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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan lokasi tempat tinggal. (2)mengetahui hubungan antara 

tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dengan tingkat pendapatan. 3) 

mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dengan 

tingkat pendapatan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif, dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 2838 kepala keluarga yang 

terdapat pada Kelurahan Sangkarah berdasarkan data monografi desa 2013. Sampel diambil 

secara acak sebanyak 97 kepala keluarga. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, 

angket, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan lokasi tempat tinggal pada Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta diketahui Hasil distribusi tabel silang untuk partisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan lokasi tempat tinggal pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa mayoritas 

masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan bantaran sungai mempunyai tingkat 

partisipasi dalam mitigasi bencana banjir yang termasuk dalam kategori tinggi(15,5%), sementara 

untuk masyarakat yang lokasi tempat tinggal jauh dari bantaran sungai mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir dalam kategori sedang (5,2%),sehingga dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa lokasi termpat tinggalyang semakin mendekati bantaran sungai maka 

semakin tinggi tingkat mitigasi bencana banjir. Hasil distribusi tabel silang untukpartisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan pendapatan pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa mayoritas masyarakat 

dengan penghasilan rendah mempunyai tingkat partisipasi dalam mitigasi bencana banjir yang 

termasuk dalam kategori sedang (47,4%), sementara untuk masyarakat dengan pendapatan tinggi 

mayoritas mempunyai tingkat mitigasi bencana banjir dalam kategori tinggi (5,2%), sehingga dapat 

disimpulkan adanya kencenderungan bahwa pendapatan yang tinggi mempengaruhi tingkat 

partisipasi dalam mitigasi bencana yang semakin meningkat. Hasil distribusi tabel silang untuk 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan tingkat pendidikan pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat dengan pendidikan yang rendah mempunyai tingkat partisipasi dalam 

mitigasi bencana banjir yang termasuk dalam kategori sedang (13,4%), sementara untuk 

masyarakat dengan pendidikan tinggi mayoritas mempunyai tingkat mitigasi bencana banjir dalam 

kategori tinggi (14,4%), sehingga dapat disimpulkan adanya kencenderungan bahwa pendidikan 

yang tinggi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam mitigasi bencana yang semakin meningkat.  

  

Kata kunci : Partisipasi, lokasi tempat tinggal, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan 
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PENDAHULUAN  

Bencana alam meliputi banjir, tanah 

longsor, tsunami, angin topan, gempa bumi, 

angin puyuh dan gunung meletus, sedangkan 

bencana yang terjadi karena ulah manusia 

antara lain kebakaran hutan, kerusakan 

ekologi, dan radiasi dari bahan kimia 

(Srinivas, 1996). 

Bencana banjir merupakan salah satu 

bencana yang terjadi di Indonesia. Fenomena 

alam ini disebabkan faktor alam dan 

manusia, faktor alam salah satunya curah 

hujan yang tinggi dan faktor manusia adalah 

rusaknya ekologi. Akhir tahun 2012 hingga 

saat ini di tahun 2013, hujan yang 

berintensitas tinggi telah mengguyur di 

berbagai tempat di Indonesia. Bencana banjir 

yang terjadi tahun tahun terakhir ini banyak 

melanda di sebagian kota – kota di Indonesia 

antara lain kota solo. 

Banjir yang terjadi di kota solo 

diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang 

tinggi hingga menyebabkan Sungai 

Bengawan Solo meluap. Sungai Bengawan 

Solo merupakan sungai terbesar di Pulau 

Jawa mempunyai luas DAS sekitar 16.000 

km² dan panjang sungai 600 km.Sungai ini 

mengalir melewati dua provinsi yaitu 

Provinsi Jawa dan Provinsi Jawa Timur 

(Budiharja Darjanta, 2009). 

Meluapnya Sungai Bengawan Solo 

tersebut mengakibatkan kecamatan – 

kecamatan di solo terendam banjir. Salah 

satunya kecamatan tersebut adalah 

Kecamatan Pasar Kliwon,tetapi tidak di 

semua Kecamatan Pasar Kliwon yang 

terkena banjir melainkan hanya di Kelurahan 

Sangkrah dan Semanggi (Joglosemar,06 

januari 2013). 

Banjir yang di akibatkan dari luapan 

Sungai Bengawan Solo ini mengepug di 

kelurahan sangkrah khususnya di kampung 

ngepung.Di kelurahan sangkrah sudah terjadi 

banjir besar di tahun 2007. Kelurahan 

sangkrah terletak di bagian timur kota solo, 

dengan batas kali pepe di selatan dan 

Bengawan Solo di sebelah timur. 

Menurut keterangan mantan ketua RT 

Kepung, Sangkrah  yang saya temui 

mengatakan bahwa banjir yang sering terjadi 

di kelurahan sangkrah ini sudah menjadi 

langganan banjir setiap tahunnya.Dan  

pemerintah sudah beritikat baik untuk 

menentaskan masyarakat dari bencana banjir, 

salah satunya melakukan kegiatan sosialisasi 

mengenai bersih sungai tetapi hal ini hanya 

di lakukan saat itu pula saja.Serta 

memberikan pengarahan bahwa masyarakat 

sangkrah tidak diperbolehkan untuk tinggal 

di daerah bantaran sungai. 

Pemerintah pun juga sering 

mengadakan pertemuan–pertemuan dengan 

LSM (Lembaga Swadaya Pemeritah) dan 

melibatkan masyarakat mengenai mitigasi 

bencana, tetapi masyarakat kurang 

memperdulikannya. Berbagai cara sudah 

dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak ada 

partisipasi masyarakat untuk mewujudkan 

kota solo yang bebas banjir ungkap mantan 

ketua RT. Sesuai observasi yang saya 

lakukan disana dapat melihat dan 

memperhatikan bahwa masyarakat disana 

benar-benar tidak turut serta atau partisipasi 

dapat di buktikan bahwa masyarakat sekitar 

masih banyak yang membuang sampah di 

sungai dan limbah industri di sungai. 

Tetapi kurangnya partisipasi dari 

masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan 

program pemerintah itu masyarakat pun tidak 

mau menghiraukannya. Karena mereka 

merasa nyaman dengan tempat tinggal yang 

mereka tempati sekarang. 

Partisipasi yang kurang pada 

masyarakat tentu akan menjadi penghambat 

proses penangulangan dan mitigasi bencana 

banjir di Kelurahan Sangkrah tersebut. 

Karena penangulangan bencana banjir tidak 

menjadi tanggung jawab dari pihak 

pemerintah atau lembaga –lembaga terkait 

saja, tetapi sangat di butuhkan bantuan atau 
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partisipasi masyarakat untuk mewujudkan 

program-program perintah tersebut. 

Bintarto (1977) mengemukakan bahwa 

pengaruh aktivitas masyarakat di pengaruhi 

oleh kelompok sosial dengan melihat 

kelompok sosial yang menitik beratkan pada 

keadaan lingkugan alam dan kelompok sosial 

serta kelompok ekonomi. Maka dari 

pernyataan itu keselarasan antara masyarakat 

dan alam harus saling menjaga agar tidak 

terjadi bencana. 

Dalam meningkatkan mitigasi bencana 

banjir harus melibatkan partisipasi 

masyarakat khususnya masyarakat setempat, 

tanpa adanya partisipasi masyarakat yang 

mendukung maka program mitigasi bencana 

itu tidak akan pernah terwujud. Masalah 

yang ada di Kelurahan Sangkrah ini 

merupakan permasalahan yang kompleks dan 

saling mempunyai keterkaitan. 

Masalah yang berkaitan dengan 

permasalahan masyarakat dalam mitigasi 

bencana yang begitu kompleks untuk di 

telaah. Partisipasi masyarakat yang dapat di 

telaah adalah yang berhubungan dengan 

keterlibatan mental dan emosional, inisiatif 

serta tanggung jawab masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan  dan pemantauan–

pamantauan dalam melakukan mitigasi 

bencana. Persepsi masyarakat yang dikaji 

berkenaan dengan partisipasi terbatas pada 

pengertian, interpretasidan tanggapan 

masyarakat terhadap mitigasi bencana 

banjir.Kemudian sikap masyarakat yang di 

kaji berhubungan dengan partisipasi terbatas 

pada sikap masyarakat terhadap program 

kebersihan lingkungan. 

Kebersihan lingkungan merupakan 

salah satu usaha mitigasi bencana.Mitigasi 

bencana merupakan hal yang sangat penting 

dalam melakukan kegiatan sebelum 

terjadinya bencana yang diharapkan agar 

dapat mengurangi dampak atau resiko 

bencana banjir. Mitigasi bencana di lakukan 

dengan menggunakan dua cara yaitu dengan 

struktural dan non struktural. Struktural 

dengan upaya teknis, baik alam maupun 

buatan yang menyangkut sarana dan 

prasarana dalam mitigasi.Sedangakan non 

struktural merupakan upaya non teknis yang 

menyangkut penyesuaian dan pengaturan 

tentang kegiatan manusia dalam upaya 

mitigasi maupun upaya lainnya. 

Untuk mengatasi becana harus 

dilakukan mitigasi yang komperhensif yang 

melibatkan stuktural (pembuatan prasarana 

dan sarana pengendali) dan non stuktural 

yang harus melibatakan intansi terkait. 

Seberapa pun upaya tidak akan 

membebaskan bencana secara mutlak. Oleh 

karena itu kunci keberhasilan sebenarnya 

adalah keharmonisan antara manusia / 

masyarakat dengan alam lingkungan 

(Pratikto, 2005). 

Maka dari itu untuk melakukan sebuah 

mitigasi bencan yang lebih serius, maka di 

perlukan kerja sama antara masyarakat ( 

partisipasi ) dan pemerintah. Untuk lebih 

mengenal tentang Sangkrah, berikut ini 

penjelasan dari tiga aspek yaitu : 

1. Aspek fisik 

Secara geografis wilayah Kelurahan 

Sangkrah berada antara 110° 49' 37" BT 

dan 7° 35' 35" LS  wilayah Sangkrah 

masuk dalam anggota kelurahan 

Surakarta dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan 

Kalurahn Gandekan, Jebres,  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Kedung Lumbu, 

c. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjo, 

d. Sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Kedung Lumbu. 

   Sangkrah adalah salah satu kelurahan di 

kecamatan Pasar Kliwon yang berada paling 

selatan di kota Surakarta yang berbatasan 

dengan kelurahan Kedung Lumbu. Wilayah 

ini memiliki luas 45,20 Ha yang secara 

umum berupa dataran rendah dengan 
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ketinggian 92 m dpl dan kemiringan tanah 0 

– 40
o
. Jenis tanah di wilayah ini berupa tanah 

liat berpasir termasuk Regosol Kelabu dan 

Alluvial.  

2. Aspek sosial 

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kecamatan Surakarta Dalam 

angka 2011 Sangkrah adalah wilayah 

yang memiliki jumlah penduduk sebesar 

13.110 jiwa dengan dengan jumlah 

penduduk laki – laki sebanyak 6.572 

jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 6.538 jiwa dari umur 0 – 60 

tahun keatas dari klasifikasi 5 tahunan. 

Tabel 1.1 

Banyaknya Penduduk Menurut 

Kelompuk Umur dan  Jenis 

kelaminKelurahan Joyotakan Tahun 

2013 

 

Kelompok 

Umur 

( Tahun ) 

Laki - 

Laki 

Perempuan Jumlah 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

0 – 4 402 378 780 

5 – 9 528 491 1.019 

10 – 14 512 494 1.006 

15 – 19 538 490 1.028 

20 – 24 525 508 1.033 

25 – 29 468 418 886 

30 – 39 1.341 1.294 2.635 

40 – 49 961 952 1.913 

50 – 59 721 771 1.492 

>  60 576 742 1.316 

JUMLAH 6.572 6.538 13.110 

Sumber : Monografi Kelurahan Sangkrah tahun 

2013 

 

A. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah di kemukakan, masalah-masalahnya dapat 

diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Bahwa dikelurahan sangkrah menjadi 

langganan banjir di tiap tahunnya. 

2. Intensitas curah hujan yang tinggi menjadi 

faktor terjadinya banjir. 

3. Luapan Sungai Bengawan Solo yang 

menjadi penyebab terjadinya banjir di 

kelurahan sangkrah. 

4. Faktor alam dan manusia yang menjadi 

penyebab terjadinya banjir. 

5. Partisipasi mayarakat sangat berpengaruh 

terhadap tindakan mitigasi bencana. 

6. Adanya lokasi tempat tinggal penduduk 

yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat terhadap mitigasi. 

7. Adanya faktor tingkat pendapatan 

masyarakat yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat terhadap mitigasi. 

8. Adanya faktor tingkat pendididkan 

masyarakat yang dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi.  

B. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masakah 

dan identifikasi masalah, maka pembatasan 

masalah dapat dibatasi sebagai berikut : 

1. Lokasi tempat tinggal penduduk di daerah 

bantaran sungai mengenai partisipasi 

masyarakat terhadap mitigasi bencana 

banjir di kelurahan Sangkrah kecamatan 

Pasar Kliwon. 

2. Kaitan pendapatanmasyarakat dengan 

mitigasi bencana banjir di kelurahan 

Sangkrah Kecamatan PasarKliwon. 

3. Kaitan pendidikan masyarakat dengan 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir di Kelurahan Sangkrah 

Kecamatan Pasar Kliwon. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan pembatasan masalah 

yang telah di kemukakan, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana hubungan antara lokasi tempat 

tinggal penduduk di daerah bantaran 

dengan partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir? 

2. Bagaimana hubungan antara tingkat 

pendapatan masyarakat denganpartisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana 

banjir? 
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3. Bagaimana  hubungan antara tingkat 

pendidikan masyarakat dengan partisipasi 

mitigasi bencana banjir? 

D. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah di 

atas maka dapat menentukan tujuan 

penelitian yaitu : 

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan 

lokasi tempat tinggal. 

2. Mengetahui hubungan antara tingkat 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir dengan tingkat pendapatan. 

3. Mengetahui hubungan antara tingkat  

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir dengan tingkat pendidikan. 

 Kajian Teori 

Pada dasarnya suatu penelitian di lakukan 

secara struktural menurut acuan atau ukuran 

suatu penelitian sejenis. Banyak penelitian 

tentang mitigasi bencana. 

1. Partisipasi  

Partisipasi menurut kamus besar 

bahasa Indonesia adalah peran serta 

dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan 

dalam suatu kegiatan.Partisipasi 

merupakan semua unsur masyarakat baik 

individu maupun kelompok, berdasarkan 

kesadaran dan kesukarelaan dalam kerja 

sama dalam ketercapaian tujuan dalam 

pembangunan masyarakat. 

a. Tingkatan Partisipasi Masyarakat 

 Dalam makalah yang berjudul ”A 

Ladder of Citizen Participation”  

dalam Journal of the American Planning 

Association(1969), Sherry Arstein. 

Mengemukakan bahwa terdapat delapan 

tangga partisipasi atau tingkatan sebuah 

partisipasi yaitu 

 

 

 

 

 

TINGGI 

 

 

 

SEDANG 

 

 

 

RENDAH 

 

2. Mitigasi Bencana 

Dalam buku Pengenalan 

Karakteristik Bencana dan Upaya 

Mitigasinya di Indonesia (2007) 

terdapat bahwa mitigasi bencana 

adalah serangkaian upaya atau usaha 

utuk dapt mengurangi risiko 

bencana, baik structural ( 

pembangunan fisik ) maupun 

nonstructural ( penyadaran dan 

peningkatan ) dalam menghadapi 

bencana. Sedangkan dalam buku 

Pengelolaan Bencana Terpadu 

(2006) menyatakan bahwa mitigasi 

bencana adalah tindakan – tinadakan 

yang bertujuan untuk mereduksi 

dampak komunitas yaitu jiwa 

maupun material atau pun 

infrastruktur. 

3. Bencana 

Bencana didefinisikan Carter 1991 

bahwa bencana merupakan kejadian 

alam maupun manusia yang dapat 

menimbulkan dampak yang besar 

Citizen Control 

Delegated 

Power 

Partnership 

Placation 

Consultation 

Informing 

Theraphy 

Manipulation 
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hingga masyarakat yang berada di 

daerah tersebut harus melakukan 

kegiatan atau tindakan – tindakan 

yang luar biasa, pernyataan ini 

terdapat pada buku 

DisasterManagement- A disaster 

manager’s Handbook. 

Di dalam buku (BPNB 2011) 

Bencana juga dapat di artikan 

sebagai peristiwa atau kejadian alam 

yang di sebabkan oleh alam maupun 

manusia yang menggangung 

ketenangan masyarakat sehingga 

dapat menimbulkan kerugian fisik 

maupun material dan berdampak 

pada psikologis seseorang. 

4. Banjir 

Definisi banjir yang terdapat pada 

(BPNP:2011) yang menyatakan bahwa 

banjir merupakan limpasan air yang 

melebihi dari palung sungi sehingga 

luapan air dari sungai menggenang di 

daerah yang lebih rendah di sisi sungai. 

Banjir yang umumnya terjadi itu di 

faktori oleh curah hujan yang tinggi 

sehingga sungai yang mengalami 

pendangalan akan meluap karena tidak 

dapat menampung limpasan air hujan 

dan drainase yang kurang berjalan 

maksimal. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dan 

kegunaan atau tujuan tertentu 

(Sugiyono,2012). Penelitian ini di 

laksanakan di Kelurahan Sangkrah 

Kecamatan Pasar Kliwon kota 

Surakarta. Peneliti mengadakan di 

lokasi tersebut karena di daerah itu 

sangat berisiko terjadinya bencana 

banjir. Lokasi penelitian di adakan di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan 

Pasar Kliwon kota Surakarta, dipilih 

tempat atau lokasi tersebut karena di 

daerah tersebut merupakan daerah 

yang sangat rawan bencana banjir di 

kota Surakarta. Sebagaimana yang 

tertulis di koran suara merdeka.com, 

27 Desember 2007. 

Table 2.1: Jadwal Penelitian 

Bulan  April Mei  Juni  Juli  

Persiapan  Xxx    

Penelitian   Xxx   

Analisa 

data 

  xxx  

Penyusunan   xxx xxx 

Adapun alat dan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu: 

Sugiyono (2012) menyatakan 

bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas beberapa 

objek dan subyek yang di dalamnya 

terdapat suatu karakteristik tertentu yang 

sudah di tetapkan sebagai peneliti untuk 

di pelajari dan membuat kesimpulan atas 

penelitian yang telah di lakukan. 

Populasi yang terdapat dalam penelitian 

ini sebanyak 2.838 kepala keluarga 

(KK). Variabel yang di pegaruhi adalah 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir di Kelurahan Sangkrah, 

sedangkan variabel yang mempengaruhi 

terdiri dari tiga faktor yaitu 

1. Lokasi tempat tinggal penduduk. 

2. Tingkat pendidikan masyarakat. 

3. Tingkat pendapatan masyarakat. 

Adapun alat dan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode wawancara 

  Metode wawancara atau interview 

adalah tehnik pengumpulan data 

dengan cara Tanya jawab antara 

responden dengan peneliti yang 

mempunyai tujuan dapat memperoleh 

informasi mengenai daerah yang di 

teliti atau daerah rawan bencana banjir 

yang sering terjadi. 



Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Sangkarah  
Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta 
 

9 

 

2. Kuesioner (Angket) 

  Metode pengumpulan data dengan 

cara member seperangkatpertanyaan 

maupun pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono : 

2012). 

3.  Observasi 

Observasi adalah pengamatan 

langsung kepada suatu obyek yang 

akan diteliti. Untuk mengetahui 

bagimana partisipasi masyarakat 

dalam menanggulangi resiko bencana 

tersebut Observasi, yaitu 

mengumpulkan data melalui 

pengamatan  terhadap kegiatan dan 

keadaan di daerah penelitian secara 

langsung. 

4. Dokumentasi  

Yang dimaksud dengan metode 

dokumentasi adalah sekumpulan 

berkas yakni mencari data mengenai 

hal-hal berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen,  agenda dan sebagainya.  

   Teknik analisis data: 

1. Partisipasi masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan lokasi 

tempat tinggal 

Partisipasi masyarakatdalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan lokasi 

tempat tinggal mempunyai data yang 

berdistribusi normal, sehingga pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik parametrik Pearson Product 

Moment. Berdasarkan hasil perhitungan 

tentang partisipasi masyarakatdalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan lokasi 

tempat tinggal pada masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel IV.10 

Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Lokasi 

Tempat Tinggao pada Masyarakat 

Kelurahan Sangkrah,  

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 

 

 Hasil distribusi tabel silang 

untukpartisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan lokasi 

tempat tinggal pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat berada pada lokasi 

tempat tingal antara 0-50 m mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir yang 

termasuk dalam kategori sangat siap 

(13,4%), sementara untuk masyarakat 

yang mempunyai tempat tinggal dengan 

jarak + 125 m mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir dalam 

kategori hampir siap (4,1%),sehingga 

dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa lokasi termpat 

tinggi mempengaruhi tingkat mitigasi 

bencana banjir. 

2. Partisipasi masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

Partisipasi masyarakat mitigasi 

bencana banjir berdasarkan tingkat 

pendapatan mempunyai data yang 

berdistribusi tidak normal, sehingga 

pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik non parametrik 

Spearman’s Rho. Berdasarkan hasil 

perhitungan tentang partisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana banjir 

Lokasi 

(Meter) 

Mitigasi Bencana 
Total 

rhitung p HS S SS 

N % N % N % N % 

0 – 50  0 0,0 10 10,3 13 13,4 23 23,7 

-0,516 0,000 

50 – 75  0 0,0 35 36,1 2 2,1 37 38,1 

75 – 100  1 1,0 18 18,6 8 8,2 27 27,8 

+ 125  4 4,1 5 5,2 1 1,0 10 10,3 

Total 5 5,2 68 70,1 24 24,7 97 100 
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berdasarkan tingkat pendapatan pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.11 

Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendapatan pada Masyarakat Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta 

 

Hasil distribusi tabel silang untuk tingkat 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan tingkat 

pendapatan pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta diketahui bahwa mayoritas 

masyarakat yang mempunyai 

pendapatan sebesar kurang dari Rp 

750.000,- mempunyai tingkat 

mitigasi bencana banjir yang 

termasuk dalam kategori siap 

(47,4%), sementara untuk 

masyarakat yang mempunyai 

pendapatan lebih dari Rp 

1.500.000,- mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir 

dalam kategori sangat siap (5,2%), 

sehingga dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa tingkat 

pendapatan mempengaruhi tingkat 

mitigasi bencana banjir. 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan pada 

tingkat pendidikan mempunyai data yang 

berdistribusi tidak normal, sehingga 

pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik non parametrik 

Spearman’s Rho. Berdasarkan hasil 

perhitungan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir 

berdasarkan tingkat pendidikan pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel IV.12 

Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendidikan pada Masyarakat Kelurahan 

Sangkrah,  

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil distribusi tabel silang 

untukpartisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

tingkat pendidikan pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat yang mempunyai 

pendidikan SMA, mempunyai tingkat 

mitigasi bencana banjir yang termasuk 

Pendapatan 

(Ribuan) 

Mitigasi Bencana 
Total 

rs p HS S SS 

N % N % N % N % 

<  750  5 5,2 46 47,4 0 0,0 51 52,6 

0,715 0,000 

750 – 1000  0 0,0 14 14,4 12 12,4 26 26,8 

1000 – 1500  0 0,0 4 4,1 7 7,2 11 11,3 

> 1500 0 0,0 4 4,1 5 5,2 9 9,3 

Total 5 5,2 68 70,1 24 24,7 97 100 

Pendidikan 

Mitigasi Bencana 
Total 

rs p HS S SS 

N % N % N % N % 

SD 2 2,1 13 13,4 0 0,0 15 15,5 

0,492 0,000 

SMP 2 2,1 12 12,4 1 1,0 15 15,5 

SMA 1 1,0 31 32,0 9 9,3 41 42,3 

PT 0 0,0 12 12,4 14 14,4 26 26,8 

Total 5 5,2 68 70,1 24 24,7 97 100 



Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Sangkarah  
Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta 
 

11 

 

dalam kategori siap (32,0%), sementara 

untuk masyarakat dengan pendidikan di 

Perguruan Tinggi mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir dalam 

kategori sangat siap (14,4%), sehingga 

dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa tingkat 

pendidikan mempengaruhi tingkat 

mitigasi bencana banjir.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan lokasi 

tempat tinggal 

Partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

lokasi tempat tinggal pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat berada pada lokasi 

tempat tingal antara 0-50 m mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir yang 

termasuk dalam kategori sangat siap 

(13,4%), sementara untuk masyarakat 

yang mempunyai tempat tinggal dengan 

jarak + 125 m mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir dalam 

kategori hampir siap (4,1%),sehingga 

dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa lokasi termpat 

tinggi mempengaruhi tingkat mitigasi 

bencana banjir.  
Berdasarkan hasil analisis korelasi 

pearson product moment untuk 

mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

lokasi tempat tinggal pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diperoleh hasil 

bahwa besarnya nilai rhitungsebesar -0,516 

dengan p = 0,000. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05; 

maka H1diterima, artinya terdapat 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan lokasi tempat 

tinggal pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, 

Kota Surakarta. Nilai negatif pada 

koefisien korelasi product moment 

menunjukkan bahwa semakin jauh lokasi 

termpat tinggal dengan bibir sungai, 

maka semakin menurunkan tingkat 

mitigasi bencana. 

 

2. Partisipasi masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

Partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

tingkat pendapatan pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat yang mempunyai 

pendapatan sebesar kurang dari Rp 

750.000,- mempunyai tingkat mitigasi 

bencana banjir yang termasuk dalam 

kategori siap (47,4%), sementara untuk 

masyarakat yang mempunyai pendapatan 

lebih dari Rp 1.500.000,- mayoritas 

mempunyai tingkat mitigasi bencana 

banjir dalam kategori sangat siap (5,2%), 

sehingga dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa tingkat 

pendapatan mempengaruhi tingkat 

mitigasi bencana banjir.  
Berdasarkan hasil analisis korelasi 

Spearman’s Rho untuk mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

tingkat pendapatan pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diperoleh hasil 

bahwa besarnya nilai rs sebesar 0,715 

dengan p = 0,000. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05; 

maka H2diterima, artinya partisipasi 
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masyarakat dalam mitigasi bencana 

banjir berdasarkan tingkat pendapatan 

pada Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta. Nilai positif pada koefisien 

korelasi Spearman’s Rho menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan 

masyarakat, maka semakin meningkatan 

tingkat mitigasi bencana. 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana Banjir berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir berdasarkan 

tingkat pendidikan pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat yang mempunyai 

pendidikan SMA, mempunyai tingkat 

mitigasi bencana banjir yang termasuk 

dalam kategori siap (32,0%), sementara 

untuk masyarakat dengan pendidikan di 

Perguruan Tinggi mayoritas mempunyai 

tingkat mitigasi bencana banjir dalam 

kategori sangat siap (14,4%), sehingga 

dapat disimpulkan adanya 

kencenderungan bahwa tingkat 

pendidikan mempengaruhi tingkat 

mitigasi bencana banjir.  

Berdasarkan hasil analisis korelasi 

Spearman’s Rho untuk mengetahui 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan tingkat 

pendidikan pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta diperoleh hasil bahwa besarnya 

nilai rs sebesar 0,492 dengan p = 0,000. 

Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p < 0,05; maka 

H3diterima, artinya partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 

berdasarkan pada tingkat pendidikan. 

Nilai positif pada koefisien korelasi 

Spearman’s Rho menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat, maka semakin meningkatan 

tingkat mitigasi bencana. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana 

banjir di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan 

Pasar Kliwon Kota Surakarta dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan lokasi tempat 

tinggal pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta diperoleh hasil bahwa besarnya 

nilai rhitungsebesar -0,516 dengan p = 0,000. 

Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p < 0,05; maka 

H1diterima, artinya terdapat partisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana banjir 

berdasarkan lokasi tempat tinggal pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 

Nilai negatif pada koefisien korelasi 

product moment menunjukkan bahwa 

semakin jauh lokasi termpat tinggal 

dengan bibir sungai, maka semakin 

menurunkan tingkat mitigasi bencana.. 

2. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan tingkat 

pendapatan pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta diperoleh hasil bahwa besarnya 

nilai rs sebesar 0,715 dengan p = 0,000. 

Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p < 0,05; maka 

H2diterima, artinya partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan 

tingkat pendapatan pada Masyarakat di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta. Nilai positif pada 

koefisien korelasi Spearman’s Rho 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendapatan masyarakat, maka 
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semakin meningkatan tingkat mitigasi 

bencana. 

3. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir berdasarkan tingkat 

pendidikan pada Masyarakat di Kelurahan 

Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta diperoleh hasil bahwa besarnya 

nilai rs sebesar 0,492 dengan p = 0,000. 

Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p < 0,05; maka 

H3diterima, artinya partisipasi masyarakat 

dalam mitigasi bencana banjir pada 

Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 

berdasarkan pada tingkat pendidikan. Nilai 

positif pada koefisien korelasi Spearman’s 

Rho menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan masyarakat, maka 

semakin meningkatan tingkat mitigasi 

bencana. 
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