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ABSTRAK 

 

Studi ini mengkaji tentang pola perilaku hidup sehat masyarakat pesisir 
pantai Kenjeran, pola-pola perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai 
dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh dengan pespektif 

fenomenologi, terutama pola perilaku hidup sehat yang berkaitan dengan sistem 
kepercayaan. 

 Penelitian ini dilakukan di kampung Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya, tepatnya kepada masyarakat miskin dan 
bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Penentuan informan mengunakan metode 

purpposive. Informan yang diwawancarai sebanyak 8 informan yang merupakan 
masyarakat miskin dan tinggal di pemukiman kumuh. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teori yang 

digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah teori perilaku kesehatan 
dari Alonso dan teori hegemoni sistem kepercayaan dari Max Weber. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pola perilaku hidup sehat yang 

dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai Kenjeran menjaga pola makan, istirahat 
cukup, olahraga secukupnya. Semua tindakan tersebut dilakukan agar dapat terus 
bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun terdapat 

perbedaan perspefktif dalam konsep sehat menurut masyarakat tersebut Adapun 
tindakan yang dilakukan berhubungan dengan sistem kepercayaan yaitu dalam hal 

menangani penyakit yang berkaitan dengan gaib atau magic selain itu semua 
dipercayakan kepada ilmu pengetahuan medis. Dalam memaknai perilaku hidup 
sehat menurut mereka yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh agar dapat bekerja disetiap hari. 
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Pendahuluan 

Wilayah pesisir pantai merupakan satu wilayah yang rawan sekali dengan 
kesehatan. Wilayah pesisir pantai  merupakan tempat pencampuran pengaruh antara 

darat, laut dan udara (iklim). Lebih spesifiknya pesisir lebih cenderung mempunyai 
masalah dengan limbah. Dengan adanya limbah baik yang berbahaya bagi 

kesehatan maupun tidak, limbah sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat 



baik dari segi lingkungan, bahan pangan yang diperoleh dari laut. Dengan itu 

bebagai masalah kesehatan banyak bermunculan, seperti; kesehatan lingkungan, 
kesehatan bayi dan balita, serta kesehatan meternitas dan KB. Kesehatan 
lingkungan meliputi perumahan, sumber air, sampah, pembuangan tinja dan air 

limbah. Kesehatan bayi dan balita meliputi status gizi dan imunisasi (Yusuf, 2014). 

Pemukiman nelayan pesisir pantai merupakan wilayah yang kerap sebagai 
tempat mengumpulnya sampah-sampah yang tersapu oleh ombak laut. Baik berupa 

sampah organik, sampah non organik dan bahan kimia. Ditambah dengan naiknya 
air laut yang seringkali menyebabkan rumah-rumah warga pesisir pantai terendam 
ditambah lagi dengan berbagai tumpukan sampah. Kota Surabaya merupakan kota 

metropolitan ke dua di Indonesia, dan juga kepadatan penduduknya. Kemiskinan 
yang semakin hari semakin berkembang tidak dapat dipungkiri di kota-kota terbesar 

di negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya pada masyarakat pesisir pantai 
yang segala bentuk perekonomiannya bergantung kepada hasil laut. Ketidak 
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masayarakat pesisir pantai itu sudah menjadi 

kebiasaan dalalm hidupnya. Baik kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan 
kesehatan. 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. 

Dalam produkivitas kehidupan masyarakat nelayan kesehatan adalah hal yang 
paling utama sebagai penunjang kalangsungan hidup. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, 
fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial maupun ekonomi. Seperti yang dimaksud dalam Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 kesehatan merupakan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus terwujud dan hal ini adalah hak asasi bagi setiap manusia. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan itu bersifat 

holistik. Bukan hanya sehat secara fisik melainkan jiwa, sosial dan ekonomi 
(Depkes.go.id/10-01-2019/23.43WIB). 

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 1992, maksud sehat adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 
produktif secara sosial ekonomi. While berpendapat kesehatan adalah keadaan 

dimana seseorang pada waktu diperksa oleh ahli tidak memiliki keluhan atau tidak 
memiliki tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan (Diskamara; 2009). Selain 
kesehatan tubuh, lingkungan juga perlu diperhatikan sebagai media utama dalam 

hidup yang sehat. Notoatmodjo mengatakan kesehatan lingkungan pada hakekatnya 
merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga 

berpengaruh positif terhadap terwujudnya kesehatan tubuh yang optimal. Ruang 
lingkup kesehatan linkungan antara lain yaitu, perumahan, pembuangan kotoran 
manusia (tinja), ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat 

pembuangan limbah air dan sebagainya (Notoatmodjo; 2007). 

Sejauh ini banyak masyarakat beropini bahwa laut dan pesisir merupakan 
tempat sampah yang ideal. Dimana laut yang luas mampu menghancurkan atau 

melarutkan setiap bahan-bahan yang dibuang ke dalamnya, baik bahan padat dan 
cair. Bahan-bahan padat yang sering diketahui yaitu berupa sampah-sampah non 



organik maupun sampah organik. Sedangkan bahan cair berupa limbah sabun, 

limbah pabrik dan banyak macam lagi limbah cair. Realitasnya laut hanya 
mempunyai daya urai yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan semakin 
meningkatnya aktivitas manusia di wilayah laut dan pesisir laut dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Dengan ini semakin banyak aktivitas yang dilakukan 
masyarakat di laut dan di pesisir pantai, baik aktivitas yang produktif maupun tidak 

kegiatan masyarakat tersebut mmenghasilkan limbah yang dapat menjadikan bahan 
pecemaran (polutan) bagi laut dan sekitarnya. Cepat atau lambat polutan itu akan 
sampai ke daerah pesisir dan laut. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada 

lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan 
laut (Supriharyono, 2002; Misran, 2002). 

Dari permasalahan yang ada di atas dan merujuk pada hasil penelitian 

terdahulu. Maka peneliti memilih untuk memfokuskan kajian ini dan mengambil 
penelitian tentang “Perilaku Hidup Sehat Masyarakat Pesisir Pantai Kenjeran (Studi 
Fenomenolog tentang Makna Perilaku Hidup Sehat Masyarakat Pesisir Pantai 

Kenjeran)” 

Fokus Penelitian 

1. Bagaimana pola perilaku hidup sehat masyarakat pesisir pantai Kenjeran 
Surabaya? 

2. Bagaimana masyarakat pesisir pantai Kenjeran dalam memaknai perilaku 
hidup sehat? 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kejawan Lor, Kelurahan Kenjeran, 

Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dalam metode penentuan informan 
menggunakan metode purposive. Penelitian ini terdapat 8 informan yang memiliki 
berbagai latar belakang berbeda-beda yaitu bernama Arifin Ketua RT 05, Yusif 

Putra Ketua Posyandu, Murib pedagang bensin eceran, Maimunah nelayan, Tasmin 
tokoh agama, Roni nelayan, Nur Halimah ibu rumah tangga, dan Maksun pedagang 

bakso.  

Penelitian ini berbentuk kualitatif, dengan tipe deskriptif kualitatif. Dimana 
peneliti berusaha membuktikan dan menjawab atas pertanyaan pada fokus 

penelitian. Penelitian kualitatif yang berakar pada mengendalikan manusia sebagai 
alat penelitian dan memanfaatkan metode kualitatif menekankan pada suatu proses 
serta hasil penelitian disepakati oleh kedua pihak yaitu peneliti dengan subjek yang 

diteliti (Sugiyono, 2008; 205-207). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua 
sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

oleh peneliti dari kegiatan pengamatan (observasi) dan kata-kata yang diperoleh 
dari wawancara secara lang   sung di tempat yang ingin diteliti yaitu Kecamatan 
Kenjeran, Kota Surabaya. Dan data Sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan 

beberapa data pendukung lainnya, seperti buku, arsip, dan foto-foto yang berkaitan 
dengan dengan penelitian. 



Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis interaktif. 

Analisis interaktif memiliki 4 komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data merupakan proses 
mengurutkan data dang mengorganisir data ke dalam kategorisasi sehingga dapat 

menemukan rumusan masalah yang telah ditentukan (Moleong; 2004, 208-281). 

Hasil Penelitian 

Dalam pola perilaku hidup sehat masyarakat pesisir pantai sangat bervariatif 
dan juga tidak sesuai dengan rezim-rezim medis. Perilaku hidup sehat itu 

mempunyai opsi tindakan sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat 
pesisir pantai Kenjeran tentang makna hidup sehat. Dalam perilaku kesehatan 

bukan hanya iindividu terkait saja yang melakukan , tetapi juga ada pihak-pihak 
terkait yang dapat mempengaruhi atau mempersuasi masyarakat untuk 
menigkatkan taraf kesehatan. Pengaruh-pengaruh yang selalu muncul dalam 

kehidupan masyarakat pesisir pantai Kenjeran untuk meningkatkn taraf kesehatan 
yaitu pertama significan others (orang berpengaruh), kedua lingkungan sosial, 

ketiga culture (kebudayaan), keempat structure (struktur sosial), kelima sistem 
kepercayaan dan keenam kondisi ekonomi. 

Masyarakat pesisir Pantai Kenjeran Surabaya mempunyai banyak 
perbedaan-perbedaan dalam berperilaku hidup sehat dengan versi WHO atau versi 

Departemen Kesehatan. Semua apa yang dilakukan dalam berperilaku hidup sehat 
itu tergantung seperti apa mereka dalam memaknai hidup sehat. Sehingga dalam 

kesimpulan ini masyarakat memilih melakukan tindakan hidup sehat sesuai dengan 
makna yang diketahuinya. Dan semua apa yang dilakukan tersebut berbeda sangat 
significan dengan kriteria-kriteria hidup sehat menurut rezim-rezim medis versi 

negara. 

 Dalam penentuan praktek kesehatan, masyarakat memilih praktek tersebut 
dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor 

kebudayaan, faktor kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dalam 
memilih praktek kesehatan pertimbangan yang paling tidak bisa dihindari yaitu 
pertimbangan secara ekonomi, sebab sebagian besar masyarakat pesisir pantai 

adalah masyarakat memiliki status ekonomi menengah kebawah. Setelah 
pertimbangan ekonomi, yaitu pertimbangan secara kebudayaan. Sebagian besar 

masyarakat pesisir pantai Kenjeran adalah etnis Jawa, yang identik dengan 
paranormal dan sesaji. Tetapi praktek kesehatan metode spiritual itu digunakan 
apabila penyakit muncul dengan tanda-tanda yang tidak diketahui oleh ahli medis. 

Apabila penyakit tersebut bisa diselesaikan secara medis praktek yang dipilih 
adalah metode medis.  

 Jadi penentuan dalam praktek kesehatan masyarakat pesisir pantai yaitu 

disesuaikan dengan keadaan yang sedang menimpanya. Ketika terjadi fenomena 
seperti itu yang digunakan adalah pemikiran secara rasional dan pengalaman 
pribadi atau pengalaman kerabat-kerabat terdekat. Pemikiran rasional dalam hal ini 

yaitu sebuah tindakan dari pengalaman-pengalaman yang telah terbukti secara 
empiris itulah yang akan digunakan.  



Pembahasan 

Pola perilaku hidup sehat masyarakat pesisir pantai Kenjeran yaitu dengan 
cara menjaga pola makan, istirahat dengan cukup, olahraga teratur. Semua ini 
semata-mata dilakukan oleh masyarakat supaya mereka dikemudian hari dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari 
keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu kegiatan yang dilakukan 

masyarakat pesisir pantai yang bernuansa menjaga kesehatan, itu disesuaikan 
dengan keadaan ekonomi keluarga pada saat itu. Terbukti dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Aditya di tahun 2016 tentang mekanisme survival masyarakat 

nelayan. Dalam penelitan tersebut menyatakan bahwa, ketika keadaan ekonomi 
sedang buruk yang dilakukan masyarakat adalah mengurangi kualitas makanan 

yang dimakan, mengurangi porsi makan dll. Sehingga pada penelitian ini terbukti 
bahwa dalam menangani masalah kesehatan masyarakat memilih pola-pola 
perilaku hidup sehat yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada saat itu. 

Sehingga perilaku-perilaku kesehatan yang dilakukan berbeda dengan rezim-rezim 
medis, departemen kesehatan dan WHO. 

Alonso (1993) pernah menyatakan bahwa perilaku memiliki 4 dimensi yaitu 
prevention, detection, promotion dan protection. Dalam mencegah atau 
meminimalisir sakit prevention, masyarakat melakukan hanya sekedar menjaga 

pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola olahraga, dan selalu berdoa untuk 
meminta kesehatan. Detection dalam hal ini masyarakat melakukan dengan cara 

cek up kesehatan setiap bulan sekali, itu pun hanya beberapa orang saja yang tertib 
dalalm hal itu. Pada msayarakat umumnya sering kali melakukan pengobatan dari 
pada mencegah.  Promotion merupakan upaya mendorong dan mempersuasi 

masyarakat untu meningkatkan taraf kesehatan. Hal ini sering kali dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait (puskesmas, posyandu, relawan). Masyarakat pada hal itu cukup 

merespon sangat baik, namun masyarakat hanya melakukan kegiatan yang sesuai 
dengan keadaan ekonominya.  Protection hal ini sudah dilakukan oleh beberapa 
instansi pemerintah yaitu dengan cara membangun depo sampah, dengan tujua agar 

masyarakat tidak lagi membuang sampah ke laut. Kemudian pembangunan MCK, 
itu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak lagi mandi dan buang air ke 

laut. Imunisasi bayi dan balita dilakukan setiap bulan agar masyarakat pesisir 
terbebas dari gizi buruk. 

Dari pemmbahasan diatas yang menjadi kendala di masyarakat pesisir 

pantai Kenjerean dalam melakukan hidup sehat yaitu terkendalan oleh beberapa hal. 
Terutama adalah kendala ekonomi, kondisi sosial, kondisi budaya dan kondisi 

psikologi masyarakat. Sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh Mc Kinlay 
(1972) dalam buku pedoman mata kuliah sosiologi kesehatan. Mc Kinlay 
menyatakan bahwa perilaku kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa 

sebab, yaitu kondisi ekonomi, kondisi sosial demografi, kondisi psikologi sosial, 
sosial budaya dan orgasisasi (Ariadi; 2014). 

Kesimpulan 

Dalam mendeteksi penyakit masyarakat pesisir pantai memiliki tindakan 
yang berbeda. Pada poin ini masyarakat lebih menangani ketika sudah terjadi 

gejala. Untuk memahami gejala pun mereka mempunyai kriteria-kriteria tersendiri 
gejala penyakit medis dan gejala penyakit yang berhubungan dengan gangguan 



gaib. Selain mencegah dan mendeteksi, terdapat perilaku yang dimana perilaku 

tersebut adalah perilaku persuasif dari diri sendri ke orang lain, atau sebalaiknya. 
Suatu tindakan yang mempersuasi individu untuk meningkatkan taraf kesehatan. 
Dalam aktivitas ini yang sering melakukan adalah pihak posyandu, pihak 

puskesmas, tokoh agama, struktur masyarakat. Dari beberapa pihak-pihak tersebut 
yang sering melakukan persuasi kepada individu masyarakat untuk meningkatkan 

taraf kesehatan. Perilaku yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mempengaruhi 
masyarakat luas yang ada di pesisir pantai Kenjeran merupakan kegiatan-kegiatan 
ini sering berupa sosialisasi  yang didapatkan oleh masyarakat pesisir pantai 

Kenjeran dari pihak Pemerintah tentang kebersihan lingkungan dan membuang 
sampah pada tempatnya, puskesmas dan posyandu. 

 Jadi dalam pola perilaku hidup sehat masyarakat pesisir pantai sangat 

bervariatif dan juga tidak sesuai dengan rezim-rezim medis. Perilaku hidup sehat 
itu mempunyai opsi tindakan sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh 
masyarakat pesisir pantai Kenjeran tentang makna hidup sehat. Dalam perilaku 

kesehatan bukan hanya iindividu terkait saja yang melakukan , tetapi juga ada 
pihak-pihak terkait yang dapat mempengaruhi atau mempersuasi masyarakat untuk 

menigkatkan taraf kesehatan. Pengaruh-pengaruh yang selalu muncul dalam 
kehidupan masyarakat pesisir pantai Kenjeran untuk meningkatkn taraf kesehatan 
yaitu pertama significan others (orang berpengaruh), kedua lingkungan sosial, 

ketiga culture (kebudayaan), keempat structure (struktur sosial), kelima sistem 
kepercayaan dan keenam kondisi ekonomi. 

 Masyarakat pesisir Pantai Kenjeran Surabaya mempunyai banyak 

perbedaan-perbedaan dalam berperilaku hidup sehat dengan versi WHO atau versi 
Departemen Kesehatan. Semua apa yang dilakukan dalam berperilaku hidup sehat 
itu tergantung seperti apa mereka dalam memaknai hidup sehat. Sehingga dalam 

kesimpulan ini masyarakat memilih melakukan tindakan hidup sehat sesuai dengan 
makna yang diketahuinya. Dan semua apa yang dilakukan tersebut berbeda sangat 

significan dengan kriteria-kriteria hidup sehat menurut rezim-rezim medis versi 
negara. 

 Dalam penentuan praktek kesehatan, masyarakat memilih praktek tersebut 

dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor 
kebudayaan, faktor kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dalam 
memilih praktek kesehatan pertimbangan yang paling tidak bisa dihindari yaitu 

pertimbangan secara ekonomi, sebab sebagian besar masyarakat pesisir pantai 
adalah masyarakat memiliki status ekonomi menengah kebawah. Setelah 

pertimbangan ekonomi, yaitu pertimbangan secara kebudayaan. Sebagian besar 
masyarakat pesisir pantai Kenjeran adalah etnis Jawa, yang identik dengan 
paranormal dan sesaji. Tetapi praktek kesehatan metode spiritual itu digunakan 

apabila penyakit muncul dengan tanda-tanda yang tidak diketahui oleh ahli medis. 
Apabila penyakit tersebut bisa diselesaikan secara medis praktek yang dipilih 

adalah metode medis.  

 Jadi penentuan dalam praktek kesehatan masyarakat pesisir pantai yaitu 
disesuaikan dengan keadaan yang sedang menimpanya. Ketika terjadi fenomena 



seperti itu yang digunakan adalah pemikiran secara rasional dan pengalaman 

pribadi atau pengalaman kerabat-kerabat terdekat. Pemikiran rasional dalam hal ini 
yaitu sebuah tindakan dari pengalaman-pengalaman yang telah terbukti secara 
empiris itulah yang akan digunakan.  

Dengan adanya perilaku hidup sehat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir 

pantai Kenjeran selama ini mempunyai latar belakang dalam hal memaknai hal 
tersebut. Masyarakat pesisir pantai Kenjeran memaknai perilaku hidup sehat yaitu 

suatu aktivitas manusia untuk menjaga kesehatan tubuh, mental (psikologis), dan 
lingkungan. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar manusia dapat beraktivitas secara 
produtif dan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga. Proses pemaknaan 

itu diketahui oleh masyarakat dari berbagai basis yang mempengaruhi, yaitu 
significan others (orang berpengaruh), social culture (tradisi atau kebudayaan), 

science (ilmu pengetahuan), dan ekonomi. Dari beberapa faktor yang 
mempengaruhi masyarakat dalam mengkonstruksi makna perilaku hidup sehat, ini 
juga menentukan dalam berperilaku hidup sehat masyarakat pesisir pantai 

Kenjeran. 

 


