
 

4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berahlak mulia, 

kecerdasan, dan ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat (Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1).  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 2).  

Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar 

sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan disekolah melalui kegiatan 

belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur 

pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah 

melalui kegiatan belajar mengajar tidak harus berkesinambungan (Ihsan,2011 dalam 

Simanjutak, 2013). Tingkat pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

4 

Hubungan Tingkat Pendidikan..., Novia Susanti, FKIP UMP 2018



 

5 

 

Pendidikan Nasional disebut juga bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur 

pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar (SD-SLTP), Pendidikan menengah 

(SMU dan SMK), Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Akademik dan Sekolah 

Tinggi). 

1. 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, dan/atau masyarakat (Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem 

Pendidikan Nasionalpasal 14 dan 16). 

a. Pendidikan Dasar 

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan Dasar 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 

(Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasionalpasal 17 ayat 1 dan 

2). 

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

Menengah 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 (Undang-Undang No 20 tahun 

2003, Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 ayat 1, 2 dan 3). 
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c. 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 yang diselenggarakan 

dengan sistem terbuka. Perguruan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, 

Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.Perguruan Tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan Program Akademik, Profesi, dan/atau 

Vokasi (Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 dan 

20 ayat 1,2 dan 3). 

 

2. Pendidikan Nonformal 

Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat.Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 

didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 

serta pengembangan sikap dan kepribadian professional (Undang-Undang No 20 

tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 dan 2). 

Pendidikan nonformal 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 atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 
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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, dan/atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi(Undang-Undang No 20 tahun 

2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3-5). 

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 (Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 26 ayat 6). 

 

3. Pendidikan Informal 

Pendidikan Informal 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 (Undang-Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 

ayat 1 dan 2). 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar. 

Pendidikan Anak Usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

berbentuk taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang 

sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal Berbentuk 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang 
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sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (Undang-

Undang No 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 1 sampai 5). 

 

B. Pengetahuan 

Mohanty,et al 2006 (dalam Pangesti, 2012) mendifinisikan pengetahuan 

sebagai tingkat pemahaman seseorang mengenai suatu hal melalui pengalaman, 

asosiasi atau hubungan. Pengetahuan terdiri dari 3 bentuk yaitu Explisit, Tacit, dan 

Implicit. Ketiga bentuk pengetahuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Explisit adalah pengetahuan yang dinyatakan secara detail dalam bentuk kode 

atau formal. 

2. Tacit adalah pengetahuan yang dipahami, diterapkan dan ada tanpa harus 

dinyatakan secara formal. Pengetahuan ini ada dalam otak manusia, tapi tidak 

diungkapkan secara formal. 

3. Implicit adalah pengetahuan yang dinyatakan secara Implicit, tapi tidak 

dinyatakan secara formal. 

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam pembentukan tindakan seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 2012). Ada 6 

tingkatan pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif yaitu: 

1. Tahu (know) 

Mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya merupakan 

pengertian dari tahu. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan terrendah dalam domain 

kognitif. Alat ukur untuk mengetahui bahwa orang tahu tentang apa yang di pelajari 

dapat menggunakan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan dan sebagainya. 
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2. Memahami (comprehension) 

Kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar merupakan arti dari memahami. 

Seseorang dapat dikatan paham jika dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramal dan sebagainya tentang materi yang sudah di pelajarinya. 

 

3. Aplikasi (aplication) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah di pelajari pada kondisi 

atau situasi real (sebenarnya) merupakan arti dari apilkasi. Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dalam konteks 

atau situasi lain.  

 

4. Analisa (analysis) 

Kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam komponen-komponen tapi 

masih saling berkaitan satu sama lain. Menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, dan mengelompokan merupakan kata kerja yang 

digunakan untuk melihat kemampuan analisis seseorang. 

 

5. Sintesis (synthesis) 

Kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang 

sudah ada. Kata kerja yang digunakan misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan terhadap teori yang telah 

ada. 
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6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian didasarkan pada kriteria-kriteria yang 

sudah ada atau sudah ditetapkan. 

Cara mengukur pengetahuan seseorang dapat dilakukan dengan cara meminta 

seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya baik secara lisan 

maupun secara tulisan. Menurut Wawan dan Dewi, 2011 faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

a. Pendidikan 

Perilaku seseorang dalam merefleksikan kesiapan bencana dapat dipengaruhi 

oleh pendidikan. Informasi akan lebih mudah di terima oleh seseorang apabila 

pendidikannya tinggi. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk 

menunjang kehidupannya. Perbedaan tingkat pengetahuan akan mempengaruhi 

perbedaan pekerjaan, beban kerja serta jenis pekerjaan yang ditekuni individu. 

c. Usia  

Umur seseorang yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. 

Tingkat kematangan dan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja 

apabila sudah cukup umur. Faktor usia sejalan dengan pengalaman seseorang. 

Semakin tua umur seseorang, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Hal 

ini juga berlaku terhadap pembentukan karakter kesiapan bencana. 
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2. Faktor eksternal  

a. Lingkungan 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

Seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan buruk tergantung pada 

karakteristik lingkungan, sehingga dalam hal ini lingkungan mempunyai pengaruh 

yang pertama bagi seseorang. 

b. Sosial Budaya  

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari 

sikap dalam menerima informasi. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam 

hubungannya dengan orang lain yang memfasilitasi suatu proses belajar dan 

memperoleh suatu pengetahuan. 

 

C. Mitigasi Bencana 

1. Pengertian Mitigasi Bencana 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang No 24 Tahun 2007). 

Tujuan mitigasi siaga bencana adalah: (1) untuk meningkatkan pemahaman 

semua pihak tentang pentingnya mitigasi siaga bencana dalam upaya mengurangi 

risiko bencana;(2) untuk meningkatkan upaya-upaya mitigasi siaga bencana; 

(3) mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintah, antar instansi, swasta 

dan masyarakat dalam mengembangkan upaya mitigasi siaga bencana; (4) 

memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan pemerintah kota (Zakaria, 

2009 dalam Nirmalawati, 2011).  
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Menurut Rahmat, 2009 tiga unsur utama yang harus dimiliki dalam mitigasi 

bencana/ keadaan darurat yang efektif yatiu penilaian bahaya, peringatan dan 

persiapan. 

a. Penilaian bahaya (hazard assessment), penilaian ini diperlukan untuk 

mengidentifikasi populasi dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman, yang 

diperlukan dalam penilaian ini yaitu pengetahuan tentang karakteristik sumber, 

probabilitas serta data kejadian bencana/ keadaan darurat dimasa lalu. Peta 

potensi bencana/keadaan darurat merupakan hasil dari tahapan ini dan sangat 

penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya. 

b. Peringatan (warning), peringatan diperlukan untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana/kejadian yang akan datang. Sistem peringatan 

didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta 

menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada 

pihak yang berwenang atau masyarakat. Peringatan terhadap bencana/keadaan 

darurat yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan 

dipercaya.  

c. Persiapan (preparedness), tahapan ini tergantung dari tahapan sebelumnya yaitu 

tahap penilaian bahaya dan peringatan yang membutuhkan pengetahuan tentang 

daerah yang kemungkinan terkena bencana/keadaan darurat dan pengetahuan 

tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan 

kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.  

 

 

 

Hubungan Tingkat Pendidikan..., Novia Susanti, FKIP UMP 2018



 

13 

 

2. Jenis-jenis Mitigasi 

Primus Supriyono, 2014 menyatakan mitigasi longsor dapat dilakukan dengan 

dua jenis yaitu mitigasi structural dan mitigasi non structural. Mitigasi structural 

yaitu upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan 

berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Bentuk mitigasi 

structural meliputi relokasi pemukiman penduduk, pembangunan pondasi, perbaikan 

saluran drainase, reboisasi serta pemasangan alat peringatan dini dan rambu-rambu 

evakuasi. Mitigasi non structural yaitu upaya mengurangi dampak bencana selain dari 

upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti 

pembuatan suatu peraturan. Bentuk mitigasi non structural longsorlahan meliputi 

pendidikan dan pelatihan tentang longsorlahan serta simulasi penyelamatan diri dan 

penanganan korban. 

Primus Supriyono, 2014 menyatakan beberapa langkah awal yang dapat 

dilakukan dalam mitigasi bencana longsorlahan antara lain: 

a. Pemetaan daerah rawan 

b. Pembuatan prediksi 

c. Pendidikan dan pelatihan 

d. Relokasi pemukiman penduduk 

e. Pembuatan aturan kontruksi 

f. Pembuatan jalur dan rambu evakuasi 

g. Pembuatan satuan tugas 

h. Persiapan peralatan 
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3. Metode Mitigasi Longsorlahan 

Menurut (Crozier, 2004 dalam Suwarno dan Sutomo, 2007), metode untuk 

mitigasi longsorlahan sebagai berikut: 

a. Metode Fisik meliputi: 

1) Pembuatan kaki penyangga 

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 

b. Metode hidrologi meliputi: 

1) Mengalihkan aliran permukaan ke tempat lain 

2) Penutup tanah yang inpermeabel 

3) Pengeringan runtuhan cair 

4) 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. 
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e. Mitigasi Peraturan meliputi: 

1) Peraturan membangun 

2) Standar fundasi dan pengatusan 

3) Spesifikasi perijinan. 

 

D. Longsorlahan  

Longsorlahan merupakan gerakan masa tanah dan batuan penyusun lereng 

yang terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun 

lereng (Risdianto, dkk, 2012 dalam Suwarno, 2016). 

Proses mekanis di sebabkan karena adanya keadaan tidak seimbang pada 

lereng sehingga mengakibatkan terjadinya gerakan tanah. Proses mekanis tersebut 

mengakibatkan sebagian dari lereng bergerak mengikuti gaya gravitasi dan apabila 

setelah terjadi longsor lereng akan seimbang atau stabil kembali (Suranto, 2008). 

Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama 

kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi 

hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk 

longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng 

tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses 

pemicunya (Ningtyas, 2015). Faktor-faktor penyebab lereng rawan longsor karena 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi matrial tubuh lereng dan 

sifat fisik-mekaniknya, sedangkan faktor eksternalnya meliputi pelapukan (fisika, 

biologi, kimia), erosi, penurunan tanah, pengendapan dan gerakan tanah (Zakaria, 

2010). 
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Secara umum Karnawati, 2003 dalam Suranto 2008 mengungkapkan faktor 

pengontrol terjadinya longsor pada suatu lereng dikelompokkan menjadi faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi geologi batuan dan tanah 

penyusun lereng, kemiringan lereng (geomorfologi lereng), hidrologi dan struktur 

geologi, sedangkan faktor eksternal yang disebut juga sebagai faktor pemicu yaitu 

curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng serta getaran gempa. 

 

E. Penelitian Relevan  

Yudi Winarso, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Tingkat 

Pendidikan Masyarakat Terhadap Pengetahuan Mitigasi Bencana Longsorlahan Di 

Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang” tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 

hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan mitigasi 

longsorlahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara, dan pengisian angket/kuesioner. 

Umu Siti Solikhah, 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “ Kesiapsiagaan 

Masyarakat Dalam Managemen Bencana Longsorlahan Di Desa Gununglurah 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui kategori kesiapsiagaan masyarakat dalam managemen bencana 

longsorlahan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. 
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Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

Peneliti

/tahun 
Yudi Winarso, 2013 

Umu Siti Solikhah, 

2015 

Novia Susanti, 

2018 

Judul  Kajian tingkat 

pendidikan 

masyarakat terhadap 

pengetahuan mitigasi 

bencana longsorlahan 

kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

managemen bencana 

longsorlahan  

 Hubungan tingkat 

pendidikan masyarakat 

dengan pengetahuan 

tentang mitigasi 

bencana lonsorlahan. 

Lokasi  Desa kracak, 

kecamatan ajibarang, 

kabupaten banyumas 

Desa Gununglurah 

Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas 

Desa Gununglurah 

Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas 

Tujuan  Mengetahui hubungan 

antara tingkat 

pendidikan 

masyarakat dan 

pengetahuan mitigasi 

longsorlahan 

Mengetahui 

kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

managemen bencana 

longsorlahan  

Mengetahui hubungan 

tingkat pendidikan 

masyarakat dengan 

pengetahuan tentang 

mitigasi bencana 

longsorlahan 

Metode  Observasi, 

wawancara, dan 

pengisian 

angket/kuesioner 

metode survey Observasi, dan 

pengisian 

angket/kuersioner 

Sumber: Yudi (2013), Solikha (2015), Novia (2018) 

 

F. Landasan Teori 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat ditarik landasan teori berikut ini: 

1. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berahlak 

mulia, kecerdasan, dan ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. 

2. Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang termasuk jalur 

pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar (SD-SLTP), Pendidikan 

menengah (SMU dan SMK), Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Akademik 

dan Sekolah Tinggi). 
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3. Pengetahuan merupakan tingkat pemahaman seseorang mengenai suatu hal 

melalui pengalaman,asosiasi atau hubungan. 

4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. 

5. Longsorlahan yaitu perpindahan material pembentuk lereng berupa batua, bahan 

rombakan, tanah yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. 

 

G. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alur kerangka pikir 

 

Kondisi Desa Gununglurah Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas 

Bencana Longsorlahan Masyarakat 

Jenjang pendidikan 

masyarakat  

Pengetahuan masyarakat  Mitigasi Bencana 

Longsorlahan 

Hubungan tingkat pendidikan 

masyarakat dengan Pengetahuan 

mitigasi bencana longsorlahan Desa 

Gununglurah  
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H. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan yang positif antara 

Tingkat Pendidikan masyarakat dengan Pengetahuan Mitigasi Bencana Longsorlahan 

di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. 
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