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Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan Kondisi Sosial Ekonomi 
Masyarakat Sebelum dan Sesudah Terjadinya Longsor di Kenagarian Tanjung Sani 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam di tinjau dari kondisi pemenuhan kebutuhan 
pokok sandang dan pangan, tingkat pendapatan, kondisi lahan dan kondisi bangunan tempat 
tinggal masyarakat di Nagari Tanjung Sani. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif komparatif, populasi penelitian ini adalah masyarakat yang 
terkena dampak longsor di Kenagarian Tanjung Sani, dan penarikan subjek sampel yang 
digunakan adalah teknik total sampling dengan jumlah responden 62 responden. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan observasi dan alat 
pengumpulan data menggunakan kuisioner atau angket. Teknik analisis data yaitu secara 
deskriptif berupa formula persentase karena tujuanya untuk melihat kecendrungan-
kecendrungan masing-masing variabel. 

 Hasil penelitian dari empat variabel memperlihatkan bahwa: 1) untuk frekuensi 
mengkonsumsi pangan tiga kali sehari sebelum longsor masih dibawah 29,03% responden 
dan sesudah longsor semakin berkurang menjadi dibawah 17,74% responden, 2) kondisi 
pendapatan masyarakat sebelum longsor sebagian besar masih tergolong rendah karena 36 
orang (58,06%) rata-rata pendapatanya di bawah dari Rp 1.000.000/perbulan, dan pendapatan 
masyarakat sesudah longsor bertambah turun karena 42 orang (67,74%) rata-rata pendapatan 
di bawah dari Rp 1.000.000/perbulan, 3) kondisi lahan pertanian yang dimiliki responden 
sebelum longsor yaitu 73 Ha sedangkan sesudah longsor kondisi lahan responden yang rusak 
mencapai 43 Ha dengan jenis tanaman padi, coklat dan kulit manis, 4) kondisi bangunan 
tempat tinggal masyarakat sebelum longsor sudah banyak yang permanen (66,12%), lantai 
semen halus (54,83%), dinding semen halus (59,67%), atap seng (100%) dengan luas  < 25 
m ,  setelah terjadinya longsor kondisi rumah masyarakat berubah banyak yang semi 
permanen (45,16%), lantai semen kasar (45,16%), dinding batu kasar (48,38%), atap seng 
(100%) dengan luas rumah < 25 m . 

 

 


