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ABSTRAK 

 

Mas Akhmad Mudlofar, NIM B02207016, 2013. Studi Retrospektif 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan oleh 
MAPALSA IAIN Sunan Ampel Surabaya (Studi Kasus di Desa Ranupani 
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang). Skripsi Jurusan 
Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel 
Surabaya 

 
Kata kunci : pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana pemberdayaan 
masyarakat tentang konservasi lingkungan yang dilakukan oleh mapalsa di Desa 
Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan mahasiswa pecinta alam, 
serta faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam melakukan 
pemberdayaan. 

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif, 
yaitu yang lebih menekankan kepada analisisnya pada proses penyimpulan 
induktif. Dengan mengunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan 
menggali sebanyak-banyaknya data dari masyarakat Desa Ranupani, iformasi 
yang terkait dalam melakukan pemberdayaan. 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam 
konservasi lingkungan di Desa Ranupani  telah mampu untuk menjaga kelestarian 
lingkugan dan kelestarian alam yang ada yang untuk kehidupan sehari-hari dan 
meningkatkan kesejahteraan hidup serta kemandirian didalam masyarakat. Akan 
tetapi ada berjalanyan waktu, peneliti menemukan hambatan yang harus segerah 
di tanggani yang sifatnya mendesak oleh swadaya masyarakat desa setempat.    

Ada beberapa factor pendukung dan factor penghambat dalam pemberdayaan 
masyarakat dalam konservasi lingkungan di Desa Ranupani Kecamatan Senduro 
Kabupaten Lumajang 1. Faktor pendukung : tanggapan masyarakat yang baik 
dalam hal ini diperlihatkan  oleh warga yang ada dan adanya sifat kekeluargan.2. 
faktor penghambat : Kurangnya mengetahui tentang konservasi lingkungan yang 
dilakukan keseharian. 
      

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kehadirat 

Allah Azza Wajalla. Sang pemberi segala, sang pemilik bumi besertaisinya. 

Hanya karena kehendaknya, penulis dapat menyelesaikan skripsi denganjiwa yang 

penuh semangat dan kerjakeras. 

Sholawat dan salam senan tiasa tercurahkan atas bagin dakita, putra 

padang pasir, jantung hati Fatimah, Nabibesar Muhammad SAW. Karena atas 

perjuangan beliaulah kita semua bisa merasakan nikmatnya iman dan islam. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan 

dukungan, bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari begitu banyak 

pihak.Untuk itu penulisme menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada : 

1. Dr. H. Aswadi, M, Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah 

2. Drs. H. M. Munir, M. Ag selaku Pembimbing 

3. Seluruh dosen yang ikut serta membantu selama masa studi 

4. Anggota UKM MAPALSA (Mahasiswa Pecinta Alam Sunan 

Ampel).   

5. Untuk ke dua orang tua ku Buya sama Ibu yang telah menjadi 

kebanggaan dan anugrah bagi penulis 

6. Untuk orang yang spesial dihati, istri dan anak saya tercinta. 
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7. Untuk semua dulur-dulur “MAPALSA”, dan sahabat-sahabat 

senasib seperjuangan 

Penulis menyadari bahwa di setiap langkah pijakan, masih banyak goresan 

kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran sebagai kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berdo’a semoga amal 

baik yang telah bapak/ibu dan segenap pendukung berikan demi terselesaikan 

skripsi ini mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, Amin. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya,     Februari 2013. 

Penulis, 

 

Mas Akhmad Mudlofar 
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