
ABSTRAK 

 

Intan Kurnia. 3113111028. Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi dan 

Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Bandar Khalipah 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di Desa 

Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam 

melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk 

memecahkan  dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang 

yang akan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, 

identifikasi dan analisis pengolahan data, serta membuat kesimpulan dan laporan 

dengan tujuan utama mendapatkan gambaran tingkat kesadaran masyarakat dalam 

melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, dan angket. Jumlah populasi di dalam penelitian ini 

adalah 417 kepala keluarga. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan 

10% dari populasi yang ada yaitu 42 kepala keluarga yang diambil secara acak 

sederhana atau random sampling. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif melalui perhitungan statistik sederhana 

dalam bentuk persentase. Sebagian besar keberhasilan pembangunan desa, 

ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, termasuk dalam menciptakan 

keberhasilan desa. Lingkungan yang bersih, asri dan nyaman, akan sulit terwujud 

tanpa kepedulian dan partisipasi masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, 

maupun lingkungan. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran dan memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

merupakan hal yang paling penting dan harus menjadi perhatian.  

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi dan 

melestarikan lingkungan hidup di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

yang telah diperoleh yaitu dengan frekuensi sebesar 1519,05 dan persentase 

60.76%. Kesadaran masyarakat dalam melindungi dan melestarikan lingkungan 

hidup harus lebih ditingkatkan, karena lingkungan hidup sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Jika lingkungan bersih dan asri maka kehidupan akan 

semakin sehat dan jauh dari segala macam penyakit. 

 


