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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan bencana. Bencana adalah suatu kejadian yang membuat 

kerugian baik kerugian secara fisik, material, harta, maupun kerugian secara 

mental terhadap masyarakat yang terjadi karena faktor alam maupun faktor non 

alam seperti akibat ulah manusia. Bencana yang terjadi seperti longsor, banjir, 

stunami, gempa bumi dan lain sebagainya.  

Sutikno, dkk (2002) mengatakan bahwa tanah longsor adalah proses 

perpindahan masa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan 

semula akibat gaya grafitasi.  

 Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 

menjelaskan tentang peran pemerintah dalam tindakan penanggulangan 

bencana baik sebelum, saat bencana dan pasca bencana, dan bertanggung 

jawab atas tindakan terhadap kerusakan fisik, material, korban jiwa.  

Penanggulangan bencana tidak sepenuhnya di lakukan sendiri oleh 

pemerintah akan tetapi masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan tindakan 

apabila terjadi bencana. Kejadian bencana longsor yang secara tiba-tiba 

terkadang membuat banyak korban yang berjatuhan karena kurangnya 

persiapan antisipasi bencana. Antisipasi atau tindakan sebelum terjadinya suatu 

bencana di lakukan pertama oleh masyarakat karena masyarakat sendiri 

merupakan pelaku utama dan pertama dalam tindakan bencana, besar kecilnya 

tindakan yang di lakukan masyarakat tergantung dari tingkat pengetahuan dan 

tindakan masyarakat dalam menaggapi bencana itu sendiri, oleh sebab itu 

pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap bencana membuat pemerintah 

memberi pengertian dan pengetahuan tentang akan bahayanya suatu bencana 

supaya masyarakat siap dan ikut andil dalam tindakan antisipasi bencana.  



2 
 

Menurut pakar geologi UGM Dr Dwikora Karnawati yang di muat dalam 

berita UGM, kamis 3 januari 2008 menyebutkan daerah rawan longsor di Jawa 

tengah salah satunya adalah kabupaten wonogiri, hal ini mungkin terjadi karena 

daerah wonogiri sendiri sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan 

lereng bergelombang sampai curam. Berikut adalah tabel kejadian bencana 

tahun 2013-2015 

Tabel 1.1. Tabel Kejadian Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2015 

NO TAHUN 

JENIS KEJADIAN 

TANAH 

LONGSOR 
BANJIR 

ANGIN 

TOPAN 
KEBAKARAN 

1 2 3 4 5 6 

1 2013 53 11  36 31 

2 2014 81 5 41 46 

3 2015 44  19 31 21 

 (Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri) 

Tabel 1.1 menunjukkan jenis kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten 

Wonogiri dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami naik dan turun, tidak bisa 

di tentukan secara pasti apa penyebab peningkatan maupun penurunannya 

karena kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi. Bencana yang terjadi 

paling banyak adalah tanah longsor, kemudian angin topan, kebakaran dan 

yang terahir adalah banjir 

Tabel 1.2. Tabel Kejadian Bencana Longsor Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-

2015 

Kecamatan 
Tahun Kejadian 

Jumlah 
2013 2014 2015 

WONOGIRI 3 2 3 8 

SELOGIRI 2 1 3 6 

NGADIROJO 2 1 4 7 

NGUNTORONADI     1 1 

SIDOHARJO 2 1 2 5 

GIRIMARTO 2 5 4 11 

JATIROTO 4 2 6 12 

JATIPURNO 3 3 4 10 

JATISRONO 4 1 9 14 

SLOHOHIMO 1   4 5 

PURWANTORO 1 1 1 3 
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(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri) 

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah kejadian bencana longsor paling banyak 

terjadi pada kecamatan Karangtengah dengan jumlah total kejadian selama 3 

(tiga) tahun tersebut sebanyak 19 kejadian dan yang paling sedikit terjadi 

longsor adalah kecamatan Nguntoronadi dan Paranggupito dengan dengan 1 

(satu) jumlah kejadian.  

Tabel 1.3.Tabel Kejadian Bencana Longsor Kecamatan Krangtengah tahun 

2015 

   no Tgl Kejadian Lokasi Kejadain 

Jenis 

Kerusakan 

1 19/01/2015 

Dsn. Kaliwungu RT. 001/06, 

Ds.Purwoharjo 

Rumah 

2   

Dsn. Sendangmulyo RT. 01/02, 

Ds.Purwoharjo 

Rumah 

3 27/03/2015 Bulu 03/14, Ngambarsari Rumah 

4   Timbangan 1/1, Karangtengah 

Talud 

Rumah 

5   Kitren 1/1, Purwoharjo Rumah 

6   Bulu 03/04, Ngambarsari Rumah 

7   Depan Kantor Kecamatan Rumah 

8 02/04/2015 Godang 01/08, Ngambarsari Rumah 

9   Sambi 02/07, Jeblogan Rumah 

10 16/04/2015 Kitren & Gading, Purwoharjo Rumah 

11 01/05/2015 Ciro 1/XIII, Purwoharjo Rumah 

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri) 

BULUKERTO 1 3 1 5 

KISMANTORO 2 4 7 13 

PUHPELEM 3 1 4 8 

BATURETNO 1 1 5 7 

TIRTOMOYO 7 5   12 

KARANGTENGAH 6 2 11 19 

BATUWARNO 4 1 6 11 

GIRIWOYO 4 3 3 10 

GIRITONTRO 2 1 2 5 

PARANGGUPITO   1   1 

PRACIMANTORO 1 2 1 4 

EROMOKO   1 1 2 

WURYANTORO   1 2 3 

MANYARAN 1 2   3 

Jumlah 56 45 84 185 
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Kecamatan Karangtengah tahun 2015 terjadi longsor sebanyak 11 kejadian 

di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda,. Bencana longsor tersebut 

banyak di desa purwoharjo yaitu sebanyak 5 kali, selanjutnya Desa 

Ngambarsari 3 kali, dan Desa Karangtengah 2 kali, kerugian yang di akibatkan 

longsor sebagain besar adalah rumah dan satu merusak dekat dengan rumah. 

Kejadian bencana tersebut terjadi pada bulan Januari sampai bulan Mei, pada 

bulan tersebut masih terjadi hujan, karena salah satu faktor pendorong 

terjadinya longsor adalah air hujan, selain itu daerah karangtengah merupakan 

daerah bergunung dengan kemiringan lereng befariasi dari sedang hingga 

curam. 

Menurut Kasi Kecamatan Karangtengah bagian kebencanaan, kecamatan 

Karangtengah banyak terjadi kejadian longsor baik itu kejadian besar maupun 

kecil, setiap musim hujan pasti ada kejadian longsor dengan lokasi yang 

berbeda- beda, di lahan pertanian, jalan, kebun, maupun rumah. Bencana 

apapun yang terjadi dihimbaukan kepada masyarakat untuk melaporkannya 

kepada pemerintah, sehingga pemerintah mengetahui dan dapat bertindak 

terhadap kerusakat akibat bencana tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menunjukkan jumlah kejadian 

tanah longsor paling banyak adalah Kecamatan Karangtengah maka penulis 

melakukan penelitian karena ingin mengetahui besar kesadaran dan kesiapan 

masyarakat dalam hal menghadapi suatu bencana sehingga penelitian ini 

berjudul Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana 

longsor di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana longsor 

2. Apa tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap bencana longsor 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang di terapakan maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat setiap daerah penelitian 

terhadap longsor 

2. Analisis tingkat kesadaran dan tindakan yang di lakukan masyarakat 

terhadap longsor 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangnan ilmu 

pengetahuan dan tambahan pustaka bagi ilmu geografi khususnya 

dalam bidang sosial bencana 

2. Sebagai masukan bagi instansi yang berkaitan unutuk memberikan 

tindakan bagi masyarakat supaya tanggap terhadap bencana 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Longsor Lahan 

Menurut buku kuliah Geologi Umum yang di buat oleh Imam 

Hardjono (2006) menyebutkan Longsor lahan merupakan salah satu 

dari bentuk gerak masa (bergesernya batuan atau tanah dari kedudukan 

semula akibat grafitasi) yang materialnya berupa tanah, batuan atau 

campuran keduanya pada skala yang luas, besar kecilnya tergantung 

pada kedalaman dan luas bidang gelincir, hampir sama adalah tanah 

longsor, Sutikno, dkk (2002) mengatakan bahwa tanah longsor adalah 

proses perpindahan masa tanah atau batuan dengan arah miring dari 

kedudukan semula akibat gaya grafitasi. Perebedaan antara tanah 

longsor dan longsor lahan adalah skalanya dimana longsor lahan skala 

kejadiannya lebih luas. Berbeda dengan erosi, yaitu proses dua tahap 

yang teerdiri dari penguraiaan masa tanah menjadi partikel-partikel 

tunggal , serta pengangkutan partikel tersebut oleh tenaga erosi seperti 
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aliran air dan angain (Morgan, 1997). Perbedaan tersebut terletak pada 

jenis material dimana jenis materialnya longsor lahan adalah batu dan 

tanah sedangkan erosi hanya berupa tenah selain  itu erosi tigak 

menimbulkan suatu bencana yang besar.  

Longsor lahan apabila terjadi disuatu tempat dan menimbulkan 

kerugian baik berupa fisik maupun material maka longsor lahan 

tersebut dapat di katakan sebagai bencana longsor 

Faktor yang mempengaruhi adalah : 

- Faktor geologi : jenis tanah, struktur batuan, lereng, pelapukan 

tanah, kadar air dan kohesi antar butir 

- Iklim : Curah hujan, temperatur 

- Vegetasi  

- Kegempaan 

1.5.1.2 Manajemen Bencana 

Mitigasi bencana menurut UU no 24 Tahun 2007 adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Siaga bencana adalah kesiapan dalam 

menghadapi suatu bencana. Mitigasi dan siaga bencana adalah bagian 

dari manajemen bencana yang merupakan upaya untuk 

menanggulangai resiko akibat bencana. berdasarkan waktu dalam 

upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan sebelum kejadian 

bencana, saat terjadi bencana dan setelah kejadian bencana. upaya 

mitigasi bencana longsor secara fisik antara lain dengan membaut 

tanggul (dam),  reboisasi atau meenanami daerah rawan longsor. Dalam 

upaya peningkatan kesadaran masyarakat yaitu dengan melakukan 

sosialisasi langsung ke warga dan memberikan pelatihan tanggap 

bencana. 

1.5.1.3 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 

perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikut sertaan, dan 
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peran serta, sedangkan menurut Heri Haryanto (2002) menyebutkan 

ada dua jenis definisi partisipasi. Definisi mengartikan partisipasi 

rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat baik berupa uang 

maupun tenaga, definisi kedua adalah partisipasi keikutsertaan rakyat 

dalam perencanaan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan 

hasil pembangunan yang telah dicapai.  

Hubungan antara partisipasi dan kebencanaan adalah tingkat 

kesadaran dan tindakan yang di lakukan masyaraakat pada daerah 

penelitian terhadap bencana longsor baik sebelum, saat kejadian dan 

sesudah bencana itu terjadi 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Rudianto (2010) dalam 

skripsinya yang berjudul ”Analisis Potensi Bahaya Tanah Longsor 

Menggunakan Sistem Informasi Geografi Di Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali” yang bertujuan (1)Mengetahui faktor dominan 

penyebab tingkat bahaya tanah longsor di daerah penelitian, (2)Mengetahui 

agihan potensi bahaya longsor daerah tanah longsor. Metode yang 

digunakan adalah survei dengan teknik analisa menggunakan SIG, metode 

pengambilan sempelnya adalah dengan stratified random sampling. Hasil 

yang diperoleh Faktor dominan longsor adalah (1) kemiringan lereng yang 

curam, tingkat pelapukan batuan, kerapatan torehan (2)Daerah penelitian 

memiliki 3 (tiga) tingkat potensi bahaya longsor yaitu ringan, sedang dan 

berat  

Penelitian yang lain di lakukan oleh Maria Yasinta Wonga Sare 

(2009) dalam tesisnya yang berjudul “Tingkat Kerentanan dan 

Kapasitas Masyarakat Lokal Terhadap Bencana Tanah Longsor di 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo” yang bertujuan (1). 

Menentukan dan menganalisis pola spasial dan tingkat kerawanan longsor 

di Kec.Kokap, Kab.Kulonprogo, (2).Menentukan dan mengidentifikasi 

elemen resiko (penduduk, permukiman, jalan) berdasar zona kerawanan 
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longsor dan (3). Menilai persepsi masyarakat dan respon masyarakat 

terhadap longsor. Metode yang di gunakan adalah dengan pengambilan 

sempel acak berstrata berdasar zona kerawanan longsor. Hasil yang 

diperoleh adalah persepsi masyarakat di Kecamatan Kokap terhadap 

bencana longsor tergolong tinggi. 

Penelitian yang dialkukan oleh peneliti adalah tingkat partisipasi 

masyarakat terhadap bencana longsor disebagian Kecamatan 

Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dengan metode pengambilan sempel 

acak bersyarat berdasarkan tingkat kerawanan bancana longsor tertinggi. 

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah survei 

pengambilan sempel secara acak bersyarat pada desa yang memiliki 

kerawanan longsor tertinggi, selain itu yang membedakannya adalah 

waktu penelitian dan daerah kajian penelitian 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti/tahun Rudiyando, 2010 Maria, 2009 Mukti Prasetya, 2016 

Judul  Analisis Potensi Bahaya 

Tanah Longsor 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografi Di 

Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali 

Tingkat Kerentanan 

dan Kapasitas 

Masyarakat Lokal 

Terhadap Bencana 

Tanah Longsor di 

Kecamatan Kokap 

Kabupaten 

Kulonprogo 

Analisis Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Terhadap 

Bencana Longsor di 

Sebagian Kecamatan 

Karangtengah, Kabupaten 

Wonogiri 

Tujuan  1)Mengetahui faktor 

dominan penyebab 

tingkat bahaya tanah 

longsor di daerah 

penelitian 

2)Mengetahui agihan 

potensi bahaya longsor 

daerah tanah longsor  

(1). Menentukan 

dan menganalisis 

pola spasial dan 

tingkat kerawanan 

longsor di 

Kec.Kokap, 

Kab.Kulonprogo, 

(2).Menentukan 

dan 

mengidentifikasi 

elemen resiko 

(penduduk, 

permukiman, jalan) 

berdasar zona 

kerawanan longsor 

(1).Perbandingan tingkat 

kesadaran masyarakat setiap 

daerah penelitian terhadap 

longsor (2).Analisis tingkat 

kesadaran dan tindakan yang 

di lakukan masyarakat 

terhadap longsor 

 

Unit 

penelitian  

Unit wilayah 

administratif 

Unit wilayah 

kerawanan longsor 

Unit wilayah administratif 

Metode  Survei analisis SIG Survei  Survei 

Variabel  Data primer dan data 

sekunder 

Data primer dan 

data sekunder 

Data primer dan data 

sekunder 
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Hasil  (1) Faktor dominan 

longsor adalah 

kemiringan lereng yang 

curam, tingkat pelapukan 

batuan, kerapatan 

torehan 

(2) Daerah penelitian 

memiliki 3 (tiga) tingkat 

potensi bahaya longsor 

yaitu ringan, sedang dan 

berat 

persepsi masyarakat 

di Kecamatan 

Kokap terhadap 

bencana longsor 

tergolong tinggi. 

 

Analisis partisipasi 

masyarakat terhadap 

bencana longsor di 

Kecamatan Karangtengah 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Kesadaran masyarakat merupakan awal dari suatu partisipasi karena 

pengetahuan terhadap suatu hal yang mendasari untuk bertindak sebelum, saat, 

dan setelah kejadian bencana. tidak semua masyarakat tau dan mau untuk sadar 

dan bertindak untuk berpartisipasi dalam menanggulangi bencana, keadaan 

tersebut sebenarnya akan mempengaruhi besar kecilnya kerugian bagi 

masyarakat itu sendiri. Adanya tindakan masyarakat untuk sadar dan 

menghindari longsor dapat di pengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

pengalaman kejadian longsor yang pernah ada, informasi longsor, pengetahuan 

tindakan terhadap bencana, dan lain sebagainya. berdasarkan hal tersebut maka 

dapat di susun rangkaian penelitian sebagai berikut 

1. Proses pengumpulan informasi dan literatur 

2. Menentukan fokus isu dan tema penelitian  

3. Pembuatan kuesioner  

4. Pengambilan data sekunder  

5. Pengambilan data primer 

6. Entri data primer  

7. Analisis data 

8. Pembahasan  

9. Kesimpulan  

Penelitian ini mengacu pada hasil akhir sehingga metode yang di gunakan 

harus sesuai, untuk itu metode kuisioner menjadi hal terpenting. Untuk 

mempermudah pemahaman mengenai langkah penelitian maka di buat diagram 

alir sebagai berikut. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1.7 Metode penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

random sampling, yaitu pengambilan sampel responden secara acak dengan 

pertimbangan atau syarat (Hadi Sabari Yunus,2010). 

1.7.1 Teknik Pengambilan Sempel 

Pengambilan sempel pada masyarakat dilakukan dengan 

pertimbangan atau syarat sempel yang diambil adalah desa yang 

memiliki potensi kerawanan longsor tertinggi dilihat dari peta 

kerawanan longsor kabupaten Wonogiri, setiap desa diambil 3% dari 

jumlah penduduk dengan prioritas atau titik berat wawancara kepada 

setiap keluarga karena setiap KK tentunya mengetahui tujuan dan 

tindakan yang dilakukan kedepannya bagi setiap keluarga. Wawancara 

yang dilakukan dengan membagikan kuisioner yang jawaban sudah 

ditentukan oleh peneliti sehingga responden yang di survei hanya 

memilih jawaban yang ada. 

1.7.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian di lakukan di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Karangtengah, 

yaitu Desa Temboro, Ngambarsari dan Jeblogan, desa tersebut menurut 

peta tingkat kerawanan bencana longsor Kabupaten Wonogiri 

merupakan daerah sangat rawan. waktu pelaksaaan penelitian 

dilakukan pada bulan juli sampai september 2016 

1.7.3 Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat penelitian 

a. Kuisioner 

b. Alat pencatat  

c. Seperangkat komputer 

d. Softwere Pemetaan 

e. Softwere pengolah angka 

f. Alat dokumentasi (Kamera) 
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2. Bahan penelitian ini adalah  

a. Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Wonogiri 

b. Peta Administrasi Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri 

c. Masyarakat Desa yang memiliki potensi bencana longsor tinggi 

1.7.4 Data yang Digunakan 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder 

1. Data Primer 

Data primer di peroleh langsung di lapangan dengan cara 

wawancara langsung kepada renponden masyarakat Desa di 

Kecamatan Karangtengah, Kab.Wonogiri yang mempunyai potensi 

kerawanan bencana longsor tinggi, dari data hasil wawancara 

kemudian dinilai untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 

pada daerah tersebut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian orang lain. Data sekunder yang digunakan adalah data 

jumlah penduduk untuk menentukan jumlah sempel yang diambil, 

peta administrasi Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri 

yang diperoleh dari BAPEDA Kabupaten Wonogiri, data Kejadian 

longsor dan Peta kerawanan bencana longsor Kab.Wonogiri yang 

diperoleh dari BPBD Kab.Wonogiri untuk menentukan batas survei 

peneliti. alasan peneliti tidak membuat sendiri peta kerawanan 

bencana longsor karena peta tersebut sudah ada di BPBD sebagai 

badan penanggulangan bencana, selain itu untuk mempersingkat 

waktu dan menghemat tenaga dalam penelitian. 

1.7.5 Langkah Penelitian 

Tahap langkah pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahapan yaitu 

tahap persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data 
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1.7.5.1 Tahap persiapan 

Persiapan yang di lakukan adalah. 

1. Studi Kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian 

2. Pengumpulan alat dan bahan 

3. Menentukan lokasi penelitian berdasarkan Peta kerawanan 

bencana di Kecamatan Karangtengah 

4. Menentukan jumlah sempel responden penelitian 

5. Membuat Kuisioner 

6. Menentukan nilai jawaban kuisioner 

1.7.5.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam rencana penelitian ini meliputi pelaksaaan 

pengolahan data sekunder, pelaksaan lapangan, dan tahap analisis  

1. Pengolahan data sekunder 

Peta tingkat kerawan longsor daerah Karangtengah 

diperoleh dari peta kerawanan longsor Kabupaten Wonogiri 

yang ditampalkan dengan peta administri Kecamatan 

Karangtengah, dari peta tersebut diperoleh desa-desa yang 

memiliki tingkat kerawanan longsor tertinggi, dari peta ini 

maka dapat ditentukan daerah untuk pelaksaaan survei. 

2. Pelaksaan lapangan 

a. Pelaksaaan lapangan dilakukan secara acak bersyarat, acak 

yang berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai anggota sempel, dengan syarat 

anggota sempel bertempat ringgal di daerah yang memiliki 

kerawanan longsor tertinggi menurut peta kerawanan 

longsor Kabupaten Wonogiri. Metode yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuisioner kepada responden dengan 

magsut untuk mendapatkan nilai tingkat partisipasi 

penduduk. 
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b. Melakukan wawancara kepada pemerintah setempat 

berkaitan tentang kejadian bencana dan upaya pemerintah 

daerah dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan 

longsor 

1.7.5.3 Tahap Analisis 

Hasil wawancara kuisioner di nilai tinggi rendahnya dengan 

metode interfal dengan rumus sebagai berikut 

I =
Tst − Tsk

Jm
 

Keterangan : 

1. I                     = Interval 

2. Tst = Total Skor tertinggi 

3. Tsk = Total Skor terkecil 

4. Jm = Jumplah Kategori 

Nilai interfal di peroleh dari Skor tertinggi di kurangi skors 

terendah di bagi dengan julah kategori atau jumlah kelas yang di 

inginkan, karena jumlah kelas yang di kehendaki 3 (tiga) yaitu 

rendah, sedang, tinggi maka jm = 3 

Setelah didapat informasi dari analisis diatas, data dianalisis 

dengan metode diskriptif yaitu hasil penelitian didiskripsikan atau 

digambarkan fanomena atau hubungan antara hasil yang diteliti 

dengan sistematis yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh 

dari kuesioner.   
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Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 
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1.8 Batasan Operasional. 

Bencana adalah suatu kejadian yang membuat kerugian baik kerugian secara 

fisik, material, harta, maupun kerugian secara mental terhadap masyarakat 

yang terjadi karena faktor alam maupun faktor non alam seperti akibat ulah 

manusia  

Longsor Lahan adalah : gerakan masa yang materialnya berupa tanah, batuan 

atau campuran keduanya pada skala yang luas, besar kecilnya nya 

tergantung pada kedalaman dan luas bidang gelincir.  

Manajemen bencana : merupakan upaya untuk menanggulangai resiko akibat 

bencana  

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikut 

sertaan, dan peran serta  

Masyarakat adalah : Sejumlah manusia diarti seluas-luasnya dan terikat oleh 

suatu kebudayaan yang mereka anggap sama : terpelajar. 

 


