasi 
pengaruh sekolah lingkungan pada komunitas mereka. Tujuan 
dari studi kedua, yang dilakukan di tahun-tahun 2009 – 2010, 
adalah untuk menilai bagaimana berbagai pengalaman formatif 
memengaruhi sikap lingkungan dan perilaku orang dewasa di Israel. 
Hasil riset menunjukkan bahwa pengaruh terhadap perilaku ramah 
lingkungan pada orang tua: sekolah sangat sukses memberikan 
pengaruh langsung terhadap perilaku ramah lingkungan orang 
tua dan dalam menciptakan pengaruh tidak langsung melalui 
upaya antar generasi untuk memengaruhi perilaku, selanjutnya 
pengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan pada siswa: 
sekolah lingkungan sukses dalam memengaruhi perilaku ramah 
lingkungan siswa.

6. Pengaruh Sikap terhadap Perilaku Lestari
Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan 

menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,287 (negatif), dengan 
nilai dengan p-value sebesar 0,177, yang berarti tidak signifikan 
pada α = 5%. Koefisien bertanda negatif menunjukkan hubungan 
berlawanan arah antara sikap dengan perilaku lestari masyarakat 
hukum adat.  Hasil pengujian tidak langsung dari sikap terhadap 
perilaku lestari melalui niat sebagai variabel mediasi, juga 
menemukan niat tidak signifikan dalam memediasi hubungan 
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antara sikap dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat. Hal 
ini dapat diartikan bahwa sikap masyarakat tetap menyadari dan 
mendukung pelestarian sumber daya hutan namun tidak menjamin 
masyarakat hukum adat akan berperilaku lestari.

Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan para kepala 
adat dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat 
sebenarnya mendukung kegiatan pelestarian sumber daya hutan, 
karena kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung 
pada hutan. Akan tetapi masyarakat hukum adat merasa kecewa 
karena pada wilayah hutan adat mereka telah banyak berubah 
menjadi kawasan hutan produksi (HPH) maupun kebun sawit. 
Masyarakat juga mengharapkan dukungan untuk meningkatkan 
perekonomian berupa alternatif mata pencaharian. Hal ini dapat 
diartikan bahwa sikap mendukung masyarakat hukum adat 
untuk melestarikan sumber daya hutan tidak berarti berperilaku 
lestari karena masyarakat hukum adat merasa kurang dukungan 
dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat, masyarakat 
diminta untuk menjaga dan melestarikan hutan namun tidak 
didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai. Kemudian 
bentuk pembelajaran baik berupa penyuluhan, pelatihan dan 
pendampingan yang diberikan selama ini yang tidak konkrit, 
yaitu program yang tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana 
pendukung. Kondisi geografis daerah tempat tingal masyarakat 
hukum adat yang terisolir selama puluhan tahun membuat keadaan 
sosial, ekonomi dan infrastruktur tertinggal jauh, 

Breckler dan Wiggins (1989) dalam Baron dan Byrne (1991:138) 
dalam definisi mereka mengenai sikap mengatakan bahwa sikap 
yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh 
langsung terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh langsung tersebut 
lebih berupa predisposisi perilaku yang akan direalisaasikan hanya 
apabila kondisi dan situasi memungkinkan. Kondisi apa, waktu apa, 
dan situasi bagaimana saat individu itu harus mengekspresikan 
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sikapnya merupakan sebagaian dari determinan – determinan 
yang sangat berpengaruh terhadap kosnistensi antara sikap dengan 
pernyataannya dan antara pernyataan sikap dengan perilaku.

Apabila individu berada dalam situasi yang betul – betul 
bebas dari berbagai bentuk tekanan atau hambatan yang dapat 
mengganggu ekspresi sikapnya maka dpat diharapkan bahwa 
bentuk – bentuk perilaku yang ditampakkannya merupakan 
ekspresi sikap yang sebenarnya. Artinya, potensi reaksi yang sudah 
terbentuk dalam diri individu itu akan muncul berupa perilaku 
aktual sebagai cerminan sikap yang sesungguhnya terhadap 
sesuatu.

Riset ini tidak sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior 

atau Teori Perilaku Terencana yang merupakan pengembangan 
lebih lanjut dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 

(Ajzen, 1991:181). Dengan mencoba melihat antesenden penyebab 
perilaku volisional (perilaku yang dilakukan atas keinginan sendiri), 
teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap memengaruhi 
perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan 
beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, 
perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap 
yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku di pengaruhi tidak 
hanya oleh sikap tapi juga oleh norma – norma subjektif (subjective 
norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang rang lain inginkan 
agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama 
norma – norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk 
berperilaku tertentu. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa 
seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang 
perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin 
agar ia melakukannya.

Disamping berbagai faktor penting seperti hakikat stimulus 
itu sendiri, latar belakang individu, motivasi, status kepribadian, 
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dan sebagainya, sikap individu ikut memegang peranan dalam 
menentukan bagaimanakah perilaku seseorang di lingkungannya. 
Pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan memengaruhi 
sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap 
dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar individu akan 
membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan 
bentuk perilaku seseorang (Azwar, 2015:14).

Hasil riset ini tidak sejalan dengan hasil riset Arbuthnott (2008) 
dengan melakukan review dan artikel editorial dari riset – riset 
relevan. Arbuthnott (2008) menyatakan bahwa dalam fenomena 
riset psikologis terdapat korelasi yang lemah antara sikap dan 
perilaku. Hasil riset menunjukkan bahwa korelasi sikap – perilaku 
dimediasi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi kontekstual 
seperti ketidaknyamanan dan faktor pribadi seperti kebiasaan.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset Eliam dan Trop (2012) 
yang melakukan riset dengan judul “Environmental Attitudes 
and Environmental Behavior—Which Is the Horse and Which Is the 

Cart?”. Riset dilakukan di Israel dengan dua studi terpisah yaitu 
terhadap anak – anak dan dewasa, dengan membandingkan duat 
studi yaitu pada siswa dan orang tua siswa. Tujuan Studi pertama 
yang dilakukan di tahun 2007 – 2009, adalah untuk mengevaluasi 
pengaruh sekolah lingkungan pada komunitas mereka. Tujuan 
dari studi kedua, yang dilakukan di tahun-tahun 2009 – 2010, 
adalah untuk menilai bagaimana berbagai pengalaman formatif 
memengaruhi sikap lingkungan dan perilaku orang dewasa di Israel.  
Hasil riset menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan tidak berarti 
merepresentasikan perilaku. Orang dewasa lebih rentan terhadap 
pengaruh pada perilaku mereka daripada pengaruh pada sikap 
mereka. Penerapan analisis cluster menunjukkan bahwa dalam hal 
kerentanan terhadap pengaruh, sikap orang dewasa dalam sampel 
konsisten dengan metafora “rock bottom commitments’’, sedangkan 
perilaku lebih rentan untuk dipengaruhi.
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Sekolah lingkungan di Israel lebih efektif dalam memengaruhi 
perilaku orang tua secara langsung dari pada memengaruhi sikap 
mereka secara langsung. Di antara orang dewasa, strategi yang 
berbeda perlu digunakan untuk memengaruhi sikap dan untuk 
memengaruhi perilaku; dan Di antara orang dewasa, strategi 
pendidikan formal konvensional dapat mencapai pengaruh pada 
perilaku yang lebih mudah daripada apa yang dapat mereka capai 
pengaruh pada sikap. 

7. Pengaruh Niat terhadap Perilaku Lestari
Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,317 (positif), dengan nilai signifikansi 
(p-value) sebesar 0,000, yang berarti signifikan pada α = 5%. 
Koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara 
niat dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat, artinya bahwa 
semakin kuat niat untuk melestarikan sumber daya hutan maka 
akan berpengaruh terhadap perilaku lestari masyarakat hukum 
adat. Steg dan Vleg (2008) menyatakan bahwa kualitas lingkungan 
sangat tergantung pada pola perilaku manusia.

Hasil riset ini didukung oleh teori Teori Tindakan Beralasan 
(Theory of Reasoned Action) (Ajzen, 1991). Dengan mencoba melihat 
antesenden penyebab perilaku volisional (perilaku yang dilakukan 
atas keinginan sendiri), secara sederhana teori ini mengatakan 
bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia 
memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang 
lain ingin agar ia melakukannya.

Hasil riset ini juga sejalan dengan teori Teori Perilaku 
Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior). Dalam TPB, sikap, 
norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan 
melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku 
merupakan hasil dari penilaian keyakinan – keyakinan dari 
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individu, baik sebagai secara positif maupun negatif. Teori Perilaku 
Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) didasarkan 
pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan 
menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara 
sistematis (Achmat, 2010). Orang memikirkan implikasi dari 
tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan 
atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. 

Morris et al. (2012) dalam jurnal kehutanan menyatakan bahwa 
Theory of Planned Behaviour (TPB/Teori Perilaku Terencana) adalah 
salah satu teori perilaku paling banyak dikutip dan diterapkan. 
TPB merupakan teori yang memiliki kekerabatan saling terkait 
erat yang mengadopsi pendekatan kognitif untuk menjelaskan 
perilaku yang berpusat pada sikap dan keyakinan individu. TPB 
(Ajzen 1985, 1991; Ajzen dan Madden 1986) merupakan evolusi dari 
Theory of Reasoned Action (Teori Perilaku Beralasan / TRA) (Fishbein 
dan Ajzen 1975) yang mengemukakan niat untuk bertindak sebagai 
prediktor terbaik dari sebuah perilaku. Niat itu sendiri merupakan 
hasil dari kombinasi sikap terhadap perilaku.

Hasil riset ini juga sejalan riset yang dilakukan oleh Tekkaya, Kilic 
dan Sahin (2011) dengan judul riset: “A Study On Teacher Candidates’ 
Recycling Behaviors: A Model Approach With The Theory Of Planned 
Behavior”. Studi pada Perilaku Daur Ulang Calon Guru: Dengan 
Model Pendekatan Teori Perilaku Terencana. Riset ini menunjukkan 
bahwa TPB merupakan kerangka kerja yang menjanjikan untuk 
memprediksi perilaku daur ulang calon guru Turki. Hasil riset 
melalui analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku daur ulang 
dapat diprediksi dengan niat perilaku, menjelaskan 25% dari 
varians. Selain itu, niat yang kuat dapat menghasilkan perilaku 
daur ulang. Dan dari temuan; beberapa informasi tentang faktor-
faktor penentu yang signifikan dari perilaku daur ulang calon 
guru Turki serta faktor yang terkait dengan ketidaknyamanan daur 
ulang dapat diturunkan. Riset ini menunjukkan bahwa TPB juga 



127

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

merupakan kerangka kerja yang menjanjikan untuk memprediksi 
perilaku daur ulang calon guru Turki.

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset jackson (2005) yang 
melakukan riset di berbagai wilayah di Inggris tentang bagaimana 
pola perilaku ramah lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat 
agar berperilaku berkelanjutan melalui tindakan konsumsi. Hasil 
risetnya menyatakan bahwa mengubah perilaku adalah sulit, dan 
pilihan untuk mengubah perilaku tersebut dipengaruhi oleh moral, 
normatif, emosional, faktor sosial, serta kondisi yang memadai 
dan memaksa kebiasaan, dan (kemudian disebut) pertimbangan 
rasional dan niat. Hal ini terbukti dengan tegas pada hasil Riset ini.  

Hasil riset ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh 
Fonllem et al. (2013) terhadap 807 responden yang terdiri dari 
mahasiswa Meksiko di sepuluh universitas dari empat kota 
Meksiko mengenai suistainable behavior atau perilaku lestari 
yang berjudul Assessing Sustainable Behavior and its Correlates: A 
Measure of Pro-Ecological, Frugal, Altruistic and Equitable Actions. 
Riset ini bertujuan adalah untuk menguji model keterkaitan 
antara aspek yang diusulkan untuk perilaku berkelanjutan/lestari 
(suistainable behavior/SB), yaitu: (pro-ekologi, hemat, altruistik, 
dan tindakan yang adil) yang memungkinkan munculnya faktor 
orde kedua (SB) sebagai tujuan pertama. Kemudia tujuan kedua 
adalah untuk menguji hubungan antara faktor orde kedua dan 
niat untuk bertindak dengan cara pro-berkelanjutan. Kemudian 
tujuan ketiga dalam pengujiannya menyiratkan bahwa hubungan 
antara perilaku yang berkelanjutan/lestari dan kebahagiaan 
dilaporkan oleh responden. Hasil riset menyatakan bahwa data 
riset yang dihasilkan menunjukkan ketepatan dari berkelanjutan-
perilaku faktor tingkat tinggi terdiri dari perilaku pro-ekologi, 
hemat, altruistik, dan adil. Perilaku yang berkelanjutan tidak hanya 
tentang konservasi alam dan hidup dan non-hidup substrat, tetapi 
juga tentang merawat kebutuhan sesama manusia. Model kami 
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menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan pro-
ekologi dan hemat cenderung untuk mempraktekkan perilaku 
altruistik dan adil. Dengan demikian, orang yang mempraktekkan 
perilaku yang berkelanjutan tidak hanya bergerak dalam satu jenis 
tindakan tetapi cenderung bertindak secara pro-lingkungan yang 
terintegrasi. Selain itu, ukuran kami perilaku yang berkelanjutan 
secara signifikan dan langsung dipengaruhi oleh niat untuk 
bertindak, mengulangi hasil dari literatur pada prediktor perilaku 
pro-lingkungan, dan secara tidak langsung diprediksi oleh emosi 
lingkungan dan afinitas terhadap keberagaman. Faktor perilaku 
lestari juga berkorelasi secara signifikan (belum, sedikit) dengan 
ukuran kebahagiaan. 

E. TEMUAN BARU DARI RISET

Beberapa hal yang bisa dianggap sebagai penemuan baru 
dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1) Salah satu hasil pembahasan yang sangat penting dan perlu 
dikemukakan dalam riset ini adalah terkait dengan variabel 
determinan perilaku lestari masyarakat hukum adat. penentuan 
variabel determinan dalam riset ini menggunakan model atau 
metode trimming, yang merupakan hasil temuan riset berdasarkan 
fakta empiris di lapangan. Metode trimming adalah metode yang 
digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis 
jalur dengan cara mengeluarkan dari model, variabel eksogen 
yang koefisien jalurnya tidak signifikan (Heisse dalam Riduwan 
& Engkos, 2012:127).  Jadi, model trimming terjadi ketika koefisien 
jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak 
signifikan. 

    Hasil riset menunjukkan bahwa variabel sikap tidak memberikan 
pengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku lestari. Variabel 
kearifan lokal memberikan pengaruh signifikan terhadap niat dan 
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perilaku lestari dan variabel pembelajaran memberikan pengaruh 
terhadap niat dan perilaku lestari masyarakat hukum adat. 
Gambar berikut adalah model hasil riset setelah menggunakan 
metode trimming.

Gambar 4.1. Model Hasil Riset

2) Hasil riset menunjukkan bahwa sikap mendukung pelestarian 
sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat tidak 
berpengaruh terhadap niat maupun perilaku masyarakat hukum 
adat untuk melestarikan sumber daya hutan. Hasil riset ini 
tidak sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned 

Behavior) yang menyatakan bahwa faktor sentral dari perilaku 
individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat 
individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. 
Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu 
(1) sikap (attitude), (2) norma subjektif (subjective norm) dan 
(3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior control). 

Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa masyarakat bersikap 
mendukung kelestarian sumber daya hutan, akan tetapi motivasi 
kesadaran dan dukungan masyarakat hukum adat untuk 
melestarikan sumber daya hutan menurun akibat kurangnya 

Kearifan Lokal 
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dukungan dari pemerintah baik berupa sarana, prasarana dan 
fasilitas pendukungnya yang memadai, sehingga hal tersebut 
menyebabkan sikap masyarakat hukum adat tidak berpengaruh 
terhadap niat maupun perilakunya untuk melestarikan sumber 
daya hutan.

3) Pelaksanaan program – program pembelajaran mengenai 
pelestarian sumber daya hutan baik dalam bentuk penyuluhan, 
pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang diberikan baik 
oleh pemerintah maupun NGO masih belum sesesuai dengan 
harapan masyarakat hukum adat, hal ini karena masyarakat 
hukum adat belum merasakan dampaknya terhadap kehidupan 
mereka, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan 
secara ekonomi. Berdasarkan persepsi masyarakat hukum adat, 
skema untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutan 
secara lestari adalah program yang konkrit dan tuntas, yaitu 
program yang menciptakan solusi alternatif mata pencaharian 
untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi 
dan sosial yang bersamaan dengan sarana dan prasarana 
pendukungnya diantaranya yaitu aspek pasar, jaringan 
distribusi, jaringan pemasaran hasil perkebunan rakyat dan 
kontinuitas program dengan pendampingan berkelanjutan dan 
evaluasi program, sehingga tujuan untuk memperoleh sumber 
daya hutan lestari melalui perilaku lestari masyarakat hukum 
adat dapat dicapai. 

F. IMPLIKASI HASIL RISET

Pelibatan masyarakat hukum adat sebagai mitra dalam 
tindakan pelestarian sumber daya hutan merupakan langkah 
strategis untuk mewujudkan sumber daya hutan yang lestari. 
Sebagai masyarakat yang sehari – hari hidup dengan bersentuhan 
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langsung dan bergantung pada hasil hutan, perilaku lestari 
masyarakat hukum adat memiliki peranan penting untuk meraih 
sumber daya hutan yang lestari, karena dampak positif yang akan 
diperoleh bukan hanya terhadap masyarakat itu sendiri, lebih jauh 
juga akan berdampak secara signifikan pada perubahan iklim 
global. 

1. Implikasi Teoretis
Teori kognitif sosial (Bandura, 1986) menyatakan bahwa 

lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk 
lingkungan. Konsep ini sering dikenal sebagai determinisme 
resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang 
saling memengaruhi. Faktor lingkungan merepresentasikan 
pengaruh situasional dan lingkungan di mana perilaku dibentuk 
sebelumnya sedangkan faktor personal meliputi naluri, keinginan, 
karakter, dan tekanan motivasi individu lainnya.  Manusia 
digerakkan tidak oleh tekanan batin, akan tetapi oleh faktor 
eksternal. Teori kognitif sosial, didasarkan atas proposisi bahwa 
baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi 
pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. 

Teori ekologi manusia (Bronfenbrenner, 1979) menyatakan 
bahwa terdapat hubungan timbal – balik antara lingkungan dengan 
tingkah-laku. Lingkungan dapat memengaruhi tingkah-laku atau 
sebaliknya, tingkah-laku juga dapat memengaruhi lingkungan. 
Penekanan teori ini adalah adanya setting dalam lingkungan. 
Lingkungan tersusun atas struktur-struktur yang saling 
memengaruhi di mana dalam struktur-struktur tersebut terdapat 
setting-setting tertentu pula. Teori ini adalah pengakuan adanya 
set tingkah-laku (behavioral setting) yang dipandang sebagai faktor 
tersendiri dalam sebuah interaksi sosial. Set tingkah-laku yang 
dimaksud di sini adalah set tingkah-laku kelompok (bukan tingkah-
laku individu) yang terjadi sebagai akibat kondisi lingkungan 
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tertentu (physical milleu). Set tingkah-laku ini muncul sebagai respon 
dari kondisi lingkungan yang ada. Kearifan lokal mewujud dalam 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki pemahaman yang 
sama mengenai sesuatu. Pemahaman bersama mengenai sesuatu itu 
terbentuk dari proses yang sama pula di mana mereka berinteraksi 
dalam lingkungan yang sama. Pemahaman yang sama mengenai 
sesuatu ini dapat terjadi karena pada dasarnya setiap lingkungan 
pasti memiliki setting tertentu mengenai hubungan-hubungan 
ideal kelompok mereka. Setting inilah sebenarnya yang menjadi ruh 
dari tingkah-laku masyarakat (Ridwan, 2007). 

Teori kognitif oleh Piaget (1980) menyatakan bahwa belajar 
adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar tidak selalu 
berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar 
teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan 
pengetahuan dalam dirinya. Teori ini berpandangan bahwa belajar 
merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, 
pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.

Teori tindakan beralasan atau Reasoned Action (Fishben dan 
Azjen, 1980) menyatakan bahwa perilaku (behavior) seseorang 
tegantung pada minatnya (intention), sedangkan minat untuk 
berperilaku tergantung pada sikap (attitude) dan norma subjektif 
(subjective norm) atas perilaku.

Teori perilaku terencana Theory of planned behavior (Ajzen, 
1991: 180) menyatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi 
oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (attitude), (2) norma subjektif 
(subjective norm) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived 

behavior control). Inti teori perilaku terencana tetap berada pada 
faktor intentsi perilaku namun determinan intensi tidak hanya dua 
(sikap terhadap perilaku yang bersangkutan dan norma – norma 
subjektif) melainkan tiga dengan diikut sertakannya aspek kontrol 
perilaku yang dihayati (perceived behavorial control). 
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Dalam riset ini terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara kearifan lokal dengan niat untuk berperilaku lestari 
masyarakat hukum adat yang memperkuat teori sosial kognitif 
(Bandura, 1986) dan teori ekologi manusia (Bronfenbrenner, 1979). 
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembelajaran 
dengan niat untuk berperilaku lestari masyarakat hukum adat yang 
memperkuat teori kognitif oleh Piaget (1980). Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kearifan lokal dengan perilaku 
lestari masyarakat hukum adat yang memperkuat teori ekologi 
manusia atau human ecology theory (Bronfenbrenner, 1979), teori 
tindakan beralasan atau theory reasoned action (Fishben dan Azjen, 
1980), teori perilaku terencana atau theory of planned behavior 

(Ajzen, 1981), Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
pembelajaran dengan perilaku lestari masyarakat hukum adat yang 
memperkuat teori kognitif (Piaget, 1980). Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara niat untuk berperilaku lestari dengan 
perilaku lestari masyarakat hukum adat yang memperkuat teori 
tindakan beralasan atau theory of reasoned action (Ajzen, 1991) dan 
teori perilaku terencana atau theory of planned behavior.

Kemudian dalam hasil riset tidak terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara sikap dengan niat untuk berperilaku 
lestari maupun antara sikap dengan perilaku lestari masyarakat 
hukum adat yang tidak sesuai dengan teori tindakan beralasan 
atau theory of reasoned action (Ajzen, 1991) dan teori perilaku 
terencana atau theory of planned behavior. Ketidaksesuaian teori 
tindakan beralasan dan teori perilaku terencana dalam riset 
ini kemungkinan disebabkan oleh rasa kekecewaan kepada 
pemerintah dan ketidakpuasan masyarakat hukum adat dengan 
program pembelajaran baik melalui penyuluhan, pelatihan dan 
pendampingan untuk melestarikan sumber daya hutan yang telah 
dilaksanakan selama ini. Hasil wawancara dengan para kepala 
adat dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat 
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sebenarnya mendukung kegiatan pelestarian sumber daya hutan, 
karena kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung 
pada hutan.  Akan tetapi masyarakat hukum adat merasa kecewa 
karena pada wilayah hutan adat mereka telah banyak berubah 
menjadi kawasan hutan produksi (HPH) maupun kebun sawit. 
Program – program pembelajaran baik berupa penyuluhan, 
pelatihan dan pendampingan yang diberikan selama ini yang 
tidak konkrit, yaitu tidak dibarengi dengan instrumen sarana dan 
prasarana pendukung sebagai tindak lanjut program – program 
tersebut. Disamping itu, sebagai masyarakat yang hidup dengan 
segala keterbatasan dan terisolir, masyarakat juga mengaharapkan 
dukungan untuk meningkatkan perekonomian, baik dengan 
peningkatan infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas pendidikan 
dan kesehatan serta bentuk program pendampingan yang konkrit 
yang diharapkan sebagai solusi alternatif mata pencaharian 
masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. 

2. Implikasi Praktis
Hasil riset ini memberikan beberapa implikasi praktis sebagai 

berikut:

1) Temuan riset membuktikan dan menunjukkan bahwa teori 
ekologi manusia atau Human of Ecology Theory” (Bronfenbrenner, 
1979) dapat dipergunakan sebagai teori untuk kearifan lokal. 
Riset mengenai kearifan lokal, dengan pendekatan teoretis masih 
sangat jarang ditemukan, riset yang banyak dilakukan mengenai 
kearifan lokal masih berkisar mengeksplorasi wujud kearifan 
lokal pada masyarakat adat. Hasil riset ini diharapkan dapat 
menambah khasanah dalam kajian – kajian ilmiah mengenai 
kearifan lokal.

2) Kearifan lokal terbukti dapat berperan dalam menguatkan 
perilaku masyarakat hukum adat untuk melestarikan sumber 
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daya hutan, keterikatan. Diharapkan keseriusan pemerintah 
untuk lebih memperhatikan hak – hak dan melakukan 
peneguhan kearifan lokal masyarakat hukum adat. Peneguhan 
yang dimaksud adalah pengakuan pengesahan dan kearifan 
lokal masyarakat hukum adat secara formal oleh hukum negara.

3) Temuan riset mengungkapkan bahwa masyarakat hukum adat 
memiliki persepsi positif dan sangat mendukung kelestarian 
hutan, hutan dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang 
tak terpisahkan atas ketergantungan mereka yang sangat tinggi 
secara perekonomian, baik untuk penyediaan makanan, tempat 
tinggal, obat-obatan dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. 
Hasil riset menunjukkan skema pelestarian sumber daya hutan 
berdasarkan pesepsi masyarakat hukum adat adalah sebagai 
berikut:

 Gambar 6.2. Skema Melestarikan Sumber Daya Hutan 
Berdasarkan Persepsi Masyarakat Hukum Adat (Peneliti, 2017)
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Berdasarkan persepsi masyarakat hukum adat tersebut, skema 
untuk melestarikan sumber daya hutan adalah program yang konkrit 
dan tuntas, yaitu program yang menciptakan solusi alternatif mata 
pencaharian untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 
ekonomi dan sosial yang bersamaan dengan sarana dan prasarana 
pendukungnya, sehingga tujuan untuk memperoleh sumber daya 
hutan lestari melalui perilaku lestari masyarakat hukum adat dapat 
dicapai.

G. KETERBATASAN STUDI 

Pengujian yang dilakukan untuk menganalisis perilaku 
masyarakat hukum adat dalam melestarikan sumber daya 
hutan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sudah 
dihipotesiskan. Akan tetapi disadari bahwa studi ini memiliki 
beberapa keterbatasan:

1) Model dalam riset ini hanya membahas hubungan faktor – faktor 
kearifan lokal, pembelajaran, sikap dan niat sebagai variabel 
untuk memprediksi perilaku lestari masyarakat hukum adat. 
Masih diperlukan pengujian lebih lanjut atas model dan varibel 
lain diluar riset ini serta penetapan indikator yang digunakan di 
dalam model yang dibangun. 

2) Riset ini menggunakan pendekatan teori ekologi manusia 
(Bronfrenbrenner, 1979) dan buku pedoman tata cara 
inventarisasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai pendekatan teori dan untuk membangun indikator 
kearifan lokal. Hal ini disebabkan belum banyak riset pendekatan 
teoretis untuk memprediksi perilaku yang dilakukan terhadap 
masyarakat hukum adat, dengan keterbatasan yang ada teori 



137

Rinda Sandayani Karhab Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat

ekologi manusia dan indikator kearifan lokal yang diadopsi dari 
buku pedoman tata cara inventarisasi pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat 
hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dianggap mampu merefleksikan kearifan 
lokal.

3) Riset ini hanya sebatas mengukur bagaimana pengaruh kearifan 
lokal sebagai faktor input internal dan pembelajaran sebagai 
faktor input eksternal dalam memprediksi perilaku lestari 
masyarakat hukum adat, masih banyak faktor lain yang belum 
dikaji dalam riset ini karena alasan keterbatasan waktu dan 
kompleksitas riset yang dapat menyebabkan riset menjadi tidak 
fokus, sehingga riset dapat kehilangan makna dan dasar tujuan 
riset. 

4) Objek Riset ini adalah masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat 
yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang selama ini terisolasi 
sehingga penuh dengan segala keterbatasan, baik dari segi 
infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga 
lingkup Riset perilaku lestari ini hanya sebagai bagaimana 
memprediksi perilaku lestari masyarakat dalam melestarikan 
sumber daya hutan melalui kearifan lokal sebagai sumber 
pengetahuan internal komunitas masyarakat hukum adat dan 
pembelajaran sebagai sumber pengetahuan tambahan yang bersal 
dari lingkungan eksternal. Dalam perkembangannya perilaku 
lestari atau perilaku berkelanjutan sudah memasuki berbagai 
ranah seperti dalam riset Jackson (2005) tentang bagaimana 
pola perilaku ramah lingkungan dan perubahan perilaku 
berkelanjutan melalui tindakan konsumsi berupa makanan 
maupun penunjang kehidupan seperti konsumsi air dan listrik 
oleh masyarakat di Inggris. Kemudian riset Fonllem et al (2013) 
yang melakukan riset bagaimana pola kehidupan perilaku lestari 
atau berkelanjutan memengaruhi kebahagiaan. 



138

Rinda Sandayani Karhab

5) Dalam riset ini tidak membahas sejauh mana dampak kebijakan – 
kebijakan pemerintah terhadap perilaku masyarakat hukum adat 
dalam melestarikan sumber daya hutan, dalam perkembangannya 
pemerintah sudah mengakui masyarakat hukum adat dan hak – 
hak ulayatnya yaitu hutan adat sebagai hutan milik masyarakat 
hukum adat bukan hutan milik negara, yang diatur pada 
Amandemen II UUD 1945 pada tahun 2000 yaitu pada Pasal 18 
B Ayat 2 dan Pasal 28 Ayat 1. Kemudian saat ini pemerintah juga 
tengah gencar meningkatkan program prioritas pembangunan 
kehutanan dan kebijakan pemberdayaan masyarakat disekitar 
hutan dalam bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
yang dituangkan melalui Permenhut Nomor: P.37/Menhut-
II/2007 beserta perubahannya tentang Hutan Kemasyarakatan, 
Permenhut Nomor: 49/Menhut-II/2008 beserta perubahannya 
tentang Hutan Desa, Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2009 
tentang Hutan Tanaman Rakyat dan Permenhut Nomor: P.70/
Menhut-II/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
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bab v

konklusi

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebebelunya, maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1) Kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat untuk berperilaku lestari pada masyarakat hukum adat di 
provinsi Kalimantan Timur, hal ini berarti peneguhan kearifan 
lokal akan berpengaruh terhadap niat masyarakat hukum adat 
untuk melestarikan sumber daya hutan. Bagi masyarakat hukum 
adat, hutan merupakan gudang kehidupan, oleh karena itu harus 
dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat 
negatif bagi manusia itu sendiri.

2) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat untuk berperilaku lestari pada masyarakat hukum adat di 
provinsi Kalimantan Timur, hal ini berarti bahwa memberikan 
pembelajaran dapat meningkatkan niat masyarakat untuk 
melestarikan sumber daya hutan. Bagi masyarakat hukum adat 
dari pembelajaran yang diberikan pembelajaran baik melalui 
penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh 
pemerintah dan NGO sangat bermanfaat menambah wawasan 
dan ketrampilan melestarikan sumber daya hutan.

3) Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk 
berperilaku lestari pada masyarakat hukum adat di provinsi 
Kalimantan Timur, hal ini berarti sikap masyarakat menyadari 
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dan mendukung pelestarian sumber daya hutan tidak menjamin 
individu masyarakat hukum adat berniat untuk melestarikan 
sumber daya hutan. Fakta yang terungkap masyarakat 
sebenarnya mendukung kegiatan pelestarian sumber daya hutan, 
karena kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung 
pada hutan akan tetapi motivasi kesadaran dan dukungan 
masyarakat hukum adat untuk melestarikan sumber daya hutan 
menurun akibat kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap 
masyarakat hukum adat, masyarakat diminta untuk menjaga 
dan melestarikan hutan namun tidak didukung dengan fasilitas 
maupun sarana dan prasarana penunjang yang memadai. 

4) Kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perilaku lestari masyarakat hukum adat di provinsi Kalimantan 
Timur, hal ini berarti bahwa peneguhan kearifan lokal akan 
berpengaruh pada perilaku masyarakat hukum adat dalam 
melestarikan sumber daya hutan. Hasil pengujian pengaruh 
tidak langsung dari kearifan lokal melalui niat untuk berperilaku 
lestari sebagai variabel mediasi, juga menemukan adanya 
hubungan yang signifikan. Kearifan lokal mengenai pelestarian 
sumber daya hutan sebagai warisan yang diperoleh secara turun 
– menurun dari nenek moyang masih erat dipertahankan sebagai 
pengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan 
sumber daya hutan, yang diatur melalui hukum adat dan adanya 
sangsi yang diterima apabila ditemukan pelanggaran terhadap 
hukum adat tersebut.

5) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perilaku lestari masyarakat hukum adat di provinsi Kalimantan 
Timur, hal ini berarti bahwa memberikan pembelajaran dapat 
meningkatkan perilaku masyarakat untuk melestarikan sumber 
daya hutan. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung dari 
pembelajaran melalui niat untuk berperilaku lestari sebagai 
variabel mediasi, juga menemukan adanya hubungan yang 
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signifikan. Masyarakat hukum adat memahami akan tujuan 
pembelajaran yang diberikan, yaitu membangun kesadaran 
dan menambah motivasi masyarakat akan pentingnya menjaga 
dan melestarikan sumber daya hutan, serta manfaat yang akan 
diperoleh jika kelestarian hutan dapat dijaga.

6) Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat, hal ini berarti bahwa sikap masyarakat 
tetap menyadari dan mendukung pelestarian sumber daya 
hutan namun tidak menjamin masyarakat hukum adat akan 
berperilaku lestari. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung 
dari sikap melalui niat untuk berperilaku lestari sebagai variabel 
mediasi, juga tidak menemukan adanya hubungan yang 
signifikan. Masyarakat hukum  adat mengungkapkan bahwa 
mereka mendukung kegiatan pelestarian sumber daya hutan, 
karena kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung 
pada hutan. Akan tetapi masyarakat hukum adat merasa 
kecewa karena pada wilayah hutan adat mereka telah banyak 
berubah menjadi kawasan hutan produksi (HPH) maupun 
kebun sawit dan juga atas kurangnya dukungan pemerintah 
kepada masyarkat hukum adat untuk peningkatan kesejahteraan 
hidup yaitu peningkatkan perekonomian diantaranya dalam 
bentuk alternatif mata pencaharian dengan sarana dan prasana 
pendukungnya.

7) Niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat di provinsi Kalimantan Timur, hal ini 
berarti bahwa semakin kuat niat untuk melestarikan sumber 
daya hutan maka akan berpengaruh terhadap perilaku lestari 
masyarakat hukum adat.

8) Persepsi masyarakat hukum adat mengenai sumber daya hutan 
yang lestari adalah positif sangat mendukung kelestarian sumber 
daya hutan, hutan dipandang sebagai bagian dari kehidupan 
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yang tak terpisahkan atas ketergantungan mereka yang sangat 
tinggi secara perekonomian, baik untuk penyediaan makanan, 
tempat tinggal, obat-obatan dan kebutuhan hidup sehari-hari 
lainnya. 

9) Berdasarkan persepsi masyarakat hukum adat, skema yang 
digunakan sebagai strategi untuk pengelolaan sumber daya 
hutan dan lingkungan secara lestari adalah program yang konkrit 
dan tuntas, yaitu program yang menciptakan solusi alternatif 
mata pencaharian untuk pengembangan dan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial yang bersamaan dengan 
sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga tujuan untuk 
memperoleh sumber daya hutan lestari melalui perilaku lestari 
masyarakat hukum adat dapat dicapai.

10)Perilaku lestari masyarakat hukum adat merupakan strategi 
pendekatan untuk menjaga kelestarian lingkungan, dalam 
hal ini sumber daya hutan, karena selain dapat mencegah 
dan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, juga akan 
berdampak pada perbaikan iklim global. Oleh karena itu 
dibutuhkan dukungan yang konkret dan holistik dari semua 
pihak, khususnya pemerintah dan para penggiat gerakan 
lingkungan seperti NGO baik lokal, nasional dan internasional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan 
penulis kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah
a. Pelaksanaan program – program yang berbasis meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dalam hal ini 
pada sumber daya hutan kepada masyarakat yang bermukim 
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disekitar kawasan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar 
sumber daya hutan dapat terjaga kelestariannya yang sekaligus 
mencegah dan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

b. Agar program pengelolaan sumber daya hutan secara lestari 
yang melibatkan masyarakat hukum adat dapat terlaksana 
dengan baik hingga mencapai tujuannya yaitu sumber 
daya hutan yang lestari, pemerintah perlu memenuhi dan 
meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat hukum adat yang 
tinggal di lokasi yang sulit dijangkau, seperti infrastruktur jalan, 
sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga dapat 
mengurangi ketertinggalan secara ekonomi, maupun kesehatan 
dan pendidikan.

c. Dalam rangka meningkatkan perilaku lestari masyarakat hukum 
adat dalam melestarikan sumber daya hutan, pemerintah 
hendaknya memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan solusi alternatif 
mata pencaharian berupa perkebunan rakyat. Masyarakat 
diberikan keahlian teknis perkebunan dan teknologi tepat guna, 
maupun teknik pemanfaatan dan pengolahan produk hasil 
hutan secara lestari dan yang diiringi dengan sarana prasarana 
pendukungnya seperti aspek pasar, jalur distribusi, jaringan 
pemasaran perkebunan hasil rakyat, dan pendampingan yang 
berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan yaitu sumber 
daya hutan yang lestari yang seirama dengan peningkatan 
tingkat kesejahteraan masyarakat.

d. Dalam rangka meningkatkan memotivasi perilaku lestari 
masyarakat hukum adat yaitu dengan kegiatan melindungi 
sumber daya hutan sebaiknya pemerintah memberikan insentif, 
biaya operasional dan pelengkapan teknis pendukung kegiatan 
tersebut, sehingga masyarakat hukum adat merasakan keadilan 
dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukannya.
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2. Untuk NGO dan Mitra Pemerintah Lainnya
a. Program – program pelestarian sumber daya hutan dengan 

pendekatan perilaku masyarakat yang telah dilaksanakan kepada 
masyarakat yang bermukim disekitar kawasan perlu terus 
dilanjutkan dan ditingkatkan agar sumber daya hutan dapat 
terjaga kelestariannya yang sekaligus mencegah dan mengurangi 
deforestasi dan degradasi hutan.

b. Agar program – program pembelajaran mengenai 
perlindungan dan penglolaan hutan secara lestari tersebut 
dapat diimplementasikan dan berjalan dengan efektif melalui 
perilaku lestari masyarakat hukum adat, hendaknya program 
yang disampaikan adalah bentuknya konkrit dan bersinergi 
dengan pemerintah, sehingga program yang dilaksanakan 
tidak hanya selama durasi pelaksanaan program, namun dapat 
menjadi solusi alternatif mata pencaharian masyarakat, sehingga 
dapat mencapai tujuan yaitu sumber daya hutan yang lestari 
dan beriringan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan 
masyarakat.

3. Untuk Peneliti
a. Model dalam penelitian ini dapat dikembangkan untuk lebih 

memperdalam dan memperkaya kajian tentang perilaku lestari. 
Hubungan antar variabel dapat dikaji kembali sesuai dengan 
perkembangan konsep dan teori yang relevan mengenai perilaku 
lestari, khususnya pada masyarakat hukum adat. Demikian 
halnya dengan indikator yang digunakan, dapat dikembangkan 
agar lebih relevan/ signifikan dalam merefleksikan variabel 
penelitian.

b. Perilaku lestari, khususnya pada masyarakat hukum adat masih 
memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik dalam 
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metode pengukurannya agar dapat menggambarkan kondisi 
yang sebenarnya.  

c. Perilaku lestari dipercaya merupakan salah satu strategi untuk 
menjaga kelestarian lingkungan, dalam hal ini sumber daya 
hutan, selain dapat mencegah dan mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan, juga akan berdampak pada perbaikan iklim 
global. Dalam penelitian ini hanya sebatas menggali bagaimana 
menghubungkan kearifan lokal sebgai sumber pengetahuan dari 
internal komunitas dan pembelajaran non formal sebagai sumber 
dari pengetahuan eksternal komunitas hukum adat. Penelitian 
yang dengan variabel yang lebih luas seperti perkembangan 
kebijakan pemerintah, perkembangan tekhnologi, dll.
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