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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

”Dalam setiap langkah selalu meminta doa restu orang tua, karena ridho allah 

tergantung dari pada ridho orang tua dan murka allah tergantung pada murka orang 

tua” 

 

PERSEMBAHAN 

Ucapan syukur Alhamdulillahirabbilalamin, skripsi ini saya persembahkan sebuah  

karya pikiran saya  selama duduk di bangku perkuliahan untuk Orang Tua saya 

tercinta yang telah memberikan segalannya dalam perjalanan menuntaskan gelar ini, 

teman-teman saya yang sudah memberikan energi positif menjadi penyemangat saya,, 

dan untuk Fakultas Ekonomi UNISSSULA yang sudah menjadi kenangan yang tak 

terlupakan selama hidup saya; 

Terimakasih sudah menjadi tempat saya belajar dan menerima pembelajaran. 
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INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang praktek proses knowledge management yang terjadi 

pada komunitas pecinta alam. Sehingga dalam penelitian ini akan mampu 

menganalisis proses knowledge management dalam komunitas dan mampu 

mengidentifikasi makna yang dipahami oleh anggota komunitas mengenai knowledge 

based society. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pemilihan 

narasumber menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada 

4 komunitas mapala di universitas Kota Semarang dengan mengajukan 12 pertanyaan 

kepada 8 narasumber yang dibagi masing-masing komunitas 2 narasumber. Analisis 

data berdasarakan hasil obeservasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  Pertanyaan 

pertama mengenai pencipataan pengetahuan dimana pertanyaan-pertanyaannya adalah 

upaya komunitas untuk menambah pengetahuan , hambatan yang dihadapi dan 

perlunya menambah pengetahuan. Program yang dilakukan guna penambahan 

pengetahuan komunitas melalui materi ruang, diskusi, dan juga outdoor activity. Dari 

pengetahuan yang sudah didapat komunitas maka perlunya penyimpanan yang baik 

untuk menjaga pengetahuan supaya tidak hilang yakni dengan pembukuan. Cara yang 

dilakukan adalah dengan memberitahukan pengetahuan baru yang diterima kepada 

seluruh anggota melalui forum dan dilakukan uji kelayakan sebelum dimasukkan ke 

buku panduan. Tujuan dilakukan penyimpanan yakni supaya dapat dimanfaatkan 

kedepan oleh generasi penerus dan juga diharapkan dapat dikembangkan oleh  

generasi berikutnya. Pertanyaan berikutnya mengenai pentingnya membagi 

pengetahuan yakni untuk memberikan edukasi kepada orang lain mengenai menjaga 

lingkungan ,supaya tercapai pelestarian alam. Pembagian pengetahuan tidak jauh dari 

konsen komunitas mereka yakni tentang pelestarian alam. Pengetahuan yang mereka 

miliki merupakan pengetahuan umum yang dapat diberikan kepada semua orang 

sehingga diharapkkan semua orang mau untuk belajar. Dan tujuan akhir dari komuitas 

ini adalah untuk membuat orang yang belajar pada komunitas ini bisa hidup lebih 

kreatif saat menghadapi suatu masalah dan juga merubah perilakunya untuk lebih 

peduli terhadap kelestarian alam. 
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KATA PENGANTAR 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirabbil„alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala 

rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan  penelitian skripsi yang berjudul “Praktek Manajemen Pengetahuan 

Pada Komunitas Pecinta Alam”. Penelitian Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi 

Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyelesaian penelitian skripsi ini penulis tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak . Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang 

diberikan kepada:  

1. Allah SWT, Allah Maha Kuasa yang mana sudah memberikan kesehatan dan 

kemudahan dalam proses pembuatan penelitian skripsi ini. 

2. Orang Tua dan keluarga Penulis, Bapak Jarwadi, Ibu Suwarti, dan kakak-kakak 

saya Reza Novian Ruxmana, Endi Mei Purnomo dan Kholis Timroatun, selaku 

pendukung setia dikala susah ataupun senang.  

3. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi  

sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah sabar membimbing, mengarahkan, mengampu dan memberikan 

motivasi, saran-saran kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat 

tersusun. 

4. Bapak Dr. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku dosen pembimbing Skripsi 

sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
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Sultan Agung Semarang yang juga telah membimbing dan memberikan arahan 

kepada penulis. 

5. Ibu Nurhidayati SE,M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa 

sabar dan perhatian dalam membimbing penulis. 

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah banyak memberikan segenap ilmu pengetahuan yang sangat 

bermanfaat kepada penulis. 

7. Teman dan sahabat terdekat Farah Ghina A‟idah A.Md.Ak dan dari organisasi 

HMJ-Manajemen selama 3 tahun di UNISSULA, kepada narasumber yang tidak 

bisa disebutkan namannya, serta teman seperjuangan SDM Squad Adelia Ika 

Damayanti, Dima Roulina Simbolon, Dita Prameswari, Indah Rahayu dan Saskia 

Liya Miratul Iffa yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam bentuk 

semangat, doa, maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 

penelitian ini. 

8. Teman dan Sahabat kelas EC dan seluruh teman-teman manajemen angkatan 

tahun 2016 Unissula, terima kasih atas doa, motivasi, dan saran kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

9. Kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis lainnya yang tidak disebutkan 

namanya satu-persatu, semoga Allah selalu memberikan ridho dan rahmat kepada 

kita semua atas kebaikan yang telah kita lakukan. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun 

guna penyempurnaan penelitian skripsi ini di masa depan. Semoga penelitian 
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skripsi ini memberikan banyak manfaat baik bagi penulis maupun kepada 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

      Semarang, 28 Januari 2020 

Penulis, 

 

Riki Marda Utama 

  


