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Abstract 

Degradasi lahan dapat menyebabkan lahan kritis, sekarang telah menjadi berita 

hangat dalam isu lingkungan di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis 

adalah penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang melampaui batas dari 

kemampuannya. Degradasi lahan serta ancaman bencana dapat terjadi dimana saja, tidak 

terkecuali di wilayah SUB DAS Ci Sangkuy. Secara adminstratif wilayah ini terdiri atas 9 

kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi SUB DAS Ci Sangkuy bagian 

hulu. 

Wilayah dengan luas rawan erosi tertinggi pada wilayah SUB DAS Cisangkuy yaitu 

Kecamatan Pangalengan. Pemahaman petani serta kegiatan petani yang tidak sesuai 

dengan konsep konservasi sangat memberikan dampak terhadap meluasnya pembentukan 

lahan kritis. Namun, petani tidak mengetahui makna dari adanya lahan kritis. Kenyataanya, 

upaya untuk meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat tidak terjadi begitu saja tetapi 

perlu proses dan upaya pengembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yang ingin 

dicapai adalah mengidentifikasi karakteristik petani yang mempengaruhi tingkat kekritisan 

lahan pertanian, mendeskripsikan pemahaman petani terhadap lahan pertanian kritis, serta 

mendeskripsikan respon yang dilakukan oleh petani pada lahan pertanian kritis di wilayah 

Hulu SUB DAS Ci Sangkuy Daerah Aliran Ci Tarum. Penelitian ini menggunakan metode 

survei deskriptif ini ditujukan untuk penelitian ini yang didasarkan terhadap langkah yang 

akan dilakukan dalam pengambilan sampel dari sebuah populasi, kemudian 

mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menggambarkan secara aktual dari respon petani 

yang menggarap lahan pertanian yang dianggap telah mengalami kekritisan. Pengambilan 

data dilakukan beberapa cara seperti observasi, wawancara, studi literatur, serta studi 

dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil temuan bahwa respon positif ditunjukkan 

oleh petani penggarap di dalam menanggapi permasalahan lahan kritis di wilayah 

penelitian. Namun terdapat bebeerapa petani penggarap yang tidak terlalu peka terhadap 

kondisi lahan, sehingga akan menimbulkan lahan kritis semakin kritis dan menjadi sangat 

kritis. 

 

Kata kunci : Lahan kritis, karakteristik petani, respon 
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Abstract 

Degradation farm can cause the critical farm, now have come to the current affairs in 

environmental issue in Indonesia. One of cause of the happening of critical farm use of 

farm and abysmal farm management of boundary from its ability. Degradasi Farm and also 

disaster threat can be happened just where, do not aside from region of SUB of DAS 

Cisangkuy. By adminstratif this regional consisted of 9 subdistrict. In this research 

researcher only limit the SUB of DAS Cisangkuy of part of pate; upstream. 

Region broadly highest erosion gristle at region of SUB of DAS Cisangkuy that is 

Subdistrict Pangalengan. Understanding of farmer and also farmer activity which is 

disagree with conservation concept very giving of impact to the wide-speading of critical 

farm forming. But, farmer do not know the meaning from existence of critical farm. 

The fact, strive to increase role or participate the society not happened off hand but need 

process and strive the society development. Intention of this research is which wish 

reached identify the farmer characteristic influencing critical storey; level of agriculture 

farm, to description understanding of farmer to critical agriculture farm, and also 

mendeskripsikan respon done by farmer at critical agriculture farm in region of Pate; 

Upstream of SUB of DAS Cisangkuy of Area of Stream of Ci Tarum. This Research use 

the this descriptive survey method addressed for the research of this based to step to be 

done in intake sampel from a population, later; then identify the, classifying and depict by 

aktual from respon farmer tilling agriculture farm which shall be deemed to have 

experienced of critical. Data intake by some ways of like observation, interview the, 

literature study, and also documentation study. This research get result of finding that 

positive respon shown by yeoman in answering to critical farm problems in research 

region. But there are some yeoman which do not too sensitive to farm condition, so that 

will generate the critical critical farm progressively and become very critical. 

 

Keyword : Critical Farm, farmer characteristic, respon. 
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Latar Belakang 

Lahan (Land) merupakan bagian 

dari bentang alam (lanscape) yang 

meliputi pengertian lingkungan fisik 

dimana secara potensial akan 

berpengaruh terhadap penggunaan lahan 

didalamnya akibat kegiatan-kegiatan 

manusia. Sehingga sumberdaya lahan 

merupakan suatu hal yang terintegrasi di 

dalam kehidupan. Namun dalam 

mengolah dan memanfaatkan lahan 

dengan kondisi tertentu, untuk 

dimanfaatkan penggunaannya, tentu tidak 

bisa sembarangan. Dalam arti bahwa 

untuk mengolah dan memanfaatkan 

lahan, diperlukan kemampuan dan 

keahlian khusus agar lahan dapat 

dimanfaatkan dan digunakan dengan 

tepat. Tetapi, seringkali dalam 

kegiatannya selalu ditemukan adanya 

ketidakpuasan di dalam 

memanfaatkannya. Perilaku manusia 

yang terlalu berlebihan dalam 

memanfaatkan lahan, kurang paham atau 

tidak memiliki pengetahuan untuk 

mengolah suatu lahan dengan kondisi 

tertentu, hal tersebut akan membuat lahan 

menjadi rusak. Selain dari faktor manusia 

yang dapat mempengaruhi penurunan 

kualitas lahan, kerusakan lahan juga 

dapat terjadi secara alami tetapi tidak 

lepas dari campur tangan manusia.  

Penggunaan lahan harus dapat 

dilakukan dengan banyak pertimbangan 

terhadap berbagai gejala yang akan 

timbul dari adanya pemanfaatan lahan 

yang dilakukan. Lahan yang tersebar di 

permukaan bumi memiliki karakteristik 

serta sifat yang berbeda-beda, sehingga di 

dalam penggunaannya harus disesuaikan 

dengan kemampuan dari lahan. Jika 

terjadi pemaksaan di dalam penggunaan 

di luar batas kemampuan lahan, maka 

akan terjadinya kerusakan yang 

diakibatkan oleh manusia sebagai 

pengguna serta faktor alam sebagai 

pendukungnya. 

Degradasi lahan dapat 

menyebabkan lahan kritis, sekarang telah 

menjadi berita hangat dalam isu 

lingkungan di Indonesia. Menurut 

Notohadiprawiro dalam Eva (2008 : 1) 

lahan kritis di Indonesia tercatat 29,6 juta 

ha. Menurut waryono dalam eva (2008 : 

1) di Pulau Jawa tercatat 9,1 juta Ha, dan 

di Jawa Barat tercatat 368.794 ha (Dirjen 

Rehabilitasi Lahan, 2000). 

Berdasarkan data mengenai laju 

erosi di wilayah SUB DAS Cisangkuy 

tercatat beberapa sungai kondisi kritis 

dengan kategori aman, kritis serta sangat 

kritis. Pada wilayah sungai dengan 

tingkat kekritisan aman tercatat dengan 

laju erosi sebesar 192,6 ton/ha/tahun. 

Pada wilayah sungai kritis tercatat 

dengan laju erosi sebesar 1.950,78 

ton/ha/tahun. Pada wilayah sungai sangat 

kritis tercatat dengan laju erosi sebesar 

4.921,14 ton/ha/tahun. Dilihat dari hasil 

perhitungan maka diketahui bahwa SUB 

DAS Ci Sangkuy merupakan salah satu 

wilayah yang telah masuk kedalam 

kategori kritis. 

Sungai yang tercatat merupakan 

sangat kritis terdapat pada wilayah Hulu 

SUB DAS Ci Sangkuy. Sungai Gunung 

Tilu merupakan sungai sangat kritis yang 

tercatat dengan laju erosi sebesar 834,55 

ton/ha/tahun. Terdapatnya situasi seperti 

ini tidak terlepas dari campur tangan 

mayarakat sekitar. Perilaku yang tidak 

sesuai untuk kelesatarian lingkungan 

menjadi salah satu sebabnya. 

Wilayah Hulu SUB DAS Ci 

Sangkuy terdiri oleh satu Kecamatan 

yaitu Kecamatan Pangalengan. Sebagian 

besar wilayah ini didominasi oleh 

masyarakat yang memiliki mata 

pencaharian sebagai petani. Meluasnya 

lahan garapan merupakan salah satu 

upaya petani wilayah ini di dalam 

mendapatkan pendapatan. Namun, semua 

itu tidak didasari oleh pemahaman 

terhadap permasalahan lingkungan yang 

akan timbul. 
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Dalam kenyataanya, upaya untuk 

meningkatkan peran atau partisipasi 

masyarakat tidak terjadi begitu saja tetapi 

perlu proses dan upaya pengembangan 

masyarakat. Menurut Sutrisno dan Mary 

dalam Indrawati (2003), prinsip-prinsip 

pengembangan masyarakat antara lain 

adalah program harus ditentukan oleh 

masyarakat dan disesuaikan dengan 

kebutuhan setempat. Selain itu, harus 

selalu dilakukan pendampingan dan  

pemberian bimbingan kepada masyarakat 

baik dalam persiapan, perencanaan 

maupun pelaksanaan kegiatan. Walaupun 

sudah diberikan bimbingan yang sama, 

dalam kenyataanya tingkat partisipasi 

masyarakat bisa berbeda karena pengaruh 

dari beberapa faktor.  

Tujuan dari penelitian ini yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut ; 

1. Mengidentifikasi karakteristik petani 

yang mempengaruhi tingkat kekritisan 

lahan pertanian di Wilayah Hulu SUB 

DAS Ci Sangkuy? 

2. Mendeskripsikan pemahaman petani 

terhadap lahan pertanian kritis di 

Wilayah Hulu SUB DAS Ci Sangkuy 

Daerah Aliran Ci Tarum.? 

3. Mendeskripsikan respon yang 

dilakukan oleh petani pada lahan 

pertanian kritis di wilayah Hulu SUB 

DAS Ci Sangkuy Daerah Aliran Ci 

Tarum. 

 

Teori 

Manusia dalam perkembangannya, 

melewati beberapa tahapan, dan tahapan-

tahapan itulah yang sering kita tangkap 

sebagai sejarah kebudayaan. Hubungan 

manusia erat kaitannya dengan keadaan 

dengan alam. Manusia memandang alam 

berarti manusia memandang jati dirinya. 

Semakin dekat hubungan antara manusia 

dengan alam, maka rasa keterikatan 

terhadap alam semakin besar. Keterikatan 

manusia terhadap alam hanya sebatas 

kebutuhan jasmaniah tidak sampai 

kepada keterikatan rohaniah. Sehingga 

rasa tidak puas untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaniah mengalahkan lebih 

jauh daripada rasa rohaniah terhadap 

alam. 

1. Respon 

Respon pada mulanya selalu 

didahului oleh sikap seseorang, karena 

sikap merupakan kecenderungan terhadap 

sesuatu atau kesediaan seseorang dalam 

bertingkah laku apabila menghadapi 

sebuah rangsangan. Sehingga respon 

berbanding lurus dengan sikao. Respon 

diartikan juga sebagai tingkah laku atau 

sikap yang berwujud baik sebelum 

pemahaman yang mendetail, penilaian, 

pengaruh atau penolakan, suka atau tidak 

serta pemanfaatan pada suatu fenomena 

tertentu. 

Secara umum dapat disebutkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi respon dari 

seseorang (Mitha; 2013) , yaitu: 

a. Diri orang yang bersangkutan yang 

melihat dan berusaha memberikan 

interpretasi tentang apa saja yang 

dilihatnya, ia dipengaruhi oleh sikap, 

motif, kepentingan dan harapannya. 

b. Sasaran, berupa orang, benda atau 

peristiwa. Sifat-sifat sasaran biasanya 

berpengaruh terhadap respon orang 

yang melihatnya 

c. Situasi, respon dapat dilihat secara 

kontekstual yang berarti dalam situasi 

tertentu respon akan timbul. 

Menurut Azwar (1995 : 20) dalam 

Mitha (2013) menyebutkan ada tiga 

macam klasifikasi respon diantaranya : 

a. Respon Kognitif merupakan persepsi 

atau pernyataan mengenai apa yang 

diyakini oleh para responden 

1) Respon Kognitif Verbal adalah 

respon yang merupakan pernyataan 

mengenai apa yang dipercayai atau 

diyakini mengenai obyek sikap. 

2) Respon Kognitif Non-Verbal 

adalah respon yang lebih sulit 

diungkap, sikap yang diberikannya 

lebih bersifat tidak langsung, untuk 

mengungkap bagaimana sikap 
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seseorang terhadap sesuatu harus 

mengetahui reaksinya. 

b. Respon Afektif adalah respon dari 

syaraf simpatik dan merupakan 

pernyataan afeksi. 

1) Respon Afektif Verbal adalah 

respon yang dapat dilihat dari 

pernyataan verbal, dan merupakan 

perasaan seseorang mengenai 

sesuatu. 

2) Respon Afektif Non Verbal adalah 

respon fisiologis, yaitu reaksi fisik 

seperti ekspresi muka, gerak tangan 

dsb. 

c. Respon Konatif adalah respon yang 

berupa tindakan dari pernyataan 

mengenai perilaku. 

1) Respon Konatif Verbal adalah 

respon yang pada dasarnya 

merupakan kecenderungan untuk 

berbuat. 

2) Respon Konatif Non Verbal adalah 

respon yang berupa ajakan terhadap 

orang lain untuk berbuat sesuatu. 

 

2. Lahan kritis berdasarkan tingkat 

kekritisan menurut Departemen 

Pertanian (1998) dalam Nuraini 

(2009). 

a. Lahan kritis 

Lahan kritis adalah lahan yang 

tidak produktif yang tidak 

memungkinkan untuk dijadikan 

lahan pertanian tanpa merehabilitasi 

terlebih dahulu. Ciri lahan kritis 

diantaranya adalah: 

1) Telah terjadi erosi yang kuat, 

sebagian sampai gully erosion 

2) Lapisan tanah tererosi habis 

3) Kemiringan lereng > 30 % 

4) Tutupan lahan sangat kecil (< 25 

– 50 %), kadang gundul 

5) Tingkat kesuburan tanah sangat 

rendah 

 

b. Lahan Semi Kritis 

Lahan semi kritis adalah lahan yang 

kurang produktif dan masih 

digunakan untuk usaha tani dengan 

produksi yang rendah. Ciri lahan 

semi kritis diantaranya : 

1) Telah mengalami erosi 

permukaan sampai erosi alur 

2) Mempunyai kedalaman efektif 

yang dangkal (< 5 cm) 

3) Kemiringan lereng > 10 % 

4) Prosentase penutupan lahan 50 – 

75 % 

5) Kesuburan tanah rendah 

 

b. Lahan Potensial Kritis 

Lahan potensial kritis adalah lahan 

yang masih produktif untuk 

pertanian tanaman pangan tetapi 

bila pengolahannya tidak 

berdasarkan konservasi tanah, maka 

akan cenderung rusak dan menjadi 

semi kritis/lahan kritis. Ciri lahan 

potensial kritis adalah : 

1) Pada lahan belum terjadi erosi, 

namun karena keadaan topografi 

dan pengelolaan yang kurang 

tepat maka erosi dapat terjadi 

bila tidak dilakukan pencegahan 

2) Tanah mempunyai kedalaman 

efektif yang cukup dalam (> 20 

cm) 

3) Prosentase penutupan lahan 

masih tinggi (> 70 %) 

4) Kesuburan tanah mulai dari 

rendah sampai tinggi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian terletak di 

wilayah Hulu SUB DAS Ci Sangkuy 

Daerah Aliran Ci Tarum Kabupaten 

Bandung yang meliputi Kecamatan 

Pangelangan. Hulu SUB DAS Ci 

Sangkuy terletak di sebelah selatan 

Kabupaten Bandung yang berbatasan 

dengan wilayah : 

Selatan : Kecamatan Talegong 

Barat : Kecamatan Pasirambu 

Utara : Kecamatan Cimaung 

Timur : Kecamatan Pacet dan  

  Kecamatan Kertasari 
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Tercatat bahwa luas dari wilayah 

hulu SUB DAS Ci Sangkuy berdasarkan 

perhitungan pada peta Rupabumi lembar 

Barutunggul, lembar Pangalengan dan 

lebar Lebaksari sebesar 8.885 Ha. 

Tingkat luasan Desa yang terbesar di 

wilayah hulu SUB DAS Ci Sangkuy 

yaitu Desa Sukaluyu sebesar 2.207 ha, 

serta Desa terkecil di wilayah hulu SUB 

DAS Ci Sangkuy yaitu Desa Wanasuka 

sebesar 15,20 Ha yang masuk ke dalam 

penelitian ini. 

Untuk menentukan jumlah dari 

responden setiap desa, maka digunakan 

perhitungan seperti berikut : 

  
 

     
 

 

n  =  Ukuran sampel 

N =  Ukuran populasi 

e = Tingkat kesalahan yang masih bisa 

ditolerir (10%) dan tingkat Kepercayaan  

90% 

Dengan tingkat kesalahan 10%, maka 

sampel dari delapan desa tersebut dapat 

diperoleh sebagai berikut : 

    
    

      (   ) 
 = 

    

      (   ) 
 

    

      (    )
  

    

     
       petani 

Maka untuk menentukan 

pembagian sampel dari tiap desa 

digunakan perhitungan sebagai berikut: 

 Desa Pulosari  = 
   

    
                      

 Desa Warnasari  = 
   

    
                      

 Desa Wanasuka  = 
   

    
                      

 Desa Cikalong  = 
   

    
                     

 Desa Sukaluyu   = 
   

    
                      

 Desa Margamukti  = 
   

    
                     

 Desa Pangalengan  = 
   

    
                      

Penggunaan metode dalam 

penelitian yaitu metode survei deskriptif 

yang ditujukan untuk penelitian ini yang 

didasarkan terhadap langkah yang akan 

dilakukan dalam pengambilan sampel 

dari sebuah populasi, kemudian 

mengidentifikasi, mengklasifikasi dan 

menggambarkan secara aktual dari respon 

petani yang menggarap lahan pertanian 

yang dianggap telah mengalami 

kekritisan. 

Variabel di dalam penelitian ini 

terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Variabel Bebas Dan Variabel Terikat 

 
Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data yang sangat erat 

kaitannya dengan kekritisan lahan. Data 

yang diperlukan tergolong kedalam dua 

kategori data, yaitu data primer serta data 

sekunder yang diperoleh melalui 

beberapa teknik penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan 

dala penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Studi Literatur/Kepustakaan 

4. Studi Dokumentasi 

Peralatan yang dibutuhkan untuk 

membantu dalam pengumpulan data di 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Peta Dasar (base map) terdiri dari : 

a. Peta rupabumi 25.000 lembar 1208-

542 Barutunggul 

b. Peta rupabumi 25.000 lembar 1208-

631 Pangalengan 

c. Peta rupabumi 25.000 lembar 1208-

632 Lebaksari 

d. Peta rupabumi 25.000 lembar 1208-

633 Soreang 

e. Peta rupabumi 25.000 lembar 1208-

634 Pakutandang 

Variabel Bebas Variabel Antara Variabel Terikat 

Lahan Pertanian Kritis 

 

 Waterlogging 

 Erosi 

 Salinasi 

 Kehilangan Unsur Hara 

Kondisi Sosial Ekonomi 

 

 Pendapatan 

 Pengetahuan 

 Jumlah Tanggungan 

 Pengalaman Usaha 

Tani 

 Kepemilikan Lahan 

Respon Petani 

 

 Kognitif 

 Afektif 

 Konatif 

 



Vol.01-01.02.2014   Adhi Munajar 
 Respon Petani Terhadap Kekritisan Lahan Pertanian 
  Di Wilayah Hulu SUB DAS Ci Sangkuy  
 

7 
 

f. Peta rupabumi 25.000 lembar 1209-

311 Bandung 

g. Peta Geologi 100.000 lembar Garut 

2. Monografi Kecamatan Pangalengan 

3. Data Curah Hujan Jawa Barat 

4. GPS digunakan untuk menentukan 

lokasi dari tempat yang akan diteliti. 

5. Klinometer maupun busur derajat 

yang digunakan untuk mengukur 

kemiringan lereng. 

6. Kamera digital. 

7. Cheklist lapangan. 

Data-data yang telah dikumpulkan 

oleh peneliti, maka langkah selanjutnya 

yaitu dianalisis sehingga tujuan dari 

penelitian ini akan tercapai. Pengolahan 

data yang dimaksud yaitu mengubah data 

yang bersifat mentah atau kasar menjadi 

data jadi atau data yang lebih halus yang 

akan lebih mempunyai makna yang dapat 

dipahami oleh pembaca. Secara 

sistematis, langkah-langkah yang 

ditempuh di dalam penelitian ini dapat 

dilihat berbagai cara seperti yang akan 

dibahas selanjutnya. 

Langkah-langkah yang dilakukan di 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

2. Editing 

3. Coding 

4. Skoring 

5. Tabulasi Data 

6. Interpretasi Data 

Menurut Lexy J. Moleong dalam 

Mitha (2013) yang dimaksud analisis data 

adalah : 

Proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Tujuan analisis data 

antara lain untuk memecahkan masalah-

masalah penelitian, memperlihatkan 

hubungan antara fenomena yang terdapat 

dalam penelitian, memberikan jawaban 

terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, dan bahan untuk membuat 

kesimpulan serta implikasi dan saran-

saran yang berguna untuk kebijakan 

penelitian selanjutnya. 

1. Persentase 

 

   
 

 
         

 

Keterangan : 

P = Persentase 

n = Jumlah sampel 

f = Distribusi 

 Menurut Santoso dalam Mitha 

(2013) kriteria persentase yang digunakan 

dirinci sebagai berikut : 

Tabel Kriteria Persentase Rumus Formula 

Jenjang ( % ) Keterangan 

0 Tidak seorangpun 

0 – 24 Sebagian kecil 

25 – 49 
Hampir 

setengahnya 

50 Setengahnya 

51 – 74 Sebagian besar 

75 – 99 Hampir seluruh 

100 Seluruhnya 

Sumber : Santoso Dalam Mitha 

 

2. Skala Likert 

Dengan menggunakana skala Likert 

ini, maka setiap variabel yang telah 

ditentukan di dalam penelitian ini 

dijabarkan ke dalam beberapa sub 

variabel yang akhirnya menjadi indikator 

yang menjadi bahan kajian yang akan 

diketahui di dalam penelitian ini yang 

dituangkan ke dalam bentuk instrumen 

yang berupa beberapa pertanyaan atau 

pernyataan jawaban dari setiap jawaban 

yang didapatkan dari setiap responden 

yang dijadikan sampel penelitian yang 

menggunakan skala Likert mempunyai 

rentang dari sangat positif sampai sangat 

negatif. 

Untuk melihat sikap dan persepsi 

masyarakat secara keseluruhan, dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut : 

1. Menentukan total skor maksimal 

 : skor tertinggi x jumlah 

responden 
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2. Menentukan total skor minimal 

 : skor terendah x jumlah 

responden 

3. Persentase skor   

 : (total skor : nilai maksimal) x 

100 

Untuk melihat hasil dari 

perhitungan tersebut, maka dilakukan 

interpretasi skor yang mencakup hasil 

dari setiap analisis data yang telah 

dilakukan dalam analisis data dari setiap 

jawaban responden yang dijadikan 

sampel penelitian.. Berikut adalah kriteria 

dari interpretasi skor : 

Tabel Kriteria Interpretasi Skor 

Angka 0 % - 20 % Sangat Lemah 

Angka 21 % - 40 % Lemah 

Angka 41 % - 60 % Cukup 

Angka 60 % - 80 % Kuat 

Angka 80 % - 100 

% 

Sangat Kuat 

 Sumber : Riduwan dalam Mitha (2013) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Lahan Kritis 

Daerah penelitian pada umumnya 

merupakan wilayah dengan bentukan 

pegunungan yang memiliki kemiringan 

lereng yang sangat beragam dimulai dari 

datar sampai sangat curam. Wilayah Hulu 

SUB DAS Ci Sangkuy merupakan 

wilayah sungai yang bemuara ke Aliran 

Ci Tarum, salah satu Sub Das besar yang 

memberikan debit aliran.  

Wilayah Hulu SUB DAS Ci 

Sangkuy yang meliputi Kecamatan 

Pangalengan sebagian besar telah 

mengalami kerusakan pada lahan. 

Terdapat beberapa wilayah yang sudah 

termasuk ke dalam kerusakan lahan yang 

mendekati kritis sampai sangat kritis 

yaitu dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel Sebaran Lahan Kritis Wilayah 

Hulu SUB DAS Ci Sangkuy 

 
Sumber : BPWS Kabupaten Bandung 

Tahun 2013 

 

2. Gambaran Umum Respon Petani 

Penggarap 

a. Respon Kognitif 

Dari analisis data yang telah 

dilakukan maka didapatkan bahwa 

tingkat pendidikan serta jenjang 

umur memberikan pengaruh 

terhadap respon kognitif. Tingginya 

pendidikan dapat memberikan 

pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap kesadaran terhadap 

melakukan setiap kegiatan. Umur 

dapar menentukan respon yang 

dikeluarkan oleh petani penggarap. 

Respon kognitif dari petani 

penggarap terhadap lahan pertanian 

kritis dapat dianggap tidak terlalu 

kuat sehingga masih dapat 

memberikan respon negatif. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh diri sendiri 

yang dapat menentukan respon dari 

seseorang. 

 

b. Respon Afektif 

. Tingkat kepekaan yang 

cukup dari setiap petani penggarap 

akan menjadi sebuah penentu 

dalam berlangsungnya kegiatan 

pertanian. Hal ini berarti, dapat 

disimpulkan bahwa petani 

penggarap mempunyai pesepsi 

yang tidak terlalu dalam terhadap 

pemahaman akan lahan kritis yang 

digarap. Faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu kondisi lahan 

yang dianggarp tidak berbeda dari 

dahulu yang menyebabkan pola 

pikir dari masyarakat yang terpatri 

terhadap kondisi yang ada tidak 
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memberikan pengaruh terhadap 

kondisi sekarang. Selain dari faktor 

pemahaman yang mempengaruhi 

respon afektif terdapat faktor lain 

yaitu faktor sasaran. 

 

c. Respon Konatif 

adanya transisi antara 

kebutuhan dengan kepekaan 

terhadap lingkungan mempunyai 

kedudukan yang seimbang, dilain 

kesempatan terkadang kebutuhan 

dapat mengalami peningkatan 

sehingga kepekaan terhadap lahan 

garapan menjadi sedikit sehingga 

menyebabkan terjadinya 

pengeksploitasian lahan garapan 

yang dapat menimbulkan lahan 

menjadi kritis sampai lahan 

menjadi sangat kritis. 

 

3. Gambaran Respon Petani 

Melihat dari ketiga indikator 

tersebut yaitu persepsi petani 

penggarap, perilaku pettani 

penggarap serta sikap petani 

penggarap maka dapat disimpulkan 

respon dari petani penggarap. 

Melihat persepsi petani penggarap 

dengan kategori sangat kuat di 

dalam menilai lahan pertanian, serta 

perilaku petani penggarap yang 

dapat digolongkan ke dalam tingkat 

cukup baik dan sikap petani 

penggarap yang dapat masuk ke 

dalam kategori tinggi maka untuk 

melihat sejauh mana respon petani 

penggarap dalam merespon kondisi 

lahan kritis dapat dilihat pada 

perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 8 

Rekapitulasi Respon Petani 

Penggarap 

No. 
Skor 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

SS S N TS STS 

1 

5 64 147 60 1 277 

7,2 

2 
485 0 0 0 0 485 

12,6 

3 
455 24 0 0 0 479 

12,5 

4 
485 0 0 0 0 485 

12,6 

5 

30 84 150 40 0 304 

7,9 

6 
25 36 144 70 0 275 

7,2 

7 
11 158 21 0 0 190 

4,9 

8 
2 190 0 0 0 190 

4,9 

9 

40 304 36 2 0 382 

9,9 

10 
0 388 0 0 0 388 

10,1 

11 
9 148 15 36 0 208 

5,4 

12 
11 168 6 0 0 185 

4,8 

Total 

1558 1564 519 208 1 3848 

100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 

Untuk mengetaui respon 

petani penggarap secara 

keseluruhan dapat dilihat dalam 

bentuk tinjauan kotinum sehingga 

dapat diketahui bagaimana tingkat 

respon dari petani penggarap, baik 

atau kurang baik di dalam 

menganggapi kondisi lahan 

pertanian yang telah kritis. Dari 

hasil pengolahan data tabel yang 

disajikan, diketahui skor total 

persepsi masyarakat adalah 1.358. 

Nilai Indeks Maksimal : skor 

tertinggi x jumlah soal x jumlah 

sampel 

    : 5 x 12 x 

97 = 5.820 

Nilai Indeks Minimum : skor 

terendah x jumlah skor x jumlah 

sampel 

    : 1 x 12 x 

97 = 1.164 

Jarak Interval  : (nilai 

maksimum – nilai minimum) : 4 

    : (5.820 – 

1.164) : 4 = 1.164 
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Persentase Skor  : ( total 

skor : nilai maksimal) x 100 

    : (3.848 : 

5.820) x 100 = 66,11 % ( Tinggi ) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan diatas, jumlah dari skor 

ideal yang merupakan jawaban 

harapan dengan tingkat tinggi yaitu 

berada pada skor 1.885. Petani 

penggarap yang diambil di dalam 

penelitian ini memiliki skor 1.358 

di dalam merespon kondisi lahan 

pertanian. Skor yang ditunjukkan 

berada pada kategori tinggi yang 

menggambarkan bahwa respon dari 

petani penggarap terhadap kondisi 

lahan kritis yang digarapnya berada 

pada tingkatan yang tinggi untuk 

dilakukannya perbaikan lahan. 

Respon positif ditunjukkan oleh 

petani penggarap di dalam 

menanggapi permasalahan lahan 

kritis di wilayah penelitian. Namun 

terdapat bebeerapa petani 

penggarap yang tidak terlalu peka 

terhadap kondisi lahan, sehingga 

akan menimbulkan lahan kritis 

semakin kritis dan menjadi sangat 

kritis. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil di 

dalam penelitian ini dapat meliputi: 

1. Kondisi sosial petani penggarap 

terdapat perbedaan yang terdapat di 

daerah penelitian. Kecenderungan 

terjadi terhadap petani penggarap 

didominasi dengan petani penggarap 

yag memiliki usia antara 40 – 59 tahun 

dengan kepemilikan lahan sewaan 

serta luas dari lahan sewaan tersebut 

tidak lebih dari 0,5 ha – 1 ha yang 

dapat dimanfaatkan oleh petani 

penggarap di wilayah penelitian. 

2. Respon kognitif petani penggarap 

terhadap lahan pertanian kritis dapat 

dibedakan menjadi 2 respon kognitif 

yaitu : 

a. Respon Kognitif Verbal petani 

penggarap terhadap lahan pertanian 

kritis dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kecenderungan 

kekurangtahuan petani penggarap 

terhadap lahan pertanian kritis 

karena kurangnya informasi yang 

didapatkan baik dari media maupun 

sosial serta rendahnya tingkat 

pendidikan. 

b. Respon Kognitif Non Verbal dapat 

dilihat dari ketidakpekaan petani 

penggarap terhadap lahan pertanian 

dengan tidak mendengarkan 

penyuluhan yang telah dilakukan 

oleh pemerintah terkait pertanian 

kritis. 

3. Respon afektif petani penggarap 

terhadap lahan pertanian kritis dapat 

dibedakan menjadi 2 respon kognitif 

yaitu : 

a. Respon Afektif Verbal petani 

penggarap terhadap lahan pertanian 

kritis dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kecenderungan bahwa 

petani penggarap merasa selama 

melakukan kegiatan pertanian pada 
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lahan kritis sudah dari dahulu tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan, 

sehingga petani penggarap 

berpandangan bahwa lahan yang 

sudah kritis maupun tidak kritis 

sama. 

b. Respon Afektif Non Verbal petani 

penggarap memiliki kecenderungan 

tidak mendengarkan serta acuh 

terhadap ajakan untuk melakukan 

kegiatan konservasi terhadap lahan 

garapan, namun apabila pemerintah 

membuat program yang dapat 

menguntungkan petani maka petani 

penggarap akan turut serta dalam 

program tersebut. 

4. Respon konatif petani penggarap 

terhadap lahan pertanian kritis dapat 

dibedakan menjadi 2 respon kognitif 

yaitu : 

a. Respon Konatif Verbal petani 

penggarap terhadap lahan pertanian 

kritis dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kecenderungan memiliki 

sikap serta perilaku untuk 

meneruskan kegiatan pertanian 

pada lahan garapan yang ada 

dengan memiliki kemauan untuk 

terus memperluas lahan garapan 

untuk meningkatkan pendapatan 

namun sebagian besar petani 

penggarap akan melakukan metode 

konservasi untuk tetap menjaga 

kelestarian lahan yang sedang 

digarap. 

b. Respon Konatif Non Verbal petani 

penggarap pada lahan kritis 

memiliki kecenderungan kurang 

aktif di dalam melakukan 

penyuluhan serta meski 

terselenggara penyuluhan, petani 

penggarap sebagian besar tidak ikut 

di dalam penyuluhan tersebut. 
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