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Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah mengetahui 
bag~imana pemahaman mahasiswa terhadap masalah-masalah lingkungan 
di Indonesia. Adakah kepedulian mahasiswa terhadap masalah-masa
Iah tersebut dan bagaimana kepedulian mereka terhadap masalah
masalah tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimmana kepedulian 
mahasis~a terhadap masalah-masalah lingkungan yanq ada di Indone
sia. Oi sampinq itu juga untuk mengetahui adakah perbedaan kepe
dulian antard mahasiswa dan mahasiswi. 

Penelitian ini dipusatkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli 
til< Univer-sitas	 Airlangqa. Pemilihal"l mah.asiswa FISIP 52bagai 
obve k penel i tian dengan pertimbangan bahwa pada Llffiumnya mahasiswa 
FISIP dikenal sebagai mahasiswa yang mempunyai kepedulian lebih 
te~hadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat 
luas. 

Jumlah ke5elu~uhan sampel penelitian ada 100 mahasiswa yang 
te~di~i da~i 50 mahasiswa putra dan 50 mahasiswa putri. Pengambi~ 

Ian sampel dilakukan seeara aeak (random). Oalam penelitian ini 
digunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpul data utama. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif un t.uk 
menjawab permasalahan dalam penelitian yang bersifat diskriptif 
ini. 
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Hasil-hasil yang diperoleh dalam peneltian ini yaitu: 

Dari seqi penguasaan pengetahuan ten tang linqkungan dan masalah
masalah linqkungan sebagaian besdr diantara merskd telall meml
likinya waupun masih bersifat umum (makro). Tetapi paling tidak 
mereka telah mengetahui hal-hal seperti batas ketahanan lingkun
gan terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh manusia, sumber keru
sakan lingkungan~ dampak kerusakan linqkungan, dan arti penting 
pelestarian lingkungan bagi manusia. 

Kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sebagian besar diwujud
kan dalam bentuk pernyataan-pernyataan verbal. Seperti ungkapan 
rasa kepr-ihatinan mereka ter-hadap kerusakan lingkungan yang 
terJadi dewasa ini~ masih munculnya masalah-masalah lingkungan di 
beberapa tempat di tanah air~ masih adanya orang-orang yang 
secara sadar melakukan perusakan lingkungan seperti pembuangan 
limbah industri ke lingkungan, eksploitasi hutan tanpa memperhat
ikan aspek pelestarian lingkungan dan sebagainya. Tidak ada 
perbedaan yang nyata an tara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa 
perempuan dalam hal kepeduliannya terhadap masalah lingkungan 
yang ada di Indonesia. 

Sebagain dari mereka pernah ikut dalam usaha-usaha pelestarian 
lingkunqan seperti penghijauan dan pengendalian pencemaran udara 
dan air. Namun demikian kegiatan ini masih temporal sifatnya. 
Dalaln kehidupdn sehari-hdri seperti dalam penggLlnaan barang 
produksi, baru 43% diantara mereka yang sudah memasukan faktor 
lingkungan dalam memilih barang produksi. Adapun alasan bagi 
mereka yang lain yaitu sulitnya mendapatkan produk tersebut, 
malas mencari produk tersebut, dan tidak tahu kalau ada produk 
semacam itu. Hal seperti ini tentunya salah satu tantangan bagi 
pemer.intah untuk lebih meii1asya.rakatkan p:..... Odll~·~~-produk yang aman 
bagi lingkungan. -
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