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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. Tindakan yang dilakukan korban banjir untuk mengatasi masalah kesehatan di 

desa Truni melalui 2 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.  

Kata Kunci : Krisis kesehatan, Korban Banjir, Pola penanganan 

 

ABSTRACT 

There are numerous ways done by flood affected society to solve health problems. 

The same notion applies to Truni villagers who are annually affected by flood and suffer 

losses. Therefore, the villagers commit certain survival mechanism to keep living, 

ecpecially because they live in a place prone to flood. The behaviors of the flood victims’ 

to resolve the health problems in Truni Village are done through 2 aspects which are 

social and economic. In the social aspect, villagers tend to ask for the help of relatives 

and neighbors; in the economic aspects villagers would likely take their savings to be 

sold or, in severe crisis, they would owe money. The determinant factors in Truni 

villagers solving health problems are respondents’ jobs and earnings. 

Keywords : Health crisis, Flood victim, Handling pattern 

 



PENDAHULUAN 

Dalam terjadinya suatu bencana akan menimbulkan berbagai masalah yang 

timbul. Terutama bencana banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. 

Sehingga mau tidak mau mereka yang menjadi korban bencana akan melakukan tindakan 

apapun untuk bertahan hidup pada kondisi yang melingkupinya. Sebuah studi mengenai 

mekanisme survival oleh masyarakat korban lumpur lapindo di Porong  menunjukkan 

bahwa untuk menghadapi situasi ekonomi yang semakin memburuk, warga pengungsi 

melakukan berbagai mekanisme survival, yaitu: (1) melakukan penghematan, (2) 

pemanfaatan tenaga kerja keluarga termasuk tenaga kerja anak-anak, (3) memanfaatkan 

jaringan sosial, (4) memanfaatkan lokasi semburan sebagai obyek wisata lumpur 

Lapindo, (5) siasat usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir, dan (6) mobilisasi 

massa melalui unjuk rasa dan demonstrasi untuk memperjuangkan ganti rugi tanah dan 

rumah mereka kepada pemerintah dan PT. Lapindo Brantas, Inc. Berbagai mekanisme 

survival yang dilakukan tersebut dapat menolong mereka dan bahkan juga untuk 

mempunyai harapan hidup di masa depan.
1
 

Banjir yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Babat di Kabupaten 

Lamongan secara rutin terjadi setiap tahunnya juga menjadikan masyarakat yang tinggal 

di desa tersebut melakukan strategi untuk dapat bertahan hidup dalam situasi yang tidak 

seperti biasanya. Karena dalam situasi tersebut mereka juga rentan terhadap kesehatan 

sehingga untuk meminimalisir akan bahaya kesehatan yang mengancam mereka memiliki 

beberapa tindakan kesehatan yang dilakukan ketika situasi banjir. 

Seperti dalam beberapa penelitian mengenai adaptasi masyarakat yang terkena 

banjir
2
 rob di kawasan Pesisir Semarang, menyimpulkan bahwa dampak dari adanya 

banjir rob ialah terganggunya aktivitas sehari – hari seperti memasak dan mencuci, 

terganggunya aksesibilitas jalan dan keterbatasan penggunaan sarana dan prasarana. 

Adaptasi yang telah dilakukan oleh masyarakat kawasan Pesisir Semarang terhadap 

banjir rob antara lain dengan melakukan pembangunan fisik /infrastruktur, seperti 

                                                           
1
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meninggikan lantai, membuat urung, membuat talud dan tanggul permanen, menambah 

ketinggian jalan seputar rumah dan beberapa warga telah berinisiatif untuk membuat 

rumah panggung. Sementara itu pembangunan secara fisik oleh pemerintah Kabupaten 

dan Provinsi masih belum mencukupi dalam mengatasi masalah banjir rob di kawasan 

Pesisir Semarang. Masyarakat kawasan Pesisir Semarang masih menderita akibat banjir 

pasang tersebut. Komunitas lokal dan instansi pemerintah terkait bencana dan 

mitigasinya harus lebih berkoordinasi lagi dalam perencanaan dan implementasi kegiatan.  

Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada pola yang dikembangkan 

oleh masyarakat daerah rawan banjir untuk mengatasi masalah kesehatan ketika mereka 

sedang dilanda krisis akibat dari bencana banjir. Pola yang dikembangkan tersebut 

tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi situasi yang 

rutin mereka alami. Dengan begitu akan terciptalah pola – pola perilaku yang mereka 

lakukan dalam menjaga kesehatan diri maupun keluarga. Pentingnya penelitian ini 

dilakukan karena dalam keadaan banjir masyarakat mengalami situasi yang krisis dalam 

segala hal, baik tempat tinggal maupun makanan. Pada saat banjir semua aktivitas 

masyarakat yang lumpuh atau terhenti. Mulai dari kegiatan ekonomi seperti mereka 

berhenti bekerja pada saat banjir karena pada beberapa warga yang bekerja di sawah, 

sawah mereka tergenang oleh air, sehingga tidak bisa dikerjakan. Sementara itu juga ada 

yang bekerja di pasar terdekat, akses jalan pun sulit dilalui karena sepanjang jalan 

disekitar rumah mereka juga tergenang air. Sehingga pada keadaan darurat seperti itu, 

masyarakat yang mengalami masalah kesehatan juga terkendala ekonomi maupun 

lainnya. Situasi tersebut menjadi situasi yang berisiko ketika  memang telah dialami oleh 

korban bencana alam sejak dulu. Sehingga masyarakat di daerah Babat akan 

mengembangkan strategi untuk mengatasi berbagai ancaman banjir. Melihat bahwa 

pengelolaan risiko dalam bidang kesehatan itu penting untuk meminimalisir terjadinya 

gangguan kesehatan yang bisa dipicu oleh banjir. Peneliti ini memfokuskan pada perilaku 

yang dilakukan oleh masyarakat terdampak banjir, dimana perilaku tersebut akan 

membentuk suatu pola pada masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Selanjutnya 

penelitian ini juga fokus pada faktor – faktor yang menjadi determinan dalam 

mengembangkan mekanisme mengatasi masalah kesehatan diantara masyarakat yang 

terdampak banjir.  



  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang dikembangkan 

masyarakat terdampak banjir untuk mengatasi masalah kesehatannya. Serta 

mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi determinan dalam mengembangkan 

mekanisme mengatasi masalah kesehatan masyarakat terdampak banjir. 

Manfaat  

Manfaat akademis : 

Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan 

mengenai masalah kesehatan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian terhadap pola pengembangan masyarakat dalam mengatasi 

masalah kesehatan dan sebagainya. 

Manfaat praktis : 

1. Bagi masyarakat setempat hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

acuan untuk mencegah maupun mengatasi masalah kesehatan jika ada banjir 

melanda kembali wilayah tersebut. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan agar tetap siaga dalam menangani 

bencana alam, khususnya memperhatikan kesehatan masyarakat terdampak 

banjir  

3. Bagi Dinas Kesehatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam menangani kesehatan masyarakat terdampak 

banjir, karena dalam masyarakat terdapat perilaku yang berbeda – beda sesuai 

dengan nilai – nilai yang dianut masyarakat setempat 

4. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Sosiologi maka hasil penelitian ini 

akan menjadi pengayaan dan pengembangan studi mengenai pola yang 

dikembangkan oleh masyarakat terdampak banjir untuk mengatasi masalah 

kesehatan di desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 

 

 



KERANGKA TEORI 

Untuk mendukung penelitian ini, maka digunakan analisa dari teori – teori yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut dimaksudkan agar teori – teori 

yang digunakan dapat menjadi penjelas untuk mendekati realitas yang diuji 

kebenarannya, serta juga dapat digunakan sebagai alat analisis dalam mendeskripsikan 

keadaan, situasi, dan lain sebagainya mengenai pola yang dikembangkan oleh masyarakat 

terdampak banjir untuk mengatasi masalah kesehatan di pedesaan. 

 Teori Etika Subsistensi (James C Scott)  

 Teori ini menyebutkan bahwa pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar 

bekerja sebagai petani lebih sering berada dalam situasi subsisten yaitu situasi dimana 

mereka akan selalu “mengencangkan ikat pinggang” bila dalam keadaan yang mendesak, 

sehingga mereka akan melakukan tindakan – tindakan lain agar tetap bisa melangsungkan 

hidupnya walaupun dalam keadaan sulit secara ekonomi. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud masyarakat subsisten ialah masyarakat terdampak banjir yang dialami oleh 

masyarakat di desa Truni, karena disaat terjadi banjir mereka banyak mengalami 

kerugian. 

Mekanisme yang Dikembangkan Masyarakat dalam Mengatasi Kesehatan 

Tinjauan Teori Sistem Kepercayaan (Max Weber) 

 Teori ini menjelaskan bagaimana perkembangan pemikiran masyarakat terhadap 

kepercayaan yang dilakukannya dalam menjalani kehidupan bersosial. Dalam teori ini 

Weber menyebutkan ada tiga kategori sistem kepercayaan masayarakat yang diawali oleh 

magis yaitu kepercayaan pada hal – hal yang bersifat magis (irasional), dan berkembang 

kepercayaannya terhadap agama, kepercayaan kepada Tuhan maupun Dewa. Lalu seiring 

berjalannya waktu kepercayaan manusia mulai berkembang pada tahap ilmu 

pengetahuan, dimana masyarakat mempunyai rasionalitas dari apa yang diketahuinya. 

Begitu pula masyarakat banjir juga dalam melakukan tindakan – tindakan penanganan 

masalah kesehatan akan bertindak sesuai tingkat perkembangan rasionalitas tersebut. 

Sehingga nanti akan terlihat kecenderungan pemikiran masyarakat tersebut. 

 



METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan 

untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan 

jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti antara fenomena yang diuji. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu 

di desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena desa ini merupakan salah 

satu desa yang termasuk dalam daerah rawan banjir dan banyak sekali kerugian yang 

disebabkan oleh bencana banjir tersebut.  

Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan teknik pngambilan sampel 

secara acak. Yakni dengan populasi seluruh masyarakat terdampak banjir di desa Truni, 

lalu sampel yang digunakan oleh peneliti ialah 100 responden yang diambil dari masing – 

masing RT di desa tersebut. Dimana RT yang ada pada desa Truni berjumlah 12 RT, lalu 

untuk menemukan 100 responden dengan membagi rata tiap masing – masing RT. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan instrumen dalam bentuk Kuesioner 

dengan model terstruktur. Disamping itu, dilakukan wawancara mendalam yaitu proses 

memperoleh dan menggali informasi kepada informan dengan metode wawancara. Selain 

itu, data yang diperoleh juga berasal dari data sekunder ialah data – data yang berupa 

dokumen yang ada pada media massa ataupun sumber lainnya yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisa kuantitatif yang bertipe deskriptif menggunakan program 

SPSS serta disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Kemudian dari tabel frekuensi 

tersebut dilakukan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. 

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

Desa Truni merupakan salah satu wilayah terdampak banjir dari Bengawan Solo 

jika terjadi luapan, karena desa ini dikelilingi oleh aliran Sungai bengawan Solo. Bahkan 

desa ini dulunya adalah bekas dari aliran Sungai Bengawan Solo, seperti yang terlihat 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1


pada peta lokasi di bawah ini terdapat garis biru kecil yang mengelilingi desa Truni. 

Garis tersebut merupakan bekas aliran Bengawan Solo pada zaman dulunya. Dengan 

perbatasan wilayah yang ada di Desa Truni sebagai berikut : 

a. Desa/kelurahan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bedahan Kecamatan 

Babat Kabupaten Lamongan  

b. Desa/kelurahan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan 

Widang Kabupaten Tuban 

c. Desa/kelurahan sebelah barat berbatasan dengan Desa Widang Kecamatan 

Widang Kabupaten Tuban 

d. Desa/kelurahan sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Kecamatan 

Widang Kabupaten Tuban 

Pada desa Truni sarana kesehatan yang berupa tempat pelayanan kesehatan hanya 

ada satu yaitu Poskesdes yang letaknya berada di dekat Balai Desa Truni. Poskesdes desa 

Truni ini sudah bekerja sama dengan Puskesmas Babat yang berada di kecamatan untuk 

melayani masalah kesehatan warga Truni baik dalam keadaan normal maupun saat situasi 

banjir. Baik dari segi obat – obatan maupun tenaga medis sudah melayani warga sejak 13 

tahun yang lalu. Poskesdes sendiri terdapat satu tenaga medis yaitu Bidan. Jumlah 

prasarana kesehatan di desa Truni hanya ada 3 tenaga medis, yaitu satu Bidan dan dua 

orang dukun bayi terlatih. 

 Pada keadaan banjir pemerintah juga menyediakan posko yang didirikan di desa 

Truni. Posko kesehatan yang didistribusikan ke desa Truni merupakan bantuan dari pihak 

Puskesmas Babat. Posko yang didirikan di desa Truni terdiri dari dua posko, yaitu satu 

posko berada di Balai Desa Truni, sedangkan posko kedua berada di rumah Kepala Desa 

yakni berada di RT 10. Hal ini dikarenakan posko kedua lebih banyak penduduknya 

sehingga ketika posko hanya dipusatkan pada satu titik, akan terkendala jarak dan akses 

warga sulit, karena harus melewati air banjir yang menggenang di jalan menuju posko. 

Selain itu warga desa Truni juga mendapatkan bantuan berupa sembako yang berasal dari 

berbagai lembaga di sekitar desa Truni, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sembako dari BPBD Kabupaten Lamongan 

2. Pengobatan gratis dari Puskesmas Babat 



3. Pengobatan gratis dari RS Muhammadiyah Babat 

4. Mie instan dari SDN Jetis Kabupaten Lamongan 

5. Sembako dan pakaian bekas dari Yayasan Nurul Hayati Kabupaten Gresik 

6. Mie instan dan sembako dari Foskal kabupaten Lamongan 

7. Mie instan dari alumni SMP 1 Babat lulusan 1991 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA  

Karakteristik Demografis dan Sosial Ekonomi Responden 

Berdasarkan temuan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dari seluruh 

responden yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 48%, sedangkan responden yang 

berjenis kelamin perempuan ialah sebanyak 52%. Selain laki – laki sebagai kepala 

keluarga yang menjadi responden, peneliti juga mengambil responden dengan jenis 

kelamin perempuan, karena dari perbedaan jenis kelamin ini tentunya ada perbedaan 

dalam menyikapi sebuah permasalahan, serta tindakan yang dilakukan responden ketika 

menghadapi suatu krisis. Seluruh responden yang menjadi responden tersebut diambil dari 

seluruh RT yang berada di desa Truni. Dimana di desa Truni terdapat dua belas RT, dan 

mayoritas responden yang telah diwawancarai tersebut adalah penduduk asli Truni yang 

tinggal di desa Truni sejak lahir. Beberapa responden ialah bukan warga desa Truni asli, 

yakni penduduk dari luar Truni yang bertempat tinggal di desa Truni karena menikah 

dengan penduduk setempat tetapi sudah dalam kurun waktu yang lama. Berikut data 

mengenai usia warga yang menjadi responden. 

Tabel 3.1.1.1 

Usia responden 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No. Umur (tahun) Frekuensi (%) 

1 25 – 39 35 

2 40 – 54 54 

3 55 – 70 11 

  Total  100 

                Sumber: Kuesioner No. 3 

Dari tabel di atas sebagian besar masyarakat desa Truni termasuk dalam kategori 

usia produktif, namun terdapat responden yang sudah tidak produktif atau tidak bekerja. 



Selanjutnya terdapat pekerjaan pokok yang ditekuni oleh masyarakat desa Truni. 

Pekerjaan pokok ini telah ditekuni oleh responden sejak mereka sudah memasuki usia 

produktif yakni usia dimana mereka masih muda hingga saat ini. Pekerjaan tersebut 

diperoleh mereka karena meneruskan pekerjaan orang tua atau pekerjaan lain yang 

diperoleh atas hasil keringat sendiri. Pekerjaan yang berada di desa Truni terdiri dari 

pekerjaan di bidang agraris dan non-agraris. Berikut ini data mengenai pekerjaan pokok 

yang ditekuni oleh masyarakat desa Truni.  

Tabel 3.1.1.4 

Jenis pekerjaan pokok yang ditekuni responden 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No. Pekerjaan Pokok Frekuensi (%) 

1 Ibu Rumah Tangga 19 

2 Petani Pemilik Lahan 36 

3 Buruh Tani 21 

4 Pedagang 5 

5 Karyawan/pegawai swasta 3 

6 Perangkat desa 3 

7 PNS 1 

8 

Lainnya (Tukang becak, kuli panggul, pembantu rumah 

tangga) 12 

  Total  100 

Sumber: Kuesioner no.8 

Berdasarkan hasil temuan diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar mata 

pencaharian pokok warga desa Truni yaitu sebagai petani, sebanyak 36%. Potensi yang 

terdapat pada desa Truni sendiri yaitu pertanian karena di sekeliling desa ialah lahan 

pertanian atau sawah. Tetapi di desa Truni juga masih banyak warga yang bekerja 

sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga mereka bekerja 

pada petani pemilik lahan pertanian atau sawah. Pekerjaan pokok sebagai buruh tani ini 

sebanyak 21%. 

Tabel 3.1.2.0 

Pendapatan rata – rata per bulan 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No. Pendapatan (rupiah) Frekuensi (%) 

1 Rendah (1.000.000 – 3.999.999) 53 

2 Sedang (4.000.000 – 6.999.999) 29 



3 Tinggi (7.000.000 – 10.000.000) 18 

  Total  100 

Sumber: Kuesioner no. 16 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpenghasilan rendah yakni mulai dari 1.000.000 sampai dengan 3.999.999 rupiah 

sebesar 53%. Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa status ekonomi warga Truni jika 

dilihat dari segi pendapatan rata – rata per bulan yaitu masih tergolong rendah. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar mata pencaharian warga desa Truni yang bekerja sebagai 

buruh tani dan petani. Petani yang tergolong pada pendapatan rendah ialah yang memiliki 

lahan pertanian yang sempit. Selain itu pendapatan dalam kategori rendah ini ialah 

pedagang, seperti pedagang warung nasi dan pedagang jajanan keliling.  

 Krisis Kesehatan yang dialami Masyarakat Korban Banjir 

Krisis kesehatan yang disebabkan oleh banjir ini merupakan risiko yang diterima 

oleh penduduk akibat dari bencana alam yang setiap tahunnya terjadi. Yang dimaksud 

dengan krisis yaitu kondisi kesehatan mereka dalam keadaan yang darurat. Mereka 

banyak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Data mengenai 

krisis terhadap kesehatan tersebut berhasil dihimpun sebagaimana yang akan dijabarkan 

berikut ini.  

Tabel 3.1.2.4 

Masalah kesehatan yang dialami responden ketika banjir 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No Keterangan 
Intensitas (%) 

Total 
Sering Kadang Tidak Pernah 

1 Kesulitan air bersih 22 29 49 100 

2 Sanitasi lingkungan 33 40 27 100 

3 Terserang penyakit 49 30 21 100 

4 

Persediaan bahan 

makanan 20 34 46 

100 

5 Pelayanan kesehatan 11 37 52 100 

Sumber: Kuesioner no. 23  

Tabel diatas menunjukkan data mengenai masalah kesehatan yang biasa dihadapi 

oleh korban bencana banjir diantaranya ialah kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih 

merupakan hal yang paling urgent, hal ini dikarenakan air merupakan sumber kehidupan 



terpenting bagi makhluk hidup. Ketika air bersih sulit untuk didapatkan maka 

keberlangsungan kehidupan manusia akan mengalami kendala. Kedua sanitasi 

lingkungan, kerap kali ketika banjir masalah yang muncul ialah kebersihan lingkungan, 

untuk itu sanitasi lingkungan terutama seperti pembuangan sampah perlu diperhatikan. 

Ketiga penyakit yang menyerang ketika banjir, situasi yang rawan timbulnya masalah 

penyakit akibat dari air kotor yang terbawa oleh banjir. Keempat persedian bahan 

makanan, bahan makanan dikala bencana sering kali mengalami kendala baik dari akses 

mendapatkan bahan makanan maupun segi ekonomi. Kelima yaitu pelayanan kesehatan, 

dengan semakin rawannya penyakit yang muncul maka adanya pelayanan ksehatan yang 

diterima oleh masyarakat dapat menunjang kesehatan masyarakat itu sendiri.  

Untuk masalah kesehatan yang pertama mengenai kesulitan mendapatkan air 

bersih 22% responden mengatakan sering mengalami kesulitan air bersih, 29% 

diantaranya jarang mengalami kesulitan, dan 49% responden tidak pernah mengalami 

masalah kesulitan air bersih. Ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yakni tempat tinggal 

yang rendah dan letak sumur yang dimiliki responden. Selanjutnya masalah mengenai 

sanitasi lingkungan, masyarakat desa Truni sebanyak 33% sering mengalami masalah 

terkait dengan sanitasi lingkungan, 40% jarang mengalami masalah sanitasi lingkungan, 

dan 27% tidak pernah mengalami masalah sanitasi lingkungan. Menurut beberapa 

responden menjelaskan bahwa sering mengatasi masalah sanitasi lingkungan ketika 

banjir. Mereka menjelaskan bahwa mereka mengalami ketidak nyamanan ketika 

beraktivitas, karena mereka dikelilingi air yang kotor dan banyak sampah yang ikut 

terbawa ke rumah – rumah mereka. 

Masalah kesehatan yang paling rawan ditimbulkan oleh banjir ialah munculnya 

berbagai vektor penyakit. Dari 100 responden yang telah diwawancarai oleh peneliti 49% 

sering terserang penyakit ketika banjir, 30% jarang terserang penyakit, dan 21% tidak 

pernah terserang penyakit ketika banjir. Alasan sering terserang penyakit ialah seringnya 

beraktivitas di luar rumah dan lebih sering bersentuhan dengan air. Masalah kesehatan 

berikutnya ialah persediaan bahan makanan. Dari seluruh responden terdapat 20% sering 

mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan, 34% jarang mengaalami kesulitan 

untuk mendapatkan bahan makanan, dan 46% tidak pernah mengalami kesulitan untuk 



mendapatkan bahan makanan. Yang menyebabkan sulitnya mendapatkan bahan makanan 

ketika banjir ialah akses untuk mendapatkan bahan makanan itu sendiri, yaitu jalan – 

jalan banyak yang tergenang banjir sehingga para penjual sayur yang ingin membeli 

sayur – sayuran di desa di luar Truni harus melewati genangan air. Dan yang terakhir 

ialah masalah kesehatan dilihat dari segi pelayanan kesehatan yang diterima oleh 

masyarakat setelah terjadi banjir. 11% mengatakan bahwa sering mengalami masalah 

pelayanan kesehatan, 37% jarang mengalami kesulian terhadap pelayanan kesehatan, dan 

52% tidak pernah mengalami kesulitan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada masyarakat desa Truni selama ini. Karena adanya posko kesehatan yang didirikan 

oleh pemerintah di desa Truni setiap terjadi banjir menjadikan sebagian besar masyarakat 

tidak pernah merasa kesulitan jika terserang penyakit. 

Tabel 3.1.2.9 

Pemenuhan kebutuhan gizi keluarga ketika banjir 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No Keterangan 
Intensitas (%) 

Total 
Sering Kadang Tidak Pernah 

1 Berhutang 8 16 76 100 

2 Mengurangi jatah makan 0 43 57 100 

3 Makan seadanya 51 33 16 100 

 Sumber: Kuesioner no.28 

Dari tiga tindakan tersebut persentase terbesar terdapat pada tindakan makan 

seadanya sebesar 51% sering melakukannya, 33% jarang, dan 16% tidak pernah 

melakukannya. Yang dimaksud responden dalam istilah makan seadanya ini yaitu 

memakan makanan yang tersedia pada saat itu. Artinya responden tetap memakan sesuai 

dengan porsi ketika dalam keadaan normal, namun yang membedakan ialah lauk pauk 

yang dimakan. 

Pola Penanganan Responden Terhadap Masalah Kesehatan Ketika Situasi Banjir 

Berdasarkan krisis kesehatan yang dialami oleh masyarakat desa Truni karena 

dampak banjir tersebut mulai dari kesulitan untuk mendapatkan air bersih, sanitasi 

lingkungan yang kurang memadai, penyakit yang menyerang ketika banjir, persediaan 

bahan makanan ketika banjir, dan pelayanan kesehatan yang diterima korban banjir. 

Semua masalah kesehatan yang dihadapi oleh korban banjir tersebut menjadikan 



masyarakat harus menangani segala permasalahan yang terjadi. Memunculkan tindakan – 

tindakan yang baik untuk menangani masalah kesehatan yang terjadi pada diri mereka 

dan keluarga. Tindakan tersebut akan mereka lakukan terus menerus karena dianggap 

efektif dan efisien serta dapat membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. 

 

Tabel 3.1.3.5 

Metode pengobatan yang dipilih responden ketika sakit 

(Dinyatakan dalam persen dengan N = 100) 

No Metode Pengobatan Frekuensi (%) 

1 Modern 74 

2 Kombinasi (modern & tradisional) 26 

  Jumlah Total 100 

      Sumber: Kuesioner no. 34  

Berdasarkan temuan data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa 

Truni yang memilih metode pengobatan secara modern sebesar 74%. Sebanyak 26% 

memilih pengobatan secara kombinasi yaitu terkadang mereka juga menggunakan 

pengobatan tradisonal selain menggunakan pengobatan modern.  Pengobatan tradisional 

ini juga mereka lakukan karena masih mempercayai pengobatan secara alamiah seperti 

membuat ramuan sendiri. Dari seluruh responden tentunya mempunyai alasan yang 

berbeda – beda untuk menentukan penggunaan metode obat – obatan yang dipilih bagi 

keluarganya. Alasan tersebut dipilih karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi 

dan sosial, lingkungan sekitar, pengalaman berobat dan lain sebagainya. Jawaban untuk 

alasan memilih metode pengobatan masyarakat desa Truni bervariasi. Mayoritas 

memberikan alasan akses dari rumah mudah yaitu sebesar 49%. Alasan ini digunakan 

bagi masyarakat yang berobat ke bidan setempat. Karena bidan berada di desa Truni dan 

jarak dari rumah warga strategis, maka responden beralasan berobat ke bidan setempat 

karena akses dari rumah mudah daripada harus pergi berobat jauh yang juga 

membutuhkan biaya transportasi.  

Selain itu ketika masyarakat sedang mengalami hambatan dalam mengatasi 

kebutuhan yang berlangsung selama situasi banjir mereka akan melakukan tindakan – 

tindakan agar kebutuhan kesehatan keluarga mereka segera terpenuhi. Yakni dengan cara 

– cara seperti yang ada pada tabel berikut ini. 



Tabel 3.1.3.9 

Intensitas mengatasi kebutuhan kesehatan keluarga 

(Dinyatakan dalam persen dengan N= 100) 

No Jenis Tindakan 

Intensitas (%) 

Total 
Sering Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Menjual barang 2 10 88 100 

2 Menggadaikan barang 8 0 92 100 

3 Mengambil tabungan 20 21 59 100 

4 
Berhutang ke lembaga formal 

(bank/PKK/koperasi) 
2 0 98 100 

5 
Berhutang ke lembaga non 

formal (kerabat/tengkulak) 
9 6 85 100 

6 
Mengandalkan bantuan 

pemerintah 
3 50 47 100 

Sumber: Kuesioner no. 38 

Pada masalah ini yang paling sering dan banyak dilakukan oleh responden ialah 

mengambil tabungan. Responden yang sering mengambil tabungan sebesar 20%, dan 

21% jarang mengambil tabungan. Seringnya mengambil tabungan ini dilakukan setiap 

terjadi banjir dan mengalami kesulitan, maka mereka akan mengambil tabungan tersebut. 

Yang lebih banyak diambil responden ialah tabungan dalam bentuk gabah (hasil panen). 

Responden yang memiliki simpanan padi hasil panen tersebut akan digunakan untuk 

ketika persediaan makanan mereka habis. Ada pula responden yang berhutang ke 

lembaga formal yakni berhutang ke koperasi sebanyak 2% sering berhutang. Hal ini 

dikarenakan oleh jumlah anggota yang harus dibiayai termasuk dalam kategori banyak, 

sehingga terkadang harus berhutang ke lembaga formal dalam jumlah yang banyak. 

Kemudian responden juga sering berhutang ke kerabat dekat atau tengkulak di desa Truni 

sendiri. Responden terkadang juga berhutang ke toko – toko kelontong milik tetangganya 

sendiri. Ini dilakukan oleh responden dikarenakan pada tetangga sendiri tidak ada jangka 

waktu pengembaliannya dan tidak berbunga. Biasanya hanya meminjam dalam jumlah 

sedikit.   

 

 



Faktor – faktor yang menjadi Determinan Pada Pola Penanganan Masalah 

Kesehatan Masyarakat Korban Banjir 

Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam melakukan dan 

mengembangkan suatu mekanisme dalam menghadapi suatu masalah terkait dengan 

banjir memiliki cara – yang berbeda – beda meskipun sebagian besar pola yang 

digunakan sama.  

Tabel 3.1.4.8 

Analisis Pekerjaan dengan Pola Tindakan dalam Mengatasi Masalah Kesehatan 

 

Pola Tindakan  

Total 
Berhemat 

Mengambil 

tabungan 

Meminta 

bantuan 

Pekerjaan 

Pokok 

Ibu rumah tangga 6 (31,6%) 1 (5,3%) 12 (63,6%) 19 (100%) 

Petani pemilik 

lahan 
9 (25%) 7 (19,4%) 20 (55,5%) 36 (100%) 

Buruh tani 5 (23,8%) 7 (19,4%) 9 (42,8%) 21 (100%) 

Pedagang  4 (80%) 1 (20%) 0 5 (100%) 

Karyawan/pegawai 

swasta 
2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 3 (100%) 

Perangkat desa 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 3 (100%) 

PNS 1 (100%) 0 0 1 (100%) 

Lainnya  2 (16,7%) 1 (8,3%) 9 (75%) 12 (100%) 

Total  30  20  50  100 (100%) 

        Sumber: SPSS  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita temukan bahwa persentase terbesar ada pada 

responden dengan pekerjaan pokok sebagai petani pemilik lahan yaitu sebesar 36%. Dari 

pekerjaan pokok tersebut yang melakukan tindakan berhemat persentase terbesar terdapat 

pada pekerjaan responden sebagai petani pemilik lahan yakni sebesar 25%, kemudian 

diurutan kedua terdapat ibu rumah tangga sebesar 31,6% dari 19 responden. Yang 

dimaksud petani pemilik lahan tersebut ialah petani dengan lahan sedang dan sempit. 

Dengan kerugian pada lahan pertaniannya yang disebabkan oleh luapan banjir, maka 



petani yang memiliki lahan pertanian mencoba mengatasi segala macam kebutuhan 

kesehatan termasuk sandang-pangan-papan dengan cara – cara tersebut. Pola tindakan 

berhemat dilakukan oleh petani yaitu dengan cara mengubah pola makan dengan makan 

seadanya, yang biasanya pada kondisi normal mereka bisa memasak dan memakan menu 

– menu seperti sayur lodeh, dan lauk pauk seperti ikan atau ayam. Namun ketika bencana 

banjir sedangkan persediaan bahan makanan menipis maka mereka hanya memasak ala 

kadarnya seperti menggoreng tahu, tempe dan telur serta hanya dilengkapi dengan 

sambal.  

Tabel 3.1.4.9 

Analisis pendapatan dengan pola tindakan dalam mengatasi masalah kesehatan 

 

Pola Tindakan 

Total 
Berhemat 

Mengambil 

Tabungan 

Meminta 

Bantuan 

Pendapatan 

Rendah 18 (34%) 4 (7,5%) 31 (58,5%) 53 (100%) 

Sedang 9 (31%) 5 (17,2%) 15 (51,7%) 29 (100%) 

Tinggi 4 (22,2%) 10 (55,5%) 4 (22,2%) 18 (100%) 

Total 31 (87,2%) 19 (80,2%) 50 (132,4%) 100 

Sumber: SPSS 

Berdasarkan pada tabel silang diatas dapat dikatakan bahwa faktor pendapatan 

juga mempengaruhi pola tindakan dalam berperilaku kesehatan. hal ni dapat dilihat pada 

pola tindakan berhemat yakni mayoritas yang melakukan tindakan ini adalah responden 

dengan pendapatan rendah yakni sebanyak 34%, sedangkan tindakan berhemat yang 

dilakukan oleh responden dengan pendapatan sedang sebanyak 31%, dan yang 

berpendapatan tinggi yang melakukan tindakan ini hanya sebesar 22,2%. Responden 

yang melakukan tindakan berhemat di atas sebagian besar termasuk responden yang 

berpendapatan rendah. Responden yang termasuk tersebut ialah responden dengan 

pekerjaan sebagai petani lahan sempit, buruh tani maupu pekerja yang dengan upah tidak 

menentu seperti pedagang makanan kecil. Dengan pendapatan yang rendah ini maka 

ketika mereka tertimpa musibah banjir ketika banjir mereka tidak bekerja dan tidak 

mendapatkan penghasilan mereka akan melakukan tindakan berhemat untuk 

melangsungkan aktifitasnya.  



 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil temuan data, analisis serta interpretasi teori yang telah 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. Tindakan – tindakan yang 

dilakukan ini selalu dilakukan oleh para korban banjir di desa Truni sehingga membentuk 

pola perilaku, dan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Tindakan 

tersebut dilakukan dengan upaya agar tetap bisa memenuhi semua kebutuhan hidup serta 

menjalankan aktivitas meskipun dalam kondisi yang tidak normal. Berdasarkan teori 

yang digunakan pada studi ini yaitu Teori Etika Subsistensi dari James C Scott dan 

didukung oleh Teori Sistem Kepercayaan dari Max Weber maka pola perilaku yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Truni dapat dilihat melalui tiga aspek berikut yakni 

aspek sosial dan ekonomi. 

Tindakan yang bisa dilihat dari aspek sosial diantaranya adalah sebagai berikut 

dimana masyarakat korban banjir sebagai kaum subsisten dalam mengatasi masalah 

kesehatan yang disebabkan oleh banjir dengan cara meminta bantuan yang lebih sering 

kepada tetangga / orang – orang terdekat di sekitar rumahnya. Bantuan yang sering 

dimintai adalah pertolongan dalam membuat linjikan tujuannya untuk menyelamatkan 

barang – barang yang ada di rumah. masyarakat korban banjir juga meminta pertolongan 

warga yang lain untuk memindahkan barang – barang yang bisa diungsikan ke tempat 

yang lebih aman. Keluarga dan kerabat dekat juga saling membantu para korban banjir 

dengan menampung para korban banjir tersebut ke tempat tinggal keluarga yang lebih 

aman.  

Tindakan yang paling sering dilakukan yaitu menjual barang, simpanan hasil 

panen (gabah), dan hewan ternak. Tindakan ini dilakukan apabila responden sudah tidak 

mempunyai penghasilan dengan cara menjual barang seperti perhiasan maupun hewan 

ternak seperti ayam dan menthok. Selain menjual barang, bagi warga yang sudah tidak 

memiliki apapun yang bisa dijual, maka yang bisa mereka lakukan adalah dengan 

berhutang. Yang lebih sering dilakukan yakni berhutang kepada kerabat sendiri dengan 

alasan meminjam dengan jumlah sedikit dan kerabat dekat tidak memberi bunga. 

Faktor yang menjadi determinan dalam menangani masalah kesehatan yang 

dialami oleh masyarakat desa Truni  adalah pekerjaan dan pendapatan responden. Dari 



pekerjaan, responden yang bekerja sebagai petani pemilik lahan lebih banyak mengalami 

kerugian akibatnya mereka juga lebih sering mengalami kekrisisan dan lebih sering 

melakukan tindakan – tindakan tersebut. Pekerjaan responden mempengaruhi tingkat 

pendapatan, bahwa pendapatan yang rendah lebih banyak melakukan tindakan tersebut 

daripada responden dengan pendapatan tinggi.  

 SARAN 

Dari skripsi ini peneliti memberikan saran kepada pihak – pihak yang terkait, 

antara lain : 

1. Masyarakat desa Truni, bahwa krisis kesehatan yang dialami oleh mereka selaku 

masyarakat korban banjir ialah harus lebih memahami permasalahan mengenai 

kesehatan diri sendiri dan lebih memperhatikan kondisi anggota keluarga yang lain 

2. Pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya pihak Kecamatan Babat yang telah 

bekerja sama dengan pihak petinggi di desa Truni agar bisa lebih meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat terdampak banjir di desa Truni. 

3. Pihak Dinas Kesehatan, agar selalu mempertahankan pelayanan berupa posko 

kesehatan terhadap masyarakat desa Truni. Karena masyarakat desa Truni sudah 

sangat terbantu dengan pendirian posko yang setiap hari selalu melayani dengan baik. 

4. Bagi akademis, atau peneliti selanjutnya. Masih banyak yang bisa dikembangkan 

dalam studi penelitian mengenai pola perilaku kesehatan yang dilakukan oleh 

masyarakat terdampak banjir. Masih banyak celah yang bisa dilihat dalam melakukan 

studi ini, serta masih banyak sudut pandang lain yang bisa digunakan dalam 

penelitian ini. 
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