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Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Abrasi. 

Abrasi adalah salah satu permasalahan yang ada di wilayah pesisir yang harus 

ditangani secara serius dan bersama-sama. Pengetahuan, sikap, dan tindakan 

masyarakat dalam mengatasi abrasi menjadi bagian penting di daerah yang dilanda 

abrasi seperti di Pantai Sigandu, Desa Klidang Lor Kabupaten Batang. Tujuan 

penelitian: 1) Menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengatasi 

abrasi. 2) Menganalisis sikap masyarakat dalam mengatasi abrasi. 3) 

Mengklasifikasikan tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh penduduk Desa Klidang Lor berdasarkan 

KK (Kepala Keluarga) di wilayah paling terkena dampak abrasi pada RW 2 

sebanyak 334 KK. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 67 KK 

dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu dalam hal ini sampel yang diambil penduduk yang terdampak 

abrasi. Variabel penelitian: 1) Tingkat pengetahuan abrasi, 2) Sikap tentang abrasi, 

3) Tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik 

analisis data menggunakan analisis data deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dalam 

mengatasi abrasi termasuk dalam kriteria tinggi dengan rata-rata skor 7,58 

(63,18%). Sikap masyarakat dalam mengatasi abrasi termasuk dalam kriteria baik 

dengan skor rata-rata 47,99 (79,98%). Kemudian tindakan masyarakat dalam 

mengatasi abrasi termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rata-rata skor 27,60 

(76,67%), dari hasil tindakan ini dapat diklasifikasikan bahwa tindakan masyarakat 

dalam mengatasi abrasi termasuk dalam klasifikasi tindakan terpimpin. 

Saran untuk Desa Klidang Lor yaitu pengetahuan masyarakat dalam mengatasi 

abrasi perlu ditingkatkan lagi, dengan diadakannya sosialisasi tentang faktor 

penyebab terjadinya abrasi dan upaya mengatasi abrasi. Materi tersebut belum 

dikuasai dengan baik oleh masyarakat Desa Klidang Lor. Selanjutnya tindakan 

masyarakat dalam mengatasi abrasi perlu ditingkatkan dan diperdalam lagi, agar 

nantinya masyarakat bisa berkembang secara mandiri dalam melakukan tindakan 

mengatasi abrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk 

kegiatan manusia, seperti untuk pertambakan, pertanian, perikanan, pariwisata dan 

kegiatan lainnya. Adapun kegiatan tersebut akan menimbulkan berbagai 

permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan nilai 

guna pantai itu. Selain itu pertumbuhan manusia yang cukup pesat serta aktivitasnya 

di daerah pesisir dan daerah hulu dapat menjadi pemicu berkembangnya 

permasalahan yang timbul di daerah pantai (Pariyono, 2006). 

Menurut Sunarto (1991) berdasarkan sifatnya, permasalahan yang timbul di 

wilayah pantai dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu permasalahan yang 

sifatnya alami, non alami dan kombinasi diantara keduanya. Permasalahan alami 

diantaranya adalah abrasi, intrusi air asin, perpindahan muara sungai, sedimentasi 

di muara sungai dan perubahan bentuk delta, sedangkan permasalahan non alami 

yaitu permasalahan yang timbul akibat kegiatan manusia, seperti penebangan hutan 

mangrove, pembangunan dermaga, perluasan areal tambak ke arah laut, 

pengambilan karang mati dan pencemaran. 

Permasalahan kombinasi antara alami dan non alami umumnya diawali oleh 

permasalahan non alami, seperti abrasi dan akresi di sekitar bangunan penahan 

gelombang, perubahan pola arus akibat pengembangan dermaga, subsidence dan 

intrusi air asin pada aquifer akibat penyerapan air tanah yang berlebihan dan 

pemunduran garis pantai akibat pembabatan hutan mangrove, dan abrasi pantai 
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akibat pengambilan karang pantai. Menurut Dahuri, dkk (1996) suatu pantai yang 

terkena erosi pada suatu tempat akan menyebabkan terjadinya proses akresi pada 

tempat lain, hal ini disebabkan oleh aliran litoral yang akan diendapkan ke daerah 

lain. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa abrasi adalah proses pengikisan 

pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak yang dipicu 

oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Perubahan garis 

pantai atau abrasi terjadi akibat adanya arus laut dan ombak laut yang terus menerus 

menghantam bibir pantai (Parman, 2010). Selain itu juga disebabkan adanya pantai 

yang relatif datar. Abrasi sering pula disebut sebagai erosi pantai. Kerusakan garis 

pantai tersebut dikarenakan terganggunya keseimbangan alam di pantai tersebut. 

Meski abrasi dapat disebabkan oleh gejala alami tapi manusia lah yang sering 

menjadi penyebab utama terjadinya abrasi. 

Abrasi ini terjadi kerena faktor alam dan faktor manusia. Salah satu cara 

untuk mencegah tejadinya abrasi tersebut yakni melakukan penanaman hutan 

mangrove. Faktor-faktor penyebab perubahan pesisir dibedakan menjadi dua 

macam yaitu alami dan manusia. Faktor alami antara lain gelombang laut, arus laut, 

angin, sedimentasi, topografi pesisir, pasang surut, perpindahan muara sungai, dan 

tsunami, sedangkan faktor manusia meliputi penggalian, penimbunan atau 

penambangan pasir, reklamasi lahan, perlindungan pantai, perusakan vegetasi, 

pertambakan, dan aktivitas manusia di daerah hulu (hinterland) (Dahuri, dkk 1996). 
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Pantai Sigandu merupakan pantai yang terletak di Desa Klidang Lor, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peta 

administrasi digital (BAPPEDA Kabupaten Batang) Desa Klidang Lor secara 

astronomis terletak pada 6°52′47,79″LS - 6°53′57,71″LS dan 109°53′43,29″BT -

109°45′19,05″BT. Sementara itu, batas administrasi Desa Klidang Lor sebelah 

utara berbatasan dengan Laut Jawa, barat Desa Karang Asem Utara, timur 

Kecamatan Kandeman (Desa Depok), dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Klidang Wetan. 

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang (2011) 

menunjukkan bahwa pantai di Kabupaten Batang sepanjang 19,13 km atau 32,84 

ha telah mengalami abrasi. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 

disebutkan kawasan rawan abrasi di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan 

potensi kejadian abrasi yang sering terjadi pada wilayah tertentu di beberapa pantai, 

yaitu daerah pantai yang masuk dalam wilayah Desa Denasri Kulon, Karangasem 

Utara dan Desa Klidang Lor Kecamatan Batang; Desa Depok Kecamatan 

Kandeman; Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis dan Desa Kedawung Kecamatan 

Banyuputih. Kerusakan pantai terpanjang terdapat di Desa Klidang Lor, Kecamatan 

Batang sepanjang 1,5 km, termasuk di dalamnya Pantai Sigandu. Sekitar 1 km 

Pantai Sigandu terkena abrasi yang merusak tanaman peneduh dan tanaman pantai 

lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan 2011). 

Abrasi yang terjadi di Pantai Sigandu ini terjadi sejak tahun 2010 akibat 

adanya pembangunan pelabuhan niaga di Batang. Sebelum adanya pembangunan 
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pelabuhan memang terjadi abrasi tetapi efeknya hanya kecil dan akan kembali 

seperti semula, tetapi setelah adanya pembangunan pelabuhan ini efek abrasi yang 

diberikan sangat besar dan dari tahun ke tahun dataran pantai semakin tergerus oleh 

air. Menurut Jateng TribunNews (09 Juni 2015) abrasi pantai di Kabupaten Batang 

dari pantai sepanjang 38,75 km, kerusakan pantai mencapai 7,5 km. Sejumlah 

bangunan yang berada di kawasan ini juga mengalami kerusakan serius sebagai 

akibat intensitas hantaman ombak. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Batang tingkat abrasi di Pantai Sigandu ini mencapai 300 meter ke arah 

daratan. Ada 3.000 pohon cemara, delapan gazebo, 10 ruko, lampu taman, tempat 

parkir, mushola dan kamar mandi bilas bagi wisatawan hilang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku ketua 

SIBAT yaitu upaya untuk mengatasi abrasi di Pantai Sigandu ini masyarakat Desa 

Klidang Lor melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Batang dan American

Red Cross dan kemudian PMI membentuk Siaga Bencana Berbasis Masyarakat 

(SIBAT). Hasil dari kerja sama tersebut yaitu berupa penanaman sebanyak 50.000

bibit vegetasi pantai terdiri dari jumlah mangrove 44.000 dan cemara laut 6.000

yang sudah dilakukan oleh Wakil Ketua PMI Pusat Letjen (Pur) Sumarsono,

Perwakilan Amrcoss di Indonesia Merry, Wakil Bupati Soetadi, Sekda Nashikin,

Dandim 0736 Letkol Inf Fajar Ali Nugraha. Selain itu pelajar SD, SLTP, SLTA,

pecinta alam, dan Lindu Aji, serta masyarakat Desa Klidang Lor yang tergabung

dalam Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT). Tetapi dari semua bibit yang 

ditanam tersebut hingga sekarang ini hanya tinggal tersisa sekitar 500 bibit pohon 



5 

cemara laut dan pohon mangrove saja. Ini merupakan dampak dari abrasi Pantai 

Sigandu yang sangat mengerikan tersebut. 

Pengetahuan terhadap bencana merupakan alasan utama seseorang untuk 

melakukan kegiatan perlindungan atau upaya kesiapsiagaan yang ada (Sutton dan 

Tierney, 2006). Pengetahuan akan kebencanaan tersebut sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, berbagai informasi mengenai jenis bencana yang mungkin mengancam 

masyarakat, gejala-gejala bencana, tempat-tempat yang dianjurkan untuk 

mengungsi, dan informasi lain akan sangat membantu masyarakat dalam 

menghadapi bencana yang akan datang serta dapat mengurangi jumlah korban 

bencana. Dengan pengetahuan yang baik tentang kebencanaan ini akan 

mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat untuk siap dan siaga dalam 

mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah 

yang rentan terhadap bencana alam. 

Faktor utama yang mengakibatkan bencana menimbulkan korban dan 

kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman tentang karakterisitik bahaya, sikap 

atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber daya alam, kurangnya 

informasi peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan, dan 

ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi bencana (Kurniawan, 

2018). Dalam mengatasi abrasi tidak hanya terbatas dilakukan oleh pemerintah, 

tetapi masyarakat juga harus memiliki sikap dan tindakan karena dampak abrasi 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Abrasi memang membawa dampak terhadap 
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struktur sosial masyarakat, oleh sebab itu diperlukan tindakan nyata dari seluruh 

komponen masyarakat di dalamnya. 

Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi 

menjadi bagian penting di daerah yang dilanda abrasi seperti di Pantai Sigandu. 

Pengetahuan mengenai abrasi ini penting untuk masyarakat Desa Klidang Lor, 

karena telah menimbulkan dampak bagi masyarakat Desa Klidang Lor. Maka dari 

pengetahuan masyarakat inilah akan timbul bagaimana sikap dan tindakan 

masyarakat dalam mengatasi abrasi. 

Berdasarkan permasalahan abrasi yang terjadi di Pantai Sigandu Kabupaten 

Batang, maka penulis melalui penelitian ini berusaha mengungkap pengetahuan, 

sikap, dan tindakan masyarakat Desa Klidang Lor dalam mengatasi abrasi di Pantai 

Sigandu Kabupaten Batang. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat judul 

penelitian “Kajian Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Masyarakat Desa Klidang

Lor dalam Mengatasi Abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Klidang Lor dalam mengatasi abrasi 

di Pantai Sigandu Kabupaten Batang? 

2. Bagaimana sikap masyarakat Desa Klidang Lor dalam mengatasi abrasi di 

Pantai Sigandu Kabupaten Batang? 
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3. Bagaimana tindakan masyarakat Desa Klidang Lor dalam mengatasi abrasi di 

Pantai Sigandu Kabupaten Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengatasi abrasi di 

Pantai Sigandu Kabupaten Batang. 

2. Untuk mengetahui sikap masyarakat dalam menghadapi abrasi di Pantai 

Sigandu Kabupaten Batang. 

3. Untuk mengklasifikasikan tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi di 

Pantai Sigandu Kabupaten Batang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Mengetahui pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam mengatasi 

abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang. 

b. Bagi Mahasiswa 

Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam meningkatkan 

pemahaman untuk mengatasi abrasi pantai. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan 

dan meningkatkan peran aktif individu dan masyarakat dalam mengatasi 
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abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang sehingga dapat meminimalkan 

dampak abrasi yang terjadi. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan kajian yang sama. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dalam pembahasan 

selanjutnya maka perlu penjelasan tentang arti beberapa istilah penting yang 

dianggap perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kajian 

Kajian dapat diartikan sebagai hasil belajar, mempelajari, memeriksa, 

menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan, dan sebagainya), menguji, 

menelaah (Retnoningsih dan Suharso, 2005:213). Kajian dalam penelitian ini 

berarti membahas dan mempelajari tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan 

masyarakat dalam mengatasi abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2005). Istilah pengetahuan dalam penelitian ini adalah 
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pengetahuan dalam ranah kognitif yang meliputi empat jenjang antara lain 

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan analisis (C4). 

3. Sikap 

Sikap (attitude) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2005). Sikap yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu sikap menurut tingkatan yakni menerima, 

merespon, menghargai, dan bertanggung jawab kaitannya dengan abrasi yang 

terjadi di pantai Sigandu, Kabupaten Batang. 

4. Tindakan 

Tindakan atau praktek adalah respon atau reaksi konkret seseorang terhadap 

stimulus atau objek. Respon ini sudah dalam bentuk tindakan (action) yang 

melibatkan aspek psikomotor atau seseorang telah mempraktekkan apa yang 

diketahui atau disikapi (Notoatmodjo, 2005). Tindakan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah praktik terpimpin, praktik secara mekanisme, dan 

adopsi. 

5. Abrasi 

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus 

laut yang bersifat merusak. Abrasi dapat merusak fasilitas sarana dan prasarana 

di pesisir seperti jalan raya, tiang listrik, dermaga bahkan rumah penduduk. 

Abrasi yang terjadi dalam wilayah yang luas sehingga mengakibatkan kerugian 

yang cukup besar maka abrasi termasuk sebagai tergolong sebagai bencana 
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(Ramadhan, 2013). Abrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah abrasi 

yang terjadi di pantai Sigandu, Kabupaten Batang. 

6. Pantai Sigandu 

Pantai Sigandu merupakan pantai yang terletak di Desa Klidang Lor, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan 

peta administrasi digital (BAPPEDA Kabupaten Batang) Desa Klidang Lor 

secara astronomis terletak pada 6°52′47,79″LS - 6°53′57,71″LS dan 

109°53′43,29″BT - 109°45′19,05″BT. Pantai Sigandu yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah pantai yang terletak di Desa Klidang Lor yaitu batasnya 

sebelah barat Desa Karang Asem Utara (Pelabuhan Batang), timur Kecamatan 

Kandeman (Pantai Depok). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2005). 

Benyamin Bloom (1908 dalam Notoatmodjo 2007) mengatakan bahwa 

perilaku manusia terbagi dalam tiga domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang paling esensial 

dalam membentuk tindakan seseorang. 

2. Tingkat Pengetahuan dalam Domain Kognitif 

Ranah kognitif yaitu mengurutkan keahlian berpikir sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini diambil 4 tingkatan pengetahuan ranah 

kognitif yaitu: 

1. Tahu (Knowedge) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang teah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 
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rangsangan yang telah diterima. Pengetahuan yang diharapkan yaitu 

pengetahuan masyarakat tentang definisi dan permasalahan abrasi. 

2. Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap objek yang dipelajari. Pemahaman yang diharapkan yaitu 

pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya abrasi pantai. 

3. Penerapan (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Penerapan yang 

diharapkan yaitu pengetahuan masyarakat tentang dampak terjadinya abrasi. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat 

dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (memuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. Analisis yang 
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diharapkan yaitu pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan abrasi 

pantai. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Wawan dan Dewi (2010) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju cita-cita tertentu yang menentukan 

manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan. Menurut YB Mantra yang dikutip 

Notoatmodjo (2003), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang 

termasuk perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi 

untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. Nursalam (2003 dalam 

Wawan dan Dewi 2010) mengungkapkan jika pada umumnya makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

2. Pekerjaan 

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2003 dalam Wawan dan 

Dewi 2010), pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama 

untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan 

bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara 
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mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan. 

Sedangkan bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu.  

3. Umur 

Menurut Elisabeth BH dalam Wawan dan Dewi (2010) usia dalah umur 

individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun.  

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

orang atau kelompok. 

2. Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi 

dari sikap dalam menerima informasi. 

B. Sikap 

1. Pengertian Sikap 

Sikap (attitude) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat 

langsung dilihat, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan terlebih dahulu dari 

perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan 

tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan 

reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. 

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu 
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sebagai penghayatan terhadap objek. Sikap adalah suatu sindroma atau kumpulan 

gejala dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, 

perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain (Campbell dalam Notoatmodjo, 

2005: hal 52). 

Proses Terbentuknya Sikap dan Reaksi 

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Sikap dan Reaksi 

(dikutip dari Notoatmodjo, 2005) 

2. Komponen Pokok Sikap 

Menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2007), sikap mempunyai 3 

komponen pokok, yaitu: 

1. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek, artinya 

bagaimana keyakinan, pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, artinya bagaimana 

penilaian (terkandung didalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap objek. 

3. Kecenderungan untuk bertindak (tend to believe), artinya sikap adalah 

komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. 

Stimulus 

Rangsangan 
Proses Stimulus 

Reaksi Tingkah 

Laku (Terbuka) 

Sikap 

(Tertutup) 
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Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk siakp yang utuh (total 

attitude). Dalam menentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, 

dan emosi memegang peranan penting. 

3. Tingkatan Sikap 

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat berdasarkan 

intensitasnya (Notoatmodjo, 2005), sebagai berikut: 

1. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek menerima stimulus yang 

diberikan (objek). 

2. Menganggapi (Responding) 

Menganggapi diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap 

pernyataan atau objek yang dihadapi. 

3. Menghargai (Valuning) 

Menghargai diartikan subjek atau seseorang memberikan nilai positif terhadap 

objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain dan bahkan 

mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespon 

4. Bertanggung jawab (Responsible) 

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab terhadap apa 

yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap tertentu 

berdasarkan keyakinannya dia harus berani mengambil risiko bila ada orang 

lain yang mencemoohnya atau adanya risiko lain. 
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Pengukuran sikap dalam penelitian ini menggunakan empat tingkatan diatas 

yaitu menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Pengukuran dapat 

dilakukan dengan menilai pernyataan sikap seseorang. Pernyataan sikap adalah 

rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak 

diungkapkan. Pernyataan sikap mungkin berisi atau mengatakan hal-hal positif 

mengenai objek sikap, yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada 

objek atau disebut pernyataan favourable. Sedangkan pernyataan sikap yang berisi 

hal-hal negatif mengenai objek sikap yang tidak mendukung maupun kontra disebut 

pernyataan yang tidak favourable (Wawan dan Dewi, 2010). 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat/pernyataan responden 

terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-

pernyataan hipotesis kemudian ditanyakan pendapat responden melalui kuesioner 

(Notoatmodjo, 2007). 

C. Tindakan atau Praktik (Practice) 

Tindakan atau praktek adalah respon atau reaksi konkret seseorang terhadap 

stimulus atau objek. Respon ini sudah dalam bentuk tindakan (action) yang 

melibatkan aspek psikomotor atau seseorang telah mempraktekkan apa yang 

diketahui atau disikapi (Notoatmodjo, 2007). 

Setelah seseorang mengetahui stimulus, kemudian mengadakan penilaian 

atau pendapat terhadap apa yang telah diketahui untuk dilaksanakan atau 

dipraktekkan. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Agar 
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terwujud sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung berupa 

fasilitas dan dukungan dari pihak lain. 

Praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut 

kualitasnya (Notoatmodjo, 2005: 55), yaitu: 

a. Tindakan terpimpin (guided response) 

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung 

pada tuntutan atau menggunakan panduan. 

b. Tindakan secara mekanisme (mechanism) 

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikan sesuatu hal 

secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis. 

c. Tindakan Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang. Artinya, 

apa saja yang dilakukan tidak sekadar rutinitas atau mekanisme saja, tetapi 

sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas. 

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran klasifikasi tindakan 

menggunakan tiga tingkatan tindakan yaitu tindakan terpimpin, tindakan 

mekanisme, dan tindakan adopsi. Tindakan yang dimaksudkan pada kategori sangat 

baik dalam penelitian ini yaitu tindakan adopsi karena masyarakat sudah 

berkembang dan memodifikasi dari tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian 

tindakan yang dimaksudkan pada kategori rendah dalam penelitian ini yaitu 

tindakan terpimpin karena masyarakat hanya bergantung kepada apa yang sudah 

disiapkan untuk melakukan sebuah tindakan. 
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D. Abrasi 

1. Pengertian Abrasi 

Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2010: 329), abrasi adalah 

suatu proses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh 

gelombang laut, arus laut, dan pasang surut air laut. Abrasi yang terjadi terus 

menerus akan menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Kemudian menurut Triatmodjo (1994: 4), erosi pantai atau abrasi 

merupakan yang merusak kawasan permukiman dan prasarana kota yang berupa 

mundurnya garis pantai. Erosi pantai bisa terjadi secara alami oleh serangan 

gelombang atau karena adanya kegiatan manusia. Abrasi didefinisikan sebagai 

mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. 

Dan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga 

erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya 

keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh 

gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. 

Dari ketiga pengertain abrasi diatas, abrasi atau sering pula disebut sebagai 

erosi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus 

laut yang sifatnya merusak. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang dan 

arus laut yang bersifat merusak ini disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak sama 

untuk tiap daerah yang berbeda. Abrasi pantai tergantung pada kondisi angkutan 
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sedimen pada lokasi tersebut, yang dipengaruhi oleh angin, gelombang, arus, 

pasang-surut, sedimen, dan kejadian lainnya, serta adanya gangguan yang 

diakibatkan oleh ulah manusia yang mungkin berupa konstruksi bangunan pada 

pantai, dan penambangan pasir pada pantai tersebut. 

2. Faktor-faktor Penyebab Abrasi 

Penyebab terjadinya abrasi karena faktor alam dan atau faktor manusia. 

Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di 

atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut mempunyai kekuatan untuk 

mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah 

atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan (Kodoatie, 2010:329). 

Terjadinya atau besar kecilnya suatu abrasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

penyebab abrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya abrasi karena 

adanya faktor alam dan faktor aktivitas manusia (anthropogenic) (Ramadhan, 

2013:6-7). 

1. Faktor alam yaitu proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan ketika 

angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. 

Arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang lama kelamaan menggerus 

pinggir pantai, gelombang di sepanjang pantai menggetarkan atau batuan yang 

lama kelamaan akan terlepas dari daratan. Kekuatan gelombang terbesar terjadi 

pada waktu terjadi badai sehingga dapat mempercepat terjadinya abrasi. 

Sedangkan faktor aktivitas manusia berperan secara tidak langsung terhadap 

laju abrasi. 
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2. Faktor anthropogenic meliputi pengrusakan terumbu karang, penebangan 

amngrove, penambangan pasir pantai dan lain sebagainya. Kerusakan terumbu 

karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin 

kuat. Mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami, apabila 

mangrove terus menerus ditebang, mengakibatkan gelombang akan semakin 

membesar dan menghantam wilayah pantai. Penambangan pasir sangat 

berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan 

pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat 

berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai. 

Faktor anthropogenic menyebabkan rusaknya suatu lingkungan pesisir di 

wilayah pantai, sehingga dapat mengubah suatu kondisi dimana faktor alam dapat 

berperan secara langsung terhadap terjadinya abrasi. Namun dari semua faktor alam 

tersebut, saat ini tidak diketahui faktor yang mana yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap terjadinya abrasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

dalam menentukan kebijakan sebagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan 

pantai dengan meminimalisir faktor penyebab terjadinya abrasi. 

Abrasi atau erosi telah terjadi di beberapa pantai di Indonesia dan abrasi 

atau erosi ini ada yang disebabkan oleh peristiwa alam dan ada pula yang 

diakibatkan oleh aktivitas manusia (JICA, 2009:97). 

1. Erosi atau Abrasi yang Disebabkan Peristiwa Alam 

Ada dua tipe erosi atau abrasi yang disebabkan oleh peristiwa alam, yaitu: 
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a. Erosi yang sifatnya perlahan-lahan atau abrasi pantai yang diakibatkan oleh 

fenomena atau proses alam. Kenaikan muka air laut juga merupakan salah satu 

penyebab abrasi dikarenakan profil pantai berubah ke muka air yang baru dan 

garis pantai bergeser ke arah daratan. 

b. Erosi yang cepat atau tiba-tiba yang diakibatkan oleh gelombang besar seperti 

tsunami yang menghantam pantai dan menyebabkan pasir atau tanah di pantai 

terangkut ke tengah laut yang dalam. 

2. Erosi atau Abrasi yang Disebabkan oleh Campur Tangan Manusia 

Erosi atau abrasi pantai yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengambilan material di daerah pantai 

Penggalian bahan sumber alam seperti pasir, karang, di daerah pantai dapat 

mengakibatkan rusaknya garis pantai selain itu juga dapat mengurangi suplai 

sedimen yang akan terbawa arus sepanjang masa. Disamping itu pengambilan 

karang juga akan merusak ekosistem kelautan dimana di daerah tersebut banyak 

terdapat biota laut yang dengan sendirinya dapat punah. Seperti diketahui 

bahwa proses terjadinya karang laut membutuhkan waktu yang sangat panjang, 

sehingga kalau terjadi kerusakan kepulihannya juga memakan waktu yang 

sangat lama. 
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b. Perubahan terhadap pelindung garis pantai 

Penggalian yang dilaksanakan di daerah garis pantai atau penebangan hutan-hutan 

bakau yang berada di pantai dapat mempengaruhi fungsi perlindungan terhadap 

garis pantai dari hantaman gelombang dan arus air laut. 

c. Bertambahnya fluktuasi tinggi muka air 

Pelebaran atau pendalaman muara sungai yang digunakan untuk kepentingan 

pelayaran dapat menyebabkan bertambahnya fluktuasi besarnya gelombang di 

daerah tersebut dimana hal ini akan menyebabkan bertambahnya tingkat erosi. 

d. Terkumpulnya energi gelombang pada pantai 

Bangunan yang dibangun di daerah pantai seperti krib atau jetty dapat merubah 

besarnya energi gelombang yang menghantam pantai yang berdekatan dan yang 

kemudian akan menyebabkan perubahan tingkat erosi. 

e. Gangguan terhadap transpor sedimen 

Di beberapa sungai seperti Bengawan Solo, Kali Progo, Kali Brantas dan lain-

lain, alur sungai merupakan sumber sedimen yang masuk ke laut. Pembuatan 

bendungan dan atau cekdam di sungai yang berfungsi menampung sedimen 

akan mengurangi suplai sedimen yang masuk ke laut dan menyebabkan 

penambahan tingkat erosi. 

f. Pencemaran pantai 

Pada masa akhir-akhir ini pantai di Indonesia terutama yang berdekatan dengan 

kota-kota besar seperti di Teluk Jakarta banyak mengalami pencemaran berat 

yang berasal dari berbagai sumber. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa 
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konsentrasi pencemaran air laut di beberapa daerah sudah melibihi ambang 

batas. Berbagai kotoran organik yang sangat lembut telah mencemari baik air 

laut maupun sedimennya yang ada di air. Pencemaran semacam ini disamping 

mengganggu keindahan serta pemanfaatan pantai oleh manusia dapat pula 

mengganggu lingkungan hidup kelautan (marine ecology) termasuk makhluk-

makhluk yang ada di dalam laut seperti ikan, binatang karang serta berbagai 

macam tumbuhan yang ada di laut. Masuknya limbah yang berasal dari darat 

dan laut karena aktivitas manusia. 

3. Dampak-dampak Abrasi 

Dari gambaran mengenai abrasi, adapun dampak yang ditimbulkan oleh 

abrasi antara lain (Ramadhan, 2013:9): 

1. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang 

tinggal di pinggir pantai secara terus menerus. 

2. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang 

didorong angin kencang begitu besar. 

3. Rusaknya infrastruktur di sepanjang pantai, misal: tiang listrik, jalan, dermaga, 

dan lain-lain. 

4. Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya 

hutan bakau. 

Daerah pantai yang mengalami abrasi sangat sulit untuk dipulihkan atau 

kembali dalam keadaaan normal. Selain itu juga, kerusakan pantai akibat abrasi 

dapat menggangu mata pencaharian penduduk disekitar, terutama yang berprofesi 
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sebagai nelayan. Pantai yang mengalami abrasi jika tidak di tanggulangi akan 

berakibat kerusakan pantai yang semakin parah. 

4. Upaya Pencegahan Terjadinya Abrasi 

Dalam buku Ramadhan (2013: 10) ditulis bahwa abrasi terjadi dalam jangka 

waktu yang lama, maka tindakan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Jika terjadi di pantai tanpa permukiman dapat diantisipasi dengan membuat 

tanggul sederhana dengan karung berisi pasir dan ditempatkan di sepanjang 

pantai yang diterjang ombak. 

2. Jika terjadi di pantai yang berpenduduk atau berdekatan dengan aktivitas warga 

maka langkah yang harus dilakukan adalah: 

a. Pastikan mengevakuasi terlebih dahulu warga sekitar. 

b. Kemudian memberi penanda tempat yang mudah longsor akibat abrasi. 

c. Memperkuat tepian pantai dengan tanggul alamu dan karung berisi pasir 

atau material padat lainnya. 

3. Jika pantai telah mengalami kerusakan, akan dibuat talud/tanggul atau pemecah 

ombak (jety). 

Tindakan pencegahan yang mungkin untuk dilakukan baik secara 

perseorangan atau berkelompok untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya 

abrasi pantai yaitu: 

a. Pelestarian terumbu karang, terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi 

kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh karena itu pelestarian 

terumbu karang dengan membuat peraturan untuk melindungi habitatnya. 
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Ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan vegetasi pantai 

lainnya merupakan pertahanan alami yang efektif mereduksi kecepatan dan 

energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terhadinya abrasi pantai. Jika 

abrasi pantai terjadi pada pulau-pulau kecil yang berada di laut terbuka, maka 

proses penenggelaman pulau akan berlangsung lebih cepat. 

b. Melestarikan tanaman bakau/mangrove, fungsi dari tanaman bakau yaitu 

memecah gelombang yang menerjang pantai dan memperkokoh daratan pantai. 

Selain untuk mempertahankan pantai, mangrove juga berfungsi sebagai tempat 

berkembangbiakan ikan dan kepiting. 

c. Melarang penggalian pasir pantai, pasir pantai yang terus menerus diambil akan 

mengurangi kekuatan pantai. 

Kemudian pada buku JICA (2009: 103) dituliskan bahwa ada dua cara 

pencegahan abrasi di daerah pantai yaitu berupa upaya teknis dan upaya non-teknis. 

a. Upaya Teknis 

Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga 

melaksanakan pembuatan bangunan pantai yang terutama ditujukan untuk 

pengamanan atau perlindungan garis pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh 

gelombang dan arus laut. Bangunan-bangunan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Krib 

Krib adalah bangunan pengamanan pantai yang mempunyai fungsi untuk 

mengendalikan pergerakan material-material seperti pasir pantai yang bergerak 

secara alami yang disebabkan oleh arus yang sejajar pantai (litoral drift). 
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Bentuk krib biasanya dibangun lurus, namun ada pula yang berbentuk zig-zag 

atau berbentuk Y, T, atau L. 

2) Tembok Pantai dan atau Tanggul Pantai 

Tembok pantai atau tanggul pantai dibangun untuk melindungi daratan terhadap 

erosi, gelombang laut, dan bahaya banjir yang dikarenakan adanya limpasan 

gelombang. Tembok pantai ada yang bersifat meredam energi gelombang dan 

ada yang tidak. Adapun bahan yang digunakan ada yang dari beton atau 

pasangan batu kosong (rublemounds). 

3) Pelindung Tebing Pantai (Revetments) 

Revetment adalah bangunan yang dibuat untuk menjaga stabilitas tebing atau 

lereng yang disebabkan oleh arus atau gelombang. Ada beberapa tipe dari 

revetment, seperti: 

a. Rip-rap atau batuan yang dicetak dan berbentuk seragam 

b. Unit armour beton 

c. Batu alam atau blok beton 

4) Pemecah Gelombang yang Putus-putus (Detached Break Water) 

Bangunan pemecah gelombang yang putus-putus dibuat sejajar pantai dengan 

jarak tertentu dari pantai. Bangunan ini berfungsi untuk mengubah kapasitas 

transport sedimen yang sejajar ataupun tegak lurus dengan pantai dan akan 

mengakibatkan terjadinya endapan (akresi) di belakang bangunan yang biasa 

disebut dengan tombolo. 
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b. Upaya Non-Teknis 

1. Konservasi Pantai 

Yang dimaksud dengan konservasi pantai adalah kegiatan yang tidak hanya sekedar 

pengamanan tepi pantai dari ancaman arus atau gelombang laut, namun mempunyai 

kepentingan yang lebih jauh misalnya untuk rekreasi, tempat berlabuh kapal-kapal 

pesiar dan sebagainya. Salah satu yang dikerjakan adalah dengan membuat tanjung-

tanjung buatan (artificial headland), dimana diantara tanjung-tanjung buatan 

tersebut dapat digunakan kapal pesiar untuk berlabuh, atau kalau akan digunakan 

untuk tempat rekreasi berenang, ditempat tersebut diisi dengan pasir yang 

berkualitas baik yang biasanya diambil dari tengah laut agar tidak merusak 

lingkungan. 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu perlu diacu dengan tujuan agar peneliti mampu melihat 

letak penelitiannya dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah pada hasil penelitiannya. 

Penelitian terdahulu tersebut diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul Tujuan Variabel 
Teknik 

Analisis Data 
Hasil 

1. 

Atiqoh 

Kurniawati, 

2016 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Tentang 

Bencana 

Tsunami 

Terhadap 

Kesiapsiagaan 

Remaja Usia 

15-19 Tahun 

Dalam 

Menghadapi 

Bencana 

Tsunami Di 

Desa 

Karanggadun

g Kecamatan 

Petanahan 

Kabupaten 

Kebumen 

Tahun 2016 

Mengetahui 

pengaruh 

pengetahuan 

dan sikap 

tentang bencana 

tsunami 

terhadap 

kesiapsiagaan 

remaja usia 15-

19 tahun dalam 

menghadapi 

bencana 

tsunami di Desa 

Karanggadung. 

Variabel bebas: 

Pengetahuan dan 

sikap remaja 

tentang bencana 

tsunami 

Variabel terikat: 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

tentang bencana 

tsunami 

Metode 

analisis 

deskriptif 

presentase dan 

analisis regresi 

linier berganda 

Pengetahuan tentang bencana 

tsunami memiliki pengaruh 

sebesar 11% dan sikap tentang 

bencana tsunami memiliki 

pengaruh sebesar 12% 

terhadap kesiapsiagaan remaja 

usia 15-19 tahun dalam 

menghadapi bencana tsunami. 
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2. 

Khasanah 

Isti, 2016 

Kajian 

Pengetahuan, 

Sikap, dan 

Tindakan 

Kesiapsiagaan 

Siswa SMP 

dalam 

Menghadapi 

Bencana 

Erupsi Merapi 

di Kabupaten 

Magelang 

mengetahui 

tingkat 

pengetahuan, 

sikap dan 

tindakan 

kesiapsiagaan 

siswa 

dalam 

menghadapi 

bencana erupsi 

Gunung Merapi 

dan mengetahui 

perbedaan 

kesiapsiagaan 

siswa dalam 

menghadapi 

erupsi Gunung 

Merapi antara 

siswa SMP IT 

Al-Umar yang 

berlokasi di 

kawasan 

bencana 

dan SMP Negeri 

1 Munt ilan 

Variabel 

penelitian: 

pengetahuan, 

sikap, dan 

tindakan 

Teknik analisis 

frekuensi, 

analisis 

deskriptif 

kualitatif, dan 

analisis 

komparasi (Chi 

Square) 

tingkat pengetahuan 

kesiapsiagaan siswa SMP IT 

Al-Umar termasuk dalam 

kategori cukup baik 

sedangkan siswa SMP Negeri 

1 Munt ilan memiliki t ingkat 

pengetahuan pada kategori 

baik. Sikap kesiapsiagaan 

siswa SMP IT Al-Umar 

maupun SMP Negeri 1 Munt 

ilan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Tindakan 

kesiapsiagaan siswa SMP IT 

Al-Umar termasuk dalam 

kategori baik. 
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yang tidak 

berlokasi di 

kawasan 

bencana. 

3. 

Ari 

Yulianingsih

, 2016 

Pengaruh 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Pengetahuan 

dan Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam 

Penanggulang

an Abrasi di 

Desa Sriwulan 

Kecamatan 

Sayung 

Kabupaten 

Demak 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

tingkat 

pendidikan 

terhadap 

pengetahuan 

dan partisipasi 

masyarkat 

dalam 

penanggulangan 

abrasi di Desa 

Sriwulan. 

Variabel bebas: 

tingkat 

pendidikan 

masyarakat, 

sedangkan 

variabel terikat: 

pengetahuan dan 

partisipasi 

masyarkat dalam 

penanggulangan 

abrasi 

Metode teknik 

analisis 

deskriptif 

presentase dan 

analisis regresi 

sederhana 

Ada pengaruh yang signifikan 

antara tingkat pendidikan 

dengan pengetahuan 

partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan abrasi 
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Berdasarkan resume tiga penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan memang memiliki kemiripan baik dari segi kebencanaan 

maupun dari segi variabel penelitian yaitu mengenai pengetahuan dan sikap dalam 

menghadapi bencana. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul 

“Kajian Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Masyarakat Desa Klidang Lor dalam

Mengatasi Abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang” tetap memiliki perbedaan 

yaitu yang pertama adalah dari ketiga penelitian diatas hanya meniliti sebatas pada 

pengetahuan dan sikap tentang bencana, akan tetapi penulis menambahkan variabel 

penelitiannya yaitu tindakan tentang bencana. Variabel tentang tindakan bencana ini 

tentunya menjadi pembeda yang pertama dari ketiga penelitian diatas. Kemudian 

perbedaan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dari 

ketiga penelitian diatas terletak pada lokasi penelitian yaitu penulis memilih lokasi 

penelitian di Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kabupaten Batang dengan bertema 

tentang bencana abrasi yang terjadi pada lokasi tersebut. 
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F. Kerangka Berpikir 

Pantai Sigandu merupakan pantai yang terletak di Desa Klidang Lor, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Abrasi yang terjadi di 

Pantai Sigandu ini terjadi sejak tahun 2010 akibat adanya pembangunan pelabuhan 

niaga di Batang. Sebelum adanya pembangunan pelabuhan memang terjadi abrasi 

tetapi efeknya hanya kecil dan akan kembali seperti semula, tetapi setelah adanya 

pembangunan pelabuhan ini efek abrasi yang diberikan sangat besar dan dari tahun ke 

tahun dataran pantai semakin tergerus oleh air.  

Upaya untuk mengatasi abrasi yang terjadi ini perlu dilakukan karena abrasi 

yang terjadi di pantai Sigandu sudah sangat parah dan memprihatinkan. Pengetahuan 

tentang abrasi menjadi sangat penting diketahui sebagai salah satu cara untuk dapat 

menjadi arahan penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi mitigasi. Dari 

pengetahuan masyarakat mengenai abrasi tersebut maka akan timbul suatu sikap dan 

tindakan masyarakat terhadap lingkungan pesisir yang mengalami kerusakan yaitu 

abrasi pantai. 

Studi tentang kajian pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat Desa 

Klidang Lor dalam mengatasi abrasi di Pantai Sigandu Kabupaten Batang ini perlu 

dikaji guna mengetahui sejauh mana pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat 

dalam mengatasi abrasi.  

Untuk lebih jelas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat alur 

kerangka berpikir sebagai berikut:  



34 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Faktor Penyebab 

Tingkat Pengetahuan Masyarakat 

Sikap Masyarakat dalam 

mengatasi abrasi 

Abrasi di Pantai Sigandu, Desa Klidang 

Lor, Kec. Batang, Kab. Batang 

Tindakan masyarakat dalam 

mengatasi abrasi 

Alam Manusia 

1) Gelombang 

laut 

2) Arus laut 

3) Bencana alam 

1) Kerusakan 

mangrove 

2) Penambangan 

pasir dan batu 

3) Pembangunan 

pelabuhan 

Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi di 

Pantai Sigandu 

Pembangunan pelabuhan niaga Kabupaten 

Batang 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1.  Pada indikator tingkat pengetahuan rata-rata skor adalah 7,58 (63,18%)

termasuk dalam kriteria tinggi. Sejumlah 6 responden (8,96%) memiliki kriteria 

sangat tinggi, 49 responden (73,13%) memiliki kriteria tinggi, dan 12

responden (17,91%) memiliki kriteria rendah. Adapun tingkat pengetahuan 

memiliki empat indikator, yaitu pengertian tentang abrasi (65,67% kategori 

tinggi), faktor penyebab abrasi (61,94% kategori tinggi), dampak terjadinya 

abrasi (64,18% kategori tinggi), dan upaya mengatasi abrasi (62,69% kategori 

tinggi). 

2. Indikator sikap rata-rata skor adalah 47,99 (79,98%) dalam kategori baik. 

Sejumlah 30 responden (44,78%) memiliki kategori sangat baik dan 37

responden (55,22%) memiliki kategori baik. Adapun sikap memiliki empat 

indikator, yaitu menerima (83,12% kategori sangat baik), merespon (78,06%

kategori baik), menghargai (78,61% kategori baik), dan bertanggungjawab 

(80,35% kategori baik). 

3. Indikator tindakan rata-rata skor adalah 27,60 (76,67%) dalam kategori sangat 

baik. Sejumlah 39 responden (58,21%) memiliki kategori sangat baik dan 28

responden (41,79%) memiliki kategori baik.. Adapun tindakan memiliki tiga 
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indikator, yaitu terpimpin (80,69% kategori sangat baik), mekanisme (75,93%

kategori baik), dan adopsi (71,81% kategori baik). Masyarakat diklasifikasikan 

tindakan terpimpin dengan persentase 80,69%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan masyarakat dalam mengatasi abrasi perlu ditingkatkan lagi, 

dengan diadakannya sosialisasi tentang faktor penyebab terjadinya abrasi dan 

upaya mengatasi abrasi. Materi tersebut belum dikuasai dengan baik oleh 

masyarakat Desa Klidang Lor. 

2. Tindakan masyarakat dalam mengatasi abrasi perlu ditingkatkan dan 

diperdalam lagi, agar nantinya masyarakat bisa berkembang secara mandiri 

dalam melakukan tindakan mengatasi abrasi. 
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