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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia dan tersebar di banyak 

daerah salah satunya terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulug Kabupaten 

Ponorogo. Menurut Susanti, Miardini, dan Harjadi (2017) sebanyak 918 lokasi di 

Indonesia rentan terjadi tanah longsor. Menurut Basofi, Fariza, Ahsan, dan Kamal 

(2015) dan Dzulkarnain, Fariza, dan Basofi (2016) salah satu daerah di Indonesia 

yang sering mengalami kejadian tanah longsor yaitu di Ponorogo.  

Tanah longsor di Desa Banaran menyebabkan kerusakan pada lingkungan. 

Tanah longsor merusak dan menimbun vegetasi yang ada di lokasi longsor (Cui, 

Lin, & Chen, 2012; Wang, Yang, Shi, Xu, & Liu, 2014), merusak hutan 

(Geertsema, Highland, & Vaugeouis, 2009; Gokceoglu, Sonmez, Nefeslioglu, 

Duman, & Can, 2005; Highland & Bobrowsky, 2008), dan merusak lahan 

pertanian (Glade & Crozier, 2005; Gokceoglu et al., 2005). Tanah longsor 

memiliki efek yang jelas pada tanah yaitu mengubah kekayaan komponen kimia 

dalam tanah (Geertsema et al., 2009; Cui et al., 2012). Permukaan tanah pada area 

longsor terkikis dan menjadi area terbuka yang sangat kurang nutrien dan bahan 

organik (Cui et al., 2012; Walker & Shiels, 2013).  

Dampak tanah longsor di Desa Banaran meliputi hutan dan pemukiman. 

Menurut KLHK (2017) luasan yang terdampak tanah longsor di Desa Banaran 

yaitu ±15 hektar (2 ha merupakan kawasan hutan produksi dan 13 ha merupakan 

lahan milik warga) atau tepatnya menurut Suryatmojo (2017) seluas 119.545,5 

m2. Tanah yang longsor menimbun area permukiman dan persawahan sepanjang 
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800 meter dan menutup CEK DAM, aliran sungai gunung wilis serta 3 (tiga) 

sumber mata air lereng wilis (KLHK, 2017). 

Area paska longsor Desa Banaran sudah mulai ditumbuhi oleh beberapa 

jenis tumbuhan sebagai respon pemulihan lahan. Menurut Lin, Chou, dan Lin 

(2008) dan Wang et al., (2014) lingkungan yang rusak akibat tanah longsor dapat 

memulihkan vegetasi secara alami. Menurut Lin et al., (2008); Walker dan Shiels, 

(2013) pemulihan vegetasi pada tanah longsor terjadi melalui proses suksesi. 

Menurut del Moral dan Walker (2007); Walker dan Shiels (2013) suksesi vegetasi 

dimulai dengan adanya tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang 

sangat kekurangan nutrisi. 

Suksesi memberikan informasi mengenai hubungan vegetasi dengan 

lingkungannya. Menurut para ahli, suksesi menyediakan kerangka sederhana 

untuk memahami proses ekologi seperti interaksi spesies (del Moral dan Walker, 

2007; Alday, Marrs, dan Martínez Ruiz, 2011) dan dinamika vegetasi (Alday et 

al., 2011; Pickett dan Cadenasso, 2005). Mempelajari suksesi vegetasi juga dapat 

menambah pengetahuan dalam menyelesaikan masalah pemulihan ekologi (Alday 

et al., 2011; del Moral dan Walker, 2007). 

Dinamika suksesi di tanah longsor dapat menunjukkan upaya 

mempercepat stabilitas area. Tingkat kesuburan yang berlebih dan pemilihan 

tumbuhan penutup yang salah dapat mengarahkan pada terhambatnya kompetisi 

pada spesies suksesi tahap selanjutnya (del Moral dan Walker, 2007). Suksesi 

pasca bencana tanah longsor di Desa Banaran memerlukan informasi tentang data 

jenis tumbuhan yang tepat, akan tetapi belum ada pengetahuan tentang jenis 
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tumbuhan yang tumbuh di area paska longsor tersebut sehingga diperlukan 

identifikasi tumbuhan. 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar di sekolah jarang 

ditemukan. Menurut Imtihana, Martin, B, dan Priyono (2014) menjelaskan bahwa 

pembelajaran yang berlangsung di sekolah biasanya menggunakan buku teks 

sebagai sumber belajar. Sejalan degan pendapat Parmin dan Peniati (2012) 

pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dapat memberikan 

pengalaman nyata karena informasi yang disajikan diperoleh melalui pengamatan 

langsung dari peneliti. Berdasarkan hal tersebut, perubahan kondisi lingkungan 

dan vegetasi pada suksesi vegetasi di Desa Banaran diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi.  

Hasil penelitian, agar dapat dijadikan sumber belajar harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu; kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan, kejelasan 

sasaran, kejelasan eksplorasi, kejelasan perolehan yang diharapkan (Munajah dan 

Susilo, 2015; Oktavianto dan Handayani, 2017).  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian tentang 

Suksesi Vegetasi Di Area Paska Longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo penting untuk dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana kondisi fisik dan kimia lingkungan di area pasca longsor Desa 

Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 

2) Bagaimana keanekaragaman tumbuhan yang ada di area pasca longsor 

Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 
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3) Bagaimana suksesi vegetasi di area pasca longsor Deasa Banaran 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 

4) Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui kondisi fisik dan kimia lingkungan di area pasca longsor Desa 

Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo  

2) Mengetahui keanekaragaman tumbuhan yang ada di area pasca longsor 

Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo  

3) Mengetahui suksesi vegetasi di area pasca longsor Deasa Banaran 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

4) Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1) Memberikan informasi tentang kondisi vegetasi di area pasca longsor Desa 

Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo  

2) Memberikan informasi tentang suksesi vegetasi yang terjadi di area pasca 

longsor Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

1.4.2 Secara Praktis 

1) Membantu penyediaan data tentang vegetasi yang ada di area pasca 

longsor Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo kepada 

warga sekitarnya sebagai acuan pengelolaan lahan 

2) Menjadi sumber belajar biologi bagi guru, peserta didik, dan mahasiswa  
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3) Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa dan 

peneliti lain 


