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SARI 

Supyana, Renita Heni. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan 

PLTU di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang (Kajian 

Tingkat Pendidikan). Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Erni Suharini, M.Si. 119 halaman 

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Persepsi 

Pembangunan dan lingkungan adalah dua komponen yang saling 

memengaruhi satu sama lain. Lingkungan fisik dibutuhkan sebagai penyedia 

sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut, sedangkan lingkungan sosial 

menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Dalam 

pelaksanaan pembangunan,  pengetahuan menjadi komponen yang sangat penting. 

Karena pengetahuan merupakan dasar pertimbangan yang kuat dalam 

menghasilkan pemikiran secara kritis. Dalam hal ini tingkat pendidikan sangat 

memengaruhi cara berpikir masyarakat dalam menanggapi kegiatan 

pembangunan, karena didalamnya terjadi transfer informasi dari berbagai sumber. 

Pengetahuan, pengalaman, harapan, informasi akan membentuk persepsi 

masyarakat terhadap suatu gejala, dalam hal ini adalah pembangunan PLTU. 

Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi 

masyarakat mengenai pembangunan PLTU di Desa Ujungnegoro Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang. Sampel yang digunakan diambil 15% dari 

populasi, dan menghasilkan sampel sebanyak 51KK. Metode pengumpulan data 

pada penelitian dilakukan dengan tiga cara  yaitu kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan dua metode 

yaitu metode analisis deskriptif persentase dan analisis statistik. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU, yaitu sebesar 33,7%. Rata-rata tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Ujungnegoro adalah 2,37 termasuk dalam kriteria rendah 

(pendidikan dasar). Sedangkan rata-rata persepsi masyarakat terhadap 

pembangunanPLTU sebesar 57% termasuk dalam kriteria cukup baik. Variabel 

persepsi masyarakat mencakup tiga sub variabel yaitu tingkat pengetahuan 

masyarakat, informasi dan tanggapan masyarakat terhadap pembangunan PLTU. 

Untuk sub variabel pengetahuan rata-rata skornya adalah 42% termasuk dalam 

kategori buruk. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan luas 

dikarenakan pendidikan yang tergolong rendah pula. Sub variabel informasi 

sebesar 46% dalam kategori buruk, karena informasi yang didapatkan masyarakat 

mengenai pembangunan PLTU ini terbatas. Sedangkan sub variabel tanggapan 

masyarakat terhadap pembangunan PLTU adalah sebesar 77% dan termasuk ke 

dalam kategori baik. Masyarakat sangat mendukung proyek pembangunan ini 

karena dianggap memiliki kontribusi positif terhadap aspek lain di sekitarnya. 

Saran, perlu adanya komunikasi yang baik dan teerbuka antara masyarakat, 

pemerintah, dan perusahaan sehingga dapat ditemukan kesepakatan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan lingkungan adalah dua komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dan saling memengaruhi. Pembangunan merupakan suatu proses 

yang multi dimensi dan melibatkan segala sumber daya yang ada dalam 

rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang 

dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu 

pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan 

yang ada. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan faktor lingkungan, baik 

lingkungan fisik (alam) maupun lingkungan sosial (manusia).  

Lingkungan fisik dibutuhkan dalam rangka penyediaan  sumberdaya 

alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia. 

Sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai 

pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan 

untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara 

ekonomi. Demikian pula lingkungan sosial juga membutuhkan pembangunan 

guna mendapatkan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik.  

Pertumbuhan pembangunan memiliki dua sisi, dimana satu sisi akan 

memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakatnya, sisi lain 

akan berakibat pada menurunnya fungsi lingkungan. Alih fungsi lahan yang 

digunakan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan 

hijau atau terbuka. Sementara meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil 
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sebagai sumber energi justru akan menghasilkan gas karbon yang pada 

akhirnya akan memberikan sumbangan besar terhadap perubahan iklim atau 

yang sering disebut pemanasan global atau global warming. Kedua sisi 

pembangunan inilah yang menjadi persoalan nyata, kontradiksi antara 

kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan. 

Eitzen (1986:91) dalam Soetomo (2008:373) mengemukakan adanya 

beberapa faktor dari kekuatan sosial atau manusia dan perilakunya yang 

berpengaruh terhadap hadirnya masalah pencemaran dan kelestarian 

lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1) Pertumbuhan penduduk yang pesat dan mengakibatkan meningkatnya 

permintaan akan makanan, energi dan beberapa produk yang lain; 

2) Konsentrasi penduduk di daerah perkotaan menyebabkan berbagai 

limbah yang harus diserap oleh ekosistem dan lingkungan; 

3) Proses pembangunan dan modernisasi yang meningkatkan penggunaan 

teknologi modern dan pola konsumsi. 

Dari kenyataan tersebut tampak bahwa proses pembangunan dan 

modernisasi yang tujuan utamanya adalah mengusahakan perbaikan kondisi 

kehidupan, pada sisi lain juga dapat mendatangkan kerawanan atau paling 

tidak potensi kerawanan dilihat dari kelestarian lingkungan. Potensi 

kerawanan tersebut akan semakin dapat dipahami mengingat dalam rangka 

peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui proses pembangunan telah 

dilakukan usaha yang semakin intensif dalam rangka memobilisasi sumber 

daya termasuk sumber daya alam. Bahkan untuk lebih mengoptimalkan nilai 
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tambah sumber daya tersebut telah dipacu dengan teknologi yang semakin 

canggih. Dengan demikian seolah-olah telah terjadi semacam konflik antara 

tujuan pembangunan ekonomi dengan tujuan konservasi atau pencagaran. 

Secara sangat jelas, Salim (1986) dalam Soetomo (2008:374) 

mengemukakan hal itu melalui beberapa dampak lingkungan dari pendekatan 

pembangunan yang menggunakan pandangan aliran klasik dan neoklasik. Di 

antaranya diungkapkan hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, mekanisme 

pasar bekerja tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, 

teknologi produksi dan pola konsumsi dikembangkan tanpa 

memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Hal yang sama juga 

terlihat dari kenyataan bahwa lingkungan hidup telah luput pula dari 

perhitungan harga dan biaya pembangunan dalam mengejar produksi 

nasional. Kedua, tumbuh-tumbuhan, binatang, zat dan benda mati yang tidak 

atau belum diketahui manfaatnya saat ini akan luput pula dari perhitungan 

ekonomi pembangunan, sehingga kemusnahannya tidak dirasakan sebagai 

kerugian. Ketiga, setiap sumber daya alam diolah tanpa keharusan 

memperbaruinya kembali walaupun termasuk jenis renewable resources. 

Keempat, berbagai bentuk  sampah, kotoran dan limbah sebagai hasil 

kegiatan industri tidak masuk biaya perusahaan, demikian juga beban yang 

diderita pihak lain sebagai akibatnya. 

Soetomo (2008:380) mengungkapkan  bahwa sikap manusia terhadap 

teknologi memengaruhi intensitas serta keluasan masalah pencemaran dan 
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kelestarian lingkungan melalui cara bagaimana manusia berhubungan dengan 

alam. Paling tidak ada tiga bentuk hubungan tersebut, yaitu: 

1. Manusia melihat alam sebagai kekuasaan besar yang dapat 

mengendalikan kehidupan manusia, oleh karenanya manusia tunduk 

kepadanya, 

2. Melihat hubungan dalam keseimbangan; manusia membutuhkan alam 

dan alam membutuhkan manusia, 

3. Manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam. 

Melihat ketiga bentuk hubungan tersebut, maka faktor teknologi akan 

sangat berperan dalam pola hubungan yang ketiga. Dalam pola ini teknologi 

merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk menguasai alam. 

Bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrem, teknologi bukan lagi dianggap 

sebagai alat atau sarana melainkan tujuan. Dalam keadaan semacam ini dapat 

terjadi manusia mendewakan teknologi. Teknologi merupakan kekuatan 

sangat perkasa yang membuat manusia memperlakukan alam sesuai 

kehendaknya. 

Menurut Mochtar Lubis dalam Soetomo (2008:381) inti persoalannya 

adalah kenyataan bahwa kemajuan teknologi telah tidak dibarengi dengan 

kemajuan kebudayaan. Dengan kemajuan kebudayaan seiring dengan 

kemajuan teknologi dapat dikembangkan daya analisis dan sikap kritis 

terhadap teknologi. Dengan sikap kritis tersebut, perkembangan teknologi 

selalu dapat ditilik asas manfaatnya bagi kesejahteraan umat manusia dan 

menghindari kesalahan-kesalahan pemakaian teknologi. 



5 
 

 

5 

Perkembangan teknologi dan industri semakin pesat, terlebih setelah 

adanya revolusi industri pada akhir abad ke-18. Pada dasarnya penemuan 

teknologi ditujukan untuk mempermudah  industri maupun mempermudah 

kehidupan manusia, akan tetapi di sisi lain perkembangan teknologi tersebut 

memiliki konsekuensi yaitu penyediaan listrik sebagai penggeraknya. Dengan 

demikian, maka pertumbuhan teknologi juga menuntut adanya peningkatan 

pasokan energi listrik. Sedangkan dalam Masterplan 

PembangunanKetenagalistrikan 2010-2014, Kementerian Energi dan 

Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, disampaikan bahwa pada tahun 

2008, kapasitas terpasang energi listrik secara nasional baru mencapai 30.527 

MW, dimana dari jumlahtersebut sekitar 74% (22.599 MW) merupakan 

pembangkit yang melayani sistemkelistrikan jaringan pulau Jawa-Madura-

Bali. Kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia secara keseluruhan pada 

tahun 2009 adalah 25,171 MW, dan kebutuhan tersebut diperkirakan akan 

terus meningkat dengan rata-rata 9,3% pertahun menjadi 59,863 MW di tahun 

2019.  

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam 

ketenagalisrikan adalah bagaimana menyediakan energi listrik yang mampu 

mencukupi kebutuhan, jaminan berkelanjutan pasokan, dan menciptakan 

energi listrik yang terjangkau oleh masyarakat luas. Sebagai negara tropis, 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal sumber energi 

terbarukan dan ramah lingkungan, seperti intensitas sinar matahari sepanjang 

tahun, sumberdaya angin, energi gelombang pasang, maupun panas bumi. 
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Akan tetapi teknologi untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut masih 

relatif lebih mahal dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Seiring 

meningkatnya harga bahan bakar minyak di pasar dunia maka batubara 

menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk pembangkit listrik karena 

potensi yang melimpah dan harga yang cukup murah.Data Kementerian 

Energi dan Sumberdaya Mineral menyebutkanbahwa pada tahun 2010, 

penggunaan batubara untuk pembangkit listrik mencapai39%, kemudian 

energi gas 28%, bahan bakar minyak 23%, energi air 7% danpanas bumi 3%. 

Usaha penyediaan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun industri inilah yang memicu adanya pembangunan 

pembangkit listrik, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. 

Desa Ujungnegoro merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir pantai 

utara. Desa ini memiliki lahan bebas (bukan permukiman) yang cukup luas di 

dekat pantainya. Aksesbilitas di desa ini termasuk dalam kategori baik, dan 

dapat dilalui oleh berbagai macam kendaraan darat. Letaknya yang tidak 

terlalu jauh dari jalan Pantura juga menjadi nilai tambah dari desa yang 

memiliki Objek wisata pantai Ujungnegoro ini. Sehingga jika dilihat dari 

kesesuaian lahan, desa Ujungnegoro ini termasuk dalam  kategori sesuai 

untuk pembangunan PLTU. 

 Akan tetapi pembangunan PLTU yang direncanakan tidak terlepas dari 

adanya pro-kontra, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun pihak terkait 

seperti misalnya pemerhati lingkungan. Pro-kontra ini timbul sebagai hasil 

dari pemikiran dan pertimbangan mengenai besar kecilnya manfaat serta 
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dampak yang diakibatkan dari pembangunan PLTU tersebut. Dalam hal ini, 

pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemikiran kritis 

mengenai hal tersebut. 

Sebagai faktor penting dalam kegiatan pembangunan sebagai 

pelaksana, masyarakat memiliki andil dalam  pengambilan keputusan adanya 

pembangunan PLTU. Aspirasi masyarakat sangatlah penting dan harus 

diperhatikan, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Karena pada 

dasarnya baik manfaat maupun dampak dari pembangunan PLTU akan 

dirasakan langsung oleh  masyarakat sekitar area tersebut khususnya. Akan 

tetapi di sisi lain, pembangunan PLTU ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi besar bagi perkembangan pembangunan di daerah khususnya, dan 

menyediakan pasokan listrik yang cukup bagi negara pada umumnya.  Pro-

kontra ini juga terjadi di masyarakat desa Ujungnegoro pada pembangunan 

PLTU di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. 

PLTU yang direncakan ini berkapasitas 2 x 1000 MW dan di klaim sebagai 

PLTU terbesar di Asia Tenggara. 

Sikap dari masing-masing masyarakat baik dukungan maupun 

penolakan memiliki alasan tersendiri. Alasan ini muncul sebagai hasil dari 

pengetahuan, pemikiran, informasi, pemahaman, maupun pengalaman yang 

dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini pendidikan sangat memengaruhi pola 

pikir, baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya transfer 

informasi dari berbagai kalangan dan sumber, sehingga akan berdampak 

besar terhadap persepsi atau tanggapan masyarakat. Berdasarkan data yang 
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diperoleh melalui catatan statistik, tingkat pendidikan sebagian besar 

penduduk masih tergolong rendah. Tercatat masih ada 1.672 orang yang buta 

aksara dan huruf latin, 1.641 orang tamat SD/sederajat, 719 orang tamat 

SMP/sederajat, 224 orang tamat SMA/sederajat, 10 orang tamat D-3, dan 40 

orang tamat S-1. 

Atas dasar pemikiran yang dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk 

mengkaji tentang PERSEPSI MASYARAKAT 

TERHADAPPEMBANGUNAN PLTU DI DESA UJUNGNEGORO 

KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG (TINJAUAN 

TINGKAT PENDIDIKAN) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahanyang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Ujungnegoro terhadap pembangunan 

PLTU di desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ? 

2. Adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat 

mengenai pembangunan PLTU di desa Ujungnegoro Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang? 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis 

kemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 



9 
 

 

9 

1. Mengetahui persepsi masyarakat Ujungnegoro terhadap pembangunan 

PLTU di desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

persepsi masyarakat mengenai pembangunan PLTU di desa 

Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

yaitu: 

a. Memberikan tambahan referensi dalam bidang keilmuan. 

b. Sebagai dasar penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

pembangunan PLTU di desa Ujungnegoro kecamatan Kandeman 

Kabupaten Batang. 

c. Menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh 

tingkat pendidikan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

praktis,yaitu: 

a. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran kepada masyarakat mengenai pembangunan PLTU yang 

akan dilaksanakan. 

b. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pertimbangan 

bagi perusahaan khususnya aspek sosial masyarakat. 

c. Bagi Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam 

penetapan kebijakan dalam rangka  untuk pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

E. Penegasan Istilah 

Penelitian ini mengangkat judul “PERSEPSIMASYARAKAT 

TERHADAP PEMBANGUNAN PLTU DI DESA UJUNGNEGORO 

KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG”. 

Untuk menghindari adanya kesalah penafsiran terhadap judul skripsi, 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti sehingga mudah 

dibaca, dipahami, dimengerti juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penelitian maka perlu penegasan sebagai berikut: 

1. Persepsi 

Dalam pengantar psikologi umum (Walgito, 2005:99) persepsi 

diartikan sebagai proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

indera atau juga disebut proses sensoris. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan persepsi adalah pandangan masyarakat mengenai baik 

atau buruknya rencana pembangunan PLTU yang akan dilaksanakan di 

Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. 
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2. Masyarakat 

Menurut Ralph Linton (1936) dalam Basrowi (2014:38) 

mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang 

telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat 

mengorganiasasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan 

batas-batas tertentu. Mayarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah warga desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten 

Batang. 

3. Pembangunan PLTU 

Pada penelitian ini, pembangunan PLTU bertempat di Desa 

Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan berada di 

sekitar area obyek wisata pantai Ujungnegoro. 

4. Tingkat Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa : jenjang 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang dirancang berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemampuan yang dikembangkan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tingkat pendidikan 

atau jenjang pendidikan yaitu: 
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a. Masyarakat Desa Ujungnegoro menempuh pendidikan dasar 

(SD/sederajat dan SMP/sederajat). 

b. Masyarakat Desa Ujungnegoro yang menempuh pendidikan 

menengah (SMA/MA/SMK/MAK). 

c. Masyarakat Desa Ujungnegoro yang telah menempuh pendidikan 

tinggi (D1/D2/D3/S1/S2/S3). 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan merupakan variabel 

penelitian yang akan dicari pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat 

mengenai pembangunan PLTU di Ujungnegoro Kecamatan Kandeman 

Kabupaten Batang. 

 

 

 



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Slameto (2010:102) menyatakan bahwa persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak 

manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

Robins (2008:175) persepsi (perception) adalah proses dimana 

individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Walgito (2005:99) 

persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun 

proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diterusakan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena 

itu proses persepsi tidak dapat lepas dari prosees penginderaan, dan 

proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. 

Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu 

individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata 

sebagai penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat 

pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulitpada telapak tangan 

sebagai alat perabaan; yang kesemuanya merupakan alat indera yang 
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digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.Moskowitz dan 

Orgel (1969) dalam Walgito (2005:100) menyatakan bahwa persepsi 

merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus 

yang diterimanya. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian persepsi adalah proses 

yang integrated, berawal dari rangsang sensorik yang kemudian diolah 

atau diinterpretasikan menjadi kesan-kesan. 

 

Gambar 2.1. Skema persepsi menurut Backer 

Sumber: Abdurahman (1988) 
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2. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Persepsi 

Walgito (2005:101) berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan 

dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja 

sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar 

individu. 

2) Alai indera, syaraf, dan pusat susuan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima resptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

3) Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 



16 
 

 

1
6

 

 

Gambar 2.2. Faktor yang memengaruhi persepsi 

Sumber: Robbins (2008:176) 

3. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek  

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi 

ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam 

hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga 

akan terasa tekanan tersebut. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman 

atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. 

Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa 

yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran 

Faktor  dalam 

situasi: 

 Waktu 

 Keadaan  

Faktor dalam diri 

si pengarti: 

 Sikap 

 Motif 

 Minat  

Faktor dalam diri 

target: 

 Sesuatu yang 

baru 

 Gerakan 

 Suara 

 Ukuran 

 Latar belakang 

 Kedekatan 

 Kemiripan  
PERSEPSI 



17 
 

 

1
7

 

inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu 

menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, 

atau apa yang diraba, yaitu stimlus yang diterima melalui alat indera. 

Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan 

persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil 

oleh individu dalam berbagai macam bentuk. 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan 

bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi 

individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh 

keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan 

respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi 

atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian 

individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 
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St: stimulus 

Fi: faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian) 

Sp: struktur pribadi individu 

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima 

bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak 

semua stimulus akan diperhatikan atau akan direspon. Individu 

mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan di sini 

berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan 

diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan reaksi 

terhadap stimulus tersebut. Skema tersebut dapat dilanjutkan sebagai 

berikut: 

 

 

St 

St 

St 

St 

Fi 

Fi 

Fi 

Fi 
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L S O R L 

L: Lingkungan 

S: Stimulus 

O: Organisme atau individu 

R: Respon    

(Walgito, 2005:102-103) 

Namun demikian menurut Weiner (1972) dalam Walgito, skema 

tidak seperti yang dikemukakan di atas tetapi berbentuk lain, yaitu: 

L S R L 

L: Lingkungan 

S: Stimulus 

R: Respon (Walgito, 2005:104) 

Dalam skema tersebut terlihat bahwa organisme atau individu 

tidak berperan dalam memberikan respon terhadap stimulus yang 

mengenainya. Hubungan antara stimulus dengan respon bersifat 

mekanistis, stimulus atau  lingkungan akan sangat berperan dalam 

menentukan respon atau perilaku organisme. Pendangan yang demikian 

merupakan pandangan yang behavioristik. Pandangan ini berbeda dengan 

pandangan yang bersifat kognitif, yang memandang berperannya 

organisme dalam menentukan perilaku atau responnya. 

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

berkesinambungan yang meliputi pengetahuan, informasi, harapan, dan 
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pengalaman yang kemudian diolah atau diinterpretasikan menjadi kesan-

kesan. 

B. Masyarakat 

1. Pengertian Mayarakat 

Masyarakat atau society berasal dari bahasa latin societas yang 

berarti hubungan persahabatan dengan yang lain.Societas diturunkan dari 

kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat 

dengan kata sosial.Secara implisit, kata society mengandung makna 

bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang 

sama dalam mencapai tujuan bersama. 

Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua 

pengertian, yaitu society dan community. Community menurut Arthur 

Hillman (1951) dalam Basrowi (2014:37) adalah: 

“A definition of community must be inclusive enough to take 

account, of the variety of both physical and social forms which 

community take”. 

Dengan lain perkataan, masyarakat sebagai community cukup 

memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan 

kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. Jadi, ciri dari 

community ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada 

lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen.  

Dalam Basrowi (2014:37-38) community ini diartikan oleh Hasan 

Shadily (1983) sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen 



21 
 

 

2
1

 

yang sama seperti terdapat dalam  Gemennshaft. Anggota-anggota 

mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor 

primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder). 

Sedangkan menurut Abdul Syani (1987) dalam Basrowi (2014:37-

38) bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut 

pandang. Pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya 

community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas 

tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat 

sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya 

kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu 

wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh 

adanya hubungan sosial. Disamping itu, dilengkapi pula oleh adanya 

perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari 

adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, community 

dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-

(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan 

antarmanusia, maka didalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal 

ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, 

masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa dan sebagainya. 

Menurut Soetomo (2013:25) masyarakat adalah sekumpulan orang 

yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relaso sosial 

yang terpola, terorganisasi. 
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Adapun dalam Basrowi (2014:37) dikemukakan beberapa 

pengertian masyarakat menurut para ahli, sebagai berikut: 

a. Ralph Linton (1936) mengemukakan , bahwa mayarakat adalah 

sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, 

sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah 

satu kesatuan sosial dengan bats-bats tertentu. 

b. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin atau Gillin dan Gillin 

(1954) mengatakan bahwa masyarakat itu adalah sekelompok 

manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, 

dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi 

pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.Pengertian yang 

dikemukakan oleh Gillin dan Gillin menunjukkan bahwa 

masyarakat itu meliputi kelompok manusia yang lebih kecil sampai 

dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang sangat 

besar, seperti suatu negara. 

c. Steinmentz, seorang ahli sosiologi Belanda memberi batasan 

tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang 

meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil 

yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. 

d. Melville J. Herskovits atau Herkovits (1955) mengatakan bahwa 

masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang 

mengikuti satu cara hidup tertentu.Pengertian ini menekankan 
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adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup 

tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat. 

e. Auguste Comte (1896) mengatakan bahwa masyarakat merupakan 

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan relitas-realitas baru 

yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. 

Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, 

sehingga tanpa adanya kelompok, manusia yang dengan atau 

sendirinya bertalian secara golongan besar atau kecil dari beberapa 

manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan 

dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. 

f. Pelly dan Menanti (1994) mengemukakan hakikat masyarakat 

sebagai berikut 

1) Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki 

budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang 

tertentu. Anggota masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan 

menganggap mereka memiliki identitas sendiri. Linton 

mengemukakan, bahwa anggota-anggota masyarakat tersebut 

memiliki pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu 

yang cukup lama. Oleh sebab itu, terdapat kerja sama dan 

pelembagaan atas dasar norma dan nilai-nilai yang 

dipedomani anggota-anggotanya. 

2) Masyarakat merupakan wadah sosialisasi dan transmisi nilai 

dan norma dari generasi ke generasi. Dengan demikian, 
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masyarakat adalah satu wujud dari kesatuan hidup sosial 

manusia. 

g. Abdul Syani (1987) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan 

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru 

yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan 

berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia 

diikatdalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta 

merta dan kebutuhannya. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan masyarakat merupakan 

sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup 

lama dan saling berinteraksi, di dalamnya memiliki tata cara atau 

aturan hidup yang disepakati, dijunjung dan dilaksanakan bersama. 

2. Ciri-ciri Masyarakat 

Ada beberapa ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan oleh para 

ahli dalam Basrowi (2014:40-42) diantaranya; 

a. Soerjono Soekanto (1986) menyatakan, bahwa sebagai suatu 

pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, 

maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok , yaitu sebagai 

berikut: 

1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada 

ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk 

menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan 
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tetapi, secara teoretis, angka minimumnya ada dua orang yang 

hidup bersama. 

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari 

manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, 

seperti kursi, meja, dan sebagainya, karena berkumpulnya 

manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga 

dapat bercakap-cakap, merasa dan mengertti; mempunyai 

keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau 

perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, 

timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan 

yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok 

tersebut. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan 

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem 

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena 

setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan 

yang lainnya. 

b. Talcott Parsons (1968) merumuskan kriteria bagi adanya 

masyarakat: 

1) Suatu sistem sosial yang swasembada (selfsubsistent) 

2) Melebihi masa hidup individu normal 

3) Merekrut anggota secara reproduksi biologis 

4) Melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya 
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c. Abu Ahmadi (1985) menyatakan, bahwa masyarakat harus 

mempunyai ciri-ciri; 

1) Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan 

pengumpulan binatang 

2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah 

tertentu 

3) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur 

mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama 

d. Abdul Syani (2003)menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri: 

1) Adanya interaksi 

2) Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek 

kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu 

3) Adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang 

bersangkutan menjadi anggota kelompoknya 

Menurut Syani (2002) dalam Basrowi (2014:42), ada beberapa 

unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif 

lama; didalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta 

mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. 

Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. 

b. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan 
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c. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup 

bersama yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh 

karenanya setiap anggotanya masyarakat merasa dirinya masing-

masing terikat dengan kelompoknya. 

C. Pembangunan Ketenagalistrikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proyek pembangunan 

merupakan rencana pekerjaan dengan sasaran khusus yang dimulai dari 

perencanaan, pembuatan, dan cara membangun. Joyomartono (1991:68) 

menyatakan bahwa, kelancaran program proyek pembangunan dipengaruhi 

oleh beberapa aspek, misalnya: 

1) Aspek Sosial, menyangkut sistem hubungan sosial yang mengatur hak 

dan kewajiban antara individu satu dengan yang lain dan antara 

individu dengan kelompoknya. 

Aspek Budaya, terkait dengan sistem perilaku kelompok yakni 

kecenderungan berfikir dan berperilaku dalam cara-cara normative 

sesuai dengan persepsinya terhadap gejala/fenomena yang ada 

disekitarnya. 

2) Aspek Psikologi, menyangkut sistem pengetahuan dan perilaku 

individual yang mendasari sistem sosial dan berakar dalam biologis dan 

pengalaman yang menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap 

situasi disekitarnya. 
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1. Pengertian Ketenagalistrikan 

Menurut undang-undang No.15/1985 tentang ketenagalistrikan 

yang telah direvisi dengan UU No.30/2009, usaha ketenagalistrikan 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan dan 

pemanfaatan listrik. Usaha ini meliputi usaha penyediaan listrik dan 

usaha pendukungnya. Usaha penyediaan listrik meliputu usaha 

pembangkit listrik, transmisi, dan sitribusi. Usaha pendukungnya terdiri 

atas:konsultasi yang berkaitan dengan usaha penyediaan listrik, 

pembangunan dan pemasangan peralatan listrik, pemeliharaan peralatan 

listrik, dan pengembangan teknologi peralatan yang mendukung usaha 

penyediaan listrik. 

Keputusan Menteri (KepMen) No:0954 K/30/MEM/2004 tentang 

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah kebijakan 

terpadu tentang ketenagalistrikan yang meliputi perkiraan kebutuhan 

listrik dan pasokan listrik, kebijakan pendanaan dan investasi, dan 

kebijakan penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. 

Tujuan pengembangan tenaga listrik adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung atau merangsang 

kegiatan ekonomi di daerah perdesaan maupun perkotaan (Sitompul, 

2013:46). 

Dalam penyediaan ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) merupakan perusahaan yang bertanggung jawab 

terhadap sistem suplai listrik nasional.Berdasarkan UU No.15/1985, 
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PLN melakukan perencanaan, pengembangan, dan manajemen 

sistem listrik nasional secara terpusat. 

Kapasitas terpasang pembangkit PLN sekitar 28,6 GW pada 

tahun 2007, meningkat dari sekitar 21,1 GW pada tahun 2002.Salah 

satu kebijakan utama yang ditetapkan PLN baru-baru ini adalah apa 

yang disebut Visi 75/100, yaitu rencana untuk mencapai rasio 

elektrifikasi 100% pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 

pada tahun 2020. 

Menurut Widiono dalam Sitompul (2013:43), dalam rangka 

memenuhi target tersebut, PLN telah mempersiapkan beberapa 

rencana strategis yaitu: 

i. Pengembangan proyek 10.000 MW (Proyek Percepatan 10.000 

MW) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2006, 

PLN diberi wewenang untuk mengembangkan kapasitas 

tambahan dari PLTU 10.000MW di 35 lokasi di sekuruh 

Indonesia, 10 di Pulau Jawa, 15 di luar Jawa. 

ii. Meningkkatkan partisipasi sektor swasta dalam  Independent 

Power Producer (IPP) dengan mengundang sektor swasta, baik 

investor asing maupun lokal, berpartisipasi dalam membangun 

IPP terutama dengan penggunaan pembangkit listrik non- 

minyak.Denagn demikian, diharapkan dapat dikembangkan 

100 proyek pembangkit listrikswasta dengan kapasitas total 

20.000 MW. 
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iii. Diversifikasi dan Keamanan Suplai Energi Primer 

 Untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik non-

minyak, termasuk pembangkit listrik batubara, pembangkit 

listrik mikrohidro, dan penggunaan sumber energi 

terbarukan lainnya untuk pembangkit listrik, yaitu 

pembangkit listrik limbah industri 

 Untuk mendorong kemitraan dengan dengan koperasi dan 

Pemerintah Daerah. 

 Untuk mengembangkan bisnis PLN di sektor penyediaan 

energi primer. 

2. Visi dan misi sektor ketenagalistrikan 

Dalam Masterplan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010-2014, 

dijelaskan visi dan misi dari sektor ketenaga listrikan, meliputi: 

i. Visi sektor ketenagalistrikan 

Visi sektor ketenagalistrikan adalah dapat melistriki seluruh rumah 

tangga, desa serta memenuhi kebutuhan industri yang berkembang 

cepat dalam jumlah yang cukup, transparan, efisien, andal, aman, 

dan akrab lingkungan untuk mendukung pertumbuhan 

perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

ii. Misi sektor ketenagalistrikan 

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sesuia visi tersebut, 

maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Membangkitkan tenaga listrik dalam skala besar untuk 

masyarakat perkotaan, daerah yang tingkat kepadataanya 

tinggi atau sistem kelistrikan yang besar; 

b. Memberikan proiritas kepada pembangkit tenaga listrik dari 

energi terbarukan untuk kelistrikan desa dan daerah terpencil; 

c. Menjaga keselamatan ketenagalistrikan dan kelestarian fungsi 

lingkungan; dan 

d. Memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa 

produksi dalam negeri. 

D. Pendidikan 

1) Pengertian Pendidikan 

Dalam  UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 UU 

No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Dalam arti teknik, pendidikan adalah proses dimana masyarakat 

melalui lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-

lembaga lain) dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya 

yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dan 
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generasi-generasi (Siswoyo, 2008:18). Definisi lain dikemukakan oleh 

Carter V. Good seperti di kutip dari Djumransjah (2004:24) 

pendidikan adalah: 

i. proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap 

dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat; dan 

ii. proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu 

lingkungan yang terpimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat 

mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang dalam 

rangka mengembangkann potensi dan pribadinya agar mencapai 

ketrampilan yang berguna bagi dirinya dan orang lain dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2) Tujuan Pendidikan 

Menurut Jacques Delors, cs dalam Amnur, A. Muhdi (2007:6), 

tujuan pendidikan dikenal dengan Empat Pilar Pendidikan versi 

UNESCO sebagai berikut: 

1) Learning to know: Belajar untuk mengetahui 

2) Learning to do: Belajar untuk dapat berbuat 

3) Learning to be: Belajar untuk menjadi diri sendiri 

4) Learning to live together: Belajar untuk hidup dengan orang lain 

Adapun rumusan tujuan pendidikan nasional dapat dicermati 

baik di dalam UUD Tahun 1945 maupun dalam UU Sisdiknas sebagai 



33 
 

 

3
3

 

penjabar amanat UUD 1945 itu sendiri.Adapun rumusan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Menurut UUD Tahun 1945 

Di dalam pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara eksplisit 

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia di dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

2) Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik  agar supaya menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 

3) Tingkat Pendidikan 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.Jenjang 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 
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kemampuan yang dikembangkan.Jenjang pendidikan formal di bagi 

menjadi: 

a) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sitem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 17 merupakan 

jenjangpendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan awal sebagai 

jenjang awal dari pendidikan di sekolah memiliki fungsi sebagai 

dasar pembentukan pribadi manusia sebagai pribadi masyarakat 

dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan YME serta berkemampuan dan 

berketrampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan 

selanjutnya dan bekal hidup dalam masyarakat. 

b) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20  tahun 2003 pasal 18 merupakan 

lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas 

pendidikan menengah  umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
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Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. Tujuan dari pendidikan menengah ini 

adalah membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur serta untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan 

pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup di 

masyarakat. 

c) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan Tinggi menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20  tahun 2003 pasal 19 merupakan 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialisasi, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan 

tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem 

terbuka. Pendidikan tinggi dilaksanakan dengan sistem terbuka, 

dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut 

atau universitas. Pendidikan tinggi terus dibina dan di 

kembangkan untuk menyiapkan peserta didikmenjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau 

profesional serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap 

terhadap kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Moh. Yuditrinurcahyo (2006) 

dalam tesis yang berjudul Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana 

Umum Tata Ruang Kota Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji persepsi masyarakat terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota di 

Kota Kendal. Hasil analisis persepsi masyarakat menunjukan bahwa rencana 

sistem transportasi dinilai sesuai RUTRK yang meliputi pola jaringan 45% 

(terpenuhinya prasarana jalan di seluruhkota) dan sistem transportasi 42% 

(moda transportasi yang tersedia dan mencukupi kebutuhanmasyarakat). 

Sedangkan rencana sistem jaringan utilitas nilai tidak sesuai RUTRK antara 

lainpada sistem jaringan air bersih 40% (kurang mencukupinya air bersih 

yang disediakan PDAM),sistem jaringan telepon 39% (jaringan telepon 

kurang menjangkau seluruh kota), sistem jaringanlistrik 40% (kurang 

tertatanya jaringan listrik dengan baik) dan sistem jaringan limbah/ air 

kotor47% (tidak tersedianya sarana pengolahan limbah yang terpadu). 

Sedangkan persepsi terhadapkebijakan dinilai cukup sesuai RUTRK, namun 

untuk pembangunan di segala bidang kurang dantidak sesuai dengan 

RUTRK. Sedangkan pemanfaatan ruang dinilai cukup tetapi keadaaneksisting 

melebihi RUTRK. Persepsi struktur tingkat pelayanan dinilai cukup dan 

sesuai dengan RUTRK. 

Penelitian terdahulu yang yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap 

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok Provinsi Sumatera Barat 

dilakukan oleh Roni Oktora (2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
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mengkaji persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan dan rencana 

perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan pembangunan jalan lingkar 

utara Kota Solok, pengaruh pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok 

terhadap perkembangan kawasan, manfaat jalan lingkar utara Kota Solok 

terhadap perkembangan kawasan, dan dampak lignkungan akibat 

pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok. Penelitian ini termasuk tipe 

penelitian deskripstif kualitatif. Adapun uraian yang dimaksudkan adalah 

mendeskripsikan persepsi pemilik lahan dan masyarakat Kota Solok terhadap 

pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok yang menggunankan teknik 

pengumpulan data dengan cara kuesioner kepada 100 orang responden. 

Berdasarkan hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap pembangunan 

jalan lingkar maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan 

jalan lingkar ini mendapat dukungan mayoritas masyarakat, pembangunan 

jalan lingkar utara berpotensi mempercepat perkembangan kawasan utara 

Kota Solok, tingkat pemanfaatan lahan dan nilai lahan di sekitar jalan utara 

bisa meningkat, dan pembangunan jalan lingkar akan lebih memperlancar 

transportasi yang melewati Kota Solok. Akan tetapi perlu dicermati tentang 

dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 

Penelitian terdahulu  dilakukan oleh Yoni Hermawan dengan judul 

Hubungan Antar Tingkat Pendidikan dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu 

Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan. Penelitian ini 

menggunakan metode Deskriptif dan korelasi dengan mengambil sampel ibu-

ibu rumah tangga di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan 

persepsi dengan perilaku ibu rumah tangga dalam memelihara kebersihan 

lingkungan. Tingkat pendidikan dan persepsi ibu rumah tangga tentang 

kebersihan lingkungan memberikan sumbangan sebesar 34,2% terhadap 

perilaku ibu rumah tangga dalam memelihara kebersihan lingkungan, sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Penelitian terdahulu dengan judul Hubungan Persepsi dan Tingkat 

Pengetahuan Penderita TB Dengan Kepatuhan Pengobatan di Kecamatan 

Buleleng dilakukan oleh Made Suadnyani Pasek, dkk pada tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan tingkat pengetahuan 

penderita TB dengan kepatuhan pengobatan yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap suksesnya program TB di Kecamatan Buleleng. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian observational analitik dengan pendekatan 

cross sectional bersifat retrospektif. Hasil dari penelitian ini terdapat 

hubungan yang signifikan antara persepsi dan tingkat pengetahuan penderita 

TB dengan kepatuhan pengobatan, dimana penderita dengan persepsi dan 

tingkat pengetahuan baik memiliki kepatuhan pengobatan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian ini dikemukakan permasalahan baru, yaitu 

mengenai persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU. Dalam 

penelitian ini juga mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap sikap 

masyarakat dalam memberikan respon terhadap pembangunan PLTU. 

Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh tingkat 
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pendidikan terhadap persepsi masyarakat mengenai pembangunan PLTU di 

Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Dengaan asumsi 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat akan mudah 

menerima sesuatu hal yang baru, dalam hal ini adalah pembangunan PLTU
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F. KERANGKA BERPIKIR 

 

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir Penelitian 
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Pembangunan dan masyarakat merupakan komponen yang saling 

memengaruhi satu sama lain. Adanya pembangunan PLTU di Ujungnegoro 

merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat sekitarnya.  Hal ini memicu 

masyarakat untuk menanggapi adanya kegiatan pembangunan tersebut. 

Tanggapan yang disampaikan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pengalaman, pengetahuan, dan 

harapan. Selain ketiga faktor di atas, salah satu faktor lain yang dominan  

adalah faktor pendidikan, dimana pendidikan memiliki peranan penting dalam 

kegiatan transfer informasi dari berbagai sumber. Seperti yang dikutip dari 

(Walgito, 1999:18) perilaku yang psikologis (Branca, 1964) merupakan 

perilaku yang dibentuk, dipelajari, dan dapat dikendalikan, karena itu dapat 

berubah melalui proses belajar. Pernyataan tersebut semakin menguatkan 

adanya pengaruh besar pendidikan terhadap pola pikir maupun perilaku 

seorang individu. Perilaku dalam hal ini berupa respon yang diberikan 

masyarakat terhadap pembangunan PLTU, baik berupa respon positif 

(menerima) maupun respon negatif (menolak). Respon atau tanggapan 

masyarakat ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun dasar pertimbangan 

bagi pemerintah maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk 

di dalamnya mengenai apa yang diinginkan/diharapkan oleh masyarakat dari 

adanya pembangunan PLTU tersebut. 
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G. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu: 

Ha: Adanya  pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat 

mengenai pembangunan PLTU di Ujungnegoro Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka masyarakat akan mudah menerima sesuatu 

yang baru, dalam hal ini adalah pembangunan PLTU. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2009:80).Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalahkeseluruhan 

masyarakat desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. 

Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ini 

menurut peneliti adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari 

pembangunan PLTU. 

B. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Jumlah kepala keluarga(KK) di Desa 

Ujungnegoro adalah 2056 dan terbagi atas 6 Rw. Dalam penelitian ini, 

sampel yang digunakan adalah masyarakat (KK) yang wilayah 

pemukimannya memiliki jarak terdekat dengan wilayah proyek pembangunan 

PLTU. Wilayah pemukiman tersebut termasuk dalam wilayah Rw 1 dengan 

jumlah KK sebanyak 343. Menurut Arikunto (2006:134) sampel  dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25%  atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti 

menentukan persentase sampel yang akan diambil sebesar 15%, sehingga 

didapatkan 343 x 15% = 51,45 dibulatkan menjadi 51KK. 

Sedangkan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel dengan cara Simple Random Sampling. Simple 
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Random Samplingmerupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti 

mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap 

sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap 

subjek untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih menjadi sampel. Oleh 

karena itu hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin 

mengistimewakan satu atau beberapa subyek untuk dijadikan sampel 

(Sugiyono, 2009:177). 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38) 

1. Variabel Independen atau variabel bebas (X) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 

2009:39).Variabel bebas atau selanjutnya disebut dengan variabel (x) 

dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan masyarakat.Sub variabel 

untuk tingkat pendidikan masyarakat adalah jenjang pendidikan terakhir 

yang di tempuh digolongkan sebagai berikut: 

 Tidak sekolah/tidak lulus SD atau sederajat 

 Tamat SD/sederajat 

 Tamat SMP/sederajat 

 Tamat SMA/sederajat 

 Tamat Perguruan Tinggi 
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2. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat sering disebut sebagai 

variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2009:39).Variabel terikat atau variabel (Y) dalam penelitian 

ini adalah persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU di 

Ujungnegoro.Variabel ini meliputi: 

 Pengetahuan masyarakat tentang PLTU 

 Informasi yang diperoleh masyarakat mengenai PLTU melalui 

kegiatan sosialisasi 

 Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan PLTU 

D. Validitas dan Reliabilitas Intrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.Sebuah instrumen dikatakan 

valid bila mempunyai tingkat validitas yang tinggi sedangkan instrumen 

yang kurang valid mempunyai tingkat validitas yang rendah. Menurut 

Arikunto (2010:211) sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian dan dapat mengungkap 

data variabel yang diteliti secara tepat. Validitas dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur sahih tidaknya kuesioner dari variabel 

persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU. 
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Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, maka dapat 

digunakan rumus product momentyang dikemukakan oleh Pearson, 

(Arikunto, 2010:213) sebagai berikut: 

    
 ∑    (∑  )(∑  )

√*  ∑    (∑   )+*  ∑    (∑   )+
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = jumlah anggota populasi 

X =skor indikator yang diuji 

Y =total skor indikator 

∑    = jumlah kuadrat nilai X 

∑     = jumlah kuadrat niali Y 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 5% dengan 

N = 33, maka diperoleh        = 0,344 

Pada kuesioner penelitian ini terdapat 25 butir soal. Uji validitas 

dilakukan pada masyarakat Desa Ujungnegoro yang secara kebetulan 

berada di sekitar balai desa. Berdasarkan hasil perhitungan dari 25 butir 

soal tersebut, didapatkan hasil bahwa terdapat 5 butir soal yang tidak 

valid, yaitu meliputi butir soal nomor 3, 4, 9, 12 dan butir soal nomor 17. 

Sedangkan 20 butir soal lainnya valid. Butir soal valid tersebut mewakili 

keseluruhan sub variabel, dimana butir soal 1, 2, 5, 6, 7 dan 8 mewakili 

sub variabel pengetahuan masyarakat. Sedangkan butir soal nomor  10, 

11, 13, 14, 15 dan 16 mewakili sub variabel informasi yang diperoleh 
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masyarakat mengenai pembangunan PLTU, sedangkan butir soal nomor 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 mewakili sub variabel tanggapan 

masyarakat mengenai pembangunan PLTU. Dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Validitas Instrumen 

Validitas Nomor Butir Soal Sub Variabel 

 

Valid 

1, 2,  5, 6, 7 dan 8 Pengetahuan masyarakat 

10, 11, 13, 14, 15 dan 

16 

Informasi yang diperoleh 

masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 dan 25 

Tanggapan masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU 

 

Validitas Nomor Butir Soal Subvariabel 

Tidak 

Valid 

3, 4, dan 9 Pengetahuan masyarakat 

12 dan 17 Informasi yang diperoleh 

masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU 

 Sumber: Hasil Penelitian, 2015 

Selanjutnya dalam penelitian ini, butir soal yang digunakan adalah 

butir soal yang valid, meliputi butir soal nomor1, 2, 5, 6, 7 dan 8 

mewakili sub variabel pengetahuan masyarakat. Sedangkan butir soal 

nomor  10, 11, 13, 14, 15 dan 16 mewakili sub variabel Informasi yang 

diperoleh masyarakat mengenai pembangunan PLTU, sedangkan butir 

soal nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 mewakili sub variabel 

tanggapan masyarakat mengenai pembangunan PLTU.  
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2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas 

sendiri merupakan uji konsisten suatu instrumen. Yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukukran relatif konsisten 

apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Instrumen yang 

realibel berarti cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah konsisten. (Arikunto, 

2010:221). Untuk mencari reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

digunakan rumus alpha sebagai berikut: 

11r  = 
























2

2

1
1 t

b

k

k




 

Keterangan : 

 11r   =  reliabilitas instrumen 

 k  =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b
 
=  jumlah varian butir 

 
2

t  
=varianstotal (Arikunto, 2010: 239) 

Analisis reliabilitas kuesioner penelitian dengan taraf signifikansi 

5% dan N=33menghasilkan         sebesar 0,909sedangkan        0,344. 

Dari hasil perhitungan tersebut maka        >       sehingga instrumen 

penelitian dapat dinyatakan reliabel. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yan diberikan kepada orang 

lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna (Riduwan, 2010:25). 

Kuesioner  yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu 

kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal menjawab pertanyaan yang sudah disediakan.Penggunaan 

kuesioner atau angket ini diharapkan akan memudahkan pada 

responden dalam memberi jawaban yang mana terdapat alternatif 

jawaban yang sudah disediakan. 

Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat 

pendidikan masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan 

PLTU di Desa Ujungnegro. Data yang dihasilkan dari kuesioner ini 

merupakan data pokok dalam penelitian yang kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai 

hal-hal atau variasi yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2010:274).Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa buku, surat kabar, data 

geografis,gambar (foto) data penduduk termasuk di dalamnya jumlah 

dan pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat desa Ujungnegoro 
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Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.Selain untuk mengumpulkan 

data sekunder, dokumentasi juga digunakan sebagai bukti keabsahan 

bahwa peneliti telah melakukan penelitian di Desa Ujungnegoro 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpuan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.Dalam 

penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas. 

Pada wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antar pewawancara dan 

responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai 

pedoman. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan pada masyarakat 

dan pemerintah terkait. Metode wawancara digunakan untuk 

mendukung analisis data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, 

dan angket. 

F. Metode Analisis Data 

1. Metode Analisis  Deskriptif Persentase 

Metode deskriptif persentase digunakan untukmendeskripsikan 

atau memberikan gambaran terhadap obyek yang akan diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagai mana adanya, tanpa memberikan 

kesimpulan untuk umum (Sugiyono, 2010:29).Metode ini digunakan 

untuk menguraikan dan menjelaskan dari tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini metode analisis deskriptif persentase digunakan untuk 

mendeskripsikan tentang tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap 

pembangunan PLTU di Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten 
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Batang.Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan teknik 

analisis ini yaitu: 

i. Mengecek kelengkapan data 

ii. Menyusun tabulasi data kemudian memasukkan jawaban sesuai 

dengan skornya ke dalam tabel.Besarnya skor yang diberikan untuk 

masing-masing alternatif jawaban adalah: 

No Pilihan Skor 

1. A 4 

2. B 3 

3. C 2 

4. D 1 

 

iii. Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan 

sesuai kategori masing-masing, kemudian dijumlahkan. 

iv. Setelah skor tersebut dijumlahkan, kemudian dicari persentase 

masing-masing dengan memasukkan jumlah skor tersebut ke dalam 

rumus sebagai berikut: 
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DP= 
 

 
        

Keterangan : 

Dp: harga persentase (%) 

n: jumlah nilai yang diperoleh 

N: jumlah seluruh nilai 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diolah dan dianalisi serta 

diperhitungkan dengan deskriptif persentase, penskorannya digunakan 

perhitungan sebagai berikut: 

1. Persentase skor maksimal = (4:4) x 100% =100% 

2. Persentase skor minimal = (1:4) x 100% = 25% 

3. Rentang = 100% - 25% = 75% 

4. Panjang kelas interval = 75%:5 = 15% 

Berdasarkan perhitungan diperoleh panjang kelas interval 15% 

dan persentase skor minimal 25%, maka kelas-kelas interval sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Perhitungan Deskriptif persentase 

No Kriteria Interval 

1 Sangat Buruk 25% – 39,9% 

2 Buruk 40% – 54,9% 

3 CukupBaik 55% - 69,5% 

4 Baik 70% - 84,5% 

5 Sangat Baik 85% – 100% 

  Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2015 
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2. Teknik Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk menganalisis dan menguji 

hipotesis pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat 

mengenai pembangunan PLTU di Desa Ujungnegoro Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang.Analisis statistikdalam penelitian ini 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

i. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Sebelum malakukan 

analisis regresi maka perlu adanya normalitas data terlebih dahulu. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi 

Kuadrat dengan rumus sebagai berikut: 

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

Keterangan: 

       : frekuensi yang diamati, kategori ke-i 

       : frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i 

        : jumlah kategori 

   : batas bawah sampel 

Hasil perhitungan chi-kuadrat   , selanjutnya dikonsultasikan 

dengan    tabel. Jika nilai    ≤     tabel pada taraf signifikansi 5% 

maka sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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ii. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui arah garis regresi menggunakan rumus 

persamaan model regresi linier sederhana sebagai berikut: 

y = a + bx 

Dimana: 

  
           

      (  ) 
  

         

      (  ) 
 

Keterangan: 

x = Tingkat Pendidikan 

y = persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU 

a,b= koefisien persamaan regresi yang menyatakan perubahan rata-

rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 

satu unit (Sudjana, 2005: 315). 

iii. Uji Kelinieran Regresi Sederhana 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model linier 

yang diambil cocok atau tidak dengan keadaan. Untuk analisis ini 

digunakan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3Analisis varians untuk Kelinearan Regresi. 

Sumber 

Varians 

Dk  JK RK F hitung 

Total N JK (T) -  

Regresi (a) 1 JK (a) RK(a) = JK(a) : 1  

RK (a/b) Regresi (a/b) 1 JK (a/b) RK(a/b) = JK(a/b) : 1 
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Residu (S) n-2 JK (S) RK(S) = JK(S) : (n-2) RK (S) 

Tuna Cocok 

(TC) 

k-2 JK (TC) RK(TC) = JK(TC) : (k-2)  

RK (a/b) 

RK (S) Kekeliruan  n-k JK (E) RK(E) = JK(E) : (n-k) 

Sumber: Sudjana, 2005:332 

Keterangan: 

  ( )       

  ( )  
(  ) 

 
 

  (   )   (    
(  )(  )

 
) 

  ( )     ( )    ( )    (   ) 

  ( )   (     
(   ) 

  
) 

  (  )     ( )    ( ) 

Uji keberartian model regresi, apabila Fhitung> Ftabel dengan 

dk=(1:n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh 

signifikan, sedangkan untuk uji kelinieran, apabila Fhitung< Ftabel dengan 

dk=(k-2 : n-k), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut 

berbentuk linier (Sudjana, 2005: 332)



86 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU Desa Ujungnegoro 

termasuk dalam kategori cukup baik yaitu sebesar 57%. Skor persepsi ini 

menunjukkan adanya dukungan masyarakat yang tinggi terhadap 

pembangunan PLTU. Selain itu masyarakat menilai bahwa pembangunan 

PLTU cukup baik dilaksanakan dan memberikan kontribusi positif. 

2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap persepsi masyarakat mengenai pembangunan PLTU sebesar 

33,7%. Sementara sisanya sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya.Persepsi masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan diketahui 

bahwa terdapat perbedaan skor persepsi masyarakat pada masing-masing 

tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, 

semakin tinggi pula skor persepsi masyarakat dalam memberikan respon 

positif terhadap pembangunan. Respon positif ini menganggap bahwa 

pembangunan PLTU baik dan mampu memberikan kontribusi positif 

terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

memiliki peran penting dalam pembentukan pemikiran kritis terhadap 

pembangunan ditilik dari berbagai aspek mengenai dampak positif dan 

negatifnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah maupun PT Bimasena Power Indonesia (BPI) 

diharapkan untuk lebih terbuka kepada masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU tersebut, karena akan memengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

2. Dalam pembangunan ini, pemerintah diharapkan untuk terbuka terhadap 

masukan-masukan dan memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh 

masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan guna mempercepat dan 

memperlancar jalannya proyek pembangunan, agar tidak berlarut-larut. 

3. Kepada pihak investor diharapkan mampu memberikan jaminan 

keamanan bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan, baik sebelum 

PLTU beroperasi maupun setelah PLTU tersebut beroperasi. Selain itu 

pengelolaan limbah juga harus diperhatikan untuk meminimalisir resiko 

kerusakan yang terjadi. 

4. Masyarakat sekitar sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari 

pembangunan tersebut diharapkan untuk mampu berpikir secara kritis 

dan bijaksana. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Ujung Negoro Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang ( Kajian Tingkat Pendidikan) 

Variabel Sub-Variabel Indikator Nomor Soal 

1. Tingkat Pendidikan 

Masyarakat. 

 Jenjang pendidikan terakhir 

yang ditempuh masyrarakat. 

 Tingkatan Pendidikan Masyarakat Klidang Lor : 

1. Tidak Tamat Sekolah Dasar 

2. Lulusan SD/Sederajat 

3. Lulusan SMP/Sederajat 

4. Lulusan SMA/Sederajat 

5. Lulusan Pendidikan Tinggi 

Tercantum pada 

bagian 

karakteristik 

responden 

2. Persepsi 

masyarakat 

 Pengetahuan masyarakat 

tentang Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap 

 

 Masyarakat mengetahui tentang pembangkit 

listrik tenaga uap (PLTU) 

 Masyarakat mengetahui manfaat adanya 

pembangunan PLTU 

 Masyarakat mengetahui visi dan misi sektor 

1, 2, 3 dan 4 

 

 5 dan 6 
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ketenagalistrikan 

 Seberapa sering masyarakat mengikuti 

perkembangan tentang pembangunan PLTU 

 

7, 8 dan 9 

 

 informasi yang diperoleh 

masyarakat mengenai 

pembangunan PLTU melalui 

kesiatan sosialisasi 

 Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat 

terkait pembangunan PLTU 

 Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan 

sosialisasi 

 Kemudahan memperoleh informasi terkait proyek 

pembangunan yang dapat diakses masyarakat 

 Perhatian pemerintah terhadap dinamika dalam 

masyarakat 

10, 11, dan 12 

 

13,14, dan 15 

16 

 

17 

 Tanggapan masyarakat 

mengenai pembangunan 

PLTU 

 

 Masyarakat memberikan tanggapannya mengenai 

pembangunan PLTU  

 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 dan 

25 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI DESA UJUNG 

NEGORO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Sebelum mengisi kuesioner, terlebih dahulu tuliskan identitas anda 

pada kolom yang telah disediakan. 

2. Cara mengisi dengan memberikan tanda silang (X) pada butir 

jawaban yang sesuai. 

3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

I. Identitas Responden 

A. Nama   : 

B. Alamat   : 

 

II. Karakteristik Responden 

A. Umur   : 

B. Jenis Kelamin  : 

C. Pekerjaan  : 

D. Pendidikan  : 

a. Tidak Tamat SD 

b. Lulus SD/MI 

c. Lulus SMP/MTs 

d. Lulus SMA/SMK/MA/MAK 

e. Lulus Perguruan Tinggi 
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III. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTU di Desa Ujung 

Negoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang  

A. Pengetahuan masyarakat tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) 

1. Apakah saudara mengetahui tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU)? 

a. Sangat tahu    c. cukup tahu 

b. Tahu     d. Tidak tahu 

2. Apakah saudara mengetahui tentang kapasitas PLTU yang akan di 

bangun? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu     d. Tidak tahu 

3. Apakah saudara pernah melihat kondisi PLTU yang ada di daerah lain, 

baik dari media maupun secara langsung? 

a. Sering (lebih dari 4kali/bulan)  c. Kadang (1-2kali/bulan) 

b. Pernah (2-4kali/bulan)   d. Tidak pernah 

4. Apakah saudara mengetahui luas lahan yang diperlukan untuk 

pembangunan PLTU? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu     d. Tidak tahu 

5. Apakah saudara mengetahui manfaat secara nasional (untuk negara) 

adanya pembangunan PLTU ini? 
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a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu      d. Tidak tahu 

6. Apakah saudara mengetahui manfaat lokal (untuk desa setempat) 

dengan adanya pembangunan PLTU ini? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu      d. Tidak tahu 

7. Apakah saudara mengetahui tentang misi dari sektor ketenagalistrikan 

(Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu      d. Tidak tahu 

8. Apakah saudara mengetahui visi dari sektor ketenagalistrikan 

(Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)? 

a. Sangat tahu    c. Cukup tahu 

b. Tahu      d. Tidak tahu 

9. Pernahkan saudara mengikuti perkembangan informasi mengenai 

pembangunan PLTU? 

a. Sangat sering (lebih dari 4kali/bulan) c. Kadang  

b. Sering (2-4kali/bulan)   d. Tidak pernah 

B. Informasi yang diperoleh masyarakat mengenai pembangunan PLTU 

melalui kegiatan sosialisasi 

10. Seberapa sering sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah 

mengenai pembangunan PLTU? 
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a. Sangat sering (lebih dari 4kali/bulan) c. Kadang  

b. Sering (2-4kali/bulan)   d. Tidak pernah 

11. Apakah pemerintah berupaya mengembangkan suasana bersahabat 

dengan masyarakat? 

a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

12. Seberapa sering pemerintah bersosialisasi langsung dengan 

masyarakat? 

a. Sangat sering (lebih dari 4kali/bulan) c. Kadang  

b. Sering (2-4kali/bulan)   d. Tidak pernah 

13. Seberapa sering saudara berpartisipasi atau menghadiri sosialisasi yang 

di lakukan? 

a. Sangat sering (lebih dari 4kali/bulan) c. Kadang  

b. Sering (2-4kali/bulan)   d. Tidak pernah 

14. Menurut saudara, dalam sosialisasi yang dilakukan informasi yang 

diberikan lengkap atau tidak? 

a. Sangat lengkap    c. Cukup lengkap 

b. Lengkap    d. Tidak lengkap 

15. Dalam proses sosialisasi, menurut saudara apakah pemerintah terbuka 

dalam menerima kritik, saran ataupun masukan dari masyarakat?  

a. Sangat terbuka    c. Tertutup  

b. Terbuka     d. Sangat tertutup 



98 
 

 

9
8

 

16. Seberapa banyak fasilitas atau media yang disediakan pemerintah untuk 

menyampaikan aspirasi? 

a. Sangat banyak ( lebih dari 4 )  c. Sedikit  

b. Banyak ( 2-4 )    d. Tidak ada 

17. Apakah pemerintah memperhatikan konflik-konflik yang terjadi dalam 

masyarakat? 

a. Selalu     c. Kadang  

b. Sering      d. Tidak pernah 

C. Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan PLTU 

18. Apakah saudara setuju dengan adanya pembangunan PLTU di 

Kabupaten Batang? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

19. Menurut saudara, seberapa penting arti pembangunan PLTU? 

a. Sangat penting    c. Tidak penting 

b. Penting       d. Sangat tidak penting 

20. Apakah saudara mendukung upaya pembangunan PLTU ini? 

a. Sangat mendukung    c. Tidak mendukung 

b. Mendukung     d. Sangat tidak mendukung 

21. Seberapa besar pengaruh pembangunan PLTU terhadap mata 

pencaharian atau pekerjaan saudara? 

a. Sangat berpengaruh   c. Tidak berpengaruh 
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b. Berpengaruh     d. Sangat tidak berpengaruh 

22. Menurut saudara, adakah pengaruh tingkat pendapatan masyarakat 

setempat dengan adanya pembangunan PLTU? 

a. Sangat berpengaruh   c. Tidak berpengaruh 

b. Berpengaruh     d. Sangat tidak berpengaruh 

23. Menurut saudara, seberapa besar pengaruh pembangunan PLTU 

terhadap kenaikan pendapatan asli daerah? 

a.  Sangat berpengaruh   c. Tidak berpengaruh 

b. Berpengaruh     d. Sangat tidak berpengaruh 

24. Jika lahan yang saudara miliki termasuk dalam wilayah pembangunan 

yang harus di bebaskan, apakah saudara akan mendukung 

pembangunan PLTU tersebut? 

a. Sangat mendukung    c. Tidak mendukung 

b. Mendukung     d. Sangat tidak mendukung 

25. Menurut saudara, apakah lokasi pembanguan PLTU ini sesuai? 

a. Sangat sesuai    c. Tidak sesuai 

b. Sesuai      d. Sangat tidak sesuai
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Lampiran 3 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PLTU DI DESA 

UJUNGNEGORO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG  

(KAJIAN TINGKAT PENDIDIKAN) 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Foto 

a. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa UjungnegoroKecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang. 

b. Proses observasi. 

2. Arsip Tertulis 

Data profil penduduk dari kantor kepala desa, antara lain meliputi data 

jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah kepala 

keluarga (KK), mata pencaharian penduduk, dan data penggunaan lahan. 
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Lampiran 4 

VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

Nomor 

Item 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,553 0,344 Valid 

2 0,589 0,344 Valid 

3 0,291 0,344 Tidak Valid 

4 0,232 0,344 Tidak Valid 

5 0,833 0,344 Valid 

6 0,606 0,344 Valid 

7 0,647 0,344 Valid 

8 0,608 0,344 Valid 

9 0,147 0,344 Tidak Valid 

10 0,368 0,344 Valid 

11 0,378 0,344 Valid 

12 0,202 0,344 Tidak Valid 

13 0,456 0,344 Valid 

14 0,612 0,344 Valid 

15 0,530 0,344 Valid 

16 0,353 0,344 Valid 
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 Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 

  

17 0,140 0,344 Tidak Valid 

18 0,828 0,344 Valid 

19 0,794 0,344 Valid 

20 0,706 0,344 Valid 

21 0,444 0,344 Valid 

22 0,767 0,344 Valid 

23 0,782 0,344 Valid 

24 0,651 0,344 Valid 

25 0,622 0,344 Valid 
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Lampiran 5 

RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

        = 0,909 

      = 0,344 

       >       = Instrumen Reliabel 
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Lampiran 6 

Data Responden 

No.Responden Pendidikan Jenis 

Kelamin 

Alamat Pekerjaan 

RES_1 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_2 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_3 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_4 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_5 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_6 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_7 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh Tani 

RES_8 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

- 

RES_9 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_10 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_11 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_12 
SMA 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_13 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_14 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_15 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_16 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_17 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_18 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_19 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_20 SMP LAKI- Rt 1 Rw 1 Wiraswasta 
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LAKI Ds.Ujungnegoro 

RES_21 

SMP LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh Tani 

RES_22 
SMA 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_23 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_24 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_25 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh Tani 

RES_26 

PERGURUAN 

TINGGI 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

PNS 

RES_27 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_28 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_29 
SMA 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_30 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_31 
SMP 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_32 
SMA 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_33 

PERGURUAN 

TINGGI 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_34 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_35 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_36 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_37 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_38 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_39 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_40 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_41 
SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

- 

RES_42 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 
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RES_43 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_44 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_45 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_46 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_47 

PERGURUAN 

TINGGI 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Wiraswasta 

RES_48 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Nelayan 

RES_49 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Petani 

RES_50 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

RES_51 

TIDAK LULUS 

SD 

LAKI-

LAKI 

Rt 1 Rw 1 

Ds.Ujungnegoro 

Buruh tani 

 

Sumber: Analisis Data Penelitian
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Lampiran 7 

Analisis Deskriptif Persentase 
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Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 
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Lampiran  8 

Persentase Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang PLTU 
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  Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 
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Lampiran  9 

Persentase informasi yang diperoleh masyarakat mengenai pembangunan PLTU melalui kegiatan sosialisasi 
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Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015
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Lampiran 10 

Persentase Tanggapan Masyarakat Mengenai Pembangunan PLTU 
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 Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 
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Lampiran  11 

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan PLTU Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan
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Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 
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Lampiran 12 

Output Uji Normalitas Data 
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Lampiran 13 

Output Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Lampiran 14 

Output Uji Kelinieran Regresi 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19 

 




