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ABSTRAK  

Goa Putih merupakan salah satu goa di Hutan Pendidikan Gunung Walat 

(HPGW) yang memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi.  Tidak banyak 

masyarakat yang memahami pentingnya goa baik nilai hidrologinya maupun  

nilai biologi dan ekonominya.  Pemahaman manfaat potensi sebuah sumberdaya 

alam sebaiknya diberikan kepada masyarakat agar tercipta sebuah persepsi yang 

benar dan sikap serta tingkahlaku masyarakat yang positif terhadap pelestarian 

sumberdaya alam.. Penyampaian informasi ini membutuhkan media agar pesan-

pesan konservasi dapat tersampaikan. Media yang sesuai dengan preferensi 

masyarakat dan disesuaikan dengan karakteristik mereka diperlukan agar pesan-

pesan konservasi yang diberikan bisa tersampaikan dengan tepat. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk membuat poster dan film sebagai media pendidikan 

bagi masyarakat untuk konservasi Goa Putih.  Inventarisasi fauna goa, flora dan 

kondisi fisik goadilakukan dengan menggunakan Metode Forward dan diolah 

dengan sofware WCOM 32, sedangkan karakteristik masyarakat serta 

karakteristik media yang disukai masyarakat didapat melalui wawancara 

terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Informasi potensi goa merupakan isi 

utama dalam poster dan film yang meliputi manfaat goa terhadap lingkungan 

sekitar, terutama fungsi goa sebagai sumber air dan keindahan goa. Informasi 

tambahan berupa access menuju HPGW dan Goa Putih juga diberikan dalam 

film. Isi poster lebih banyak menggunakan gambar daripada tulisan sesuai 

dengan preferensi masyarakat. Sesuai dengan karakter masyarakat yang berlatar 

belakang minimal pendidikan SD, poster dibuat sebanyak 2 jenis berdasarkan 

isinya, yaitu poster persuatif (2 buah) dan poster ilmiah (1 buah). Film 

dokumenter dibuat selama 11 menit 23 detik disesuaikan dengan waktu luang 

masyarakat terkait latar belakang pekerjaan.    

  

Kata kunci : HPGW, Goa Putih, media, pendidikan konservasi 

 

 

ABSTRACT 

 

Goa Putih in Gunung Walat Education Forest (HPGW) has high potential 

to be developed. Not many people understand caves values especially 

hydrological, biological and economic. Understanding potential benefits of 

natural resources should be given to the public to create a correct perception, and 

positive attitudes and behavior of the community towards the conservation of 

natural resources. Information required media to deliver conservation messages. 

Media in accordance with community preferences and tailored to their 

 



1 

  

characteristics were necessary for conservation messages to be conveyed 

precisely. Objective of this activity was to create posters and documentary film as 

medium of education for the community to conserve Goa Putih. Inventory of cave 

fauna, flora and cave’s physical condition were conducted using Forward Goa 

and processed with WCOM 32 software, while characteristics of the people and 

the preferred media were obtained through structured interviews using 

questionnaires. Information of cave potentials were the main contents in the 

poster and film, particularly function of the cave as source of water supply and 

the true beauty of the cave.  Additional information to access to HPGW and Goa 

Putih were given in the film. Posters comprised more of pictures rather than 

writing in accordance to the people’s preferences.  In accordance with the 

characters of the community, posters were made into persuasive (2 pieces) and 

scientific posters (1 piece). Documentary film was made for the duration of 11 

minutes and 23 seconds tailored to the leisure-related community work 

background.  

 

Keywords: Gunung Walat Educational Forest (HPGW), Goa Putih, media, 

conservation education 

 

 

 

PENDAHULUAN 

LatarBelakang 

Pendidikan konservasi sebagai bentuk upaya pelestarian alam mengandung 

banyak pesan dan informasi, agar dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuannya 

(1). Ditunjang dengan perkembangan penelitian mengenai konservasi membuat 

informasi berkembang begitu pesat sehingga harus diperbarui terus-menerus. 

Informasi-informasi tersebut tidak akan berguna dengan semestinya jika tidak 

tersampaikan pada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, penyampaian yang tidak 

tepat pun bisa mengacaukan pesan dan informasi yang terkandung di dalamnya.  

Penyampaian informasi ini membutuhkan media agar pesan-pesan 

konservasi dapat tersampaikan. Pada masa sekarang media merupakan salah satu 

alat utama dalam mengkomunikasikan informasi terbaru dari berbagai belahan 

dunia. Perjalanan informasi pada saat ini begitu singkat akibat perkembangan dan 

pertumbuhan cepat dari media. Oleh karena itu, media menjadi pilhan penting 

untuk menyampaikan isu-isu konservasi kepada khalayak. Contoh paling mudah 

adalah bagaimana media meningkatkan kesadaran masayarakat akan gaya hidup 

hijau. Media memberikan informasi tentang pemanasan global yang dipicu oleh 

gaya hidup dan sikap yang tidak pro lingkungan.  

Muntasib (2) mengemukakan bahwa media merupakan salah satu unsur 

komunikasi, karena dalam proses komunikasi selalu terjadi suatu proses 
penyampaian informasi dan sumber informasi atau dari pengirim pesan kepada 

sasaran atau penerima informasi melalui media.  Muntasib dan Rachmawati (3) 

menyebutkan bahwa media interpretasi adalah suatu cara, metode, rekaman atau 

peralatan yang bisa menyampaikan pesan interpretasi kepada publik. Pendidikan 

konservasi gagal untuk mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 

2 



1 

  

salah satu penyebabnya karena kesalahan dalam memilih, merancang dan 

menggunakan media komunikasi. Media komunikasi yang efektif menurut 

Weinreich (4) yaitu proses pemilihan media berdasarkan preferensi masyarakat, 

uji coba penggunaan media dan metode atau waktu pendistribusian media. Dalam 

penulisan ini pun digunakan metode untuk penentuan media dari hasil preferensi 

masyarakat. 

Dalam dunia pendidikan media lazim digunakan sebagai alat penunjang 

kegiatan belajar mengajar (5), demikianhalnyadalampendidikankonservasi. 

Pentingnya media dan isinya untuk menyampaikan isu-isu konservasi dapat 

membantu masyarakat memahami maksud pentingnya nilai sebuah sumberdaya 

alam (6). Fakultas Kehutanan IPB dalam upaya menjalankan Tridharma IPB 

memiliki Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) dengan luas 359 Ha 

berlokasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, mengemban 

tujuan khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Hutan Diklat). Hutan 

pendidikan memiliki fungsi sebagait empat reservasi tumbuhan dan kegiatan 

pembelajaran untuk masyarakat umumdan bagi para mahasiswa pada khususnya. 

HPGW menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan dalam hal 

agroforestry. Selain itu, masyarakat sekitar HPGW juga merupakan faktor penting 

dalam kegiatan marketing HPGW karena selama ini promosi HPGW mayoritas 

masih menggunakan teknik word of mouth.Sedangkan masyarakat merasakan 

pentingnya HPGW sebagai daerah resapan air, tempat bercocok tanam (untuk 

lahan agroforestry), mengambil kayu bakar, dan sarana rekreasi.  

Sebagai hutan pendidikan dan pelatihan, HPGW harus mampu 

memanfaatkan semua potensi sumberdaya alam yang ada. Salah satu sumberdaya 

yang dimiliki namun belum banyak dikembangkan oleh HPGW adalah Goa 

Putih.Kondisi goa yang gelap, lembab dan kadang berlumpur menciptakan rasa 

keengganan pada banyak orang untuk masuk ke dalam goa. Sementara banyak 

nilai yang terkandung dalam goa yang menarik untuk diinformasikan kepada 

masyarakat.  Goa Putih memiliki potensi sumberdaya alam hayati terestrial 

maupun akuatik, baik di permukaan dan atau di dalam goa.  Selain itu, Goa Putih 

juga memiliki sumberdaya non hayati yang menarik berupa ornamen goa seperti 

stalaktit, gourdam, dan stalakmit. Potensi sumberdaya tersebut saat ini masih 

belum terdokumentasikan dengan baik sehingga pengelolaannya belum optimal.  

Maka, diperlukan media untuk menyampaikan pesan dan informasi mengenai Goa 

Putih.  

Masyarakat yang menjadi bagian penting dari HPGW diharapkan menjadi 

salah satu sumber pengetahuan tentang Goa Putih. Penggunaan media interpretasi 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnyamenjagakelestarian Goa Putih, sehingga masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam konservasi goa. Keberadaan media tersebut jugadapat 

meningkatkan ketertarikan masyarakatuntuk mengunjungi Goa Putih.Selain itu, 

adanya sarana pendidikan mengenai Goa Putih akan membantu pengembangan 

HPGW. 

 

Rumusan Masalah 

Media pada hakekatnya merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses 
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pembelajaran secara menyeluruh (7). Akhir dari pemilihan media adalah 

penggunaaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memungkinkan masyarakat sasaran agar dapat berinteraksi dengan media yang 

telahdipilih. Menurut Kushardanto (8) dalam (1) pendidikan konservasi tidak 

mencapai tujuannya karena pesan yang disampaikan melalui media kepada 

masyarakat masih terlalu teknis sehingga masyarakat tidak memahami dan 

mengerti.Kesalahan dalam memilih, merancang, dan menggunakan media dalam 

berkomunikasi denganmasyarakat adalah salah satu penyebab kegagalan untuk 

mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. 

Bunna (9) menyatakanbahwamedia yang efektif adalah media yang 

memiliki ilustrasi dan desain yang sederhana dengan tampilan pesan yang singkat, 

disertai pesan yang kuat, bersifat menghibur, ada kedekatan isi pesan dengan 

masyarakat sasaran, serta disampaikan berulang-ulang. Menurut (7), media 

pembelajaran yang paling sering digunakan adalah media visual atau gambar 

seperti poster. Poster, selain sederhana dan mudah pembuatannya, termasuk media 

yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya.Gambar dalam poster mempunyai 

peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat memotivasi, 

menyita perhatian serta menggerakkan respon emosional mereka yang melihatnya 

(10). 

Namun juga harus diperhatikan kelemahan-kelemahan dalam media 

gambar sebagai mana disebutkan oleh Latuheru (11) dalam Parmin (7) adalah; (1) 

Kadang-kadang terlalu kecil ukurannya untuk digunakan pada kelompok yang 

cukup besar; (2) Pada umumnya gambar dua dimensi yang tampak suatu sisi 

gambar sedangkan dimensi lainnya tidak jelas; (3) Tidak dapat memperlihatkan 

pola suatu gerakan secara utuh untuk suatu gambar; (4) Tanggapan bisa berbeda 

terhadap gambar yang sama. Sebagian kelemahan-kelemahan di atas dapat diatasi 

melalui perkembangan media sebagai sarana pendidikan yang sejalan dengan 

peningkatan dalam dunia teknologi. 

Sehingga bentuk media audio visual seperti film kinijugamenjadi salah 

satu pilihan dalam penyampaian informasi. Film adalah media audio-visual yang 

menampilkan gerak berisikan pesan yang bersifat fakta, fiktif, edukatif, 

informatif, dan instruksional (5). Keunggulan dari film antara lain tidak 

diperlukan keterampilan membaca dan memberikan gambaran yang lebih realistis. 

Namun film dengan isi yang tidak sesuai serta durasi yang terlalu panjang 

seringkali gagal dalam menyampaikan pesan konservasi yang diinginkan oleh 

pengelola. Penyampaian pesan yang benar dalam poster dan film 

kepadamasyarakatsasaran, membutuhkan perhatian terhadap kelemahan-

kelemahan kedua media tersebut. Selain itu, RARE (12) dalam Bunna (9) 

menggarisbawahi pentingnya penggunaan media berdasarkan preferensi 

masyarakat target karena telah terbukti berhasil di beberapa tempat. Oleh karena 

itu, perlu diketahui karakteristik masyarakat sasaran. Hal ini juga ditekankan oleh 

Willis (13) yang menegaskan bahwa pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik penerima dapat membangun sikap dan percaya diri sehingga mereka 

dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

Sehingga pertanyaan-pertanyaanyang diharapkan dapat dijawab melalui 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik masyarakat sasarandi HPGW? 

2. Informasi apa saja yang harus disampaikan dalam media poster dan film? 
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3. Bagaimana bentuk poster yang sesuai agar dapat menarik minat dan perhatian 

masyarakat sasaran?  

4. Berapa lama durasi film yang efektif? 

 

 

 

TUJUAN 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat poster dan film sebagai 

media pendidikan untuk konservasi Goa Putih, yang meliputi: 

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat di sekitar HPGW. 

2. Mengidentifikasi karakteristik media yang disukai masyarakat. 

3. Menginventarisasi fauna goa, flora di sekitar goa dan kondisi fisik goa. 

4. Membuat poster dan film dokumenter dengan karakter yang sesuai dengan 

preferensi masyarakat. 

 

METODE 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilakukan di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) 

tepatnya di Goa Putih, Desa Cipereu, Kecamatan Hegarmanah, Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian dilakukan sejak Februari hingga Maret 2010. 

 

Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian ini antara lain kamera 

digital, handicam, poster, kompas, tally sheet, papan jalan, alat tulis, pinset, jaring 

kelelawar dan ikan, kantong plastik, kantong kelelawar, sarung tangan, alkohol 

70%, klinometer, meteran, dan kloroform. 

 

Jenis Data yang Dikumpulkan  

Parameter Data yang diambil Sumber Metode 

Potensi goa Fauna, flora, kondisi fisik  Lapangan Inventarisasi 

Karakteristik 

masyarakat 

Mata pencaharian, tingkat 

pendidikan 

Masyarakat Wawancara 

Preferensi 

masyarakat 

Pengetahuan tentang Goa 

Putih, objek yang disukai dari 

Goa Putih, waktu luang yang 

dimiliki, karakter warna dan 

isi poster yang disukai  

Masyarakat Pustaka Wawancara 

Studi pustaka 
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Kondisi umum 

HPGW 

Akses masuk ke HPGW dan 

akses menuju Goa Putih 

Lapangan Observasi 

 

 

Metode Pengumpulan Data  

Inventarisasi Fauna Goa 

Data mengenai fauna goa didapatkan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Penelusuran dilakukan oleh beberapa orang selaku tim surveyor. 

2. Pencarian dan pengambilan spesies dilakukan di sepanjang lorong gua serta 

tempat-  tempat di dalam gua seperti kubah, ornamen-ornamen gua, langit-

langit gua, dan aliran sungai dalam gua.  

3. Spesies yang berukuran besar diambil dengan cara manual (tangan) ataupun 

dengan pinset sedangkan spesies yang berukuran kecil diambil dengan 

menggunakan kuas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. 

4. Pengidentifikasian spesies dilakukan dengan mencocokkan ciri-ciri khusus 

spesies melalui field guide dan informasi yang ada di LIPI. 

5. Mencatat hasil identifikasi dan membuat laporan. 

 

 

Forward Method 

Kondisi fisik dan peta goa didapatkan dengan melakukan kegiatan 

pemetaan terhadap goa menggunakan Forward Method, yaitu suatu metode 

dimana seorang pembaca alat dan seorang pencatat mengambil posisi pada stasiun 

pertama dan seorang target mengambil posisi pada stasiun kedua. Setelah 

pembacaan selesai, pembaca dan pencatat berpindah ke stasiun kedua, kemudian 

target pindah ke stasiun berikutnya. Demikian seterusnya sampai stasiun terakhir 

sesuai dengan metode yang digunakan (Forward Method).  

 

Wawancara 

Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan di Desa Cicantayan 

dan Hegarmanah yang berada di sekitar kawasan HPGW.  Wawancara terstruktur 

juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner terdapa anggota masyarakat yang 

dipilih secara acak.  Jumlah responden yang diambil sebanyak 30 orang.   

 

Metode Pengolahan Data 

 

 Pengolahan data untuk data karakteristik dan preferensi dilakukan dengan 

cara menggelompokkan secara tabulasi. Sedangkan untuk data potensi goa, jenis-

jenis fauna yang ditemukan di lapangan akan diidentifikasi terebih dahulu di LIPI 
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sebelum dicatat dalam laporan. Pengolahan data kondisi fisik dan pemetaan 

menggunakan software VCOM 32 dan penggambaran peta dengan menggunakan 

metode plan section.Untuk data pemanfaatan karst juga ditabulasikan untuk 

mempermudah analisi data. Sedangkan untuk media interpretasi pengolahan data 

dilakukan menggunakan software Adobe Photoshop CS3 dan Ulead Video Studio 

10. Data megenai preferensi masyarakat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merancang media interpretasi berupa poster dan film dokumenter. 

 

 

Analisis Data 

 

 Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data 

kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 

 

 

 

HASIL danPEMBAHASAN 

Karakteristik Masyarakat Sekitar HPGW 

 

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa mata pencaharian 

masyarakat sekitar HPGW adalah sebagai petani, peternak, tukang ojek, pedagang 

hasil pertanian, dan buruh pabrik dengan latar belakang pendidikan SD hingga 

SMP. Sebanyak 60% masyarakat menyebutkan bahwa keberadaan Goa Putih telah 

diketahui sejak kecil. Biasanya mereka memasuki goa bersama teman-temannya. 

Hal yang menarik dari goa menurut pendapat masyarakat adalah ornamen goa 

(65% responden). 

Data karakteristik masyarakat yang didapatkan menunjukkan bahwa 

berdasarkan latar pendidikan, masyarakat dapat membaca. Akan tetapi, dengan 

latar belakang SD hingga SMP akan lebih mudah menyampaikan pesan 

konservasi menggunakan bahasa yang sederhana dan persuasif sehingga 

penyampaian pesan dapat dimengerti oleh masyarakat.  Pengemasan kalimat 

dalam bahasa sederhana dan persuasif penting dalan penyampaian pesan 

konservasi yang diinginkan, hal ini karena bahasa sederhana akan lebih mudah 

dimengerti dan diserap oleh masyarakat yang latar belakangnya mayoritas SD 

hingga SMP. Bahasa sederhana itu disajikan dalam bentuk persuasif (ajakan) 

sehingga akan langsung mengena sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. 

Karakteristik tersebut juga akan mempengaruhi film dokumenter yang 

dihasilkan, terutama pada isi dan durasi. Melihat mayoritas pekerjaan masyarakat 

yang bekerja pada siang hari, maka film dokumenter akan ditonton pada waktu 

istirahat malam hari. Maka, isi yang disajikan pun lebih banyak mengandung 
gambar dengan penjelasan sederhana, sehingga mudah untuk dicerna. 

 

 

Informasi dalam Poster dan Film 
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 Informasi potensi goa merupakan isi utama dalam poster dan film. 

Pemilihan potensi yang dijadikan isi disesuaikan dengan hasil wawancara dengan 

masyarakat dan preferensi yang telah diketahui. Informasi yang terutama harus 

disampaikan adalah manfaat goa terhadap lingkungan sekitar, terutama fungsi goa 

sebagai sumber air dan keindahan goa.  

 Keindahan goa yang menurut masyarakat menarik terutama pada ornamen 

goa. Sebab ornamen goa merupakan pemandangan yang jarang terlihat sehingga 

masyarakat menganggapnya unik. Ornamen-ornamen goa tersebut antara lain 

stalagmit, stalagtit, dinding serta lorong goa. Selain itu, disajikan juga gambar 

sumber air di dalam goa dan fauna goa.   

 Manfaat goa yang disajikan dalam poster dan film bahwa goa merupakan 

penyangga keberadaan air untuk desa-desa sekitar HPGW. Goa Putih merupakan 

goa aktif yang masih dialiri air. Air yang dialirkan ke sawah-sawah dan 

pemukiman keluar dari Goa Putih. Kebersihan dan kelancaran air tergantung dari 

kondisi goanya. Goa yang terjaga baik dan tidak kotor akan tetap mengalirkan air 

bersih yang dapat terus dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, Goa Putih ditinggali 

kelelawar yang membantu penyerbukan tanaman dan penyebaran biji-biji 

tanaman.  

Kalimat ajakan disajikan dalam poster dan film. Pesan-pesan tersebut 

diberikan dengan bahasa sederhana dan persuasif agar mudah dimengerti dan 

diserap oleh masyarakat sehingga dapat timbul kesadaran untuk melindungi dan 

menjaga Goa Putih. 

 Informasi yang disajikan dalam film dokumenter diringkas secara 

sederhana meskipun lebih banyak kondisi goa yang disampaikan daripada yang 

tertulis di poster. Antara lain penjelasan tentang fauna goa dan isi goa lebih 

lengkap. Kandungan isi lebih banyak diberikan di dalam film dikarenakan film 

mempunyai kelebihan yaitu menyampaikan informasi dalam gambar bergerak 

yang dapat disesuaikan lamanya dengan durasi. Sehingga, film seolah-olah dapat 

membawa penonton merasakan dan melihat sendiri informasi yang disajikan.  

Hal lain yang disampaikan dalam film berupa kondisi umum HPGW, 

berupa akses masuk ke HPGW hingga jalan menuju lokasi ke Goa Putih. 

Informasi itu akan mempermudah masyarakat yang belum pernah mengunjungi 

Goa Putih untuk datang berkunjung. 

 

 

 

Media Poster dan Film  

Masyarakat lebih menyukai poster yang penuh dengan gambar  daripada 

tulisan (77%) dengan warna yang terang (50%). Sedangkan untuk film 

dokumenter, responden lebih menyukai film dengan durasi antar 10 - 15 menit 

(67%). Hal itu menjadi dasar pembuatan poster dan film dokumenter mengenai 

Goa Putih. Poster dibuat dengan ukuran A2 sebanyak dua desain dengan tulisan 

ilmiah sebanyak 1 jenis poster dan selebihnya adalah bahasa persuatif. Ukuran A2 

dan pemilihan warna yang cerah lebih mampu menarik perhatian masyarakat (14). 

Tipe poster dibagi menjadi dua jenis yaitu poster dengan bahasa ilmiah 

dan non-ilmiah (Gambar 2). Poster ilmiah mengandung foto-foto diantaranya 
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stalaktit, stalakmit, gourdam, dan flowstone dan penjelasan potensi dan kerusakan 

yang terjadi di Goa Putih ornamen goa, penjelasan potensi dan kerusakan yang 

terjadi di Goa Putih. Foto-foto yang ditampilkan didasarkan kepada pendapat 

masyarakat yang sebagian besar menyatakan menyukai ornamen goa yang 

menurut mereka menarik. Sedangkan poster non-ilmiah berisi gambar-gambar 

potensi dan slogan ‘Keindahan di Dunia Tanpa Cahaya’.  Poster disebarkan di dua 

desa sekitar HPGW yaitu Desa Hegarmanah dan Cicantayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                         (b)     (c) 

Gambar 2.  Poster non-ilmiah (a) dan (b) dan poster ilmiah (c) 

 

Film dokumenter dibuat selama 11 menit 23 detik berisi informasi 

mengenai fauna goa, ornamen goa, lingkungan sekitar goa, jalan masuk goa mulai 

kantor HPGW dan kondisi umum HPGW. Film dokumenter berdurasi pendek 

mempunyai kemampuan yang lebih efisien dalam proses belajar dan mengajar (5).  

Film ini juga dibagikan dalam bentuk CD kepada warga sekitar HPGW yaitu Desa 

Hegarmanah dan Desa Cicantayan karena rata-rata masyarakat sudah memiliki 

televisi dan DVD Player. 

 

 

 

KESIMPULAN  

Masyarakat sekitar kawasan HPGW sebagian besar berprofesi sebagai 

petani, peternak, tukang ojek, pedagang hasil pertanian, dan buruh pabrik dengan 

latar belakang pendidikan SD hingga SMP. Lebih dari sebagian masyarakat sudah 

mengetahui keberadaan Goa Putih dan mengatakan bagian yang menarik dari goa 

adalah ornamen goa. Informasi yang disampaikan dalam media berupa keindahan 

goa seperti ornamen dan fauna goa serta pesan-pesan konservasi. Poster dibuat 

dengan ukuran A2 untuk memudahkan masyarakat membaca pesan. Tujuan poster 

untuk mengajak perlindungan goa, maka digunakan bahasa yang persuasif. Durasi 

film selama 11 menit 23 detik agar isi tidak membosankan dan masyarakat lebih 

fokus dalam menonton. Pemilihan poster dan film sebagai sarana pendidikan 

konservasi Goa Putih efektif karena sesuai dengan karakteristik dan preferensi 

masyarakat. 
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