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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan pada bab 

iv, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Kondisi fisik di Kecamatan Cililin yaitu daerah yang sebagian besar memiliki 

kondisi batuan breksi andesit (Tmbc), andesit (a) dan endapan danau bersifat 

tufaan (Ql), berada pada kemiringan lereng yang agak curam hingga sangat curam, 

dengan jenis tanah latosol, podsolik merah kuning, dan sebagian daerah memiliki 

jenis tanah aluvial dengan penggunaan lahan semak belukar, ladang, kebun dan 

hutan . Batuan breksi andesit dan andesit merupakan batuan yang kedap dan kekar, 

apabila batuan ini berada di lereng yang agak curam hingga sanga curam dengan 

sifat tanah gembur yang mudah melolosakn air berada diatas batuan yang kedap 

air, sehingga mudah terjadinya pelapukan, pelapukan tersebut berukuran halus, 

tidak kompak, mudah retak bila kering dan karena sifatnya halus maka air mudah 

menyerap. Apabila batuan yang kedap air dan tanah pelapukan adanya kontak 

keduanya maka hal ini akan berfungsi sebagai bidang gelincir longsor, kadar air 

dalam tanah akan berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Tanah aluvial juga 

dapat berpotensi longsor apabila berada di lereng yang agak curam hingga sangat 

curam, karena sifat tanah aluvial yang memiliki kandungan lempung dan liat lebih 

banyak, bila tanah tersebut kering maka  adanya retakan akan tetapi, bila terjadi 

hujan maka tanah tersebut mengembang memberikan bobot tanah bertambah berat. 

Hal itu dapat mendorong  jatuhan tanah atau batuan dan kemungkinan dapat 

terjadinya longsor.  

2. Tingkat potensi longsor di Kecamatan Cililin berada dalam empat tingkatan yaitu 

sangat rendah, rendah, menengah dan tinggi. Tingkat potensi bencana longsor di 

dominasi oleh tingkat potensi bencana longsor menengah yaitu sebesar 48,54% 

tingkat potensi longsor rendah sebesar 33,7% sebagian besar berada pada 
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kemiringan yang datar dan landai, tingkat potensi tinggi sebesar 17,31%, dan 

tingkat potensi bencana sangat rendah sebesar 0,15%. Sedangkan tingkat potensi 

bencana longsor pada tingkat Sangat rendah sebagian besar berada pada 

penggunaan lahan tegalan dan area pembangunan, tingkat potensi bencana longsor 

rendah sebagian besar pada sawah dan area pembangunan, pada tingkat potensi 

menengah sebagian besar hutan dan kebun, sedangkan tingkat potensi bencana 

longsor tinggi persentasinya sebagian besar berada pada penggunaan lahan hutan 

dan sawah  

 

B. Implikasi  

Implikasi penelitian ini terhadap Pendidikan Geografi yaitu dapat menjadi bahan 

ajar dan contoh studi kasus untuk materi Mitigasi Bencana pada mata pelajar 

Geografi kelas X semester dua dan materi Sistem Informasi Geografi pada kelas XII 

pada semester dua. Pada materi mitagasi bencana, guru dapat menjelaskan bahwa 

tahapan dalam mitigasi bencana longsor salah satunya melakukan pemetaan untuk 

menyajikan informasi visual mengenai potensi bencana longsor di suatu daerah 

sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah supaya terhindar dari 

bencana atau memiliki zona aman bencana. Untuk materi sistem informasi geografi, 

guru dapat menjelaskan tahapan dalam melakukan pemetaan bencana longsor 

menggunakan overlay peta. 

 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil temuan, maka terdapat beberapa rekomendasi kepada pihak 

terkait mengenai tingkat potensi bencana longsor di Kecamatan Cililin, supaya 

terhindar dari bencana longsor atau menempati zona aman bencana longsor. Adapun 

rekomendasi tersebut antara lain: 

1. Bagi para penduduk yang tinggal di tingkat potensi bencana longsor menengah 

sampai tinggi, perlu adanya antisipasi untuk menghindari dari bencana longsor, 

diantaranya adanya tindakan konservasi seperi pembuatan terasering pada lereng-
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lereng yang curam dan sangat curam, dan tidak mengalihkan fungsi lahan hutan 

menjadi tegalan, perkebunan, ataupun area terbangun lainnya, serta melakukan 

penangan terhadap lahan-lahan yang sudah kritis atau lahan yang sudah 

menunjukan tanda-tanda akan terjadi longsor dengan cara menanam tanaman yang 

berakar kuat dan rapat tetapi tidak menambah bobot berap pada lereng atau tanah. 

2. Bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan dan memberikan pengetahuan 

mengenai daerah yang memiliki potensi longsor oleh instansi yang terkait, 

sehingga penduduk yang berada di daerah potensi longsor dapat meminimalisir 

kemungkinan terjadinya longsor agar tidak menimbulkan dampat yang berarti. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan rujukan untuk 

meneliti kerentanan bencana longsor di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung 

Barat.  

 


