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SARI 

Evita, Eva. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Puji Hardati, M.Si. 

 

Kata Kunci :Kondisi Sosial Ekonomi, Rumah Tangga, Pasca Banjir 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana banjir mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta. Dampak banjir 

berpengaruh pada lokasi sebaran banjir dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

pasca banjir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran lokasi 

terdampak banjir dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga  pasca banjir.  

Penelitian dilakukan di Kecamatan Juwana dengan desa terdampak banjir 

berjumlah 29 desa. Penentuan sampel area ditinjau dari  karakteristik tingkat 

dampak banjir dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Masing-masing 

kategori diambil satu desa sehingga mendapat tiga wilayah desa terdampak banjir. 

Populasi penelitian ini yaitu jumlah kk dari tiga  desa terdampak banjir dengan 

jumlah 905 kk. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Responden penelitian ini berjumlah 90 kk, setiap desa masing masing ditentukan 

dengan jumlah 30 kk. Variabel yang digunakan, 1) lokasi administrasi desa 

terdampak banjir, 2) kondisi sosial dengan sub-variabel tingkat rutinitas aktivitas 

rumah tangga dan kondisi ekonomi dengan sub-variabel  kepemilikan harta benda, 

pengeluaran dan pendapatan pasca bencana banjir. Teknik pengumpulan data 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dekriptif-kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan sebaran lokasi desa terdampak banjir 

dengan kategori tinggi yaitu Desa Kedungpancing dan Jepuro, desa tersebut 

berdekatan dengan daerah aliran sungai Juwana. Desa Doropayung, Bumirejo, dan 

Pajeksaan termasuk lokasi banjir dengan kategori sedang karena dampak banjir 

tidak mencapai seluruh wilayah desa, sedangkan 24 desa lainnya termasuk lokasi 

banjir dengan dampak rendah. Kondisi tempat tinggal di Desa Jepuro dan 

Pajeksaan mengalami kerusakan dengan tingkat rendah, sedangkan Desa Bakaran 

Wetan tidak terdapat kerusakan pada kondisi fisik bangunan. Kondisi sosial di 

tiga desa mengalami perubahan, namun tidak semuanya menujukkan perubahan 

kearah positif karena tingkat rutinitas aktivitas kegiatan sosial terganggu disalah 

satu wilayah yaitu desa Jepuro. Kondisi ekonomi rumah tangga terdampak banjir 

mengalami penurunan. Tingkat pendapatan semakin menurun karena 

berkurangnya aktivitas pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan berpengaruh pada 

besarnya pengeluaran. 

Saran yang dianjurkan yaitu untuk rumah tangga terdampak banjir yang 

berdekatan dengan daerah aliran sungai utama, alangkah baiknya penanggulangan 

banjir  dilakukan sebelum terjadi banjir. Hal ini dikarenakan lebih berpotensi 

dampak banjir kategori tinggi. Anggota rumah tangga perlu meningkatkan 

kesadaran pentingnya fungsi lingkungan terhadap penanggulangan banjir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 

dampak lingkungan. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan dapat 

diminimalisir kerugiannya melalui upaya kesiapsiagaan,  kesiapsiagaan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI 

No. 24 Tahun 2007). 

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada 

setiap datangnya musim penghujan. Iklim di Kabupaten Pati sama dengan iklim-

iklim yang ada di daerah Indonesia lainnya yaitu beriklim tropis, dan hanya 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan dengan bulan basah 

umumnya lebih banyak daripada bulan kering, dengan temperatur terendah 23
o 

C 

dan tertinggi 39
o 

C. Sedangkan menurut data BMKG Kabupaten Pati, rata-rata 

memiliki curah hujan sebanyak 1.002 mm dengan 91 hari hujan. Sehingga di 

Kabupaten Pati dari awal  Januari s/d akhir Februari dengan curah hujan sangat 

tinggi mengalami bencana banjir (BPBD Kabupaten Pati, 2014). 



 
 

 

2 

Bencana banjir yang cukup besar mempengaruhi kondisi masyarakat 

dalam aspek sosial ekonomi khususnya untuk wilayah sekitar Kabupaten Pati. 

Secara umum banjir yang terjadi  selalu menimbulkan kerugian  bagi mereka yang 

terkena banjir baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian akibat 

banjir akan dialami langsung oleh mereka yang rumah atau lingkungannya terkena 

air banjir. Jika banjir berlangsung lama akan sangat merugikan karena aktivitas 

akan banyak terganggu. Segala aktivitas tidak nyaman dan lingkungan menjadi 

kotor yang berdampak kurangnya sarana air bersih dan berbagai penyakit mudah 

sekali menjangkiti warga yang terserang banjir. 

 Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian berkembang menjadi 

suatu masalah bencana, jika air melimpahannya mengganggu kehidupan, 

penghidupan dan keselamatan manusia (Setyowati, 2010:76). Risiko yang 

ditimbulkan bencana banjir  tidak hanya memberikan dampak di daerah dimana 

kegiatan tersebut berlangsung, tetapi juga akan menimbulkan dampak di daerah 

hilir, seperti halnya penurunan kapasitas tampung waduk dan pendangkalan 

sungai dan saluran-saluran irigasi yang pada gilirannya.  Peristiwa banjir yang 

terjadi disebabkan oleh debit air sungai yang besarnya lebih dari biasanya akibat 

dapat meningkatkan risiko banjir (Asdak, 2010:12).  

Dampak banjir memang luar biasa, rumah bisa rusak gara-gara terendam 

banjir. Barang-barang  perabotan rumah tangga jika tidak segera diselamatkan 

bisa hanyut dan rusak pula, yang lebih parah jika penduduk yang memiliki usaha 

rumahan bisa terganggu aktivitas produksinya sehingga mengakibatkan kerugian. 

Masyarakat juga berpandangan tentang kompleksnya dampak yang diakibatkan 
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oleh suatu bencana, tidak hanya mencakup pada kerugian fisik material tetapi juga 

mencakup permasalahan sosial psikologis bagi mereka yang menjadi korban 

bencana (http://www.google.id/dampakyangditimbulkanbanjir.html) diakses pada 

22 September 2014 pukul 10.00 wib. 

Mekanisme kerusakan akibat banjir seperti genangan dan aliran air dengan 

tekanan mekanis  air mengalir cepat. Arus bergerak atau bergejolak dapat 

meruntuhkan dan menghanyutkan orang-orang dan binatang di kedalaman air 

yang relatif dangkal saja. Puing - puing yang terbawa oleh air juga merusak dan 

melukai. Bangunan-bangunan rusak oleh karena pondasi-pondasi yang tergrogoti 

oleh air dan tiang-tiang penyangga. Lumpur, minyak dan polutan-polutan lain 

yang terbawa oleh air menjadi tertimbun dan merusak tanaman pangan dan isi-isin 

bangunan. Banjir merusak sistem–sistem pembuangan kotoran, mengakibatkan 

polusi terhadap tempat–tempat persediaan air dan bisa menyebarkan penyakit. 

Kejenuhan tanah bisa  menyebabkan tanah longsor atau rusak (Coburn,et al., 1994 

dalam Setyowati, 2010:17). 

Dari mekanis kerusakan banjir di atas, dampak dari banjir yang melanda 

Kabupaten Pati ini menyebabkan daerah daerah pedesaan mengalami beberapa 

kerugian khusus di aspek sosial ekonomi.  

Disini peneliti tertarik  mengkaji kondisi rumah tangga pasca banjir yang 

terjadi diwilayah Kecamatan Juwana, yang diharapkan dapat menganalisis dan 

menilai perubahan sosial ekonomi pasca banjir yang terjadi di wilayah yang telah 

terkena bencana banjir, dikarenakan bencana banjir pada periode tahun 2014 

daerah yang paling banyak dan besar mengalami kerugian dampak banjir yang 

http://www.google.id/dampakyangditimbulkanbanjir.html
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dialami adalah Kecamatan Juwana. Bencana ini banyak menyebabkan kerugian 

dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi ( BPBD Kabupaten Pati, 2014). 

Berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

”Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir di  Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana sebaran lokasi terdampak banjir di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati Tahun 2014? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebelum dan sesudah   

terjadi banjir? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui sebaran lokasi terdampak banjir di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati dengan menganalisis data banjir. 

2. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi rumah tangga  pasca banjir yang 

melanda Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan 

keilmuan dan pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi pasca bencana 

banjir. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan media informasi 

pemerintah daerah dalam aspek sosial ekonomi rumah tangga pasca 

banjir. 

1.5. Batasan Istilah 

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berpikir serta menghindari salah tafsir 

maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, 

Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, 

adapun istilah yang harus dijelaskan dalam penegasan istilah ini adalah sebagai 

berikut 

1. Sosial Ekonomi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu 

yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi, 

manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat 

hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial 

sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat 

(KBBI,1996:958). 

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu 

“oikos”yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, 

aturan,hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan 
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pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan 

perdagangan (KBBI,1996:251). 

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, dan lain-lain. Kondisi sosial ekonomi disini juga dimaksudkan 

tentang hal hal yang berkenaan dimasyarakat termasuk kegiatan sosial 

dimasyarakat seperti jaringan kekerabatan antar masyarakat dan kondisi ekonomi 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. 

2. Bencana Banjir  

Bencana banjir merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

terjadi di alam dimana air menggenang pada dataran rendah akibat dari 

ketidakmampuan sungai menampung air. Kondisi Pasca banjir disini menjelaskan 

keadaan dan perubahan apa saja yang terjadi setelah bencana banjir melanda dan 

merusak berlangsungnya kehidupan masyarakat. Banjir sering mengakibatkan 

kerusakan kerusakan baik berupa bangunan seperti  rumah dan pertokoan yang 

dibangun di dataran banjir. Meskipun kerusakan akibat banjir dapat dihindari 

salah satunya dengan cara pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, 

masyarakat lebih memilih menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah 

dengan alasan alasan tertentu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka didalam penelitian ini meliputi kondisi fisik, kondisi sosial, 

kondisi ekonomi, pengertian bencana, bencana banjir, sosial ekonomi rumah 

tangga pasca banjir dan ulasannya dapat dilihat sebagai berikut. 

2.1.      Kondisi Fisik 

Kondisi fisik dari segi fisik rumah merupakan suatu bangunan tempat 

kembali dari berpergian, bekerja, tempat tidur dan beristirahat memulihkan 

kondisi fisik dan mental yang letih dari melaksanakan tugas sehari-hari. Secara 

fisik rumah itu sendiri harus sesuai dengan organisasi keluarga, sehat, aman dan 

nyaman. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah dan membina rasa 

kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan 

menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial 

(Azwar, 1996; Mukono, 2000: 11). Berdasarkan kondisi fisik bangunan dapat 

digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1) rumah permanen, memiliki ciri dinding 

bangunannya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan 

genteng; 2) rumah semi-permanen, memiliki ciri dindingnya setengah tembok dan 

setengah bambu, atapnya terbuat dari genteng maupun seng atau asbes, banyak 

dijumpai pada gang-gang kecil; 3) rumah non-permanen, ciri rumahnya 

berdinding kayu, bambu,dan tidak berlantai, atap rumahnya dari seng maupun 

asbes.  

Bencana banjir juga merugikan secara fisik dalam lingkungan daerah 

terkena banjir. Kondisi fisik yang meliputi berbagai macam sarana prasarana yang 
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ada di lingkungan masyarakat, sebagai contoh sarana fisik bencana seperti 

embung,waduk buatan, sumur resapan yang menunjang penanganan bencana 

banjir juga mengalami kerugian yang diakibatkan bencana banjir yang merusak 

lingkungan. Dampak banjir secara fisik juga berupa kerusakan pada sarana-sarana 

umum, kantor-kantor pelayanan publik. Kondisi fisik seperti inilah yang 

berpengaruh pada berlangsungnya aktivitas masyarakat pasca bencana banjir. 

(http:// bnpd.go.id/dampak banjir html) diakses pada 22 September 2014 pukul 

10.00 wib. 

Bangunan fisik yang mengalami kerugian pasca bencana banjir antara lain 

rusaknya sarana prasarana publik dimasyarakat, fasilitas- fasilitas umum baik 

yang tergenang banjir maupun rusak akibat deras nya arus banjir, kerusakan 

lingkungan yang di alami masyarakat baik umum maupun secara individu (http:// 

bnpd.go.id/kebijakan penanggulangan banjir html) diakses pada 21 September 

2014 pukul 11.00 wib. 

2.2.  Kondisi Sosial  

Kondisi sosial yang dimaksudkan adalah suatu keadaan atau perubahan 

yang terjadi pasca bencana banjir. Perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat 

atau suatu struktur sosial. Struktur sosial  merupakan keseluruhan atau hubungan 

yang terdapat dan terkait dengan unsur unsur pokok sosial itu sendiri, yaitu 

lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial khususnya disini lapisan sosial  

pada masyakat yang mengalami dampak banjir. Dampak Bencana Banjir akan 

terjadi pada beberapa aspek dengan tingkat kerusakan berat salah satunya pada 
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aspek sosial antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-

luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan aktivitas jaringan 

kekerabatan terganggu  (Mistra, 2007:19). 

 Kondisi sosial juga memengaruhi proses sosial dalam kehidupan 

masyarakat. Proses sosial merupakan proses interaksi antar komponen masyarakat 

dari waktu ke waktu hingga mewujudkan perubahan. Proses sosial  yang 

terganggu karena perubahan sosial yang diakibatkan bencana itu sendiri 

berpengaruh pada berlangsungnya kegiatan sosial kehidupan bersama dalam 

masyarakat misalnya berpengaruh pada ekonomi terhadap politik, ekonomi 

terhadap agama dan sebagainya. 

Masalah sosial timbul  dari kekurangan dalam diri manusia atau suatu 

kelompok sosial yang bersumber pada faktor berikut, 1) ekonomis, misalnya 

kemiskinan, pengangguran, dan bencana alam; 2) biologis, misalnya penyakit 

menular dan wabah; 3) psikologis, misalnya penyakit syaraf, bunuh diri, dan 

disorganisasi jiwa; 4) kebudayaan, misalnya kejahatan, perceraian, kenakalan 

remaja, konflik etnis dan konflik agama (Yudhistira, 2006:13). 

Dilihat dari faktor masalah sosial, dalam aspek sosial terganggunya aktivitas 

pendidikan merupakan tragedi yang sangat memprihatinkan mengingat 

pendidikan  mencerdaskan dan membudayakan kehidupan bangsa. Terganggunya 

aktivitas pendidikan akan membawa dampak perilaku masyarakat menjadi 

menurun karena ketidaktahuan makna dari pentingnya arti lingkungan. Sekaligus 

membawa dampak buruk pada psikologi seorang jika mengalami dampak bencana 

yang serius (abdulghofarismail.blgspot.com/kebijakan penanggulangan banjir) 

diakses pada 21 September 2014 pukul 22.00 wib. 
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2.3. Kondisi Ekonomi 

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dan hubungan atau 

interaksi sosial maupun ekonomi, baik itu secara antar individu maupun kelompok 

sdalam masyarakat. Masing masing individu mempunyai kebutuhan berbeda beda 

dalam suatu masyarakat dan mepunyai upaya tersendiri pula dalam 

pemenuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya butuh proses 

dalam pembentukan lembaga dan kelompok sosial masyarakat. Dalam pemenuhan 

kebutuhan dan mengatur dibidang perekonomian dan melakukan kegiatan 

ekonomi biasanya didalam suatu kelompok sosial masyarakat terdapat suatu 

lembaga sosial yang mengaturnya (Imam supardi, 1994 :12 ). 

Kondisi ekonomi yang dimaksudkan adalah suatu keadaan dalam aspek 

ekonomi setelah bencana banjir datang di sekitar wilayah Kabupaten Pati, selain 

dampak dalam aspek sosial juga berpengaruh atau timbal balik ke dalam aspek 

ekonomi masyarakat yang terkena bencana banjir. Bencana banjir yang 

mengakibatkan kerugian dari aspek ekonomi di masyarakat berpengaruh dalam 

keberlangsungan kehidupan bersama. Dampak Bencana Banjir akan terjadi pada 

beberapa aspek dengan tingkat kerusakan berat salah satunya pada aspek 

ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar 

tradisional, kerusakan, hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya 

perekonomian masyarakat ( Mistra, 2007: 21). 
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2.4.   Bencana  

Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 

menyebutkan bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menganggu oleh faktor alam atau faktor non-alam  maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI No. 

24 Tahun 2007). 

Definisi lain international Strategy for disaster Reduction (UNISDR-

2002:24) adalah : 

  “A serious disruption of the functioning of a community or a society 

causing widespread human, material, economi or environmental lossed which 

exceed the ability of the affected community /society to cope using its own 

resources”.Atau: 

 

 “Suatu peristiwa yang berdampakserius terhadap fungsi suatu komunitas 

atau masyarakat yang menyebabkan hilanganya jiwa manusia, harta benda dan 

kerusakan lingkungan, peristiwa ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan 

segala sumber dayanya”.  

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana disebutkan di 

atas, dapat digeneralisasikan bahwa dapat disebut “bencana” harus dipenuhi 

beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut, 1) ada peristiwa; 2) terjadi karena faktor 

faktor alam atau karena ulah manusia; 3) terjadi secara tiba-tiba (sudden) akan 

tetapi dapat juga terjadi secara berlahan-lahan/ bertahap (slow); 4) menimbulkan 

hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan 

lingkungan, dan lain-lain; 5) berada diluar kemampuan manusia untuk 

menanggulangi (Nurjanah, dkk, 2011:10-11). 
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Peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh 

kegiatan manusia, baru dapat disebut bencana ketika masyarakat/ manusia yang 

terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulanginya. Selama 

ini bencana merupakan suatu peristiwa yang mengandung bahaya maupun 

kerentanan yang dipicu oleh berbagai factor sehingga menimbulkan resiko yang 

merugikan bagi manusia. Proses terjadinya bencana dapat dilihat pada diagram 

berikut 

 

 

 

 

 

                    Sumber: Nurjanah, dkk, 2011 

Gambar 2.1 Proses Terjadinya Bencana 

Melalui proses tersebut diketahui bahwa bencana terjadi setelah melalui 

proses dan memenuhi unsur-unsur atau kriteria (Nurjanah, dkk, 2011:13-18): 

a. Bahaya 

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi 

mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. 
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b. Kerentanan 

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas dari masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bahaya. Tingkat kerentanan merupakan suatu hal penting untuk diketahui sebagai 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana 

baru akan terjadi apabila bahaya terjadi pada kondisi yang rentan, seperti yang 

dikemukakan dalam (Nurjanah, dkk, 2011:16). 

c. Risiko Bencana 

Risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan 

ancaman bahaya yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat 

tetapi karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan 

roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal. Sedangkan tingkat 

kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi 

ancaman tersebut semakin meningkat. 

2.5. Bencana Banjir 

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal 

sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan 

rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi 

diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak 

sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan 

yang ada tidak mampu akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya-

tampung sistem pengaliran air di maksud tidak selamanya sama, akan tetapi 
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berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah-

manusia, tersubat sampah serta hambatan lainnya (Kodoatie, 2010:45). 

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga 

menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit pasokan air yang masuk ke 

dalam sistem aliran menjadi tinggi melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi 

pemicu terjadinya erosi pada lahan curam. Hal ini menyebabkan terjadinya 

sedimentasi sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya 

daerah resapan air juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. 

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat 

resapan air ke dalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang 

tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk 

ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan 

mengakibatkan banjir (Nurjanah, dkk, 2011:24). 

Banjir merupakan satu bahaya alam yang terjadi di alam ini dimana air 

menggenang lahan-lahan rendah di sekitar sungai sebagai akibat ketidakmampuan 

alur sungai menampung dan mengalirkan air, sehingga meluap keluar melampui 

tanggul dan mengenai daerah sekitarnya. Dampak dari bencana banjir 

mengakibatkan suatu peristiwa seperti banyaknya yang terkena genangan dan 

dihayutkan oleh air yang terjadi di alam dimana air menggenang lahan-lahan 

rendah akibat dari ketidakmampuan sungai menampung air dan mengakibatkan 

korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis 

(Nurjanah, dkk, 2011: 22). 
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Akibat bencana banjir mempunyai pengaruh yang sangat banyak terhadap 

segi sosial ekonomi masyarakat. Rusaknya rumah berserta ekologinya sangat 

mudah terlihat pada saat banjir berlangsung. Belum lagi, rusaknya sarana dan 

prasarana umum, memutus jalur transportasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, 

bisa memadamkan listrik, mencemari lingkungan, mendatangkan masalah 

kesehatan, menggangu  perekonomian dan dampak lain sosial yang dirugikan 

akibat bencana banjir. Dampak-dampak ini harus dilihat secara holistis untuk 

melakukan antisipasi terhadap bencana yang terjadi,  termasuk bencana banjir 

tentunya. Dampak tersebut tentunya mempengaruhi kodisi sosial ekonomi dan 

ekologi sekitarnya dari jaringan infrastruktur, sektor perikanan,peternakan dan 

pertanian (Setyowati, 2010: 17). 

Bencana banjir hampir setiap musim melanda Indonesia. Berdasarkan nilai 

kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang 

cukup. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam 

berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. 

Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan 

lahan yang tidak tepat. Akibat yang ditimbulkan banjir dampak fisik adalah 

kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang 

disebabkan oleh banjir. Dampak sosial mencakup kematian, risiko kesehatan, 

trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan 

(anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah), terganggunya aktifitas kantor pelayanan 

publik, kekurangan makanan, energi, air, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. 

Dampak ekonomi mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi 
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(orang tidak dapat pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas 

terhambat, dan lain-lain). Dampak lingkungan mencakup pencemaran air (oleh 

bahan pencemar yang dibawa oleh banjir atau tumbuhan disekitar sungai yang 

rusak akibat terbawa banjir) (Mistra, 2007: 11).  

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat 

dipanen dan meluluh lantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak 

fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan 

menelan korban jiwa.Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan 

pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat 

dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas 

tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan daerah, 

terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak.  

Banjir tidak hanya membawa kerugian yang bersifat material tetapi juga kerugian 

nonmaterial, antara lain kerawanan sosial, wabah penyakit, menurunnya 

kenyamanan lingkungan, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat 

kegiatan perekonomian mereka terhambat ( Kodoatie, 2010:20). 

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap 

tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat 

diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural 

approach), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di 

Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan baik saat bencana terjadi 

maupun sesudah banjir. Partisipasi masyarakat harus dilakukan secara 

terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif. 
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2.6.   Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir 

Kondisi Sosial ekononomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur 

secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur 

masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh si pembawa status. Tingkat sosial merupakan faktor non 

ekonomis seperti budaya, pendidikan, umur dan jenis kelamin, sedangkan tingklat 

ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi (Melly 

Dalam Susanto, 1984:120). 

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung 

pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti 

sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian 

bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Rumah tangga adalah lembaga dimana di 

dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan 

dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda sedangkan rumah tangga 

secara definitif, karena rumah tangga tidak pasti tidak mengikut sertakan 

keponakan, pembantu dsb (http:// www.wordprees.com/definisirumahtangga) 

diakses pada 9 Maret 2015 pukul 11.00 wib . 

Bencana alam banjir yang terjadi di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 

merupakan salah satu bencana alam yang menimbulkan kerugian walaupun pada 

kenyataannya tidak ada korban nyawa dalam peristiwa tersebut. Tetapi memiliki 

dampak yang berarti dalam perubahan sosial ekonomi di kalangan masyarakat 

yang bermukim sekitar daerah terdampak banjir. Keadaan sudah berbeda sebelum 

dan sesudah banjir baik dalam sosial ekonomi rumah tangga. Dampak yang 

ditimbulkan dalam kehidupan sosial ekonomi lebih dominan pada jaringan 

http://www.wordprees.com/definisirumahtangga
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kekerabatan pada kegiatan masyarakat, pendapatan serta kepemilikan rumah 

tangga. Kepala rumah tangga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk 

mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan dengan 

peringatan bencana dini untuk itu diperlukan latihan/simulasi bencana yang harus 

dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimaan menyelamatkan 

diri pada waktu tertentu sesuai dengan lokasi banjir. 

Tindakan-tindakan pasca banjir yang dapat dilakukan rumah tangga adalah, 

1) bersihkan lingkungan tempat tinggal, kumpulkan dan buanglah sampah yang 

terbawa arus air ke dalam lubang dihalaman rumah/atau ketempat sampah. 

Bersihkan lantai & dinding didalam rumah bersihkan dengan cairan desinfektan; 

2) air sumur atau air keran yang berpotensi terkontaminasi, sebaiknya tidak 

digunakan dulu, meskipun akan dimasak/ direbus dulu sebelum digunakan; 3) 

pake pelindung yang beralas keras (sandal/sepatu) apabila berjalan dalam 

genangan air; 4) buanglah makanan yang telah terkontaminasi; 5) obati luka yang 

terbuka dengan plester tahan air; 6) cucilah tangan dengan sabun sebelum atau 

sesudah makan; 7) laranglah anak anda bermain didaerah banjir (http:// 

www.DepkesRI.com/tindakanrumatanggapascabanjir) diakses 10 Maret pukul 

8.00 wib. 

http://www.depkesri.com/tindakanrumatanggapascabanjir
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2.7. Penelitian Terdahulu Terkait Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Bencana Banjir 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu terkait Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir 

No. Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. 

Pengaruh penyuluhan 

tentang kesiapsiagaan 

bencana banjir 

terhadap pengetahuan 

dan sikap kepala 

keluarga di Desa 

Romang Tangaya 

Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala 

Kota Makassar. 

Muhammad 

Irfan Djafar, 

Farid Nur 

Mantu, 

Ilham Jaya 

Patellongi 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

penyuluhan tentang 

banjir terhadap 

tingkat pengetahuan 

dan sikap kepada 

keluarga. 

Metode 

observasional 

dengan rangcangan 

desaim one group 

pre test post test 

 

Tingkat 

pengetahuan dan 

sikap Kepala 

Keluarga 

Secara statistik terdapat pengaruh penyuluhan 

tentang kesiapsiagaan banjir terhadap pengetahuan 

dan sikap kepala keluarga dalam mengahadapi 

banjir dengan nilai signifikan p=0,000. Tingkat 

pengetahuan dan sikap kepala keluarga sebelum 

diberikan penyuluhan moyaritas dengan kategori 

kurang yakni sebesar 56,8% dean 54,1%. 

2 

Bencana dan 

Penanggulangnya 

Tinjauan Dari Aspek 

Sosiologis 

Syamsul 

Maarif 

Untuk mengetahui 

bagaimana 

masyarakat korban 

banjir di 

permukiman kumuh 

melakukan mitigasi 

atas banjir yang 

terjadi ditengah 

segala 

keterbatasannya. 

Metode deskriptif 

kuantitatif yaitu 

dengan 

menggunakan 

teknik tabulasi 

silang dan 

deskriptif kualitatif 

 Karasteristik masyarakat yang dilihat dari kondisi 

ekonomi, status rumah dan lama tinggal 

mempunyai keterkaitan dengan tindakan mitigasi 

khususnya terhadap tindakan penyesuaian bangunan 

dan self helping. Namun hubungan tersebut tidak 

begitu erat karena tin10dakan tersebut juga 

dipengaruhi oleh hal lain seperti faktor kondisi 

lingkungan dan kondisi banjir. Karakter korban 

tidak mempengaruhi peran serta korban untuk 

bermitigasi. Akan tetapi, aspek peran serta sangat 

berpengaruh dalam tindakan mitigasi untuk skala 

komunal. 
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3. 

Kesiapsiagaan dalam 

mengantisipasi 

bencana di 

perpustakaan dan pusat 

arsip 

 

 

Apallidya 

Sitepu, Cut 

Armansyah, 

Rina S. 

Saary, ndan 

Rochani 

Nani 

Rahayu 

Untuk 

meminimalisir 

dampak terjadinya 

bencana banjir 

Membuat langkah-

langkah dalam 

mengahdapi 

bencana banjir 

Tindakan 

kesiapsiagaan 

bencana banjir 

Meningkatkan pengatahuan masyarakat dalam 

menghadapi bencana banjir sehingga dampak yang 

ditimbulkan akibat bencana banjir dapat 

diminimalisir kejadiannya. 

4. 

Coping with floods in 

the city of Dresden, 

Germany  

Heidi 

Kreibich, 

Annegret H. 

Thieken 

Untuk mendapatkan 

pandangan yang 

komprehensif dari 

situasi pengelolaan 

banjir 

Wawancara pribadi 

yang dilakukan 

para ahli dari pihak 

terwenang tingkat 

administrasi yang 

berbeda. 

Tingkat 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap 

bencana banjir 

Kesadaran risiko banjir dan kesiapsiagaan banjir 

dari rumah tangga di Dresden dapat dikatakan 

rendah. Dapat dibuktikan dengan saluran genangan 

sungai Elbe belum terpelihata dengan baik. Hanya 

13% rumah tangga telah melakukan pembangunan 

tindakan pencegahan. 

5. 

The missing link 

between flood risk 

awareness and 

preparedness: findings 

from case studies in an 

Alpine Region 

Anna 

Scolobig’ 

B. De 

Marchi’ M. 

Borga 

Untuk mendapatkan 

kesadaran penduduk 

yang tinggal di 

daerah rawan banjir 

guna mengurangi 

risiko akibat dari 

bencana banjir 

Wawancara dan 

focus group  

Tingkat  

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 

bencana banjir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk 

merasa sedikit khawatir tentang risiko banjir dan 

siap untuk menghadapi kejadian banjir. 

6. 

Risk assessment, 

emergency 

preparedness and 

response to hazards: 

the case of the 1997 

red river flood, Canada 

C. EMDAD 

HAQUE 

Untuk mendapatkan 

kesiapan dan respon 

terhadap bahaya 

Wawancara semi-

terstruktur 

Tingkat 

kesiapsiagaan 

dan tanggapan 

terhadap 

keadaan darurat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-

langkah mitigasi banjir baik dari segi pengaruh 

struktur kontrol dan intervensi kelembagaan untuk 

evakuasi darurat, tidak sepenuhnya efektif untuk 

menjamin kesejahteraan dan kepuasan penduduk 

daratan banjir. 
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7. 

 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pengurangan 

Resiko Bencana 

 

 

 

 

Erman  

Mawardi, 

Asep 

Sulaeman 

Merangcang model 

kesiapsiagaan 

bencana banjir dan 

mengetahui respon 

masyarakat terhadap 

model kesiapsiagaan 

bencana banjir 

Observasi, 

dokumentasi, 

wawancara, FGD, 

dan angket 

Kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana banjir 

Hasil penelitian berupa model kesiapsiagaan dan 

respon masyarakat terhadap model kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana banjir. 

8 

Kondisi Sosial 

Ekonomi Rumah 

Tangga Pasca Banjir 

Di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati 

Eva Evita Mengetahui sebaran 

lokasi tedampak 

banjir dan 

mengetahui kondisi 

sosial ekonomi 

rumah tangga pasca 

banjir yang melanda 

Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati 

Observasi,dokume

ntasi,  wawancara, 

dan angket 

Kondisi sosial 

ekonomi rumah 

tangga pasca 

banjir  

Hasil penelitian berupa distribusi  spasial peta 

lokasi terdampak banjir dan kondisi sosial ekonomi 

rumah tangga pasca banjir di desa lokasi terdampak 

banjir dengan kategori tinggi desa jepuro, kategori 

sedang desa pajeksaan, dan kategori rendah desa 

bakaran wetan. Kondisi sosial rumah tangga pasca 

banjir dilihat dari tingkat rutinitas kegiatan sosial 

rumah tangga pasca bencana banjir melanda 

sedangkan kondisi ekonomi dilihat dari pengeluaran 

dan pendapatan pasca banjir. 
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2.8. Kerangka Berpikir 

Sosial ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur 

secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur 

masyarakat. Sedangkan, rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang 

yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya 

tinggal bersama. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi, 

sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan 

lain sebagainya. 

 Bencana banjir mengakibatkan pengaruh yang sangat banyak terhadap segi 

sosial ekonomi masyarakat. Rusaknya rumah berserta ekologinya sangat mudah 

terlihat pada saat banjir berlangsung. Belum lagi, rusaknya sarana dan prasarana 

umum, memutus jalur transportasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa 

memadamkan listrik, mencemari lingkungan, mendatangkan masalah kesehatan, 

menggangu  perekonomian dan dampak lain sosial yang dirugikan akibat bencana 

banjir, dilihat secara holistis untuk melakukan antisipasi terhadap bencana yang 

terjadi,  termasuk bencana banjir tentunya. Dampak tersebut tentunya 

mempengaruhi kodisi sosial ekonomi dan ekologi sekitarnya dari jaringan 

infrastruktur, sektor perikanan, peternakan dan pertanian. Bisa dilihat kerangka 

berfikir di Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

Bencana banjir 

Daerah yang terkena banjir  

Kondisi fisik, kondisi, sosial, 

kondisi ekonomi 

 

1.Akibat Bencana Banjir    

2.Masyarakat yang terkena banjir 

3. Faktor pengaruh sosial ekonomi 

Mengidentifikasi Akibat Bencana 

banjir 

1.sebaran lokasi 

2.Kondisi pasca banjir 

3. Kondisi Sosial ekonomi rumah 

tangga 

Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Banjir di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha terbagi menjadi 21 

kecamatan yang terdiri dari 401 desa dan 5 kelurahan 1.106 dukuh serta 1.474 

RW dan 7.524 RT. Salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang terkena 

banjir paling tinggi di tahun 2014 adalah Kecamatan Juwana. Sehingga lokasi 

penelitian berada di Kecamatan Juwana. 

Kecamatan Juwana terletak dua belas kilo meter arah timur dari kota Pati. 

Kecamatan Juwana memiliki batas wilayah di sebelah utara dibatasi laut Jawa, 

sebelah Timur dibatasi Kecamatan Batangan, sebelah selatan dibatasi Kecamatan  

Jakenan dan Kecamatan Pati, sedangkan sebelah barat dibatasi Kecamatan 

Wedarijaksa. 

3.2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). 

Populasi penelitian ini yaitu rumah tangga yang menjadi korban bencana 

banjir, jumlah  905 rumah tangga terkena banjir (BPBD Kabupaten Pati 

2014) 

2. Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili 

suatu populasi (Tika, 2005:24). Dalam penelitian ini penentuan sampel 

diambil dari beberapa metode, diantaranya. 
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a. Sampel purposive,  

Sampel purposive yaitu sampel yang dipilih dengan pertimbangan 

mendalam dan diyakini oleh peneliti sebagai perwakilan dari suatu populasi 

(Yunus, 2010:302). Metode tersebut digunakan untuk menentukan lokasi 

penelitian. Penentuan lokasi didasarkan atas tingkatan kelas dampak banjir 

tersebut didapat melalui penentuan parameter yang disajikan pada sub-bab 4 

mengenai hasil penelitian dampak bencana. Dampak bencana banjir dibagi 

menjadi tiga kelas dengan interval yang berbeda-beda. Data hasil olahan 

penentuan parameter dampak bencana banjir disajikan pada lampiran. Dampak 

bencana banjir pada  kelas rendah mencakup 24 desa/ kelurahan, kelas sedang 

mencakup 3 desa dan untuk dampak bencana banjir pada kelas tinggi hanya ada 

dua desa yaitu Desa Jepuro dan Desa Kedungpancing di Kecamatan Juwana. 

Masing-masing kelas di ambil satu desa/ kelurahan sebagai lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian tersebut meliputi Desa Jepuro mewakili kelas tiga 

pada tingkat tinggi dengan luas wilayah 8,5 Ha dan penduduk terdampak banjir 

sebanyak 198 kk/Ha, Desa Pajeksaan mewakili kelas dua pada tingkat sedang  

dengan luas wilayah 16,5 Ha dan penduduk terdampak banjir sebanyak 345 

kk/Ha, Desa Bakaran Wetan mewakili kelas satu pada tingkatan rendah dengan 

luas wilayah 629,54 Ha dan penduduk terdampak banjir 362 kk/Ha. Lokasi 

penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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Besarnya sampel dari masing-masing lokasi penelitian sebesar 30 rumah tangga 

yang terdampak banjir. Sehingga total keseluruhan ada 90 responden yang 

mewakili dari masing-masing rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai 

pembagian sampel dari masing-masing lokasi penelitian telah disajikan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel Responden Rumah Tangga Terkena Banjir di 

Kecamatan Juwana Tahun 2014 

No. Desa Populasi Sampel 

1. Jepuro 198 30 

2. Pajeksaan 345 30 

3. Bakaran wetan 362 30 

Jumlah 905 90 

Sumber : Analisis Hasil Penelitian, 2014 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 2010:159). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, terdiri dari 2 variabel sebagai 

berikut. 

1. kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir variabel bebasnya adalah 

kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebelum terjadi banjir. Dengan sub-

variabel berupa kondisi fisik (kondisi rumah, sekitar rumah (lingkungan, 
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pepohonan, tanaman), kondisi ternak dan perikanan, kondisi alat transportasi, 

kondisi alam (persawahan dan perkebunan), kondisi sosial seperti jaringan 

kekerabatan, kondisi ekonomi seperti mata pencaharian, kondisi  secara 

financial, kondisi psikologis, a) kondisi sosial, sub-variabel kondisi sosial 

dalam penelitian ini merupakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan 

secara rutin (harian) oleh penduduk terdampak banjir di Kecamatan Juwana 

sebelum terjadi banjir, b) kondisi ekonomi, sub-variabel kondisi ekonomi 

dalam penelitian ini merupakan informasi tentang mata pencaharian, 

kepemilikan harta benda, pendapatan dan pengeluaran penduduk terdampak 

banjir di Kecamatan Juwana sebelum terjadi banjir. 

2. Kondisi pasca banjr merupakan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi rumah 

tangga terdampak setelah terjadi banjir.  

3.4. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini ada 

dua sumber data yaitu 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data langsung dari subyek penelitian.Data 

primer dalam penelitian ini berupa data mengenai profil rumah tangga korban 

banjir, kepemilikan rumah tangga korban banjir, dan kondisi sosial ekonomi pasca 

banjir. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket dimasing-

masing anggota rumah tangga korban banjir yang menjadi seorang responden 

dengan dihadiri peneliti dalam pengisian angket tersebut.  
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Data primer juga diperoleh dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai 

pemerintahan yang terdapat di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan di Kantor 

Kecamatan Juwana di Kabupaten Pati mengenai sejauh mana implementasi yang 

telah dilakukan untukmengatasi kondisi pasca banjir, bagaimana pengaruh 

bencana banjir dalam sistem pemerintahan setempat, dan bagaimana pandangan 

pemerintah untuk upaya memperbaiki kondisi pacsa banjir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagaidata fondasi dalam penelitian kondisi 

sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten pati. 

Data skunder yang dibutuhkan berupa jumlah bagian dari rumah tangga baik 

kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga yang mengalami atau menjadi 

korban bencana banjir, jumlah penduduk terdampak banjir, baik menurut KK 

maupun jiwa, aspek aspek terdampak pada bencana banjir tahun 2014 di 

Kabupaten Pati diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Pati. 

Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian, rata-rata anggota rumah, 

luas desa atau kelurahan, luas penggunaan lahan, dan kondisi geografis masing-

masing desa/ kelurahan di kecamatan Juwana di Kabupaten Pati yang terdapat 

dalam kecamatan dalam angka 2013 dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pati.  
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Lebih jelasnya tentang hubungan variabel, data, sumber data, dan subyek 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 

Hubungan Variabel, Data, Sumber Data dan Subyek Penelitian 

 

 

 

No

. 
Variabel Data 

Sumber 

Data 
Subjek 

1. Kondisi 

Fisik 
‐ Kondisi bangunan tempat tinggal sebelum 

dan sesudah terjadi banjir meliputi kondisi: 

 Dinding 

 Atap 

 Lantai 

 Jendela 

 MCK 

 Halaman 

 Kondisi lingkungan sekitar rumah 

Wawancara 

dan 

  Observasi 

 

‐ Rumah 

tangga 

terdampak 

banjir 

2. Kondisi 

Sosial 
‐ Aktivitas sosial yang dilakukan rutin oleh 

rumah tangga terdampak sebelum dan 

sesudah terjadi banjir meliputi aktivitas: 

 Pengajian 

 Arisan 

 PKK 

 Kerja Bakti 

 Musyawarah Desa 

 Silaturahmi antar tetangga 

 Silaturahmi antar saudara 

 Bekerja 

 Wisata 

Wawancara ‐ Rumah 

tangga 

terdampak 

banjir 

3 Kondisi 

Ekonomi 
‐ Kondisi Pendapatan rumah tangga sebelum 

dan sesudah terjadi banjir 

‐ Kondisi Pengeluaran rumah tangga sebelum 

dan sesudah terjadi banjir 

‐ Kondisi kepemilikan harta benda sebelum 

dan sesudah terjadi banjir. 

Angket 

dan 

Wawancara 

Rumah 

tangga 

terdampak 

banjir 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini sangatlah penting, hal ini 

dikarenakan tersedianya data yang di butuhkan menjadikan suatu jawaban dalam 

permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penilitan ini sebagai berikut. 

 

1. Angket (kuesioner) 

Angket merupakan alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar 

pertanyaan, namun diisi sendiri oleh responden (Yunus, 2010:372). Pengisian 

angket didalam penelitian respon kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca 

banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dilakukan sendiri oleh responden 

didalam rumah tangga korban banjir dengan kehadiran peneliti. Metode ini dipilih 

untuk mengumpulkan data primer, yaitu berupa pertanyaan kepada rumah tangga 

korban banjir  mengenai profil responden, kepemilikan aset rumah tangga yang 

terkena banjir , dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

dengan cara menanyakan secara langsung informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

(Yunus, 2010:357). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara berstruktur, 

yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar 

pertanyaan yang kadang-kadang disertai dengan jawaban alternatifnya dengan 

maksud agar pengumpulan data dapat terarah kepada tujuan penelitian dan 

pembuktian hipotesis (Tika, 2005:49-50). 
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Metode tersebut digunakan untuk memperoleh informasi kepada salah satu 

pegawai pemerintahan didalam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) di Kabupaten Patidan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) di Kabupaten Pati tentang bagaimana kondisi daerah pasca terkena 

bencana banjir khusus untuk rumah tangga, upaya dan pandangan pemerintah 

dalam memperbaiki kondisi pasca banjir.  

Pengumpulan Data Skunder, data sekunder adalah data yang diperoleh 

seorang peneliti tidak secara langsung dari  subjek atau objek yang diteliti, tetapi 

melalui pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, 

perpustakaan, arsip perorangan, dan sebagainya (Tika, 2005:60). Data sekunder 

yang dibutuhkan berupa jumlah penduduk menurut kk yang terdampak banjir,  

rata-rata anggota rumah tangga terkena banjir,kerugian akibat bencana banjir yang 

diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  di Kabupaten 

Pati. 

Data luas desa atau kelurahan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, 

jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dan jumlah penduduk menurut 

tingkat pendidikan luas penggunaan lahan, dan kondisi geografis masing-masing 

desa/ kelurahan di kecamatan Juwana di Kabupaten Pati yang terdapat dalam 

kecamatan dalam angka 2013 dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pati.  

 Data keruangan yang dibutuhkan didalam penelitian ini berupa peta 

administrasi tahun 2013 Kecamatan Juwana, peta penggunaan lahan tahun 2013 

Kecamatan Juwana Kaupaten Pati dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
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Kabupaten Pati Tahun 2011-2013 diperoleh dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, peta dan monografi Desa Jepuro 

Kecamatan Juwana, peta dan monografi Desa Pajeksaan Kecamatan Juwana, dan 

peta dan monografi Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana. Data mengenai 

kondisi lahan pertanian di lokasi penelitian didapatkan dari hasil observasi secara 

langsung dilapangan. 

3. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

fenomena yang ada disekitar kita secara mendalam dan mendokumentasikan 

sebagai bukti telah melakukan observasi (Yunus, 2010:376). Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data observasi menggunakan jenis observasi langsung yaitu 

berupa pengamatan tentang kondisi fisik dan kondisi ekonomi. 

3.6. Uji Instrumen 

Kedudukan data di dalam suatu penelitian mempunyai kedudukan yang 

paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data, 

sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya 

data, tergantung dari baik tidaknya instrument pengumpulan data. Instrument 

yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan realibilitas (Arikunto, 

2010:211). 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto, 2010:211). Suatu instrumen 
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dikatakan valid atau sahih manakala mempunyai tingkat validitas yang tinggi, 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 20.Untuk 

pembahasan ini dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan kriteria 

menggunakan r kritis pada taraf signifikansi 0,05 (signifikansi 5% atau 0,05 

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Pada program 

SPSS teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas 

adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). 

Analisis ini digunakan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item 

pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item 

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin 

diungkap. 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: a) jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 

0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid); b) jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) 

maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid)  (http://teorionline.net/analisis-item-korelasi-

item-total/19Des2012). 

Hasil analisis diperoleh dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh 

perhitungan rxy. Pada α = 5% dan n=10 maka diperoleh r tabel 0,549. Jika rxy> r 

http://teorionline.net/analisis-item-korelasi-item-total/19Des2012
http://teorionline.net/analisis-item-korelasi-item-total/19Des2012
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tabel, maka butir soal dikatakan valid. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item instrument memiliki nilai lebih dari 0,549. Maka 

dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan, dengan 

perolehan minimal rxy   0,947  sehingga seluruh butir instrumen tersebut valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data, karena 

instrumen sudah baik (Arikunto, 2010:221). Realibilitas instrumen dalam 

penelitian ini dihitung dengan software SPSS 20 dengan metode Corrected Item-

Total Correlation, yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang 

overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang 

overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). 

Dari output yang dapat dilihat pada lampiran berupa Corrected Item – Total 

Correlation inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan 

dengan nilai r tabel, dari hasil analisis dengan bantuan program SPSS, maka 

diperoleh perhitungan rxy. Pada α = 5% dan n=10 maka diperoleh r tabel 0,549. 

Jika rxy> r tabel, maka butir soal dikatakan valid. Pada α = 5% dan n=10 diperoleh 

r11 tabel = 0,549, dan r11 = 0,952. Karenar11> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

instrument memiliki nilai lebih dari 0,549. Maka dapat disimpulkan bahwa item-
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item tersebut berkorelasi signifikan, sehingga seluruh butir instrumen tersebut 

reliabel. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada lampiran instrumen. 

3.7. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati meliputi tahap pra lapangan, tahap kerja 

lapangan, tahap pasca lapangan, dan tahap penyusunan laporan. Masing-masing 

tahapan penelitian tersebut akan diulas sebagai berikut. 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahapan persiapan merupakan tahapan yang vital, karena pada tahapan ini 

peneliti merancang, mengurus, dan membuat sesuatu yang perlu dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, tahap pra lapangan dimulai dari  membuat dan mengevaluasi 

instrument penelitian. Instrument dalam penelitian ini berupa membuat angket 

(kuesioner), dan sistematika data hasil analisis pada data skunder serta 

menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tahapan 

pra lapangan yang kedua yaitu menentukan lokasi yang akan diteliti. Penentuan 

lokasi tersebut didasarkan pada pengambilan sampel wilayah masing-masing 

kelas kepadatan penduduk agraris, dimana tiap kelas diwakili oleh satu lokasi 

penelitian. 

Tahapan selanjutnya yaitu mengurus surat ijin penelitian yang dimulai dari 

tingkat fakultas. Selanjutnya surat dimasukkan ke tingkat kabupaten melalui 

Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati 

yang merekomendasikan surat dari fakultas kepada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pati untuk disetujui bahwa peneliti boleh 



 

 

 
 

37 

melakukan penelitian dimasing-masing lokasi penelitian. Pihak dinas tersebut 

membuatkan surat rekomendasi untuk masing-masing lokasi penelitian. 

2. Tahap Kerja Lapangan 

Tahap kerja lapangan dimulai dari meminta ijin penelitian dari masing-

masing perangkat di lokasi penelitian. Setelah disetujui, peneliti kemudian 

menanyakan siapa saja yang pantas untuk dijadikan responden. Dimulai dari 

pengumpulan data primer pada tingkat desa. Penelitian di tingkat desa dibantu 

dari pihak perangkat desa. Bantuan tersebut meminta data tentang siapa saja 

pemilik lahan pertanian pangan yang akan dijadikan responden. Setelah diketahui, 

peneliti melakukan penelitian pada satu rumah tangga korban banjir dengan 

memberikan angket untuk diisi dan setelah selesai pengisian angket, rumah tangga 

korban banjir tersebut menunjukkan kediaman rumah tangga korban banjir 

selanjutnya. Hal tersebut dilakukan terus menerus sampai dengan mencapai target 

dari yang diinginkan peneliti yaitu 30 responden.  

Pengumpulan data primer pada tingkat dinas pemerintahan dilakukan pada 

saat jam kerja kantor. Proses tersebut berawal dari permintaan ijin penelitian dan 

ditambah dengan menanyakan siapa responden yang pantas di wawancarai dan 

kesediaan dari responden tersebut untuk meluangkan waktunya. Setelah proses 

tersebut selesai, barulah peneliti melakukan pengumpulan data primer dari pihak 

instansi pemerintahan melalui salah satu dari pejabat maupun pegawai di instansi 

masing-masing. 

 

 



 

 

 
 

38 

3. Tahap Pasca Lapangan 

Data primer yang telah diperoleh kemudian dicek untuk mengetahui 

kelengkapan data berupa memeriksa isi instrument pengumpulan data, mengecek 

macam isian data serta mengelompokkan dengan menggunakan metode tabulasi. 

Data yang sudah di cek, selanjutnya dilakukan input data kedalam software 

microsoft excel untuk memudahkan dan menggabungkan dari masing-masing 

data primer yang diperoleh. Setelah proses penginputan selesai, barulah peneliti 

melakukan analisis dari masing-masing data berdasarkan metode analisis yang 

digunakan dari tiap-tiap tujuan penelitian ini. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dilakukan setelah hasil dan analisis penelitian 

diketahui. Tahap selanjutnya yaitu dengan menyusun laporan dari hasil penelitian 

tersebut. Penyusunan laporan penelitian didasarkan pada buku panduan 

bimbingan, penyusunan, pelaksanaan ujian, dan penilaian skripsi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2014. Penyusunan 

tersebut diperuntukan sebagai syarat ujian skripsi sehingga dalam pengolahan 

kata-kata dan sistematikanya dapat sesuai dengan panduan tersebut. 

3.8. Metode Analisis Data 

Data yang bersifat kuantitatif, diproses dengan beberapa cara antara lain (a) 

dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

prosentase, (b) dijumlahkan  diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susuan 

urut data, untuk selanjutnya dibuat table saja atau diproses lebih lanjut menjadi 

perhitungan kesimpulan atau visualisasi dan dengan bentuk grafik, dengan tujuan 
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agar data ini memudahkan peneliti atau orang lain  memahami hasil penelitian 

(Wahab, 2009:28). Analisis data ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari 

menjawab pertanyaan serta tujuan penelitian yang pertama, kedua dan ketiga. 

Analisis ini digunakan untuk variabel-variabel dengan sebaran-sebaran frekuensi, 

baik dengan angka mutlak maupun dengan presentase. Indikator  dari masing-

masing variabel untuk analisa deskriptif diukur dengan memberikan bobot 

masing-masing kategori. 

Analisis data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini sendiri. Analisis deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis 

kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir di Kecamatan juwana 

Kabupaten Pati. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana 

kondisi social ekonomi rumah tangga sebelum dan sesudah pasca banjir . Analisis 

lokasi terdampak banjir dianalisis menggunakan analisis keruangan. 

Pengertian dari analisis-analisis diatas dapat didefinisikan sebagai berikut. 

1) Deskripsi persentase digunakan untuk menampilkan data-data kuantitatif ke 

dalam kalimat, 2) analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran 

umum tentang data yang telah diperoleh, gambaran umum ini bisa menjadi acuan 

untuk melihat karakteristik data yang telah diperoleh, 3) analisis keruangan 

merupakan suatu metode dalam memahami dan menilai keadaan yang didasarkan 

pada informasi yang mencakup lokasi atau tempat, 

Analisis deskriptif persentase memiliki rangkaian langkah dalam 

menganalisis suatu data. Sebelum data dihitung dengan rumus deskriptif 

persentase, maka terlebih dahulu menghitung skor jawaban tes dari masing-
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masing responden dengan memberikan tingkat skor untuk masing-masing 

jawaban. Berikut ini adalah analisis variabel pengetahuan, penilaian, dan kondisi 

sosial ekonomi rumah tangga pasca banjir.. 

1.  Skoring  

Skoring yaitu memberikan skor pada setiap soal. Pada tahap ini pemberian 

skor akan mempermudah peneliti dalam melakukan penilaian. Adapun kriteria 

pemberian skor mengenai aspek pengetahuan kondisi sosial ekonomi rumah 

tangga pasca banjir adalah adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan kondisi pasca 

banjir (kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi financial, kondisi 

psikologis) dalam pengukuran data, peneliti menggunakan system kategori yang 

dibuat  oleh Rensis Likert, penilaian kuesioner yang digunakan adalah 

berdasarkan skala Likert. Pemberian bobot dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut :  untuk jawaban (a) diberi bobot 4, jawaban (b) diberi bobot 3, jawaban 

(c) diberi bobot 2, Jawaban (d) diberi bobot 1. Sedang kan untuk poin pertanyan 

pendapat responden Rensis Likert, penilaian kuesioner yang digunakan adalah 

berdasarkan skala Likert. Pemberian bobot dilakukan dengan ketentuan, jawaban 

sangat setuju diberi bobot 5,  jawaban setuju diberi bobot 4, jawaban ragu-ragu 

diberi bobot 3, jawaban kurang setuju diberi bobot 2, jawaban tidak setuju diberi 

bobot 1. 

2. Menentukan Parameter 

Penentuan parameter di dalam penelitian kondisi sosial ekonomi rumah 

tangga pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati berupa kondisi sosial 
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ekonomi rumah tangga pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan parameter. 

a. Menentukan skor maksimal 

= jumlah soal x skor maksimal 

b. Menentukan skor minimal  

= jumlah soal x skor minimal 

c. Menghitung rentang nilai 

= skor maksimal – skor minimal 

d. Menentukan kriteria 

Penentuan kriteria dalam penelitian kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan kelas yang akan dibuat. Penduduk terdampak menurut KK 

penentuan kriteria kelas dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

e. Menghitung interval kelas 

=    
       

               
 

f. Parameter 

Menyusun parameter luas wilayah, penduduk terdampak banjir menurut kk 

terdampak dan luas tergenang banjir baik permukiman dan pertanian 

didasarkan atas kriteria yang sudah ditentukan. Dari masing-masing tujuan 

tersebut mengikuti jalur sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh interval 

kelas. 

3. Membuat tabel frekuensi variabel kondisi sosial ekonomi rumah tangga pasca 

banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
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Tabel frekuensi dibuat untuk mempermudah dalam menghitung jumlah frekuensi 

berdasarkan nilai yang diperoleh petani dalam penelitian. Dan untuk mengetahui 

analisis frekuensi menggunakan teknik DP (Deskriptif Persentase) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan : 

P = angka persentase 

F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = jumlah frekuensi banyaknya individu 

(Sudijono, 2012:43) 

4. Deskripsi  

Tabel frekuensi yang telah dibuat berupa tabel kondisi sosial ekonomi 

rumah tangga pasca banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian data 

dideskripsikan. Deskripsi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

membaca dan menyimpulkan dari yang ada pada tabel tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Mengacu pada tujuan penelitian, berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Desa Kedungpancing dan Jepuro merupakan desa terdampak banjir kategori 

tinggi. Dampak banjir mencapai seluruh wilayah desa dengan kedalaman 

genangan air tinggi dan luas wilayah kecil. Desa tersebut berdekatan dengan 

daerah aliran sungai juwana yang menjadi sungai utama sumber terjadinya 

banjir. Desa Doropayung, Bumirejo, dan Pajeksaan merupakan desa terdampak 

banjir kategori sedang. Dampak banjir tidak mencapai seluruh wilayah desa. 

Hal ini disebabkan kedalaman genangan air tinggi dan luas desa-desa tersebut 

memiliki wilayah yang luas, sedangkan 24 desa lainnya yang merupakan desa 

lokasi banjir kategori rendah. 

2. Kondisi pasca banjir, kondisi tempat tinggal rumah tangga di Desa Jepuro dan 

Desa Pajeksaan mengalami kerusakan rendah. Kerusakan terjadi pada jendela 

dan pepohonan sekitar rumah, sedangkan Desa Bakaran Wetan yang dampak 

banjirnya relatif rendah tidak mengalami kerusakan apapun. Kondisi sosial 

rumah tangga sebelum terjadi banjir. Desa Jepuro mengikuti kegiatan sosial 

dengan tingkat rutinitas rata-rata selalu dan sering. Kondisi setelah terjadi 

banjir, kegiatan sosial mengalami perubahan kearah negatif. Aktivitas yang 

terganggu mengakibatkan tingkat rutinitas kegiatan sosial menurun. Berbeda 

dengan kondisi sosial di Desa Jepuro, kondisi sosial Desa Pajeksaan dan  
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Bakaran Wetan mengalami perubahan kearah positif. Kepedulian terhadap 

lingkungan meningkat dan semakin eratnya kekerabatan. Kondisi ekonomi 

rumah tangga pasca banjir  mengalami penurunan. Tingkat pendapatan semakin 

menurun dan berkurangnya aktivitas pekerjaan. Harta benda korban banjir yang 

hilang seperti pakaian dan kebutuhan akan kesehatan mengakibatkan 

pengeluaran semakin meningkat 

 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut. 

Untuk rumah tangga terdampak banjir khusus yang berdekatan dengan daerah 

aliran sungai utama, alangkah baiknya penanggulangan  banjir dilakukan 

sebelum terjadi banjir. Hal ini disebabkan lebih berpotensi terdampak banjir 

kategori tinggi. Anggota rumah tangga perlu meningkatkan kesadaran 

pentingnya fungsi lingkungan, maka penanggulangan  terjadinya banjir akan 

lebih mudah dilakukan. 
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Kepada Yth. 

Ibu.............................. 

Di Desa....................... 

Kecamatan Juwana 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi strata satu, saya Eva Evita mahasiswa Jurusan 

Geografi Pogram studi Geografi Universitas Negeri Semarang bermaksud mengadakan 

penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “ Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga 

Pasca Banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ”. 

Dalam penelitian ini bapak/ibu ditetapkan sebagai responden, oleh karena itu saya 

mohon bantuan bapak/ibu untuk memberi jawaban pada angket ini. Dimana semua materi 

atau isi angket ini semata-mata hanya untuk tujuan studi dan kerahasiaannya yang berkaitan 

dengan isi angket ini akan saya jaga sepenuhnya. 

Atas bantuan dan kerelaan bapak/ibu untuk mengisi angket ini, saya mengucapkan 

terima kasih. 

 

      

 

 Pati, 10 September 2014 

 

     

   Eva Evita 
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Responden No : 

Koordinat X : 

  Y : 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama (jika bersedia) : .............................................................................................  

  

Alamat   : ............................................................................................. 

 

1. Bagaimana karakteristik anggota keluarga ? 

 

 

2. S

eja

k 

kap

an 

bap

ak/ 

ibu 

tin

ggal dirumah ini? ......................................... 

 

3. Apakah bapak/ibu teringat dengan  bencana banjir yang datang diawal tahun 2014 ini? 

..............................................................................................................     

4. Berapa kali banjir yang terjadi ditempat bapak/ibu? 

     ……………………………………………………………………....... 

5. Apakah banjir yang terjadi sampai atau mengenai tempat tinggal bapak/ibu?  

     ………………………………………………………………………... 

6. Apakah bapak/ ibu/ saudara menjadi korban dalam bencana banjir tersebut?  

Ya/Tidak,Jelaskan ..................................................................................... 

 

7. Berapakah jumlah anggota rumah yang menjadi korban dalam bencana banjir tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Anggota keluarga JenisKelamin Umur Pendidikan Pekerjaan 

1. Suami Laki-laki    

2. Istri Perempuan    

3. 

 

Anak ke 1     

Anak ke 2     

Anak ke 3     

Anak ke 4     

Anak ke 5     

Anak ke 6     

Korban Jumlah(orang)  Keterangan 

Sakit   

terluka   

dirawat   

meninggal   

lainnya   



104 
 

 
 

 

 

I. Kondisi Fisik 

 (isilah jawaban tentang kondisi bapak/ibu sebelum dan sesudah terjadi banjir”dengan 

dengan menjawab d dikolom jawaban) 

 

 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Sebelum Sesudah 

1. Kondisi rumah 

 

Bagaiman kondisi tempat tinggal 

bapak/ibu sebelum dan sesudah 

terkena banjir? 

 

a. Dinding 

 

b. Atap 

 

c.  Lantai 

 

d.  Jendela 

 

e. MCK 

 

  

2 Kondisi Sekitar Rumah 

Apakah bapak/ ibu memiliki 

halaman atau pekarangan disekitar 

rumah 

  

3 Pohon 

Apakah disekitar rumah bapak/ibu 

terdapat pohon?jawab dengan 

ada/tidak 

  

4 Berapakah jumlah pepohonan 

didalam sekitar rumah bapak/ibu 

yang sebelum dan sesudah diterjang 

banjir?(Sebutkan nominal jumlah)      

  

5 Tanaman 

Apakah  bapak/ibu menanam 

tanaman disekitar rumah?(jawab 

dengan ada/tidak) 

  

6 Apakah jenis tanaman yang 

bapak/ibu tanam disekitar rumah? 
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II. Kondisi Sosial 

Jaringan Kekerabatan 

(isilah jawaban tentang kondisi bapak/ibu sebelum dan sesudah terjadi banjir”dengan 

menandai tanda silang (X) pada pilihan a,b,c, atau d dikolom jawaban, dengan nilai sering:4 

Kadang:3 Jarang:2 Tidak Pernah : 1) 

7. Apakah bapak/ibu mengikuti 

kegiatan pengajian di lingkungan 

sekitar rumah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

8. Apakah bapak/ibu mengikuti 

kegiatan arisan di lingkungan 

sekitar rumah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

9. Apakah bapak/ibu mengikuti 

kegiatan PKK di lingkungan 

sekitar rumah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

10. Apakah bapak/ibu mengikuti 

kegiatan kerja bakti di 

lingkungan sekitar rumah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

11. Apakah bapak/ibu mengikuti 

kegiatan musyawarah desa di 

lingkungan sekitar rumah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

12. Apakah bapak/ibu melakukan 

kegiatan sosial antara lain 

silahturahmi sehari hari antar 

tetangga? 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

13. Apakah bapak/ibu melakukan 

kegiatan sosial antara lain 

silahturahmi sehari hari antar 

sanak saudara? 

 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

14. Apakah bapak/ibu melakukan 

kegiatan sosial  di luar rumah? 

 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

15. Apakah bapak/ibu melakukan 

kegiatan sosial antara warga lain 

? 

 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 
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III. Kondisi Ekonomi 

1. Bagaimana tingkat ekonomi rumah tangga sebelum dan sesudah terjadi banjir ? 

 

No. Pertanyaan sebelum Sesudah 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah pekerjaaan bapak? 

Apakah pekerjaan ibu? 

Berapa pendapatan bapak 

dan ibu setiap bulannya? 

a. Pendapatan suami dari 

pekerjaan pokok? 

b. Pendapatan suami dari 

pekerjaan sampingan? 

c. Pendapatan istri dari 

pekerjaan pokok? 

d. Pendapatan istri dari 

pekerjaan sampingan? 

Jumlah pendapatan keluarga 

Pengeluaran keluarga Setiap 

bulan? 

a. Biaya untuk 

makan/minum 

- Beras 

- Lauk, sayur, dan 

minyak 

- Minum 

- Makanan jadi 

b. Biaya untuk pakaian 

c. Biaya untuk Pendidikan 

d. Biaya untuk kesehatan 

e. Biaya untuk komunikasi 

(Pulsa) 

f. Biaya untuk transportasi 

g. Biaya untuk rekreasi 

h. Biaya untuk Pajak 

i. Biaya untuk membaya 

pinjaman (jika punya 

pinjaman) 

 

 

 

j. Biaya lainnya 

                Nyumbang 

                Listrik 

                Gas                                     

                        Air 

 

        Jumlah           

.......................

....................... 

 

 

 

................./bln 

 

................./bln 

 

................./bln 

 

................./bln

................./bln 

 

 

 

 

................./bln 

 

................./bln 

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln 

 

 

................./bln 

 

 

 

 

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln 

 

................./bln 

........................

...................... 

 

 

 

................./bln 

 

................./bln 

 

................./bln 

 

................./bln

................./bln 

 

 

 

 

................./bln 

 

................./bln 

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln 

 

 

................./bln 

 

 

 

 

................./bln

................./bln

................./bln

................./bln 

 

................./bln 
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2. Bagaimana kepemilikan rumah tangga sebelum dan sesudah banjir ? 

 

No. Barang Kepemilikan Jumlah 

Sebelum 

Jumlah 

Sesudah 

Nilai 

Per Unit 

1 Sepeda    

2 Sepeda Motor    

3 Mobil    

4 Televisi    

5 Telepon/HP    

6 Radio    

7 Komputer/laptop    

8 AC    

9 Peralatan Memasak/Makan    

10 Mesin Cuci    

11 Kasur    

12 Perabotan (meja, kursi, lemari)    

13 

Ternak 

a. Unggas 

   

b. Ikan    

c. Kambing    

d. Sapi    

14. 

Lahan 

a. Bangunan 

   

b. Sawah    

c. Kebun    

15. 

Investasi/Tabungan    

a. Uang    

b. Perhiasan    

c. Saham    
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IV. Pendapat tentang banjir 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara 

memberikan tanda (    ) pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut. SS = 

Sangat Setuju, ST = Setuju, RG = Ragu-Ragu, TS =Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. 

No Pertanyaan Jawaban 

SS ST RG TS STS 

1. Banjir bencana yang memberikan dampak 

negatif.Bagaimana tanggapan saudara? 
     

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai banjir 

mempengaruhi kegiatan sosial dalam rumah 

tangga? 

     

3. Fakta menurut ahli, bencana banjir memberikan 

kerusakan kerusakan dalam lingkup rumah 

tangga, sehingga dapat berpengaruh pula pada 

psikologis korban banjir. bagaimana tanggapan 

ibu? 

     

4. Dampak sosial  dari banjir mencakup kematian, 

risiko kesehatan, trauma mental, menurunnya 

perekonomian, terganggunya kegiatan 

pendidikan (anak-anak tidak dapat pergi ke 

sekolah), terganggunya aktifitas kanoor 

pelayanan publik, kekurangan makanan, energi, 

air, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rumah 

tangga, Bagaimana tanggapan ibu? 

     

5.  Banjir bukan hanya menyebabkan sawah 

tergenang sehingga tidak dapat 

dipanen.Tanggapan ibu? 

     

6. Jika kerugian pasca banjir semakin besar 

berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang harus 

meningkat. 

     

7. Seorang  kepala keluarga terganggu dalam 

aktivitas pemenuhan kebutuhannya pasca 

banjir. 

     

8. Dalam kaitan kesehatan, Bencana banjir 

menggagu kesehatan sehingga berpengaruh 

pada kegiatan sosial maupun 

ekonomi.Bagaimana tanggapan ibu? 

     

9. Besar nya kerugian dampak banjir baik material 

maupun psikis menghambat  keberlangsungan 

masyarakat maupun lingkungan 

     

10. Adanya pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam penangulangan pasca bencana banjir 

untuk meminimalisir dampak dari banjir.. 

     

~Terima Kasih~ 
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UJI COBA INSTRUMEN 

Dalam pengukuran data, penelitimenggunakan system kategori yang dibuat  oleh Rensis 

Likert, penilaian kuesioner yang digunakan adalah berdasarkan skala Likert. Pemberian bobot 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jawaban (a) diberi bobot 4 

- Jawaban (b) diberi bobot 3 

- Jawaban (c) diberi bobot 2 

- Jawaban (d) diberi bobot 1 

 

1. Hasil Uji Coba Instrumen Kondisi Sosial 

No Kode 
Nomor Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 UC-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 UC-2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 

3 UC-3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 

4 UC-4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 1 1 1 2 4 4 2 1 2 2 

5 UC-5 2 1 1 3 1 1 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 

6 UC-6 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

7 UC-7 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 

8 UC-8 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 

9 UC-9 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 1 3 2 3 4 4 4 1 1 

10 UC-10 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 3 3 

∑X 22 31 31 34 37 33 37 37 36 34 38 30 27 33 28 36 38 32 29 25 

 

2. Reliabilitas Instrumen Uji Coba 

Rumus: 

 

 

 

r 11 : realibilitas instrumen 

k   : banyaknya butir soal atau pertanyaan 

S
2
 : Varians total 

P : proporsi subyek yang menjawab benar pada suatu  butir (proporsisubyek 

yang mendapat skor 1) 

q : proporsi subjek yang mendapat skor 0 

P = 
                               

 
 

q = 1-p 

Kriteria 

Apabilar11> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ å-
÷
ø

ö
ç
è

æ
=
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S

pqS
 

1-k

k
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Perhitungan 

Denganbantuan program SPSS, makadiperolehperhitungan r11sebagaiberikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.952 20 

 

Pada α = 5% dan n=10makadiperoleh r11 tabel = 0,549, dan r11 = 0,952. 

Karenar11> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

3. Validitas Instrumen Uji Coba 

Rumus 

rxy = 
 ∑   – ∑   ∑  

√  ∑     ∑  
 
      ∑      ∑   

 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi  

N     : banyaknya subyek 

∑               : jumlah skor item 

∑   : jumlah skor total 

Kriteria 

Hasil perhitungan jika koefisien rxy>rtabel pada α=5% maka dikatakan butir soal valid. 
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Perhitungan 

Dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh perhitungan rxy. Pada α = 5% dan n=10 

maka diperoleh r tabel 0,549. Jika rxy> r tabel,maka butir soal dikatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS di atas diperoleh validitas instrumen sebagai berikut: 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Validitas 

x1 62.10 178.989 .606 .951 Valid 

x2 62.10 177.656 .665 .950 Valid 

x3 61.80 168.844 .858 .947 Valid 

x4 61.50 184.722 .685 .951 Valid 

x5 61.90 168.100 .900 .947 Valid 

x6 61.50 174.056 .759 .949 Valid 

x7 61.50 184.500 .703 .951 Valid 

x8 61.60 183.600 .721 .951 Valid 

x9 61.80 173.511 .888 .948 Valid 

x10 61.40 180.489 .769 .950 Valid 

x11 62.20 163.511 .906 .946 Valid 

x12 62.50 174.278 .599 .952 Valid 

x13 61.90 178.544 .572 .952 Valid 

x14 62.40 171.378 .655 .951 Valid 

x15 61.60 180.933 .666 .951 Valid 

x16 61.40 180.489 .769 .950 Valid 

x17 62.00 172.000 .771 .949 Valid 

x18 62.30 170.456 .650 .951 Valid 

x19 62.70 172.233 .604 .952 Valid 

x20 62.60 171.378 .690 .950 Valid 
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UJI INSTRUMEN ANGKET 

Dalam pengukuran data, peneliti menggunakan system kategori yang dibuat oleh Rensis 

Likert, penilaian kuesioner yang digunakan adalah berdasarkan skala Likert.Pemberian bobot 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jawaban sangat setuju diberi bobot 5 

- Jawaban setuju diberi bobot 4 

- Jawaban ragu-ragu diberi bobot 3 

- Jawaban kurang setuju diberi bobot 2 

- Jawaban tidak setuju diberi bobot 1 

1. Hasil uji coba intrumen untuk poin pernyataan 

No Kode 
Nomor Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC-1 4 5 2 1 3 3 2 2 2 3 

2 UC-2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

3 UC-3 4 3 2 1 4 2 3 3 3 4 

4 UC-4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 

5 UC-5 5 5 4 2 5 3 3 5 3 4 

6 UC-6 5 5 3 2 5 4 3 3 3 5 

7 UC-7 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 

8 UC-8 4 2 2 2 3 4 2 3 2 3 

9 UC-9 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 

10 UC-10 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 

∑X 47 45 34 25 43 39 33 40 33 41 

 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Rumus: 

 

 

 

 

 

 

r 11 : realibilitas instrumen 

k   : banyaknya butir soal atau pertanyaan 
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S
2
 : Varians total 

P : proporsi subyek yang menjawab benar pada suatu  butir (proporsisubyek 

yang mendapat skor 1) 

q : proporsi subjek yang mendapat skor 0 

P = 
                               

 
 

q = 1-p 

 

Kriteria 

Apabilar11> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 

 

Perhitungan 

Dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh perhitungan r11 sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.933 10 

 

Pada α = 5% dan n=10maka diperoleh r11 tabel = 0,549, dam r11 = 0,710 

Karenar11> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

3. Validitas Instrumen Uji Coba 

Rumus 

rxy = 
 ∑   – ∑   ∑  

√  ∑     ∑  
 
      ∑      ∑   

 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi  

N     : banyaknya subyek 

∑               : jumlah skor item 

∑   : jumlah skor total 

Kriteria 

Hasil perhitungan jika koefisien rxy>rtabel pada α=5% maka dikatakan butir soal valid. 
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Perhitungan 

Dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh perhitungan rxy. Pada α = 5% dan n=10 

maka diperoleh r tabel 0,549. Jika rxy> r tabel,maka butir soal dikatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh validitas instrumen sebagai berikut: 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Validitas 

x1 33.30 49.789 .942 .925 Valid 

x2 33.50 46.278 .612 .933 Valid 

x3 34.60 42.711 .805 .922 Valid 

x4 35.50 44.056 .783 .923 Valid 

x5 33.70 47.567 .722 .927 Valid 

x6 34.10 46.767 .639 .931 Valid 

x7 34.70 45.567 .918 .918 Valid 

x8 34.00 42.889 .808 .922 Valid 

x9 34.70 45.789 .760 .924 Valid 

x10 33.90 49.211 .646 .930 Valid 
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Lampiran.  perhitungan kondisi fisik bangunan pasca banjir di Desa Jepuro, Pajeksaan, dan Bakaran Wetan 

No. Bangunan 
Desa Jepuro Desa Pajeksaan Desa Bakaran Wetan 

Sebelum Sesudah Kondisi Keterangan Sebelum Sesudah Kondisi Keterangan Sebelum Sesudah Kondisi Keterangan 

1 

Sifat Bangunan     

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 
Permanen 30 30 29 29 30 30 

Semi Permanen 0 0 1 1 0 0 

2 

Dinding     

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 
Tembok 29 29 30 30 30 30 

Kayu 1 1 0 0 0 0 

3 

Atap     

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 
Genting 29 29 28 28 28 28 

Asbes 1 1 1 1 1 1 

Seng  0 0 1 1 1 1 

4 

Lantai     

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

Keramik 26 26 26 26 28 28 

Tegel 3 3 4 4 1 1 

Cor 1 1 0 0 1 1 

Tanah 0 0 0 0 0 0 

5 Jendela 124 
119 

96 
Kerusakan 

Rendah 
136 

124 
91.2 

Kerusakan 

Rendah 
137 

137 
100 

Tidak Ada 

Kerusakan 

6 MCK 33 
33 

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 
31 

30 
96.8 

Kerusakan 

Rendah 
31 

31 
100 

Tidak Ada 

Kerusakan 

7 

Halaman     

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 

    

100 
Tidak Ada 

Kerusakan 
Ada 23 23 24 24 26 26 

Tidak Ada 7 7 6 6 4 4 

8 Pohon 53 
20 

66.7 
Kerusakan 

Sedang 
47 

47 
100 

Tidak Ada 

Kerusakan 
48 

48 
100 

Tidak Ada 

Kerusakan 

Kondisi Keseluruhan 95.3 
Kerusakan 

Rendah 
Kondisi 

Keseluruhan 
98.3 

Kerusakan 

Rendah Kondisi Keseluruhan 
100 

Tidak Ada 

Kerusakan 



116 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Penelitian ini selain ditujukan kepada para salah satu didalam rumah tangga terkena 

dampak banjir, juga ditujukan kepada salah satu perangkat desa dari masing-masing lokasi 

penelitian dan salah satu pejabat di instansi pemerintahan yang menguasai perihal pertanyaan 

yang akan diajukan. Adapun wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu pejabat di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berikut adalah pedoman wawancara yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Perihal  UU RI No. 24 Tahun 2007 

2. Tindakan dan upaya dari dinas terkait dalam penerapan peraturan tersebut, 

3. Sejauh mana perkembangan implementasi peraturan tersebut. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan informan 1 

Informan : Taufan Wicaksono,SE 

Jabatan  : Kepala seksi Kesiapsiagaan BPBD Pati 

Hari/tanggal : Jumat, 7 November 2014 

Waktu  : 08.30 WIB 

Keterangan : 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : Selamat pagi pak 

B : Pagi mbak, silahkan ambil kursi dek, silahkan duduk.Ada yang bisa 

bapak bantu? 

A : Ini pak, saya Eva selaku mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

berniat mewawancarai bapak untuk menyelesaikan penelitian skripsi 

saya pak yang berjudul Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca 

Banjir di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.  

B : Owh yah dek, tidak apa-apa, ini suratnya juga sudah masuk kok. Apa 

yang mau ditanyakan mbak, 

A : Perihal UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Becana pak, jadi 

gimana tanggapan bapak terkait hal ini khusus nya dalam bencana banjir 

yang terjadi di Kabupaten Pati? 

B : Sebenarnya ini terdapat dalam pasal 1 Perka Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 

sebagaimana tersebut,peraturan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Dan 

pemerintah daerah sebenarnya sudah berusaha menjalankan sesuai 

dengan amanat undang-undang tersebut mengkaji resiko bencana di 

Kabupaten pati dan berusaha mengadakan upaya upaya dalam 

penanggulangan bencana khusus nya untuk bencana banjir yang sedang 

mbak teliti,untuk banjir dia awal tahun 2014. 

 

A : Bagaimana tindakan dan upaya dari BPBD dalam penerapan peraturan 
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tersebut? 

B : Sebenarnya dari BPBD sudah berupaya, upaya tersebut dapat 

ditunjukan dengan program-program baik yang menanggulangi bencana 

maupun kegiatan social pasca bencana itu terjadi dan mengedepankan 

keselamatan serta kenyamanan untuk korban bencana itu sendiri.  

A : Sejauh mana penyuluhan program tersebut di tiap desa di Kabupaten 

Pati? 

B : Program-program tersebut sudah kami sebarkan ke masing-masing desa. 

di masing-masing desa untuk program pengurangan resiko bencana 

secara konsulatif kepada tiap tiap pemangku kepentingan di setiap desa. 

Kebijakan penguranga resiko bencana di setiap desa juga ada yang 

diterapkan menjadi perdes atau berupa perangkat hukum di 

kelurahan.Dan kami biasanya ada kegiatan penyuluhan ke desa desa 

dievent tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

bencana. 

A : Untuk kerugian kerugian yang dialami korban banjir apakah ada 

tindakan dari pemerintah? 

B : Jelas ada bak, pemerintah ada anggaran khusus dalam kegiatan sosial 

untuk membantu korban banjir baik material maupun psikologis untuk 

menanggulangi tarauma akibat bencana 

A : Ya pak cukup sekian wawancara dari saya, terima kasih yah pak sudah 

meluangkan waktunya buat saya. 

B : Iya mbak, santai aja. Owh ya mba, jika ada yang kurang ntar kesini lagi 

aja. 

A : Iya pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya ya pak.  
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Lampiran 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dokumentasi Penelitian Pengisian Kuesioner  

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir  

(18/10/2014) 
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  Dokumentasi Penelitian Salah Satu 

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasca Banjir  

(18/10/2014) 
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