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1. In the midst of chaos, there is also opportunity – Sun Tzu 

2. If you want thing done well, do it yourself – Napoleon Bonaparte 
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SARI 

Ariyanto, Fandi Rahman. 2020. Pengetahuan Kebencanaan Dalam Perwujudan 

Masyarakat Siap Bencana Tanah Longsor Di Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari 

Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dr. Erni Suharini, M.Si Dan Dr. Heri Tjahjono, M.Si. 91 halaman 

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap Kesiapsiagaan, Tanah Longsor 

Kelurahan Jomblang berada di Kecamatan Candisari adalah salah satu kelurahan 

dengan tingkat bencana tanah longsor yang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Jomblang mengenai 

bencana tanah longsor, mengetahui kebijakan pemerintah kelurahan dan sarana prasarana 

pendukung evakuasi. 

Sampel penelitian diambil berdasarkan purposive sampling dengan pertimbangan 

sampel yang diambil berada di wilayah yang terdampak bencana tanah longsor. Lokasi 

penelitian diambil 4 RW yang terdampak yaitu RW 3,4,10,11. Populasi penelitian yaitu 

seluruh kepala keluarga di RW tersebeut sebanyak 674 KK. Sampel penelitian diambil 

menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 87 responden. Variabel dalam penelitian 

ini meliputi, pengetahuan, sikap kesiapsiagaan dan kebijakan pemerintah kelurahan. 

Metode pengumpuan data berupa tes, angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskripsi persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kelurahan 

Jomblang masuk dalam kategori “sedang” dengan jumlah masyarakat yang mendapat rata 

rata sebesar 6,27 artinya mereka sudah tahu apa itu bencana tanah longsor. Sikap 

kesiapsiagaan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi dengan rata rata nilai sebesar 

26,91 yang artinya masyarakat sendiri sudah tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi 

bencana dan mereka mempunyai pengalaman dengan bencana tanah longsor. Kebijakan 

pemerintah kelurahan sendiri masih kurang, dikarenakan tidak adanya anggaran cadangan 

saat terjadi bencana tanah lognsor, tidak adanya rencana aksi tanggap darurat yang tertulis, 

sistem peringatan dini tidak ada, tidak ada jalur evakuasi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan 

masyarakat sudah tinggi serta kebijakan pemerintah dan sarana prasarana evakuasi masih 

kurang baik. Saran untuk pemerintah kelurahan yaitu pemerintah kelurahan 

memperhatikan kesiapsiagaan masyarakat dengan diadakan pelatihan setidaknya 2 kali 

dalam setahun, pemerintah kelurahan menyisihkan sedikit anggaran untuk menyiapkan 

sarana dan prasarana terkait evakuasi pasca bencana, membuat rencana aksi tanggap 

darurat yang tertulis, serta menyediakan peta evakuasi jika sewaktu waktu terjadi bencana 

tanah longsor dengan skala yang besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang rawan mengalami bencana 

alam. Tahun 2005, International Strategy for Disaster Reduction 2006-2009 dan 

World disaster Reduction Campaign dan UNESCO menetapkan Indonesia pada 

urutan ke-7 negara di dunia yang rawan bencana alam. Rencana aksi nasional 

pengurangan resiko bencana 2006-2009 menyebutkan ada 3 (tiga) factor utama 

penyebab bencana, antara lain : (1) bahaya alam dan bahaya karena ulah 

manusia; (2) kapasitas yang rendah pada berbagai komponen di tingkat 

masyarakat; (3) kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrasruktur dan elemen 

didalam kota/kawasan yang beresiko bencana. 

Banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia dan pentingnya 

peningkatan upaya pengurangan resiko bencana merupakan landasan kuat bagi 

bangsa Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya meningkatkan 

kesiapsiagaan secara terpadu dan terarah. Indonesia memang dikenal sebagai 

Negara yang paling banyak resiko bencana karena berada tepat pada pertemuan 

tiga lempeng besar yaitu lempeng pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-

Australia (Pembriati, dkk. 2013).  

Kota Semarang merupakan ibukota dari Jawa Tengah yang terletak pada 

6050’ – 7010’ Lintang Selatan dan 109035’ – 110050’ Bujur Timur. Batas wilayah 
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utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Demak dan Kabupaten Purwodadi, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. 

Secara topografis, wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah 

dataran rendah di bagian utara (Semarang Bawah) dan perbukitan didaerah 

selatan (Semarang Atas). Kondisi lereng Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis 

kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, 

Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu serta sebagian wilayah 

Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-15%) meliputi 

Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, 

Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar 

Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah sekitar 

Kecamatan Mijen dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta 

Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah 

kecamatan Banyumanik, dan sebagian wilayah kecamatan Gunungpati 

(http://semarangkota.go.id diakses tanggal 21 Februari 2019 20:23). 

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka wakt tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Potensi bencana 

yang ada di kelurahan/desa itu salah satunya adalah bencana tanah longsor. 

http://semarangkota.go.id/
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Masyarakat sebenarnya cukup tahu dan sadar bahaya yang menimpa karena 

mereka tinnggal di daerah perbukitan yang cukup terjal. 

Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering melanda daerah 

perbukitan di daerah tropis basah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan 

massa tersebut tidak hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas 

umum, lahan pertanian ataupun adanya korban manusia, akan tetapi juga 

kerusakan tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan 

aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya. Bencana ini semakin 

meningkat seiring dengan kegiatan manusia (Hardiyatmo, 2006). 

Kelurahan Jomblang berada di sebelah timur kecamatan Candisari. 

Kawasan ini berada di daerah perbukitan yang cukup terjal dengan variasi  

kemiringan lereng berkisar dari 2–40%. Daerah ini sangat rawan bencana tanah 

longsor saat terjadinya musim penghujan. Kondisi geologi kelurahan jomblang 

sendiri berupa batu pasirtuffan yang cukup terjal ehingga menjadikan daerah ini 

menjadi rentan akan terjadinya bencana tanah longsor. 

Informasi yang diperoleh dari BPBD Kota Semarang (2018) menunjukkan 

Kota Semarang telah terjadi 52 kejadian bencana tanah longsor yang tersebar di 

Kota Semarang hanya dalam kurun waktu satu tahun 2016 saja yang 6 

diantaranya terjadi di Kelurahan Jomblang. Tahun 2017 terdapat 82 kejadian 

tanah longsor di Kota Semarang yang 8 diantaranya terjadi di Kelurahan 

Jomblang. Tahun 2018 terdapat 87 kejadian tanah longsor yang tersebar di Kota 

Semarang dimana 7 diantaranya berada di Kelurahan Jomblang. BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang telah membentuk KSB 
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(Kelurahan Siaga Bencana) untuk meningkatkan SDM dari masyarakat yang 

terkena bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor pada tahun 2012. 

Kelurahan Jomblang sendiri terdapat 12 warga yang ikut berpartisipasi dalam 

peningkatan SDM KSB di tahun 2015 (BPBD 2016). 

Bencana yang terjadi tidak hanya merusak rumah warga, tetapi 

infrastruktur penting seperti jalan ikut rusak yang menjadikan berkurangnya 

mobilitas warga. Kerugian yang terjadi di Kelurahan Jomblang cukup besar. 

Tahun 2016, tanah longsor telah membuat kerugian sebesar Rp.140.000.000,-. 

Tahuun 2017 kerugian mencapai Rp. 126.000.000,-. Tahun 2018, kerugian yang 

terjadi dirumah warga tidak ada, tetapi akses jalan yang mereka lewati tertutup 

oleh longsoran ataupun jalan tersebut longsor. 

Data Kecamatan Candisari dalam angka 2018 dari BPS menunjukkan di 

Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari ada 1087 warga yang tidak sekolah, 

2.259 warga yang tidak tamat SD, 1.910 warga belum tamat SD, 5.258 warga 

tamat SD, 3.960 warga tamat SMP, 3.361 warga tamat SMA, 573 warga tamat 

akademi/DIII, 581 warga tamat perguruan tinggi dengan total warga berjumlah 

18.979 warga (BPS, 2017). Melihat kondisi tersebut, maka peneliti mengambil 

judul penelitian “Pengetahuan Kebencanaan Untuk Perwujudan Masyarakat 

Siap Bencana Di Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang 

tahun 2020” 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Bagaimana kesiapsiagan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana 

tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Jomblang? 

b. Bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan dan ketersediaan sarana 

prasarana pendukung evakuasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana 

tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Jomblang. 

b. Mengetahui kebijakan pemerintah Kelurahan Jomblang dan ketersediaan 

sarana prasarana pendukung evakusi. 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan kajian yang ilmiah dalam menelaaah tentang 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah longsor. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi praktisi pendidikan dapat memberikan pembelajaran tentang 

kebencanaan, khususnya bencana tanah longsor terkait untuk upaya 

peningkatan kesiapsiagaan warga terhadap tanah longsor, baik secara 

eksplisit maupun tidak. 

2) Sebagai bahan sumber untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada 

permasalahan yang sama. 

1.5 Batasan Istilah 
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Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul, 

sehingga perlu adanya penjelasan tentang istilah dalam judul yang dianggap 

penting 

a. Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 

tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdaya guna. 

Dapat diartikan pula tindakan bersedia setiap waktu dengan segala antisipasi 

atau pencegahannya untuk sutu peristiwa. Dalam hal ini yang berkaitan 

dengan bencana adalah akan selalu siaga saat bencana itu terjadi. 

b. Kebencanaan 

Kebencanaan berasal dari kata bencana yaitu peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

damak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). 

c. Masyarakat 

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah 

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka 

anggap sama. Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan 

Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang. 

d. Tanah Longsor 
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Longsor merupakan salah satu jenis gerakan tanah atau batuan, ataupun 

pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya 

kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Hardiyatmo, 2006). 

Hujan merupakan pemicu sehingga kondisi air dalam tanah cukup banyak 

yang dapat membawa tanah menuruni lereng. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1  Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

tang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor 20 Tahun 

2003). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pendidikan” berasal dari 

kata :didik” dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini 

mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi 

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. 

Sedangkan menurut Fuad Ihsan (2005;1) pendidikan adalah usaha manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat 

dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai 

yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta 
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mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup 

dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan, karenanya 

bagaimanapun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan 

terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan 

hidupnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik 

untuk kelangsungan peradaban manusia itu sendiri. 

2.1.2  Pengetahuan Kebencanaan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba. Pengetahuan sebagian besar diperoleh dari mata dan telinga. 

Oengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang 

(Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan kebencanaan akan dibutuhkan masyarakat 

yang tinggal di daerah rawan bencana, karena berbagai informasi mengenai jenis 

bencana yang mungkin mengancam mereka, gejala-gejala bencana, perkiraan 

daerah jangkauan bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat yang disarankan 

untuk mengungsi, dan informasi lain yang mungkin dibutuhkan masyarakat pada 

sebelum, saat, dan pasca bencana. 

1. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 

enam tingkat (Notoatmodjo,2010 ),yakni: 

1) Tahu (Know) 
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Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. 

Pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu 

yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima. Contoh tahu yaitu dapat menyebutkan tanda-tanda gerakan tanah 

2) Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut 

secara benar. 

3) Aplikasi (Application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari oada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan 

aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

penggunaan rumus statistik. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur 

organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan 

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja dapat 

menggambarkan (membuatbagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruahn yang baru. 



11 
 

 
 

Misalnya: dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat 

menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan 

yang telah ada. 

6) Evaluasi (Evauation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan kriteria sendiri atau kriteria yang telah ada 

Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara tradisional dan juga cara modern 

(Notoatmodjo, 2010), cara tradisional ada 4 cara yaitu: 

1. Cara coba-salah (trial and error)  

2. Cara kekuasaan atau otoritas 

3. Berdasarkan pengalaman pribadi 

4. Melalui jalan pikiran 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Pengetahuan yang diperoleh dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal (Suparyanto, 2011). Faktor tersebut adalah : 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang diberasal dari dalam diri tiap 

individu yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan. 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan tang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Nomor 20 Tahun 2003). Sedangkan menurut tokoh pendidikan abad 20 M, J 

Largevelt mendifinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, 

perlindungan dan bantuan, yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada 

kedewasaan (Notoatmodjo, 2010). 

2. Minat  

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung dengan 

bidang yang disukai. 

2. Pengalaman  

Suatu objek apabila tidak adanya suatu pengalaman sama sekali, secara 

psikologis cenderung bersikap negatif terhadap objek tersebut. Pengalaman 

pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan 

lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut, dalam situasi 

yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman, akan lebih baik apabila 

mendalam dan membekas. 

3. Usia  

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. 

Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan sesorang, akan lebih 

matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang 

lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi 
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kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan 

jiwanya 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri tiap individu yang 

dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya pengetahuan. 

1. Informasi 

Informasi adalah keseluruhan makna dapat diartikan sebagai pemberitahuan 

seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan 

kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Menurut 

Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi dapat memengaruhi 

atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan 

menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

2. Kebudayaan/Lingkungan 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya 

untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin 

berpengaruh dalam pembentukan sikap atau sikap sesorang. 

3. Pengetahuan Kebencanaan 

Pengetahuan kebencanaan adalah kemampuan dalam mengingat peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancanam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor 
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non alam, maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. 

 

2.1.3  Bencana  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki potensi 

alam yang besasr pula, potensi alam yang terkandung didalamnya meliputi 

potensi laut, perikanan laut, perairan darat, pegunungan, daratan, dan banyak 

lainnya. Akan tetapi selain potensi alam serta kekayaan yang ada, Indonesia juga 

merupakan negara yang memiliki potensi bencana, bencana yang sering terjadi 

di Indonesia adalah Tsunami, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin 

Puting Beliung, dan letusan Gunung api. 

Bencana merupakan fenomena yang dapat terjadi setiap saat, secara tiba 

tiba atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan dimanapun dan 

kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi 

kehidupan masyarakat. Banyaknya daerah yang rawan terkena bencana di 

Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor geologis indonesia, dimana terdapat  

tiga pertemuan lempeng beasr yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, 

Lempeng Indo-Australia. 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan 

bencana, pengertian bencana adalah peristiwa aatau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korba jiwa manusia, kerusakan 
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lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. United Nation 

International Strategy Of Disaster Reduction (UN-ISDR) membedakan bencana 

menjadi lima kelompok berdasarkan bahaya aspek geologi, hidrometeorologi, 

lingkungan. Biologi, dan teknologi. Penjelasan tentang bahaya aspek sebagai 

berikut. 

1. Bahaya aspek geologi disebabkan oleh aktivitas proses geologi yang berada 

di dalam bumi. Bencana yang diakibatkan gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, landslides (tanah longsor). Daerah rawan gempa bumi yang ada di 

indonesia tersebar pada wilayah dekat dengan zona penunjaman lempeng 

tektonik dan sesar aktif. Gempa yang berpengaruh memicu terjadinya tsunami 

yakni gempa yang memiliki kekuatan skala diatas 6 SR, dan memiliki 

kedalaman kurang dari lima puluh kilometer. 

2. Bahaya aspek hidrometeorologi, berkaitan dengan proses hidrologi dan 

meteorologi, khususnya berkaitan dengan siklus hidrologi, hujan, suhu, dan 

kelembaban udara. Bencana hidrometeorologi akan terus meningkat akibat 

pengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Bentuk bencana yang 

diakibatkan berupa: banjir, kekeringan, angin puting beliung dan gelombang 

pasang. 

3. Bahaya aspek lingkungan, berkaitan dengan perubahan lingkungan karena 

perilaku manusia. Bentuk bencana karena aspek lingkungan antara lain: 

kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran limbah. 

4. Bahaya aspek biologi, antara lain wabah penyakit, hama dan penyakit 

tanaman, hewan/ternak. Beberapa indikasi awal terjadinya endemik 
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misalnya, Avian Influenza/flu burung, antraks, serta beberapa penyakit hewan 

lainnya yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian. 

5. Bahaya aspek teknologi antara lain kecelakaan transportasi, kecelakaan 

industri dan kegagalan teknologi. 

Klasifikasi bencana menurut UU Nomor 24/2007 dibedakan menjadi tiga 

yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa: gempabumi, tsunami, gunung meletus, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam, 

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 

penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

Kondisi alam dan keragaman budaya di Indonesia adalah kekayan dan 

sekaligus potensial bencana jika tidak dilakukan penanganan dan pengelolaan 

yang tepat. Kondisi indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan memiliki 

kawasan pesisir yang terpanjang memiliki kerentanan terhadap ancaman 

bencana.salah satu penyebab penyebab rentannya daerah pesisir terkena dampak 

bencana adalah perubahan cuaca dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan 

cuaca yang terjadi sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia serta 

mempengaruhi lingkungan. Isu perubahan iklim ini telahmenjadi fokus 

perhatian di beberapa negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tahun 
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2014 Indonesia mempunyai peran penting dilaksanakannya Konferensi Tingkat 

Tinggi Green Climate Fund atau Badan Pembiayaan Perubahan iklim Dunia 

yang diikuti oleh ratusan Negara. Isi KTT ini adalah bagaimana negara-negara 

maju mau membantu negara berkembang dalam mengatasi persoalan dengan 

komitmen, bantuan dana, adaptasi, mitigasi dan pendanaan bagi negara 

berkembang sebagai negara yang terkena dampak perubahan iklim. Tentu 

bantuan yang diberikan negara-negara maju untuk mengatasi persoalan bencana 

belum optimal, jika masyarakat di negara berkembang belum sepenuhnya sadar 

akan permasalahan bencana tersebut, jadi perlu diadakan pendidikan 

kebencanaan. 

Tren bencana di indonesia terus meningkat dari tahun 2002-2015 (Pusat 

Data Informasi dan Humas BNPB, bnpb.go.id). Jumlah kejadian bencana pada 

tahun 2016 semakin meningkat sebanyak 2384 kejadian bencana. Peningkatan 

trend bencana terjadi pada tahun 2004, 2010, 2012, 2014, dan 2016. Kejadian 

bencana paling banyak terjadi  pada tahun 2016 sebesar 2384 kejadian bencana. 

Identifikasi trend kejadian bencana meningkat dari tahun ke tahun, sejalan 

dengan peningkatan fenomena alam terutama perubahan iklim. 

Bentuk bencana yang rutin terjadi setiap tahun adalah bencana banjir dan 

tanah longsor, bencana ini biasanya terjadi pada musim hujan bahkan terjadi 

banjir pada awal atau akhir musim hujan. Musim hujan di Indonesia biasanya 

terjadi dari bulan Desember hingga Maret, biasanya pada bulan tersebut terjadi 

hujan dengan intensitas yang tinggi. Namun fenomena perubahan iklim telah 

merubah ritme musim hujan, terkadang dalam satu tahun terjadi hujan lebih 
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banyak, seharusnya sudah memasuki musim kemarau tetapi masih sering terjadi 

hujan. 

2.1.4  Sikap kesiapsiagaan  

Sikap kesiapsiagaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mengurangi resiko bencana. Pengurangan resiko bencana antara lain rencana 

penanggulangan bencana, penyuluhan tentang bencana, sistem peringatan dini, 

lokasi evakuasi sampai penyediaanbarang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 

1. Sikap  

Slameto (2010)  menerangkan bahwa sikap merupakan sesuatu  yang 

dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap 

suatusituasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. Sikap 

ini kemudian mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan yang saling 

berkaitan sehingga harus ada informasi pada seseorang untuk mereka bersikap. 

Dari informasi tersebut akan timbul perasaan positif atau negatif pada suatu 

objek dan menimbulkan kecenderungan untuk bertingkah laku tertentu, 

kemudian terjadilah sikap. 

Pendapat lain menyatakan sikap merupakan organisasi pendapat, 

keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif tetap, yang disertai 

adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya 

(Walgito dalam Juhadi, 2013). Pengertian sikap ini menurut Robin dalam Juhadi 

(2013) mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu  
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1) Komponen kognitif (komponen persepsual), yakni komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, dalam kaitannya dengan 

bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

2) Komponen afektif (komponen emosional, yakni komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 

Komponen afektif menunjukkan ara sikap positif dan negatif 

3) Komponen konatif (komponen perilaku), yakni komponen yang berhubungan 

dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. 

Sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara natara lain: 

1) Pengalaman pribadi yang berulang ulang, atau dapat pula melalui suatu 

pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam ( pengalaman traumatik). 

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting, orang lain yang ada disekitar 

individu merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut 

mempengaruhi sikap seseorang. 

3) Media massa, sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang.  

4) Lembaga pendidikan dan lembaga agama, sebagai suatu sistem mempunya 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

5) Imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula disengaja. Dalam 

hal ini individu harus mempunya minat dan rasa kagum terhadap model, 

disamping itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal 
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dan mengingat model yang hendak ditiru, peniruan akan terjadi lebih lancar 

jika dilakukan secara kolektif daripada individu. 

6) Melalui sugesti, disini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek 

tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena 

pengaruh yang datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa 

dalam pandangannya. 

7) Melalui identifikasi, disini seseorang meniru orang lain atau suatu 

organisasi/badan tertentu didasari suatu ketertarikan emosional sifatnya. 

Meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai. 

2. Kesiapsiagan 

Gregg (2004) yang dikutip oleh Dodon (2013) menjelaskan bahwa 

kesiapsiagaan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta 

benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat di kemudian hari. Pendapat 

ini didukung dengan adanya pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 butir 

7 Tentang Penanggulangan Bencana yang menerangkan bahwa kesiapsiagaan 

adalah serangkaian kegaitan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 

melalui pengorganisasian erta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya 

guna. 

Indikator yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan masyarakat 

diturunkan dari lima parameter menurut LIPI UNESCO/ ISDR (2006) yaitu: 

pengetahuan, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, 

dan mobilisasi sumberdaya. 
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1) Pengetahuan  

Pengetahuan terdiri dari tiga variabel yaitu: pemahaman tentang bencana 

alam, pemahaman tentang kerentanan lingkungan, dan pemahaman tentang 

kerentanan bangunan fisik dan fasilitas penting untuk keadaan darurat 

bencana. 

2) Kebijakan   

Kebijakan, peraturan dan panduan dijabarkan kedalam tiga variabel, yaitu: 

jenis kebijakan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam, peraturan 

yang relevan, panduan-panduan yang relevan. 

3) Rencana tanggap darurat 

Rencana untuk keadaan darurat diterjemahkan menjadi delapan variabel 

yaitu: organisasi pengelola bencana, posko bencana dan prosedur tetap 

pelaksanaan, rencana pertolongan pertama ketika terjadi bencana, rencana 

pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan dan perlengkapan evakuasi, fasilitas 

penting untuk keadaan darurat, latihan dan simulasi evakuasi 

4) Sistem peringatan  

Sistem peringatan dijabarkan kedalam tiga variabel yaitu: sistem peringatan 

bencana secara tradisional yang telah berlaku secara turun temurun dan/atau 

kesepakatan lokal, sistem peringatan berbasis teknologi yang bersumber dari 

pemerintah, latihan dan simulasi. 

5) Mobilisasi sumberdaya  
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Kemampuan mobilisasi sumberdaya terdiri dari enam variabel yaitu: 

pengaturan kelembagaan dan sstem komando, sumberdaya manusia, 

bimbingan teknis dan penyediaan bahan materi kesiapsiagaan bencana alam, 

mobilisasi dana, koordinasi dan komunikasi antar stakeholders yang terlibat 

dalam kesiapsiagaan bencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan 

kesiapsiagaan bencana. 

2.1.5 Tanah Longsor 

1. Pengertian 

Tanah longsor didefinisikan sebagai suatu peristiwa hilang atau 

terkikisnya tanah atau bagian dari suatu tempat yang terangkut ke tempat lain, 

baik disebabkan oleh pergerakan angin, air, dan es (Rahim, 2003:28). Longsor 

terjadi karena gaya gravitasi, biasanya di bagian bawah tanah terdapat lapisan 

licin atau kedap air seperti batuan liat. Dalam musim hujan tanah diatasnya 

menjadi jenuh air sehingga berat dan bergeser kebawah melalui lapisin yang licin 

tersebut sebagai tanah longsor. 

Gerakan massa (mass movement) tanah atau sering disebut tanah longsor 

(landslide) merupakan salah satu bencana yang sering melanda daerah 

perbukitan di daerah tropis basah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan 

massa tersebut tidak hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas 

umum, lahan pertanian ataupun adanya korban manusia, akan tetapi juga 

kerusakan tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan 

aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya. Bencana alam gerakan 
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massa tersebut cenderung semakin meningkat seiring dengan kegiatan manusia 

(Hardiyatmo,2006). 

Longsor yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa faktor. 

Proses terbentuknya longsor dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 

1. Keadaan lereng yang cukup curam, sehingga memungkinkan volume 

tanah dapat bergerak dan meluncur kebawah; 

2. Terdapatnya suatu lapisan di bawah permukaaan tanah yang kedap air dan 

relatif lunak, yang akan menjadi bidang luncur 

3. Terdapatnya air yang cukup didalam tanah sehingga lapisan tanah yang 

terletak tepat diatas lapisan kedap air menjadi jenuh 

2. Jenis Tanah Longsor 

Ada enam jenis tanah longsor (Rusydy, 2016) yaitu tanah longsor translasi, 

rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan 

rombakan. Berikut penjelasannya 

1) Longosoran Translasi 

Longsoran translasi adalah 

bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk rata 

atau melengkung. 

 

Gambar 1. Longsoran translasi 

Sumber : agroekoteknologi08.wordpress.com (diakses pada 31 Maret 

2019 ) 
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2) Longsoran Rotasi 

Longsoran rotasi adalah 

bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk 

cekung 

Gambar 2. Longsoran Rotasi 

3) Pergerakan Blok 

Pergerakan blok adalah 

perpindahan batuan yang bergerak 

pada bidang gelincir berbentuk rata. 

Tanah longsor ini disebut juga 

longsoran translasi blok batu  

Gambar 3. Pergerakan blok 

4) Runtuhan Batu  

Runtuhan batu terjadi ketika 

sejumlah besar batuan atau material lain 

bergerak kebawah dengan cara jatuh 

bebas. Umumnya terjadi pada lereng 

yang terjal hingga menggantung, 

terutama di daerah pantai. Batu –batu 
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besar yang jatuh dapat menyebabkan 

kerusakan parah.  

Gambar 4. Runtuhan Batu 

 

5) Rayapan Tanah 

Rayapan tanah adalah kenis tanah 

longsor yang bergerak lambat, jenis 

tanahnya berupa butiran kasar dan 

halus. Jenis tanah longsor ini hampir 

tidak dapt dikenali. Setelah waktu yang 

cukup lama, longsor jenis rayapan ini 

bisa menyebabkan tian-tian telepon, 

pohon, atau rumah miring ke bawah.  

Gambar 5. Rayapan Tanah 

6) Aliran Bahan Rombakan 

Jenis tanah longsor ini terjadi 

ketika massa tanah bergerak didorong 

oleh air. Kecepatan aliran tergantung 

pada kemiringan lereng, volume dan 

tekanan air dan jenis materialnya 

Gambar 6. Aliran bahan rombakan 

3. Faktor Penyebab Tanah Longsor 
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Setiap adanya bencana, tidak terjadi secara tiba-tiba, terdapat penyebab 

yang melatar belakangi terjadinya bencana tersebut. Begitu pula dengan bencana 

tanah longsor, terdapat penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tanah 

longsor. Secara umum, faktor penyebab tanah longsor dapat dipengaruhi oleh 

kondisi geologi, hidrologi, topografi, iklim, perubahan cuaca dan aktivitas 

manusia. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi stabilitas lereng yang dapat 

mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Sebab alami yang mempengaruhi 

kestabilan lereng, seperti hujan lebat dan lereng yang ciram. Adapun sebab yang 

terkait dengan aktivitas manusia, seperti penggalian dan pemotongan kaki lereng 

untuk keperluan pembangunan jalan dan permukiman. Faktor penyebab tanah 

longsor antara lain lereng ang terjal, ketinggian, curah hujan, jenis tanah dan 

penggunaan lahan (Hardiyatmo, 2006). 

Faktor penyebab tanah longsor dapat dibedakan menjadi faktor pendorong 

dan faktor pemicu (Lu’lua, 2016). Faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari tanah, yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Sedangkan 

faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tanah tersebut bergerak. 

1) Faktor Pendorong 

Faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang berasak dari tanah yang 

menyebabkan tanah longsor. 

(1) Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng terjadi akibat perubahan permukaan bumi di berbagai 

tempat yang disebabkan oleh daya-daya eksogen dan endogen uang terjadi 

seingga mengakibatkan perbedaan letak ketinggian. kemiringa lereng 
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dinyatakan dalam derajat atau persen. Semakin curam suatu lereng, maka 

kecepatan aliran permukaan dan energi angkut aliran permukaan semakin 

besar (Arsyad, 2010). 

 

 

(2) Kondisi Geologi 

Kondisi geologi adalah kondisi yang menggambarkan mengenai asal, 

struktur, komposisi dan sejarah suatu wilayah (Whitten dan Brooks, 1972). 

Kondisi geologi mempengarui terjadinya tanah longsor adalah struktur 

geologi, sifat batuan, hilangnya perekat tanah karena proses alami (pelarutan) 

dan gempa. Struktur geologi yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor 

adalah kontak batuan dasar dengan pelapukan batuan, retakan, perlapisan 

batuan dan patahan. Zona patahan merupakan zona lemah yang 

mengakibatkan kekuatan batuan berkurang sehingga menimbulkan banyak 

retakan yang memudahkan air meresap (Surono, 2003). 

(3) Jenis Tanah 

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan tanah longsor. 

Tanah yang gembur karena air masuk ke dalam penampang tanah dengan 

mudah akan berpotensi longsor dibanding dengan tanah yang padat seperti 

tanah bertekstur liat. Hal ini dapat terlihat juga dari kepekaan erosi tanah. 

Nilai kepekaan erosi tanah menunjukkan mudah atau tidaknya tanah 

mengalami erosi, ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah (Sitorus,2006). 

Kedalaman atau solum, tekstur dan struktur tanah menentukan besar kecilnya 
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air limpasan permukaan dan laju penjenuhan tanah oleh air. Pada tanah 

bersolum dalam (>90cm), struktur gembur dan penutupan lahan rapat, 

sebagian besar air hujan terinfiltrasi ke dalam tanah dan hanya sebagian kecil 

yang menjadi air limpasan permukaan. Sebaliknya pada tanah bersolum 

dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian 

kecil air hujan yang terinfiltrasi kedalam tanah dan sebagian besar menjadi 

ait limpasan permukaan (Litbang Departemen Pertanian, 2006). 

2) Faktor Pemicu 

Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tanah bergerak 

di suatu wilayah. 

(1) Curah hujan 

Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat 

yang daar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 

merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tanah longsor. Air hujan yang 

telah meresap ke dalam tanah akan tertahan oleh batuan yang lebih kompak 

dan lebih kedap air. Tingginya curah hujan mengakibatkan debit air yang 

tertahan semakin meningkat dan menekan butiran-butiran tanah pada 

akhirnya amendorong tanah untuk bergerak dan menjadi longsor. Jadi 

semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula 

potensi longsor di wilayah tersebut. 

(2) Penggunaan lahan 

Penggunaaan lahan juga merupakan pemanfaatan laahan dan lingkungan 

alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan  
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kehidupannya, misalnya permukiman, persawahan, dan lain lain. Penggunaan 

lahan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya bencana longsor. 

Apabila didaerah yang berpotensi terjadi tanah longsor, penggunaan lahannya 

beralih fungsi dari hutan menjadi ladang atau sawah akan menjadi bahaya 

karena proses penyuburan sawah atau ladang akan semakin menggemburkan 

tanah, tanah yang gembur akan menjadi lembek dan mudah pecah, pada 

akhirnya akan membuat tanah menjadi tanah longsor. 

(3) Penggundulan hutan 

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah yang relatif gundul dimana 

pengikatan air tanah sangat kurang. 

(4) Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam 

jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi ditambah dengan 

guyuran hujan, seperti yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Leuwigajah di Cimahi. Bencana ini menyebabkan sekitar 120 orang 

meninggal. 

4. Gejala umum terjadinya tanah longsor 

Sebelum atau saat terjadinya bencana longsor, terdapat gejala-gejala yang 

sering muncul saat akan terjadi tanah longsor (Rusydy, 2016). Gejala-gejala 

akan terjadinya longsor adalah: 

1) Munculnya retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, 

2) Biasanya terjadi setelah hujan 

3) Munculnya mata air baru secara tiba-tiba 
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4) Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan 

2. 2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai pengetahuan (pendidikan) kebencanaan dan sikap 

kesiapsiagaan terhadap tanah longsor telah banyak dilakukan dan diteliti oleh 

pakar, tenaga pendidik, maupun mahasiswa dibidang kependudukan, 

kebencanaan, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Penelitian ini 

didudung oleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian 

tersebut diantaranya 
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Tabel 1 Kajian penelitian yang relevan 

No.  Peneliti/Tahun/Bentuk  

Penelitian/Judul 

Tujuan Penelitian Metode  Simpulan  

1 Deny Hidayati/2008/ Jurnal 

kependudukan Indonesia “ 

Kesiapsiagaan Masyarakat: 

Paradigma Baru Pengelolaan 

Bencana Alam Di Indonesia” 

tahun 2008 

Mengetahui tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat Padang Pariaman, Cilacap, 

Serang dan Kabupaten Sikka dalam 

menghadapi Tsunami 

Kuantitatif  Masyarakat di sebagian besar 

kabupaten/kota yang dikaji 

masih kurang siap dalam 

mengantisipasi bencana 

Tsunami. Pengelolaan 

bencana yang responsif 

terfokus pada penanganan 

pascabencana, seperti yang 

selama ini dilakukan, 

terbukti tidak efektif dalam 

mengurangi resiko bencana. 

Berdasarkan indeks 

kesiapsiagaan rumah tangga 

di beberapa kabupaten nilai 
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indeks hanya mencapai 50 – 

57 dari nilai maksimum 100. 

2 Fatih Rahma Luthfiana (2016)/ 

Skripsi/ “Hubungan Pengetahuan 

Kebencanaan Dengan Peran 

Serta Masyarakat Dalam 

Mengurangi Resiko Bencana 

Tanah Longsor Di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang” 

1. Mengetahui pengetahuan 

kebencanaan tanah longsor 

2. Mengetahui peran serta masyarakat 

dalam mengurangi bencana tanah 

longsor 

3. Mengetahui hubungan antara 

pengetahuan kebencanaan dengan 

peran serta masyarakat dalam 

mengurangi resiko bencana tanah 

longsor pada masyarakat kecamatan 

gunung pati kota semarang 

kuantitatif 1. Tingkat pengetahuan 

kebencanaan materi tanah 

longsor sangat tinggi 

2. Sebagian besar 

masyarakat memiliki 

peran serta dalam 

pengurangan resiko 

bencana tanah longsor 

sedang 

3. Hubungan antara 

pengetahuan 

kebencanaan dengan 

peran serta masyarakat 

dalam mengurangi resiko 

bencana tanah longsor di 
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Deliksari adalah sangat 

lemah 

3  Alek Ari Widodo(2018) /Skripsi/ 

”Kajian Tingkat Kesiapsiagaan 

Masyarakat Dalam Menghadapi 

Bencana Erupsi Gunungapi 

Merapi Di Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten Tahun 2017” 

1. Menilai Pengetahuan Masyarakat 

Tentang Bencana Erupsi Gunung 

Merapi Di Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten 

2. Mengetahui Sikap Masyarakat 

Terhadap Bencana Erupsi Gunung 

Merapi Di Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten 

3. Mengetahui Rencana Tanggap 

Darurat Masyarakat Terhadap 

Bencana Erupsi Gunung Merapi Di 

Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten 

4. Mengetahui Sistem Peringatan Dini 

Masuarakat Dalam Menghadapi 

kuantitatif 1. Tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadapa 

kesiapsiagaan bencana 

erupsi gunung merapi 

termasuk kategori baik 

2. Sikap masyarakat 

terhadap kesiapsiagaan 

bencana erupsi termasuk 

kategori baik 

3. Rencana tanggap darurat 

masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana 

erupsi termasuk kategori 

baik 

4. Sistem peringatan dini 

masyarakat terhadap 
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Bencana Erupsi Gunung Merapi Di 

Kecamatan Klaten 

5. Mengetahui Mobilisasi Sumber Daya 

Masyarakat Dalam Menghadapi 

Bencana Erupsi Gunung Merapi Di 

Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten 

kesiapsiagaan bencana 

erupsi termasuk kategori 

sangat baik 

5. Mobilisasi sumberdaya 

masyarakat terhadap 

kesipsiagaan bencana 

erupsi termasuk kategori 

sangat baik 

4. Yunita Larasati, dkk (2017) 

/Prosiding Seminar Nasional 

Geografi UMS /”Tingkat 

Pengetahuan Masyarakat 

Terhadap Bencana Banjir, 

Gempa Bumi, Dan Tanah 

Longsor Di Kecamatan Wonogiri 

Tahun 2017” 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap bencana banjir, 

gempa bumi, dan tanah longsor 

Kuantitatif 1. Mengetahui tingkat 

pengetahuan masyarakat 

terhadap bencana banjir, 

gempa bumi, dan tanah 

longsor 

5. Umu Siti Solikhah ,dkk(2016) 

/Jurnal Geo Edukasi Vol. 5 No.1/ 

1. Bagaimana Kategori Kesiapsiagaan 

Masyarakat Dalam Manajemen 

Kuantitatif 1. Mengetahui Kategori 

Kesiapsiagaan 
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”Kesiapsiagaan Masyarakat 

Dalam Manajemen Bencana 

Longsoran Lahan Di Desa 

Gununglurah Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas” 

Bencana Longsoran Lahan Di Desa 

Gununglurah Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas? 

Masyarakat Dalam 

Manajemen Bencana 

Longsoran Lahan Di 

Desa Gununglurah 

Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas. 

6. Erni Suharini, dkk(2014)/ 

Universal Journal Of Geoscience 

2(7)/ “Public Perception Of 

Disaster Landslides And Efforts 

To Overcome In Subdistrict 

Kaloran Central Java Indonesia” 

1. How is Public Perception About A 

Landslide In The Kaloran Subdistric 

Temanggung District Central Java, 

Indonesia 

Kuantitatif  1. Determine The Public 

Perception About A 

Landslide In The Kaloran 

Subdistric Temanggung 

District Central Java, 

Indonesia 

7. Erni Suharini, dkk(2015)/ 

“Pembelajaran Kebencanaan 

Bagi Masyarakat Di Daerah 

Rawan Bencana Banjir DAS 

Beringin Kota Semarang” 

1. Bagaimana profil masyarakat 

kawasan rawan bencana banjir ? 

2. Mengembangkan model 

pembelajaran kebencanaan dalam 

membentuk karakter masyarakat 

Kualitatif & 

Research and 

Development 

1. Menginformasikan profil 

masyarakat kawasan 

rawan bencana banjir 

berupa basis data non 

spasial (perilaku terhadap 

bencana, kebiasaan dan 
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aspirasi masyarakat 

dalam menghadapi 

bencana) 

2. Mengembangkan model 

pembelajaran 

kebencanaan dalam 

membentuk karakter 

masyarakat 

8.  Heri Tjahjono, dkk(2017)/ 

Adaptasi Masyarakat Terhadap 

Bencana Longsor Lahan 

Berdasarkan Tingkat Kerawanan 

Di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang” 

1. Bagaimana Satuan Medan Di 

Kecamatan Banyumanik? 

2. Bagaimana Persebaran Daerah 

Rawan Longsor Lahan Di Kecamatan 

Banyumanik 

3. Bagaimana Adaptasi Masyarakat 

Terhadap Bencana Longsor Lahan 

Survei  1. Mengidentifikasi Satuan 

Medan 

2. Mengidentifikasi 

Persebaran Daerah 

Rawan Longsor Lahan  

3. Mengetahui Adaptasi 

Masyarakat Terhadap 

Bencana Tanah Longsor 
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Perbandingan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian skripsi ini, berbeda pada sejumlah 

aspek pada hal berikut. Penelitian ini ditinjau dari lokasi penelitian, peneliti 

mengambil lokasi di kecamatan Candisari Kota Semarang. Sedangkan penelitian 

lain dilakukan diluar Kota Semarang seperti Kabupaten Klaten, Cilacap, Padang 

Pariaman, Serang, Sikka penelitian oleh Deny Hidayati dkk, Kabupaten 

Temanggung oleh Erni Suharini dkk, Kabupaten Banyumas oleh Umu Siti 

Solikhah dkk, Kabupaten Wonogiri oleh Yunita Larasati dkk . Satu penelitian 

yang lasinya sama berada di Kota Semarang tetapi berbeda kecamatan, yaitu di 

Kecamatan Gunungpati penelitian Fatih Rahma Luthfiana. Dari aspek objek 

penelitian, peneliti mempunyai objek bencana yang sama seperti penelitian Fatih 

Rahma Luthfiana yaitu bencana tanah longsor. 

Berdasarkan Aspek variabel penelitian dan teknik analisis data, peneliti 

merujuk satu variabel dari setiap penelitian terdahulu untuk dikembangkan. 

Adapun variabel yang menjadi rujukan adalah variabel pengetahuan 

kebencanaan penelitian fatih Rahma Luthfiana, variabel sikap kesiapsiagaan 

penelitian Deny Hidayati dkk.              

2. 3 Kerangka Berpikir 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat 

failitas dengan banyak terdapat lapangan pekerjaan. Hal tersebut yang menarik 

penduduk tetap tinggal di wilayah Kota Semarang secara turun temurun atau 

warisan keluarga dan penduduk pendatang untuk mencari pekerjaan. Banyaknya 

penduduk yang hidup dan tinggal di Kota Semarang menimbulkan kebutuhan 
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ajan kahan baru untuk tempat tinggal. Karena faktor ekonomi juga penduduk 

Kota Semarang memilih untuk tinggal dekat tempat kerja dengan lahan yang 

kurang memungkinkan dan beresiko terjadi bencana. 

Kelurahan Jomblang terletak di Kecamatan Candisari memiliki potensi 

bencana tanah lognsor yang cukup tinggi dengan jumlah kerugian yang besar, 

hal ini terjadi karena Kelurahan Jomblang mempunyai topografi yang miring 

yang menjadi rawan terjadinya bencana tanah longsor dengan jumlah penduduk 

yang padat. Tetapi kebutuhan manuusia akan tempat tinggal di perkotaan 

sangatlah besar sehingga mereka terpaksa tinggal di daerah rawan bencana. 

Apabila masyarakat memiliki pengetahuan kebencanaan yang tinggi, maka 

mereka akan lebih siaga akan bencana tanah longsor yang akan terjadi. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka berpikirpenelitian 

ini adalah sikap kesiagaan bencana Tanah longsor di Kelurahan Jomblang 

Kecamatan Candisari. 
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Gambar 7.  Kerangka Berfikir 

 

Kecamatan Candisari pada tahun 2016 – 2018 terdapat 

54 kejadian bencana tanah longsor 

Kelurahan Jomblang merupakan salah satu 

daerah di Kecamatan Candisari yang paling 

rawan bencana longsor 

Masyarakat Kelurahan Jomblang siap dalam 

menghadapi bencana tanah longsor 

Sikap masyarakat terhadap bencana tanah 

longsor 

Pengetahuan 

Kebencanaan 

Sikap Kesiapsiagaan 

bencana tanah Longsor 

Kebijakan 

Pemerintah 

Kelurahan 

Jenis tanah Kecamatan Candisari didominasi oleh 

Kompleks grumusol kelabu dan litosol 

Penggunaan lahan di kelurahan Jomblang 

didominasi oleh permukiman penduduk 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dan setelah melalui serangkaian 

proses penelitian mengenai “Pengetahuan Kebencanaan Dalam Perwujudan 

Masyarakat Siap Bencana Tanah Longsor Di Kelurahan Jomblang Kecamatan 

Candisari Kota Semarang” diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan dan sikap masyarakat tentang bencana tanah longsor di Kelurahan 

Jomblang sudah tinggi. Masyarakat sudah mengetahui apa itu bencana tanah 

longsor dan penyebab serta ciri ciri terjadinya tanah longsor. Masyarakat juga 

mengikuti simulasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Masyarakat juga pernah 

terdampak tanah longsor yang mengakibatkan mereka mengetahui sikap yang 

terjadi saat terjadi tanah longsor. 

2. Kebijakan pemerintah dan sarana prasarana penunjang evakuasi masih kurang 

baik. Hal ini dikarenakan hanya 3 poin dari 10 item pemeriksaan kebijakan 

sarana dan prasarana yang ada. Selain itu anggaran yang tidak ada dan kebijakan 

yang tidak tertulis serta peta jalur evakuasi bencana tanah longsor juga tidak ada. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai  “Pengetahuan 

Kebencanaan Dalam Perwujudan Masyarakat Siap Bencana Tanah Longsor Di 

Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang” maka peneliti dapat 

memberikan saran berupa: 
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1. Pemerintah Kelurahan Jomblang lebih memperhatikan kesiapsiagaan 

masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan dasar terkait 

bencana tanah longsor secara berkala. Setidaknya terdapat pelatihan 2 kali 

dalam setahun.  

2. Pemerintah Kelurahan Jomblang menyisihkan sebagian anggaran untuk 

menyiapkan sarana dan prasarana terkait evakuasi pasca bencana serta 

membuat aturan tertulis terkait dengan rencana aksi tanggap darurat 

bencana tanah longsor ,dan menyediakan peta evakuasi bencana supaya saat 

terjadi bencana skala besar masyarakat mengerti kemana mereka 

mengevakuasi diri mereka 
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