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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Geografi merupakan salah satu kajian/disiplin ilmu yang mengungkapkan 

suatu gejala yang muncul akibat adanya hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Menurut Bintarto dan Hadisumarno (1984:12) dalam geografi 

terpadu untuk mengetahui dan menghampiri suatu masalah maka digunakan tiga 

pendekatan (approach) yaitu pendekatan keruangan (spatial approach), ekologi 

(ecological approach) dan kompleks wilayah (regional approach). Ketiga 

pendekatan ini menekankan bahwa manusia sebagai pelaku yang dapat mengubah 

suatu lingkungan hidup dengan memanfaatkan akal dan pikirannya bahkan untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya tersebut. 

Menurut Bintarto (1965:11), geografi sebagai ilmu pengetahuan yang 

mencitrakan sifat-sifat bumi, serta menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk 

serta mempelajari cara yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari 

fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Obyek kajian dari studi 

geografi adalah suatu wilayah dengan segala isi dan kejadian  serta proses yang 

menyertainya. Studi geografi meninjau bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh 

gejala tersebut baik yang bersifat alami maupun binaan. Lingkup studi geografi 

berupa muka bumi dan kehidupan manusia dengan segala aktifitasnya. Ruang 

lingkup geografi tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen yaitu komponen 

fisik, manusia serta aktivitasnya. Ketiga komponen ini dijabarkan dalam suatu 

penyebaran, relasi dan kronologi yang terjadi dalam lingkungan hidup. Adanya 

perbedaan wilayah, proses dan waktu menjadikan suatu perkembangan yaitu 

perkembangan yang berupa perubahan dapat digunakan sebagai suatu rencana 

pembangunan yang menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakat luas. 

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam 

rangka mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Dalam konsep 

pembangunan normatif, maka pembangunan merupakan suatu proses untuk 

mencapai tujuan yang di ukur berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam usaha 
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untuk mencapai tujuan pembangunan ini, maka memerlukan suatu keterpaduan 

antar berbagai aspek dalam pembangunan. Keterpaduan ini diterjemahkan sebagai 

suatu hubungan yang saling mendukung antara aspek yang satu dengan yang lain, 

tanpa menimbulkan kerugian bagi yang lain. Beberapa aspek tersebut antara lain 

adalah, aspek sosial, aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Aspek sosial 

tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga dalam pembangunan 

terdapat dua komponen yang saling berpengaruh satu sama lain, yaitu manusia dan 

lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sebagai tempat hidup 

mereka.  

Salah satu bentuk hubungan antar manusia dan lingkungan adalah adanya 

penduduk yang bertempat tinggal disekitar sungai. Penduduk yang bertempat 

tinggal disekitar sungai melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan melibatkan 

sungai itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari sungai dimanfaatkan bukan hanya 

untuk kegiatan yang bersifat sosial, seperti mandi maupun mencuci, namun juga 

sungai dimanfaatkan penduduk untuk mencapai penghidupan bagi kelangsungan 

hidupnya. Fungsi sungai secara ekonomi juga mempunyai peran yang besar untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penduduk yang bertempat tinggal 

disekitar sungai tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial ekonomi penduduk itu 

sendiri. Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa kebanyakan penduduk yang 

bertempat tinggal dibantaran sungai merupakan penduduk yang mempunyai tingkat 

ekonomi yang menengah ke bawah. Kondisi penduduk yang tingkat 

perekonomiannya  ke bawah ini merupakan penduduk yang dianggap sebagai 

penduduk pinggiran (marginal), sehingga mempunyai kemampuan yang kurang 

apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal didaerah selain bantaran 

sungai. Selain itu juga terdapat berbagai kondisi secara fisik yang padat dan 

kumuh, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kehidupan dibantaran 

sungai.   

Dari segi sosial dapat dilihat bahwa penduduk disekitar sungai merupakan 

penduduk yang mempunyai tingkat sosial menengah ke bawah pula. Ditinjau dari 

segi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki, 

penduduk yang bertempat tinggal disekitar sungai masih tergolong menengah 

kebawah. Faktor lingkungan juga merupakan fakta yang memiliki peranan yang 
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dominan terhadap pembentukan pemanfaatan penduduk yang bertempat tinggal 

disekitar sungai. Faktor lingkungan ini berperan terhadap pola pemanfaatan sungai 

oleh penduduk dalam hal kegiatan sosial maupun ekonominya.  

Permasalahan pemanfaatan sungai oleh penduduk terjadi pula pada kota-

kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kota Yogyakarta. Kota 

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang dilalui oleh tiga sungai. 

Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan juga 

Sungai Winongo. Dalam fokus kebijakan penataannya, Sungai Gajah Wong dan 

Sungai Code telah terlebih dahulu mendapat perhatian yang lebih. Sungai Gajah 

Wong lebih maju dari segi penataan lingkungannya maupun dari segi karakteristik 

masyarakatnya. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta menitikberatkan 

pada fokus penataan lingkungan pada Sungai Winongo yang masih kurang 

mendapat perhatian. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berada di Kota 

Yogyakarta, maka akan mengakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan menimbulkan adanya 

penduduk yang bertempat tinggal di pinggiran sungai, yang sebenarnya hal tersebut 

dapat menimbulkan bahaya bagi penduduk itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan 

oleh pemukim masuk dalam perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran sungai 

dimana perilaku tersebut dijadikan sebagai kebiasaan. Hal tersebut disebabkan 

karena para pemukim lebih memilih mempertimbangkan ekonomi yang murah dan 

kenyamanan yang terbentuk secara alami dan memanfaatkan kondisi alam yang 

telah ada.  

Kehidupan penduduk yang tinggal disekitar sungai Winongo menarik untuk 

diteliti lebih dalam. Keberadaan sungai yang melintasi kota Yogyakarta serta 

penduduk yang bermukim disekitarnya merupakan suatu fenomena yang memiliki 

hubungan yang erat satu sama yang lain. Adanya hubungan yang erat antara 

keberadaan Sungai Winongo dengan penduduk ini dapat menimbulkan berbagai 

beragam pola pemanfaatan sungai.  

Penduduk yang hidup di daerah yang dekat dengan sungai akan mempunyai 

pemanfaatan sungai yang berada dengan penduduk yang hidup di daerah yang lebih 

jauh dari sungai. Pemanfaatan yang berbeda tersebut karena setiap daerah yang 

mempunyai keruangan yang berbeda akan membentuk suatu kondisi sosial maupun 
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ekonomi yang berbeda pula yang dipengaruhi oleh ruang dimana manusia itu 

bertempat tinggal. Sehingga kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat akan 

mempengaruhi masyarakat tersebut dalam berperilaku memanfaatkan Sungai 

Winongo. Pemanfaatan sungai oleh masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran 

Sungai Winongo dikaitkan dengan terjadinya degradasi kondisi Sungai Winongo 

itu sendiri. Dibandingkan dengan daerah yang jauh dari sungai, daerah yang 

berbatasan langsung dengan sungai dengan segala kegiatan sosial, ekonomi, 

maupun ekologinya akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk menimbulkan 

degradasi kondisi Sungai Winongo.           

Pemanfaatan Sungai Winongo yang dilakukan oleh penduduk pada 

penelitian ini mencakup dua jenis kegiatan yang berkenaan langsung dengan sungai 

Winongo, yaitu penduduk yang memanfaatkan untuk budidaya ikan dengan 

membuat keramba dan juga penduduk yang memanfaatkan Sungai Winongo untuk 

kegiatan pelestarian lingkungan, yaitu dengan mempertahankan tanaman (vegetasi) 

disepanjang tebing sungai. Apabila ada kesadaran akan pentingnya menjaga 

kelestarian sungai kurang dan terus dijadikan budaya, maka dapat menimbulkan 

keseimbangan ekosistem yang ada dan dapat berdampak negatif terhadap upaya 

pembangunan yang ada, khususnya di Kota Yogyakarta, yang ingin mewujudkan 

kota yang sehat dan nyaman huni.              

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu 

adanya suatu kajian yang menjadikan pemanfaatan sungai sebagai obyek dalam 

suatu penelitian. Dengan demikian, penelitian dengan “Perbedaan Pemanfaatan 

Sungai oleh Masyarakat Pada Bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan 

dan Kecamatan Matrijeron, Kota Yogyakarta”. Dirasa perlu untuk dilakukan 

sebagai pertimbangan dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta.  

 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana perbedaan pemanfaatan Sungai Winongo oleh masyarakat 

Kecamatan Ngampilan dan Matrijeron ? 



5 
 

2. Bagaimana perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Ngampilan dan Mantrijeron dalam memanfaatkan Sungai Winongo ? 

3. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Ngampilan dan 

Mantrijeron dalam memanfaatankan Sungia Winongo ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui perbedaan pemanfaatan bantaran Sungai Winongo oleh 

masyarakat di Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Mantrijeron.  

2. Mengidentifikasi perbedaan pemanfaatan Sungai Winongo oleh masyarakat 

bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Matrijeron 

berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  

3. Mengetahui perbedaan faktor–faktor yang mempengaruhi masyarakat 

dalam memanfaatkan Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan 

Kecamatan Mantrijeron.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan S1 di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah 

2. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan juga prediksi bagaimana pola 

pemanfaatan sungai oleh penduduk di daerah lainnya yang juga bermukim 

di bantara sungai 

3. Sebagai masukan kepada pihak yang terkait, dalam hal pemerintah, untuk 

menentukan kebijakan terkait dengan penataan lingkungan di Sungai 

Winongo 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pendekatan Dalam Bidang IlmuGeografi 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan gejala–gejala di 

muka bumi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang bersifat fisikal 

maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui 

tiga pendekatan yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan 

pendekatan kompleks wilayah, untuk kepentingan program, proses dan 
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keberhasilan (Bintarto, 1981:9). Secara lebih rinci dijelaskan bahwa pendekatan 

keruangan mempelajari tentang persebaran dari berbagai fenomena, yang 

didasarkan pada perbedaan lokasi terjadinya fenomena tersebut dengan gejala 

sifat–sifat penting yang mempengaruhinya. Sehingga adanya lokasi yang 

berbeda akan menimbulkan karakteristik yang berbeda pula antara daerah satu 

dengan daerah yang lain, sehingga karakteristik tersebut akan mempengaruhi 

fenomena yang terjadi. Pendekatan ekologi mempelajari tentang 

hubungan/interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan 

lingkungan tempat tinggalnya akan menimbulkan fenomena tertentu yang 

dipengaruhi karakteristik manusia maupun lingkungan itu sendiri. Pendekatan 

kompleks wilayah merupakan perpaduan/kombinasi antara pendekatan 

keruangan dan pendekatan ekologi.  Dalam pendekatan kompleks wilayah 

memperhatikan aspek lokasi dan sifat–sifat pentingnya serta hubungan manusia 

dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan fenomena yang kompleks 

pula. Dalam penelitian ini pendekatan dalam bidang ilmu geografi yang 

digunakan adalah pendekatan ekologi dan sosial ekonomi yang akan dijelaskan 

pada sub bab berikutnya.  

Bintarto (1981:2), menyatakan bahwa geografi sebagai ilmu 

pengetahuan selalu melihat keseluruhan gejala dalam ruang dengan tidak 

mengabaikan tiga aspek yang menjadi komponen keseluruhan itu. Faktor–

faktor bagi hakekat geografi adalah gejala, interelasi, interaksi dan integrasi. 

- Gejala, merupakan suatu wujud nyata/peristiwa/kenampakan yang timbul 

dari suatu rangkaian proses endogen maupun eksogen dalam masyarakat 

atau dalam alam, yang dapat menjadi petunjuk dari proses kejadian masa 

lalu ataupun masa datang. Sehingga dengan adanya gejala tersebut, kita 

dapat kenali, pelajari sebagai suatu langkah awal untuk mementukan suatu 

tindakan.  

- Interelasi, merupakan hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih di 

dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Gejala – gejala dapat saling 

mempengaruhi sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan yang lebih 

kompleks.  
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- Interaksi, merupakan hubungan dua wilayah atau lebih yang dapat 

menimbulkan gejala atau masalah baru. Dengan adanya karakteristik yang 

berbeda–beda pada setiap wilayah, maka dapat menimbul interaksi antar 

wilayah, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Interaksi yang 

merugikan ini maka perlu adanya identifikasi untuk mengantisipasi 

permasalahan tersebut. 

- Intregasi, merupakan bertemunya beberapa unsur yang saling mangisi, 

sehingga dapat dicapai suatu keserasian atau kelengkapan.  

Menurut Sumaatmaja (1981:26), lingkungan merupakan sesuatu 

disekitar kita baik itu kondisi, situasi, benda, dan makhluk hidup yang hidup di 

sekitar organisme itu, yang berpengaruh pada kehidupannya, pertumbuhan dan 

sifat–sifat atau karakter makhluk hidup tersebut. Menurut Bintarto (1991:56), 

lingkungan merupakan sesuatu disekitar kita baik benda maupun non benda 

yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan kita.  

 

1.5.2 Pendekatan Ekologi    

Menurut Worster (1977 dalam Yunus, 2004) ekologi merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. 

Ekologi yang dimaksud disini adalah ekologi yang arah perkembangannya 

adalah terkait dengan analisis keterkaitan atau interaksi antar organisme dan 

juga dengan lingkungan biotik dan abiotiknya dan bagaimana akibat yang di 

timbulkannya. Geografi adalah ilmu yang bersifat “human oriented” sehingga 

manusia dan kegiatan manusia selalu menjadi fokus analisis dengan 

keterkaitannya dengan lingkungan biotik, abiotik  maupun lingkungan sosial, 

ekonomi dan kulturalnya (Dangana and Tropp, 1995 dalam Yunus, 2004).  

Menurut Yunus (2004:77), berdasarkan inventarisasi penelitian yang 

ada dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologi dalam geografi mempunyai 

empat tema analisis, yaitu: 

1. Human behavior – envirenment analysis; 

2. Human activity – envirenment analysis; 

3. Physic natural features – envirenment analysis; 

4. Physic artificial feature – envirenment analysis; 
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Fokus analisis human behavior – envirenment analysis adalah perilaku 

manusia baik perilaku sosial, perilaku ekonomi, perilaku cultural dan bahkan 

perilaku politik baik yang dilakukan oleh seseorang maupun komunitas 

tertentu. Fokus analisis tema yang kedua menekankan pada keterkaitan antara  

human activity – environment. Latar belakang perilaku bukan menjadi 

pembahasan central namun kegiatan manusianya yang menjadi pembahasan 

central. Tema analisis yang ketiga menekankan pada keterkaitan antara 

kenampakan fisikal alami dengan elemen–elemen lingkungannya. Tema 

analisis yang keempat menekankan pada keterkaitan antara  Physic artificial 

feature dengan environment yaitu menekankan pada kenampakan fisikal buatan 

manusia dengan elemen – elemen lingkungannya.  

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan geografi berupa 

pendekatan ekologi dan sosial ekonomi dengan arahan perkembangan analisis 

keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya baik biotik maupun abiotik 

serta akibat yang ditumbulkannya. Tema analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tema analisis  human behavior – envirenment analysis, 

yaitu memfokuskan analisis pada perilaku manusia dalam hal sosial, ekonomi 

maupun kultural dan politik yang dilakukan oleh orang maupun komunitas 

tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi dan sosial 

ekonomi dengan menitikberatkan fokus pada manusianya karena penelitian ini 

mempelajari tentang hubungan antara manusia yang tinggal di bantaran sungai 

dengan lingkungannya yaitu berupa sungai itu sendiri. Dalam proses interaksi 

ini maka terdapat suatu kegiatan perlakuan yang berbeda antara daerah satu 

dengan daerah yang lain.   

 

1.5.3 Pemanfaatan Sungai  

Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan 

menuju dan bermuara di laut, danau dan sungai yang lebih besar, aliran sungai 

merupakan aliran yang bersumber dari limpasan yaitu: limpasan yang berasal 

dari hujan, limpasan dari anak-anak sungai dan limpasan dari air tanah. Adapun 

manfaat sungai bagi manusia adalah sebagai berikut: 
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- Tempat untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupa sehari-hari bagi 

bagi penduduk ang tinggal di tepi sungai, seperti mencuci, mandi, dsb  

- Sumber air sebagai pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha 

perikanan darat 

- Sumber tenaga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

- Tempat untuk mengembangbiakkan menangkap ikan guna memenuhi 

kebutuhan manusia akan protein hewani 

- Tempat rekreasi 

- Tempat berolahraga seperti berperahu pada arus deras, lomba dayung 

(http://www edukasi.net/mapok/mp_full.php?id=295&fname=materi02.html 
diakses tanggal 31 Oktober 2011 jam 21.02) 

 

Dari bermacam–macam  manfaat yang telah disebutkan, maka manfaat 

sungai juga dapat dibagi berdasarkan kepentingannya, yaitu manfaat secara 

sosial, manfaat secara ekologi. Manfaat sosial adalah suatu manfaat yang 

dimiliki sungai yang dapat diperoleh manusia guna memenuhi kebutuhan lahir 

dan batin manusia dalam kebutuhan sehari-hari.  Sebagai contoh manfaat sosial 

adalah sungai dapat dijadikan untuk rekreasi, berolahraga dan juga memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan sebagainya. Manfaat sungai 

secara ekonomi adalah segala sesuatu yang ada pada sungai yang dimanfaatkan 

oleh manusia mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh adalah pemanfaatan 

sungai sebagi pembangkit tenaga listrik, pemanfaatan sungai untuk irigasi dan 

budidaya ikan baik darat maupun sungai. Manfaat sungai secara ekologi adalah 

memanfaatkan sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar sungai agar 

tetap terjaga dan berkelanjutan. Sebagi contoh adalah dengan memanfaatkan 

daerah sekitar sungai untuk penghijauan, yaitu dengan tetap mempertahankan 

tanaman-tanaman yang ada disekitar sungai guna menghindari dari ancaman 

bencana, seperti banjir, erosi dan tanah longsor. 

Menurut Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai, 

dikatakan bahwa sempadan sungai merupakan sebagai ruang penyangga antara 

ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak 

saling terganggu.  
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1.5.4 Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Manusia tidak akan pernah puas terhadap apa yang pernah dicapainya, 

manusia ingin selalu memperoleh sesuatu yang lebih dari apa yang telah 

dicapainya. Itulah yang menjadi alasan bahwa pembangunan selalu 

berkesinambungan atau berkelanjutan. Terdapat berbagai permasalahan yang 

menghadang untuk dapat mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Permasalahan tersebut adalah antara lain 

permasalahan sosial, ekonomi, budaya serta politik yang kesemuanya itu harus 

diatasi dengan baik dan terpadu. Dari segi ekologi, pembangunan berkelanjutan 

berwawasan lingkungan ini harus dapat memperhatikan pada keseimbangan 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dan dari segi ekonomi manusia 

maka harus lebih menekankan pada pertumbuhan iklim kerja yang 

menyenangkan dan menggairahkan dengan semangat dan disiplin yang tinggi 

serta perbaikan ekonomi secara menyeluruh.  

Dalam menangani pembangunan Indonesia ini manusia tentu tidak 

dapat mengabaikan aspek lingkungan terutama lingkungan non fisiknya. 

Menurut Bintarto (1990:65), terdapat beberapa pengertian lingkungan 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu:  

- Lingkungan sosial adalah lingkungan yang mencakup komponen sosial, 

yang membentuk suatu jaringan interaksi sosial  dan dapat berpengaruh 

terhadap sikap/tidakan seseorang atau kelompok penduduk. 

- Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang mencakup komponen 

ekonomi, yang membentuk suatu jaringan interaksi dan interdependensi 

ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap orientasi dan tindakan ekonomi. 

- Lingkungan perilaku adalah lingkungan yang mencakup berbagai tingkatan 

adaptasi, aspirasi, partisipasi dan kebiasaan penduduk yang dapat memberi 

warna atau sifat pada sikap/tindakan manusia. 

 Berbagai permasalahan muncul dalam mewujudkan suatu 

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan baik itu dalam 

bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun lingkungan. Permasalahan 

lingkungan yang muncul dalam pembangunan berwawasan lingkungan, antara 

lain adalah: 
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- Banyaknya terjadi pelanggaran dalam menggunakan lahan dan tata ruang 

lingkungan, sehingga pihak pengadilan sudah mulai di ikutsertakan dalam 

penanganan pelanggaran atau pencemaran lingkungan. 

- Meningkatnya kebakaran hutan yang memprihatinkan yang mungkin 

desebabkan kurangnya pengawasan yang ketat atau karena mekanisme 

aparatur di lapangan yang masih sediki atau masih belum adanya “early 

warning system” di bidang kehutanan. 

 

Berbagai cara pengendalian maupun antisipasi dari berbagai sektor 

untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan boleh 

saja disusun dan direncanakan dengan baik, akan tetapi sebenarnya 

keberhasilan dari semua cara pengendalian tersebut adalah kearifan lokal dari 

manusia itu sendiri yang ingin mewujudkan suatu pembangunan yang 

berwawasan lingkungan. Karena kearifan lokal yang dimiliki manusia tersebut 

dapat menjadi suatu pedoman yang efektif bagi manusia itu sendiri untuk 

bertindak memperlakukan lingkungannya. Dikemukakan oleh Sumaji 

(2005:143), bahwa pengolahan hutan yang ramah lingkungan telah dilakukan 

oleh masyarakat Baduy melalui berbagai bentuk kearifan lokal. Masyarakat 

Baduy masih teguh menerapkan aturan dan norma tradisional dalam 

perhubungan sosial maupun dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Sistem 

sosial masyarakat Baduy dapat mengontrol eksploitasi hutan tidak ramah 

lingkungan, dan pada saat yang bersamaan juga tingkat pendapatan masyarakat 

Baduy berada diatas garis kemiskinan. 

Pada hakekatnya semua dimensi pembangunan harus memperhatikan 

dimensi–dimensi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. Artinya pembanguna sekarang tidak mengganggu pembangunan  

yang akan datang. Dimensi – dimensi tersebut antara lain: 

1. Environmental sustainability : perlindungan lingkungan untuk generasi 

mendatang. 

2. Economic sustainability : setiap pembangunan harus berkelanjutan secara 

ekonomi. 
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3. Social cultural sustainability : seiap inovasi harus harmoni antara 

pengetahuan local dan budaya, praktik pengetahuan dan teknologi tepat 

guna.  

4. Political sustainability : birokrasi/pemerintahan dan masyarakat harus 

mampu menjalin komunikasi (interface) dalam memanfaatkan hasil alam. 

 

1.6  Penelitian Sebelumnya 

Soedarti (1991:15) melakukan penelitian yang berjudul Beberapa Faktor 

Sosial Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Hal 

membuang Sampah Di Kelurahan Suryaatmajan, Ngupasan, dan 

Sosromenduran, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh faktor sosial terhadap perilaku penduduk dalam membuang 

sampah. Pengambilan sampel dilakukan dengan  purposive sampling. Lokasi 

penelitian berada di jalan Malioboro, dengan pertimbangan daerahnya mempunyai 

karakteristik heterogen, pada penduduknya, dan merupakan daerah perdagangan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, interview, observasi dan 

dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis tabel tunggal dan tabel silang. 

Hasil dari penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pembuangan sampah yang 

baik serta peralatan yang memadai ternyata kurang mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kebiasaan masyarakat di daerah penelitian dalam membuang 

sampah.  

Ciptaningsih (2007:15) pernah melakukan penelitian mengenai perilaku, 

penelitian ini berjudul Evaluasi Pengaruh Perilaku Penduduk Dalam 

Membuang Limbah Terhadap Kualitas Kali Anyar. Salah satu tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui perilaku penduduk dalam membuang limbah 

berdasarkan jenis limbah, kualitas limbah dan frekuensi pembuangan limbah ke 

kali Anyar, serta mengetahui keterkaitan antara perilaku penduduk membuang 

limbah ke Kali Anyar. Metode yang digunakan adalah survei, yaitu purposive 

sampling dalam pengambilan sampel airnya, dan secara stratified random sapling 

dalam mengambi sampel penduduk. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 
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penurunan kualitas Kali Anyar yang disebabkan oleh penggunaan lahan berupa 

permukiman, industri, dan pasar dengan aktifitas penduduknya.  

Kusumayanti (2008:13) melakukan penelitian mengenai perilaku yaitu 

dengan judul Perilaku Penduduk yang Bermukim di Sekitar Sungai Code 

Dalam pemanfaatan Sungai Code Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perilaku penduduk yang bertempat tinggal di daerah penelitian 

dalam memanfaatkan Sungai Code berdasarkan kondisi sosial ekonomi responden. 

Metode yang digunakan survey secara purposive sampling untuk penentuan daerah 

penelitian dan incidental sampling untuk penentuan responden. Hasil dari penelitan 

ini adalah penduduk memanfaatkan Sungai Code untuk 6 jenis kegiatan, yaitu 

buang air (BAB), beternak, membuang sampah, menambang pasir, mandi serta cari 

ikan. Perilaku penduduk dalam memanfaatkan Sungai Code berbeda–beda 

berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing–masing responden, yang terdiri dari 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jarak rumah dari sungai, jenis pengeluaran 

dan tingkat pengeluaran rumah tangga.  

Penelitian ini bersimilar terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

Ciptaningsih (2007) dan Kusumayanti (2008) dalam hal metode pemilihan 

sampelnya, yaitu menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling 

adalah metode dimana dalam menentukan sampel yang akan dijadikan responden, 

maka disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan metode 

pemilihan purposive sampling ini tidak akan terjadi salah sasaran dalam 

menentukan sampelnya. Dari segi teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian bersimilar dengan penelitian yang dilakukan oleh Soedarti (1991). 

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan koesioner, interview, 

observasi dan documenter. Dalam penelitian ini wawancara/interview yang 

dilakukan adalah wawancara mendalam (indepth interview), sehingga informasi 

yang diperoleh lebih mendalam. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah 

disebutkan adalah pada pemilihan lokasinya. Lokasi yang dipilih merupakan dua 

lokasi yang mempunyai fenomena pemanfaatan sungai yang berbeda, sehingga dari 

fenomena tersebut dapat dibandingkan dengan memperhatikan faktor–faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan sungai tersebut. 
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No Nama (Tahun) Judul Metode Hasil 
1 Soedarti, M.Y 

(1991) 
Beberapa Faktor Sosial Yang 
Berpengaruh Terhadap Perilaku 
Masyarakat Dalam Hal 
membuang Sampah Di 
Kelurahan Suryaatmajan, 
Ngupasan, dan Sosromenduran, 
Yogyakarta 

Survei : koesioner, 
interview, observasi dan 
dokumenter 

Mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor – faktor sosial terhadap 
perilaku/kebiasaan penduduk dalam membuang sampah.   

2 Ciptaningsing, 
Dwi Suryani  
(2007) 

Evaluasi Pengaruh Perilaku 
Penduduk Dalam Membuang 
Limbah Terhadap Kualitas Kali 
Anyar 

Survei : purposive 
sampling,dan sratified 
random sampling 

Terjadi penurunan kualitas air Kali Anyar, yang disebabkan oleh 
penggunaan lahan berupa permukiman, industri dan pasar dengan 
aktifitas penduduknya. 

3 Kusumayanti, Oki 
(2008) 

Perilaku Penduduk yang 
Bermukim di Sekitar Sungai 
Code Dalam pemanfaatan 
Sungai Code Kota Yogyakarta 

Survei : purposive 
sampling dan  
incidental sampling  

 Penduduk memanfaatkan Sungai Code untuk 6 jenis kegiatan, 
yaitu buang air (BAB), beternak, membuang sampah, 
menambang pasir, mandi serta cari ikan 

 Perilaku penduduk dalam memanfaatkan Sungai Code 
berbeda – beda berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing – 
masing responden, yang terdiri dari umur, jenis kelamin, 
tingkat pendidikan, jarak rumah dengan sungai, jenis 
pekerjaan, dan tingkat pengeluaran rumah tangga. 

4 Sekar Ika I 
(2011) 

Perbedaan Pemanfaatan 
Penggal Sungai oleh 
Masyarakat Bantaran Sungai 
Winongo (Kasus di Kecamatan 
Ngampilan dan Kecamatan 
Matrijeron, Kota Yogyakarta) 

Survei : Kuesioner, 
indepth interview 

Penduduk Kecamatan Ngampilan; Kelurahan Ngampilan dan 
Notoprajan memanfaatkan Sungai Winongo untuk kegiatan 
bernilai ekonomi yaitu budidaya ikan, dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, keterbatasan 
lahan sehingga untuk mendapatkan tambahan pendapatan 
masyarakat membuat keramba. Masyarakat Kecamatan 
Mantrijeron; Kelurahan Gedongkiwo memanfaatkan sungai untuk 
kegiatan yang bernilai ekologi yaitu dengan mempertahankan 
tanaman yang ada disepanjang sungai Winongo dengan tujuan 
untuk dapat mencegah bencana erosi dan tanah longsor. Tindakan 
dipengaruhi oleh kondisi fisik daerah sepanjang bantaran sungai 
ynag bertebing dan jenis tanah yang mudah longsor. 

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 
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1.7   Kerangka Pemikiran  

Dalam pemanfaatan sungai terdapat berbagai kegiatan yang dapat 

dilakukan. Jenis kegiatan pemanfaatan sungai tersebut ada yang 

memanfaatkan sungai pada bagian pengairannya dan ada pula yang 

memanfaatkan sungai pada bagian lereng sungai. Berbagai kegiatan tersebut 

adalah terdapat pemanfaatan sungai yang berorientasi pada ekologi, 

ekonomi maupun sosial. Dalam melakukan suatu kegiatan pemanfaatan 

sungai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor 

wilayah, faktor kepentingan masyarakat. Kondisi wilayah yang 

memudahkan masyarakat untuk pergi ke sungai akan menjadikan 

masyarakat intensif ke sungai, sehingga kegiatan yang dilakukan lebih 

intensif pula. Kepentingan masyarakat yang berbeda akan menimbulkan 

kegiatan pemanfaatan sungai yang berbeda pula, seperti untuk kepentingan 

ekonomi, manusia memelihara ikan di sungai dengan keramba. Dalam 

penelitian ini, maka jenis kegiatan pemanfaatan sungai yang dibahas adalah 

jenis kegiatan pemanfaatan sungai yang berorientasi ekologi dan sosial 

ekonomi, yang sesuai dengan kenampakan yang ada didaerah penelitian. 

Jenis kegiatan pemanfaatan sungai yang berbeda tersebut dipegaruhi 

oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya masing–masing. Kondisi 

sosial ekonomi yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, jarak rumah responden, jenis pekerjaan, 

sumber pendapatan serta tingkat pengeluaran rumah tangga. Berbagai 

variabel tersebut dapat mempengaruhi kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan sungai. Berbagai variabel tersebut dapat mempengaruhi pola 

pikir manusia untuk bertindak berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi 

masing–masing. Sehingga dari perbedaan pemanfaatan sungai tersebut, 

maka dapat dilakukan perbandingan antara pemanfaatan sungai di daerah 

yang berorientasi melakukan kegiatan pemanfaatan sungai untuk kegiatan 

sosial ekonomi dan ekologi. Alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

disajikan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 1.2. Alur Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Peneliti, Tahun 2011 
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1.8 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah survey . 

Menurut Van Dalen dalam Suharsimi Arikunto (2006:110) teknik survey 

merupakan bagian dari studi deskripstif yang dapat ditinjau dari wilayah  geografis 

maupun variabelnya dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah unit/individu 

dalam waktu bersamaan. Menurut Moleong (2007:48), pendekatan survey adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara 

holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata–kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah. Pada pendekatan penelitian ini menggunakan 

analisis penelitian deskriptif. Menurut Sukandarrumidi dalam Suharsimi Arikunto 

(2002:70), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

suatu gejala/suatu masyarakat tertentu.  

 

1.8.1. Bahan dan Alat Penelitian 

• Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan 

1. Daftar pertanyaan yang digunakan sebagai panduan pertanyaan dalam 

pelaksaan wawancara dengan responden. 

2. Monografi Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Mantrijeron. 

3. Literatur yang terkait dengan pola pemanfaatan sungai 

4. Peta dasar Kota Yogyakarta.  

 

• Alat – alat yang digunakan 

Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian: 

1. Voice recorder sebagai perekam suara pada saat dilakukannya 

independent interview  

2. Kamera digital sebagai dokumentasi visual. 

3. Seperangkat komputer/laptop, Printer.  

4. Software Microsoft Office 2007. 

5. Software ArcGIS 9.3 
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1.8.2   Cara Penelitian 

1.8.2.1  Pemilihan Lokasi Penelitian  

Berdasarkan peta RBI Lembar 1802-223 Yogyakarta dapat diketahui 

terdapat beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang sering dilewati 

langsung oleh Sungai Winongo. Dari seluruh jumlah kecamatan yang 

terdapat di Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 14 kecamatan yang meliwati 

oleh Sungai Winongo. Pada kedua kecamatan terdapat kenampakan pola 

pemanfaatan sungai yang berbeda. 

Daerah penelitian dipilih dua kecamatan yang dapat menggambarakan 

pola pemanfaatan sungai yang berbeda. Daerah yang dipilih adalah daerah 

yang permukiman penduduknya berada dibantaran sungai. Peta daerah lokasi 

penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

1.8.2.2.   Jenis Data yang Dikumpulkan 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data 

primer yang didukung oleh data sekunder 

a.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang dapat didapatkan langsung 

dari lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dengan melakukan 

survey. Survey ini adalah suatu metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan sejumlah besar berupa data variabel, unit, atau 

individu dalam waktu yang bersamaan. Data dikumpulkan melalui 

individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat 

menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti (Tika, 2005:6).  

Data primer identitas responden terdapat 32 responden pada 

Kecamatan Ngampilan dan 23 Kecamatan di Kecamatan Mantrijeron, 

kondisi sosial ekonomi responden seperti umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jarak rumah responden, jenis pekerjaan responden, alasan 

responden memanfaatkan sungai, nilai ekonomis yang didapatkan, 

pengetahuan responden tentang peraturan pemanfaatan sungai serta 

tanggapan responden terhadap peraturan tersebut.  
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai 

literatur/studi pustaka serta dari instansi-instansi terkait yang 

digunakan oleh peneliti sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian. Pada penelitian kali ini data sekunder yang digunakan 

antara lain adalah data kependudukan kota Yogyakarta berupa data 

jumlah dan kepadatan penduduk yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). Data sosial ekonomi wilayah kajian yang bersumber 

dari kantor kelurahan berupa monografi dan profil desa. Data yang 

didapat dari monografi dan profil desa antara lain data letak, luas, dan 

batas wilayah kajian, kondisi wilayah kajian, penggunaan lahan 

wilayah kajian, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, 

mata pencaharian, serta tingkat pendidikan. Data dari BPS digunakan 

untuk mengetahui data penduduk wilayah kajian, secara umum 

sedangkan data monografi desa digunakan untuk mengetahui variasi 

kondisi sosial ekonomi darah kajian, serta kondisi wilayah daerah 

kajian secara umum. 

 

1.8.2.3.  Sumber Data 

Pada penelitian ini, sumber data yang dijadikan sebagai 

informasi merupakan pihaka–pihak lain yang dapat memberikan 

informasi untuk penelitian ini adalah pihak–pihak yang terlibat 

secara langsung dengan pemanfaatan Sungai Winongo di 

Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Mantrijeron, Kota 

Yogyakarta. Pada Kecamatan Ngampilan yang masyarakatnya 

memanfaatkan sungai untuk kegiatan ekonomi, maka pihak– pihak 

yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini adalah masyarakat 

yang mempunyai tempat budidayaa ikan di Sungai Winongo, yaitu 

petani karamba itu sendiri. 

Pada Kecamatan Mantrijeron yang masyarakatnya 

memanfaatkan sungai untuk kegiatan ekologi, maka pihak–pihak 

yang terlibat secara langsung adalah masyarakat yang menanam 
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langsung tanaman di sepanjang sungai ataupun masyarakat yang 

mempunyai pekarangan di pinggir sungai tersebut yang terdapat 

tumbuh–tumbuhan.  

Teknik pengambilan sampel responden tersebut dilakukan 

dengan teknik survey dengan sampel sengaja/sesuai tujuan 

(purposive sampling). Teknik ini menggunakan kriteria yaitu orang 

yang akan dijadikan anggota sampel adalah orang yang berinteraksi 

langsung/pelaku langsung dalam kegiatan tersebut, kemudian 

setelah itu dilakukan penarikan informasi, dan orang tersebut 

langsung dijadikan inforaman. Wawancara tersebut terus dilakukan 

kepada responden–responden yang lain hingga mencapai titik jenuh. 

Titik jenuh yang dimaksud disini adalah ketika responden telah 

memberikan jawaban yang cenderung bersifat homogeni terhadap 

pertanyaan–pertanyaan yang diberikan.   

 

1.8.2.4.  Cara Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder. Masing-masing data tersebut 

dikumpulkan dengan teknik yang berbeda sebagai berikut. 

Data primer dikumpulkan dengan cara langsung turun ke 

lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Teknik-teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data primer ini adalah sebagai berikut:  

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

berbagai kondisi dan pola masyarakat dalam memanfaatkan Sungai 

Winongo secara penglihatan saja. Seperti dikemukakan oleh 

Soehartono (2000:45), bahwa observasi merupakan pengamatan 

dengan menggunakan indera. Selain itu untuk menyesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai, maka dalam melakukan pengamatan juga 

didukung dengan menggunakan instrument berupa lembar 

pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan. Hasil dari observasi 
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ini dapat berupa foto-foto dan catatan-catatan di lapangan. Foto-foto 

yang diperoleh di lapangan dapat memberi gambaran mengenai 

kondisi lapangan dan memperkuat informasi yang diperoleh.  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing pelaku pemanfaatan sungai yang terlibat dalam 

pemanfaatan sungai baik untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan 

ekologi.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 

pada tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara 

dalam penelitian antara lain yaitu identitas responden, kondisi sosial 

ekonomi responden seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

serta jenis pekerjaan responden, kemudian alasan responden 

melakukan kegiatan pemanfaatan sungai, nilai ekonomis yang 

didapatkan, pengetahuan responden tentang peraturan pemanfaatan 

sungai serta tanggapan responden terhadap peraturan tersebut.  

 

1.8.2.5.  Cara Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada tujuan yang 

ingin dicapai. Berikut adalah pengolahan data yang digunakan pada 

setiap tujuan penelitian. 

 

Tujuan 1, yaitu mengetahui karaktestik masyarakat sekitar Sungai 

Winongo di daerah yang memiliki sempadan sungai dan yang tidak 

memiliki sempadan sungai. Pada tujuan pertama ini, data diolah 

dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan pengamatan 

langsung di lapangan. Dalam analisis deskriptif, maka untuk 

mengetahui bagaimana distribusi dari data penelitian. Dalam analisis 

deskriptif ini mengidentifikasi kegiatan sosial ekonomi responden 



22 
 

kemudian menentukan faktor yang dominan. Hasil dari analisis ini 

ditunjukkan dengan tabel. Untuk mengetahui karakteristik 

masyarakat, maka dilakukan analisis mengenai: 

a. Pola masyarakat dalam memanfaatkan Sungai Winongo 

berdasarkan jenis kegiatannya. 

b. Jumlah pemanfaatan Sungai Winongo berdasarkan jenis 

kegiatannya. 

c. Intensitas masyarakat dalam memanfaatkan Sungai Winongo 

 

Tujuan 3, yaitu mengidentifikasi perilaku masyarakat dalam 

memanfaatkan Sungai Winongo berdasarkan kondisi sosial 

ekonomi. Pada tujuan kedua ini dilakukan pengolahan data dengan 

tabulasi silang yang menggunakan software yang sederhana, seperti 

Microsoft Exel. Tabulasi silang bermanfaat untuk memeriksa 

hubungan antara dua atau lebih variabel, guna memahami sebuah 

fenomena. Hasil tabel dari tabulasi silang pada masing-masing 

kondisi sosial ekonomi responden dapat menunjukkan adanya 

perbedaan pemanfaatan sungai oleh masyarakat berdasarkan kondisi 

sosial ekonominya.  

 

Kondisi sosial dalam penelitian ini dapat dirincikan menjadi : 

- Umur 

- Jenis Kelamin 

- Tingkat Pendidikan 

 

Kondisi ekonomi dalam penelitian ini dirincikan menjadi : 

- Jenis pekerjaan 

- Tingkat pengeluaran rumah tangga 

 

Tujuan 3, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang 

mempengaruhi perilaku pemanfaatan Sungai Winongo oleh 

masyarakat. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 
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ini digunakan informasi dari responden mengenai alasan-alasan 

yang melatarbelakangi responden melakukan berbagai pemanfaatan 

sungai yang berbeda-beda tersebut. Sehingga dengan 

mengemukakan alasan-alasan tersebut, maka dapat dilakukan 

kategori faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memanfaatkan 

sungai berdasarkan kepentingan responden itu sendiri.  

 

1.9. Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Melalui matode ini, masalah-masalah yang terjadi pada kondisi rill dapat 

diungkapkan dan terkadang juga membutuhkan interpretasi dan analisis yang lebih 

mendalam. Melalui data yang diperoleh dengan wawancara, dapat dibaca dan 

dianalisis lebih lanjut. Menurut Soehartono (2000:46), analisis deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.  

 

1.10.  Variabel Penelitian 

1.10.1.  Variabel Penelitian Tujuan I : 

a. Jenis kegiatan pemanfaatan sungai 

b. Jumlah pemanfaatan 

c. Intensitas pemanfaatan 

d. Waktu yang digunakan 

 

1.10.2. Variabel Penelitian Tujuan II : 

a. Umur  

b. Jenis kelamin  

c. Tingkat pendidikan  

d. Jenis pekerjaan 

e. Tingkat pengeluaran/tingkat pendapatan 

 

1.10.3. Variabel Penelitian Tujuan III : 

a. Alasan–alasan yang melatarbelakangi kegiatan pemanfaatan 

sungai 
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b. Bagian keuntungan 

c. Nilai ekonomis / bagian keuntungan secara ekonomis 

d. Pengetahuan responden tentang peraturan  

e. Tanggapan responden 

 

1.11.   Pertanyaan Operasional 

Pertanyaan opoersional merupakan pertanyaan–pertanyaan hasil 

pengembangan dari variabel penelitian yang telah disusun, yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan wawancara di lapangan agar 

mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. Pertanyaan penelitian 

ini masuk ke dalam kuesioner penelitian yang terdapat dalam Lampiran 2 

dan Lampiran 3 pada halaman L-6 dan L-10. 

 

1.11.1. Pertanyaan Operasional Tujuan I :  

a. Bagaimana kegiatan pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh       

masyarakatdi bantaran Sungai Winongo ? 

b. Berapa jumlah pemanfaatan Sungai Winongo berdasarkan jenis 

kegiatannya di Sungai Winongo pada daerah penelitian ? 

c. Bagaimana intensitas masyarakat dalam memmanfaatkan Sungai 

Winongo pada daerah yang diteliti ? 

d. Kapan waktu yang digunakan masyarakat untuk memanfaatkan 

Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 

 

1.11.2. Pertanyaan Operasional Tujuan II : 

a. Bagaimana keterkaitan umur responden terhadap pemanfaatan 

Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 

b. Bagaimana keterkaitan jenis kelamin responden terhadap 

pemanfaatan Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 

c. Bagaimana keterkaitan tingkat pendidikan responden terhadap 

pemanfaatan Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 

d. Bagaimana keterkaitan jenis pekerjaan responden terhadap 

pemanfaatan Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 
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e. Bagaimana keterkaitan tingkat pengeluaran responden terhadap 

pemanfaatan Sungai Winongo pada daerah yang diteliti ? 

 

1.11.3. Pertanyaan Operasional Tujuan III : 

a. Apakah alasan–alasan yang melatarbelakangi responden 

melakukan pemanfaatan sungai yang berbeda antara daerah satu 

dengan daerah yang diteliti ? 

b. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh secara umum dalam 

kegiatan pemanfaatan sungai yang diteliti ? 

c. Apakah terdapat nilai ekonomis/bagian keuntungan secara 

ekonomis yang diperoleh dalam kegiatan pemanfaatan sungai 

yang diteliti ? 

d. Seberapa jauh pengetahuan responden tentang peraturan yang 

terkait pemanfaatan sungai yang diteliti ? 

e. Bagaimana tanggapan responden terhadap adanya peraturan 

mengenai pemanfaatan sungai yang diteliti.  

 

1.12.  Batasan Opoerasional 

1. Pemanfaatan adalah suatu pemakaian suatu sumberdaya tertentu. 

2. Sungai adalah air tawar yang mengalir melalui saluran alam menuju ke 

laut, danau dan atau sungai lainnya. 

3. Pemanfaatan sungai adalah pemakaian sumberdaya sungai pada suatu 

penggal sungai yang didalam meliputi pemanfaatan badan sungai dan 

tepi sungai. 

4. Tepi sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai bentuk 

yang bervariasi. Pada penelitian ini tepi sungai adalah pekarangan/tanah 

kosong yang berbatasan langsung dengan sungai yang dimanfaatkan 

untuk menanam berbagai tanaman. 

5. Sempadan sungai adalah daerah bantaran sungai ditambah lebar 

longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi, lebar bantaran ekologis, 

lebar keamanan yang diperlukan terkait dengan letak sungai. 
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6. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sungai sepanjang palung, 

dihitung dari tepi alur sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah 

dalam. 

7. Bangunan karamba adalah suatu tempat untuk pembudidayaan ikan 

yang dibangun pada badan sungai. 

8. Kondisi sosial ekonomi adalah ukuran kualitas sosial ekonomi yang 

dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan dan 

kualitas rumah.  

9. Umur adalah tingkatan usia yang telah dicapai oleh seseorang setiap 

tahunnya. 

10. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang 

telah dicapai oleh setiap kepala keluarga yang dapat dihitung melalui 

tahun kelulusannya. 

11. Tingkat pendapatan adalah jumlah uang yang didapatkan oleh setiap 

kepala keluarga. (Tahun Sukses) 

12. Petani karamba merupakan masyarakat yang mempunyai bangunan 

karamba di sungai untuk pembudidayaan ikan 

13. Fungsi sungai dalah suatu kegunaan yang dapat memberikan 

keuntungan bagi masyarakat sekitar sungai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


