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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Pendidikan 

Pendidikan adalah 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 yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU RI No 20 Th 2003 Sisdiknas Psl 1). 

UNESCO menyebutkan bahwa: “education is now engaged is 

preparinment for a tife  Society which does not yet exist” atau bahwa pendidikan 

itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat 

yang masih belum ada. Konsep system pendidikan mungkin saja berubah sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai kebudayaan 

(transfer of culture value). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari 

pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu, 

sekarang, dan masa datang. 

1. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan 

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui 

tatap muka atau melalui jarak jauh (UU RI No 20 Thn 2003, Sisdiknas Pasal 13 

ayat 1 dan 2). 
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a. Pendidikan formal 

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat 

diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (UU RI No 20 Thn 2003, 

sisdiknas Pasal 15 dan 16). 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan ini berbentuk sekolah dasar (SD) 

dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat (UU RI No 20 Thn 2003 Sisdiknas Pasal 17 ayat 1 dan 2). 

2) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.  

Pendidikan ini terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas 

(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (UU RI No 

20 thn 2003 Sisdiknas Pasal 18 ayat 1,2 dan 3). 

3) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dengan 
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sistem terbuka. Perguruan ini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut, atau universitas yang berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi 

juga dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi (UU 

RI No 20 Thn 2003, Sisdiknas Pasal 19 dan 20 ayat 1 dan 2). 

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor 

berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada 

setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-

jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni (UU RI No 20 Thn 2003 

Sisdiknas Pasal 22). 

b. Pendidikan Nonformal 

(UU RI No 20 Thn 2003 Sisdiknas Pasal 26 ayat 1 sampai 6) Pendidikan 

nonformal adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian professional yang  meliputi, pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri 
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atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan 

pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara 

dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 

c. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan ini  

diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus 

ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (UU RI No 20 Thn 2003 

Sisdiknas Pasal 27 ayat 1 dan 2). 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar. Pendidikan ini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, 

atau informal. Pendidikan formalnya yaitu berbentuk taman kanak-kanak (TK), 

raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan nonformal 

berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain 

yang sederajat. sedangkan pendidikan informalnya berbentuk pendidikan keluarga 

atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (UU RI No 20 Thn 2003 

Sisdiknas Pasal 28 ayat 1 sampai 5). 
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2. Jenis Pendidikan 

(UU RI No 20 Thn 2003 Sisdiknas Pasal 15 dengan penjabaran) jenis 

pendidikan di Indonesia yaitu: 

a. Pendidikan umum 

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

b. Pendidikan kejuruan 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).jenis 

ini termasuk ke dalam pendidikan formal. 

1) Pendidikan akademik 

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana 

dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu 

pengetahuan tertentu. 

2) Pendidikan profesi 

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program 

sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau 

menjadi seorang professional. 

Salah satu yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dalam 

keprofesian adalah yang disebut program diploma, mulai dari D1 sampai 
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dengan D4 dengan berbagai konsentrasi bidang ilmu keahlian. Konsentrasi 

pendidikan profesi dimana para mahasiswa lebih diarahkan kepada minat 

menguasai keahlian tertentu. Dalam bidang keahlian dan keprofesian 

khususnya Desain Komunikasi Visual terdapat jurusan seperti Desain Grafis 

untuk D4 dan Desain Multimedia untuk D3 dan Desain Periklanan (D3). 

Dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan keprofesian akan berbeda 

dengan jalur kesarjanaan (S1) pada setiap bidang studi tersebut. 

3) Pendidikan vokasi 

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan 

peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 

maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1). 

4) Pendidikan keagamaan 

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan 

tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran 

agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama. 

5) Pendidikan khusus 

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk 

peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan 

luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah 

biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar 

dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB). 
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Dari pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, 

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

diperlukan dirinya dan masyarakat. 

B. Pengertian Pengetahuan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala 

sesuatu yang diketahui kepandaiannya atau segala sesuatu yang diketahui 

berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Adapun pengetahuan menurut beberapa 

ahli adalah: 

1. Notoatmodjo (2007: 67) pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas 

rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek 

dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. 

2. Menurut Ngatimin (1990: 54) pengetahuan adalah sebagai ingatan atas 

bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang 

mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci 

oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan 

keterangan yang sesuai. 

Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari 

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 
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merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang 

menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera 

manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagaian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telingan. 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh 

seseorang. Notoatmodjo (2007: 73) Faktor yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan seseorang, yaitu: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seeorang 

makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.  

Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk 

mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka 

orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu 

ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula. 
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Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan 

formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. 

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek 

yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan 

menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek 

positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif 

terhadap obyek tersebut. 

2. Usia 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam 

masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan 

demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang 

usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. 

Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal 

dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. Dua sikap tradisional 

mengenai jalannya perkembangan selama hidup : 

a) Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai 

dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah 

pengetahuannya. 

b) Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua 

karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat 

diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, 
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khususnya pada beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata 

dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ seseorang 

akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya usia. 

3. Media Massa 

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai 

sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat 

kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayan orang. Dalam penyampaian informasi 

sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang 

berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi 

baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. 

4. Kebiasaan  

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian 

seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status 

ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang 

diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

5. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 
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pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa 

lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar selama 

bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang 

merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.  

6. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

C. Mitigasi Bencana 

1. Pengertian Mitigasi bencana 

Mitigasi (mitigate) berati tindakan-tindakan untuk mengurangi bahaya 

supaya kerugian dapat diperkecil. Mitigasi atau penjinakan adalah upaya dan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang 

ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan dan kewaspadaan. 

Mitigasi merupakan kewajiban berbagai pihak, baik itu para ahli, pemerintah, 

maupun masyarakat secara luas. Pengenalan dan pemahaman bencana, proses 

terjadinya, menilai tingkat bahaya merupakan pekerjaan para ahli seperti ahli 

gunung api, hidrologi, klimatologi, kosmografi/astrologi, seismologi, geografi, 

pendidikan dan ahli kemasyarakatan. Pengetahuan, pemahaman dan kesiapsiagaan 

Kajian Tingkat Pendidikan…, Yudi Winarso, FKIP UMP, 2013



16 

 

perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi, mengatasi, 

minimalkan kerugian secara lebih dini (Agus S, dkk, 2006: 39). 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya (UU Nomor 24 Tahun 2007 

tentang penanggulangan bencana Pasal 1 ayat 9). 

Peringatan dini adalah serangkain kegiatan pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu 

tempat oleh lembaga yang berwewenang (Undang-undang No.24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana). Sedangkan sistem peringan dini (Early 

Warning System) yang merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

bersama dengan masyarakat dengan maksud mengurangi dampak yang mungkin 

akan terjadi apabila bencana alam (tanah longsor). 

2. Metode mitigasi longsorlahan  

Menurut (Crozier, 2004 dalam  Suwarno dan Sutomo, 2007: 100). Metode 

mitigasi longsorlahan adalah sebagai berikut: 

a. Metode fisik meliputi: 

1) Pembuatan kaki penyangga lereng 

2) Penguatan lereng dengan patok kayu, jangkar, penjepit, pancangan, 

menutup celah dan retakan 

3) Penguatan secara kimia pada tanah 

4) Mengalihkan runtuhan: penggalian, dirajut, dam penahan runtuhan 

 

Kajian Tingkat Pendidikan…, Yudi Winarso, FKIP UMP, 2013



17 

 

b. Metode hidrologi meliputi: 

1) Mengalihkan aliran permukaan ke tempat lain 

2) Pengeringan runtuhan cair 

3) Pengatusan atau pengurangan tubuh air yang menyumbangkan tenaga 

besar. 

c. Penataan lokasi meliputi: 

1) Pemotongan kayu dan memperkecil kekuatan kejadian runtuhan 

2) Merubah kontur permukaan dari (penyebaran air) atau menutup saluran 

dan celah-celah 

3) Pemotongan material yang rentan 

4) Bio teknik. 

d. Sistem peringatan meliputi: 

1) Survei berkala: memonitor yang terus menerus 

2) Sistem dasar tanda bahaya dengan menggerakkan alat / akumulasi curah 

hujan, getaran, sistem tanda bahaya aktivitas gerakan lereng. 

e. Mitigasi peraturan meliputi: 

1) Peraturan membangun 

2) Standar fundasi dan pengatusan 

3) Spesifikasi perijinan. 

f. Skema perencanaan tata guna lahan meliputi: 

1) Agihan aktivitas / pembangunan, termasuk pelarangan jenis aktifitas  atau 

area yang berkembang (zona bahaya) termasuk seting tempat pertolongan / 

keselamatan. 
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Untuk mitigasi secara umum yang dapat dilakukan di daerah penelitian 

antara lain sebagai berikut: 

a. Jangka pendek 

1) Kesiagaan dan kewaspadaan masyarakat menghadapi kemungkinan 

terjadinya bencana alam tanah longsor. 

2) Memberitahukan secara lengkap tentang gejala awal tanah longsor. 

3) Pada daerah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah menengah dan 

tinggi tidak digunakan untuk lahan pertanian yang banyak memerlukan air.  

4) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak 

pemanfaatan lahan yang tidak tepat. 

5) Menyebar luaskan informasi mengenai daerah-daerah rawan longsor, 

sehingga masyarakat waspada. 

6) Pada daerah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah tinggi, sering 

terjadi gerakan tanah, agar dihindarkan untuk daerah pengembangan 

pemukiman, pada daerah tersebut disarankan untuk dijadikan daerah 

konservasi. 

7) Menghindari penimbunan di atas lereng dan pemotongan tegak pada kaki 

lereng. 

8) Jangan membuka areal pesawahan pada lereng yang terjal. 

b. Jangka menengah. 

1) Menyediakan lahan untuk relokasi pemukiman yang berada di daerah 

rawan bencana tanah longsor, bila daerah tersebut sudah dinyatakan tidak 

layak huni. 
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2) Memberikan penuluhan/penerangan tentang kewaspadaan dan kesiagaan 

dalam menghadapi terjadinya bencana alam. 

3) Melakukan pemantauan terhadap gerakan tanah yang aktif terutama pada 

daerah yang dilalui jalur vital secara ekonomi dan jasa dan daerah padat 

penduduk. 

4) Pada daerah longsor yang masih aktif, perlu dibuat bangunan penambat 

(tiang, tembok penahan dll.). 

5) Tidak membuat pemukiman pada daerah alur maupun sisi luar kelokan 

sungai. 

c. Jangka panjang 

1) Menghutankan kembali lahan yang gundul (kritis). 

2) Dalam pengembangan wilayah perlu memasukkan parameter daerah rawan 

bencana alam sebagai faktor pembatas. 

3) Dalam pemanfaatan lahan harus memperhatikan tata guna lahan serta 

memelihara/ memperhatikan kelestarian alam dan lingkunan hidup di 

sekitarnya. 

4) Perlu dihindari pembangunan perumahan pada daerah yang mempunyai 

kemiringan lereng > 30%. Jika pembangunan terpaksa dilakukan perlu 

analisis kesetabilan lereng secara rinci pada setiap lokasi tapak (site Plan). 

5) Memasukan wilayah rawan tanah longsor sebagai faktor pembatas yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). 
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6) Melakukan pengawasan/monitoring baik lingkungan alamnya maupun 

aktivitas penduduknya, kaitannya dengan ancaman bencana alam gerakan 

tanah. 

3. Tujuan Mitigasi Bencana 

(UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Tujuan 

utama dari Mitigasi Bencana adalah sebagai berikut : 

a. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya 

bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi 

(economy costs) dan kerusakan sumber daya alam. 

b. Sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. 

c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat (public awareness) dalam 

menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga 

masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. 

Untuk mengatasi masalah bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang 

komprehensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan prasarana dan sarana 

pengendali) dan non struktur yang pelaksanaannya harus melibatkan instansi 

terkait. Seberapa besarpun upaya tersebut tidak akan dapat membebaskan 

terhadap masalah bencana alam secara mutlak. Oleh karena itu kunci keberhasilan 

sebenarnya adalah keharmonisan antara manusia/ masyarakat dengan alam 

lingkungannya (Enok Maryani, 2002: 105). 

 

 

 

Kajian Tingkat Pendidikan…, Yudi Winarso, FKIP UMP, 2013



21 

 

D. Longsorlahan 

1. Faktor Penyebab Longsorlahan 

Beberapa peneliti mengemukakan faktor penyebab longsorlahan yang 

beragam, antara lain: kegempaan, iklim, vegetasi, morfologi, batuan/tanah 

maupun situasi setempat (Anwar dan Kesumadharma, (1991) dalam Hirnawan, 

1994: 43), kadar air tanah (water content) atau kelembaban tanah (moisture), 

adanya rembesan, dan aktivitas geologi, seperti patahan (terutama yang masih 

aktif), dan rekahan. Pada umumnya, faktor-faktor penyebab lereng rawan longsor 

meliputi faktor internal (dari tubuh lereng sendiri, seperti material tubuh lereng 

dan sifat fisik - mekaniknya) maupun faktor eksternal (dari luar lereng). Faktor 

eksternal di antaranya: pelapukan (fisika, kimia, dan biologi), erosi, penurunan 

tanah (ground subsidence), pengendapan (fluviatil, glasial, dan gerakan tanah), 

getaran dan aktivitas seismik. 

Pelapukan dan erosi sangat dipengaruhi oleh iklim yang diwakili oleh 

kehadiran hujan di daerah setempat, curah hujan dan kadar air. Hujan sering 

sebagai pemicu karena dapat meningkatkan kadar air tanah yang menyebabkan 

kondisi fisik/mekanik material tubuh lereng berubah. Kenaikan kadar air akan 

memperlemah sifat fisik-mekanik tanah dan menurunkan Faktor Keamanan lereng 

(Zakaria, 2010: 79). 

Distribusi beban di tubuh lereng dapat berisiko mengakibatkan longsor, 

misalnya posisi dan letak tanaman keras, penambahan beban di puncak lereng 

dengan bangunan berupa perumahan atau vila. Distribusi beban di dalam tubuh 

lereng dapat berubah dengan pemotongan lereng seperti pada pekerjaan (cut dan 
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fill), jika dilakukan tanpa perencanaan, dapat menyebabkan perubahan 

keseimbangan tekanan pada lereng. Faktor internal merupakan gangguan-

gangguan internal yang datang dari dalam tubuh lereng sendiri, terutama karena 

adanya peran air dalam tubuh lereng yang tak lepas dari pengaruh luar, yaitu iklim 

yang diwakili oleh curah hujan. Jumlah air yang meningkat dicirikan oleh 

peningkatan kadar air, derajat kejenuhan, atau kenaikan permukaan air tanah. 

Kenaikan kadar air tanah akan menurunkan sifat fisik dan mekanik tanah dan 

meningkatkan tekanan pori, yang berarti memperkecil ketahananan geser massa 

lereng (Bell, 1984 dalam Hirnawan, 1993: 94). 

2. Dampak Longsorlahan 

(Sutikno,1985 dalam Ranto dkk 2008: 65) Membedakan dampak bencana 

longsorlahan terhadap lingkungan fisik atas dasar tempat kejadiannya menjadi 

tiga yaitu: 

a. Daerah asal terjadinya longsorlahan, terjadi pemotongan lereng, 

pengurangan material, kerusakan lahan daerah sekitar yang berakibat erosi 

menjadi lebih aktif. 

b. Daerah yang dilalui terjadi kerusakan lahan pertanian, permukiman, 

vegetasi, dan bangunan fisik dan topografi bergelombang yang juga 

mempercepat erosi. 

c. Daerah yang tertimbun mempunyai dampak yaitu: vegetasi, permukiman 

tertimbun dan tata air keadaannya sangat labil sehingga proses berikutnya 

masih sering terjadi. 
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E. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tingkat pendidikan dan pengetahuan telah banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti diantaranya seperti Untung Purwana (2005), mengadakan 

penelitian Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala keluarga Terhadap Sikap Dalam 

Penanganan Limbah Cair Domestik di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang. Dwi 

Yuniastuti (2005), mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Tingkat 

Pendidikan Pemilik Sertifikat Tanah Dengan Pengetahuan Akan Pentingnya 

Sertifikat Tanah di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar. 

Penelitian tersebut hakekatnya mengkaji hubungan dan pengaruh antara 

tingkat pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itu yang menjadi keaslian 

peneliti ini adalah tingkat pendidikan dan hubungannya dengan pengetahuan. Inti 

dari penelitian dahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Peneliti. 

Penlitian/ 
Tahun Untung Purwana, 2005 Dwi Yuniastuti, 2005 Peneliti, 2013 

1 2 3 4 
Judul Pengaruh tingkat 

pendidikan kepala 
keluarga terhadap sikap 
dalam penanganan 
limbah cair domestik 

Hubungan tingkat 
pendidikan pemilik 
sertifikat tanah dengan 
pengetahuan akan 
pentingnya sertifikat 
tanah  

Kajian tingkat 
pendidikan 
masyarakat terhadap 
pengetahuan mitigasi 
longsorlahan 

Lokasi Desa Lesmana 
Kecamatan Ajibarang 
Kabupaten Banyumas 
Provinsi Jawa Tengah 

Desa Gumelar 
Kecamatan Gumelar 
Kabupaten Banyumas 
Provinsi Jawa Tengah 

Desa Kracak 
Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten 
Banyumas Provinsi 
Jawa Tengah 

Tujuan Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
pengaruh tingkat 
pendidikan kepala 
keluarga terhadap sikap 
dalam penanganan 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengetahui hubungan 
antra tingkat 
pendidikan pemilik 
sertifikat tanah dengan 

Mengetahui 
hubungan antara 
tingkat pendidikan 
masyarakat dan 
pengetahuan mitigasi 
longsorlahan di 
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limbah cair domestik pengetahuan akan 
pentingnya sertifikat 
tanah. 

daerah penelitian 

Bahan 
dan Alat 
yang 
digunakan 

Data primer dan data 
sekunder 

Data primer  dan data 
sekunder 

Data primer dan data 
sekunder 

Metode 
Penelitian 

Observasi dan angket 
/kuesioner 

Survei dengan 
kombinasi pendekatan 
kuantitatif,  observasi 
dan angket/ kuesioner 

Observasi,wawancar
a dan pengisian 
angket/ kuesioner.  

 

F. Landasan Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dirumuskan landasan teori 

berikut ini. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan 

masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, 

fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan 

formal, nonformal, dan informal yang senantiasa tetap berhubungan. 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari 

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang 

menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Faktor yang mempengaruhi 

terhadap pengetahuan seseorang, yaitu: Pendidikan, usia, media massa, kebiasaan, 

pengalaman, dan lingkungan. 

Mitigasi atau penjinakan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang 

meliputi kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Mitigasi merupakan kewajiban berbagai 

pihak, baik itu para ahli, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Metode 

untuk mitigasi longsorlahan menurut Crozier, 2004 dalam Suwarno dan Sutomo, 

Tabel Lanjutan 
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2007 yaitu: Metode fisik, metode hidrologi, penataan lokasi, sistem peringatan, 

peraturan, dan skema perencanaan tata guna lahan. 

Longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran, bergerak kebawah atau 

keluar lereng. faktor penyebab longsorlahan, antara lain: kegempaan, iklim (curah 

hujan), vegetasi, morfologi, batuan/tanah maupun situasi setempat. 

G. Kerangka Pikir 

Untuk  memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta 

memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut kerangka pikir yang 

sistematis. Lihat gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
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H. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

Ho : β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh atau hubungan antara tingkat pendidikan 

masyarakat (X) terhadap Pengetahuan mitigasi longsorlahan (Y) 

Ha : β1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh atau hubungan antara tingkat pendidikan 

masyarakat (X) terhadap pengetahuan mitigasi longsorlahan (Y) 
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