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Abstrak 

Ada banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat terdampak banjir 

dalam mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga masyarakat desa Truni yang 

mengalami banjir setiap tahun dan menelan banyak kerugian. Sehingga 

mereka melakukan mekanisme survival untuk terus bertahan hidup karena 

mereka hidup di daerah rawan banjir.  

Penelitian ini merumuskan dua masalah yakni bagaimana pola yang 

dikembangkan masyarakat terdampak banjir untuk mengatasi masalah 

kesehatannya  dan faktor – faktor apa yang menjadi determinan dalam 

mengembangkan mekanisme mengatasi masalah kesehatan masyarakat 

terdampak banjir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Etika Subsistensi dari James C Scott dan didukung oleh teori Sistem 

Kepercayaan dari Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dan jenis penelitian deskriptif. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang merupakan 

daerah rawan banjir. Data yang digunakan dengan mengambil responden 

sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

langsung menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis elaborasi dengan tabel frekuensi 

univariat maupun bivariat.. 

Penelitian ini menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

- Tindakan yang dilakukan korban banjir untuk mengatasi masalah 

kesehatan di desa Truni melalui dua aspek, yaitu sosial dan ekonomi. Pada 

aspek sosial mereka lebih cenderung untuk meminta bantuan kepada 

kerabat dekat maupun tetangga, dari segi ekonomi mereka melakukan 

tindakan mengambil tabungan/simpanan untuk dijual, atau jika sudah 

mengalami krisis mereka akan berhutang 

- Faktor yang menjadi determinan  pada pengembangan pola tersebut ialah  

pekerjaan dan pendapatan.  
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