
i 

PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT  

MENGHADAPI ROB DI KELURAHAN BANDARHARJO  

KECAMATAN SEMARANG UTARA  

KOTA SEMARANG   

SKRIPSI 

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Oleh : 

Andika Candra Purnama 

3201413110 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 



ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan untuk di ajukan ke sidang  panitia 

ujian skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 7 Oktober 2019 

Pembimbing Skripsi I  Pembimbing Skripsi II 

  Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si.

NIP. 196208111988032001 

Dr. Erni Suharini, M.Si. 

NIP. 196111061988031002 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Geografi 

 

Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si 

NIP. 196210191988031002 



iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi Jurusan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Jumat 

Tanggal : 1 November 

Mengetahui, 

Ketua Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.Si 

NIP. 196308021988031001 

Dosen Penguji I  Dosen Penguji II Dosen penguji III 

  

  Drs. Saptono Putro, M.si

NIP. 196209281999031002 

Dr. Erni Suharini, M.Si. 

NIP. 196111061988031002 

Prof. Dr. Dewi Liesnoor 

Setyowati, M.Si. 

NIP. 196208111988032001 



iv 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini di kutip atau di 

rujuk berdasarkan kode etik ilmiah 

Semarang, 6 Agustus 2019 

Andika Candra Purnsms 

         3201413110 

 



v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(Qs. Al-BAQARAH 286)” 

“Kupu-kupu perlu menjadi ulat dan kepompong sebelum menjadi indah”

Sayangilah istrimu seperti kau menyayangi ibumu 

Karya ini saya persembahkan kepada: 

1. Almameter Universitas Negri Semarang 

2. Ibu Pujiati yang selalu mendoakan dan memberi semangat 

untuk saya. Terimaksih ibu.  

3. Alm Bapak Nurhadi yang tanpa pamrih berkerja keras 

membanting tulang demi pendidikan anaknya setinggi 

mungkin. Terimakasih bapak. 

4. Kakak dan adik tercinta yang selalu memberi semangat 

saya dan semoga dapat meraih mimpimu setinggi langit. 

5. Teman-teman Geografi 2013 yang selalu memberikan 

motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini 



vi 

SARI 

Andika Candra Purnama. 2019. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat 

Menghadapi ROB di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si Pembimbing II: Dr. Erni 

Suharini, M.Si. 57 Halaman. 

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku Masyarakat, Rob 

Banyaknya masyarakat yang memilih bertahan dan beradaptasi di wilayah 

yang tergenang rob. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis 

alasan masyarakat bertahan, (2) Menganalisis tingkat pengetahuan, tingkat sikap 

dan perilaku masyarakat menghadapi rob.  

Lokasi penelitian dilakukan di kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini dalah kepala keluarga di RW01  dengan sampel 83 

jiwa. dengan teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah  Purposive area

sampling. Variabel dalam penelitian ini meliputi Alasan masyarakat bertahan, 

Tingkat pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat  Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu: 1) Observasi 2) Wawancara, 3) Angket. Analisis data yang 

dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif untuk mendiskripsikan semua 

variabel dan di jelaskan dengan angka melalui tabel .  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Alasan masyarakat bertahan di 

karenakan beberapa faktor yaitu mata pencaharian, kepemilikan rumah, dan 

sarana transportasi. Mata pencaharian meliputi jenis pekerjaan, tingkat 

penghasilan, dan tingkat pengeluaran serta jumlah tanggungan, Kepemilikan 

rumah meliputi apakah masyarakat memiliki sertifikat hak milik atau belum, 

sedangkan untuk sarana transportasi meliputi sarana yang digynakan untuk 

menuju lokasi pekerjaan, dan jarak tempuh dari rumah menuju lokasi pekerjaan.  

2) Tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat kelurahan Bandarharjo yang masih 

rendah dan perilaku masyarakat yang masih mengharapkan adanya peninggian 

jalan agar aksesibilitas kembali lancer.  

Saran, perlu adanya sosialisasi tentang rob dan dampaknya agar masyarakat 

lebih mengenal tentang rob dan dapat mencegah maupun mengurangi risiko rob 

ketika rob mulai menggenangi pemukiman masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ancaman yang dihadapi kawasan pesisir di Kota Semarang yaitu banjir, 

rob, abrasi, dan erosi. Banjir adalah air yang melimpas dari badan air seperti 

selokan, saluran, drainase, sungai, situ atau danau, dan menggenangi bantaran 

serta kawasan sekitarnya. Definisi lain menyebutkan bahwa banjir merupakan 

keadaan aliran air atau elevasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang 

lebih besar atau lebih tinggi dari normal.  

Rob merupakan banjir yang di akibatkan oleh pasang surut air laut yang 

terjadi pada saat kondisi bulan penuh atau bulan purnama. Rob adalah istilah 

untuk menyebut luberan air asin ketika air laut pasang. Beberapa penyebab dari 

banjir rob secara umum dapat disebabkan penurunan permukaan tanah akibat 

pengambilan air tanah secara berlebihan, dan perubahan pemanfaatan lahan. 

Ancaman tersebut dapat memberikan dampak pada kerusakan bangunan, naiknya 

salinitas, tercemarnya sumber air bersih (sumur artesis), kerusakan infrastruktur 

kota.  

Permasalahan rob di Kota Semarang sebenarnya sudah ada semenjak 

pemerintah Kolonial Belanda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah 

kolonial Belanda membangun Banjir Kanal Barat dan Timur serta beberapa 

drainase, saluran dan kolam retensi. Namun perkembangan perkotaan di Kota 

Semarang tidak diiringi dengan keberadaan fasilitas pengendali banjir dan rob 

sehingga banjir rob tidak dapat dihindarkan Hal ini diperparah terjadinya 
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perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan muka air laut dan 

mengancam kawasan pesisirnya.  Prediksi pada beberapa tahun ke depan bahwa 

beberapa bagian Wilayah Pesisir Kota Semarang akan terendam air laut akibat 

perubahan iklim tentu saja menciptakan kerentanan wilayah tersebut, baik dari 

segi sosial ekonomi hingga fisik lingkungannya serta terhadap perkembangan 

Kota Semarang sendiri. 

Wilayah pesisir Semarang memiliki topografi yang landau dengan sebagian 

besar wilayahnya hamper sama tingginya dengan permukaan laut (BAPPEDA 

dalam Ramadhany et al. (2011).  Wilayah pesisir Kota Semarang terjadi banjir rob 

yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut. Menurut Nicholls et al. dalam 

Nugroho (2013), banjir rob yang disebabkan air laut pasang inilah yang dalam 

kurun waktu sekitar 25 tahun terakhir terjadi di kawasan pesisir Semarang. 

Wilayah yang sangat rentan terkena dampak banjir dan rob akibat perubahan iklim 

yaitu wilayah pesisir. Terdapat 6 dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang 

termasuk dalam kawasan pesisir.  

Menurut Ismanto et al. (2009), banjir rob yang menggenangi beberapa 

tempat di pesisir Kota Semarang pada bulan Mei 2005 tercatat ada 14 kelurahan 

yang tergenang rob. Beberapa kelurahan tersebut selain letaknya yang berada di 

tepi Pantai Utara Jawa juga letaknya berada disepanjang daerah aliran sungai 

(Astuti, 2009). Selanjutnya dikatakan bahwa rob atau air pasang laut itu masuk ke 

wilayah pesisir Kota Semarang melalui tiga sungai utama yaitu Kali Semarang, 

Kali Baru dan Kali Banger.   



3 

Menurut Astuti (2009) Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu 

tempat di Kota Semarang yang sering terkena genangan rob. Berdasarkan 

pengamatan lapangan banyak bangunan yang tergenang dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan lain di Kota Semarang. 

Berdasarkan Hasil Penelitian jurnal Genangan Banjir Rob Di Kecamatan 

Semarang Utara (Gentur Handoyo et al.) pada bulan Februari 2014 hampir seluruh 

kelurahan di Kecamatan Semarang Utara meliputi Kelurahan Tanjung Mas, 

Kelurahan Bandarharjo, kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Kuningan, 

Kelurahan Panggung Kidul dan Kelurahan Plombokan terkena dampak dari 

adanya banjir rob, Hal tersebut disebabkan kelurahan-kelurahan tersebut berada di 

pesisir Semarang yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki ketinggian 

tanah yang rendah dengan ketinggian kurang dari 0,5 meter diatas permukaan 

laut.  Wilayah pesisir yang diprediksi mengalami banjir dan rob di Kelurahan 

Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Luas kelurahan 219,762 Ha, wilayah 

yang terkena banjir dan rob yaitu seluas 197,286Ha atau sekitar 89,772 %. Hal 

tersebut tentunya akan menyebabkan pengaruh bagi masyarakat pesisir di 

Bandarharjo, dalam bidang industri, perdagangan dan jasa, transportasi.  

Rob yang terjadi di Kelurahan Bandarharjo memiliki dampak fisik, sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Dampak fisik berupa kerusakan sarana umum dan 

kantor pelayanan publik sedangkan dampak sosial mencakup kematian, risiko 

kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan 

pendidikan, terganggunya aktivitas kantor pelayanan publik, kekurangan 

makanan, energi, air, dan kebutuhan dasar lainnya, adapun dampak ekonomi 
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mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi (orang tidak dapat 

pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas terhambat, dan lain-

lain). Dampak lingkungan mencakup pencemaran air. 

Melihat dampak yang di timbulkan dari permasalahan banjir rob di 

Kelurahan Bandarahanjo, maka di perlukanya bentuk penanganan terhadap 

masalah tersebut., Bentuk penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 

adaptasi. Upaya adaptasi setidaknya dapat mengurangi dampak banjir rob. 

Menurut para ahli ekologi budaya mendefinisikan adaptasi sebagai suatu 

strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk 

merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan sosial (sukamdi,2012). 

Adaptasi adalah proses melalui interaksi yang bermanfaat, yang dibangun dan 

dipelihara antara organisme dan lingkungan (sukamdi, 2012).  

Kelurahan Bandarharjo merupakan daerah yang tergenang rob, tetapi 

masyarakat kelurahan Bandarharjo masih tetap bertahan menghadapi situasi 

tersebut dengan berbagai cara, di antaranya meninggikan lantai rumah, menambah 

lantai bangunan, meninggikan jalan, memperlebar saluran air, gotong royong 

membersihkan jalan dan selokan satu bulan sekali. Adaptasi dapat di jadikan 

solusi masyarakat untuk mengahadapi permasalahan rob di daerah tersebut 

Tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi kerja harus 

ditumbuhkan pada masyarakat sekitar serta pemerintah setempat untuk 

memecahkan masalah saat ini. Berbagai upaya patutnya dilakukan untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut. pendidikan yang meliputi pendidikan formal seperti 

sekolah, pendidikan non-formal, yang sebagian besar dilakukan oleh instansi 
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terkait pelestarian alam, seperti LSM atau lembaga pemerintah yang terkait 

langsung dengan bisnis yang dalam berbagai kelompok dapat dijadikan salah satu 

wadah untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menanggulangi banjir dan dampak yang ditimbulkanya. (Aprilia findayani ,2015) 

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

PENGETAHUAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP BANJIR ROB DI 

KELURAHAN BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA 

KOTA SEMARANG. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana alasan masyarakat Kelurahan Bandarharjo tetap memilih 

tinggal di daerah kawasan rob ? 

2. Bagaimana pengetahuan sikap, dan perilaku masyarakat dalam 

menghadapi rob? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui alasan masyarakat Kelurahan Bandarharjo tetap memilih 

tinggal di daerah kawasan rob 

2. Mengetahui pengetahuan sikap, dan perilaku masyarakat dalam 

menghadapi rob 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan masukan berupa adaptasi masyarakat mengenai banjir 

ROB yang terdiri dari tiga unsur (pengetahuan, sikap,dan perilaku).Hasil 

penelitian dapat dijadikan sumber bahan bagi para peneliti di bidang 

pendidikan dan kebencanaan. 

2. Manfaat praktis 

 Bagi masyarakat Kelurahan Bandarharjo, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi sebagai referensi dalam tindakan tindakan adaptasi  

banjir ROB,  

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

referensi dalam mengelola daerah banjir rob. 

1.5 Batasan Istilah 

Istilah – istilah yang ditegaskan dari judul penelitian ini yaitu meliputi 

istilah: 

1. Pengetahuan, yaitu kemampuan masyarakat Kelurahan Bandarharjo dalam 

menjelaskan pengertian banjir, pengertian rob, dampak rob, penyebab rob, 

pola fluktuasi rob, kerugian material maupun immaterial dari rob, cara 

adaptasi terhadap rob, peran pemerintah menghadapi rob, preferensi tempat 

tinggal. 
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2. Sikap, sesuatu yang dapat di pelajari oleh setiap individu, sikap menentukan 

bagaimana individu tersebut bereaksi untuk mengurangi dampak banjir rob 

di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. 

Sikap ini terdiri dari menerima, menanggapi, menyesuaikan diri, dan 

bertanggung jawab. 

3. Perilaku, yaitu reaksi masyarakat Kelurahan bandarharjo terhadap rob yaitu 

memilih untuk bertahan menghadapi rob atau memilih pindah untuk 

meninggalkan lingkungan tersebut. 

4. Masyarakat, adalah sekelompok orang yang tinggal di kawasan rob yang 

setiap hari tergenang oleh pasang air laut. 

5. Banjir rob, diakibatkan oleh pasang surut air laut yang terjadi pada saat 

kondisi bulan penuh atau bulan purnama. Banjir rob dalam penelitian ini 

adalah banjir yang setiap hari terjadi pada jam pasang air laut sekitar jam 

14.00 -16.00 WIB. 

6. Adaptasi, merupakan strategi penyesuaian diri yang dilakukan masyarakat 

Kelurahan Bandarharjo untuk tetap tinggal di kawasan rob 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Pengetahuan 

Pengetahuan dalam Soekidjo Notoadmojo (2010 :27) merupakan proses 

mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali 

metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Mengingat 

kembali ini lebih dari sekedar membawa materi yang tepat ke dalam pikiran. 

Meskipun mungkin perlu pendidikan yang lebih mendalam agar seseorang lebih 

siap menghadapi bencana rob tersebut, mengingat kembali relatif mudah 

dilakukan. Tujuan pengetahuan menekankan sebagian besar proses mengingat 

(proses psikologi). Proses menghubungkan juga terlibat dalam tes pengetahuan 

yang mensyaratkan pengorganisasian ulang suatu masalah, karena proses 

penghubungan akan memberikan sinyal dan petunjuk tentang informasi dan 

pengetahuan yang dimiliki seseorang.  

Berdasarkan pendapat tersebut dalam penelitian ini, aspek pengetahuan 

menekankan pada pemahaman masyarakat kelurahan Bandarharjo mengenai rob, 

penyebab, dampak, serta cara beradaptasi.Pengetahuan dapat  diperoleh  dengan 

cara  tradisional  dan  juga  cara modern, cara tradisional ada empat cara yaitu; 1) 

Cara coba-salah (trial and error), 2) Cara kekuasaan atau otoritas, 3) Berdasarkan 

pengalaman pribadi, 4) Melalui jalan pikiran. Sedangkan pengetahuan yang 

diperoleh dengan cara modern ada dua cara yaitu; metode berfikir induktif dan 

metode berfikir deduktif. 
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2.1.2 Sikap 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus tertentu, yang 

sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak 

senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Campbel dalam 

Soekidjo Notoadmojo (2010: 29) mendefinisikan sangat sederhana, yakni “An 

individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to object”.

Jadi disini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindrom atau kumpulan gejala 

dalammerespons stimulus atau objek. Sehingga sikap itu melibatkan pikiran, 

perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. 

Newcomb dalam Soekidjo Notoadmojo (2010: 29), salah seorang psikologi 

sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak, dan bukan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain fungsi sikap 

belum merupakan reaksi terbuka akan tetapi merupakan reaksi tertutup.  Sikap 

dalam Soekidjo Notoadmojo (2010: 14) memiliki tiga komponen, yakni : 

Komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen 

kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui 

manusia. Komponen kognitif adalah olahan pikiran manusia atau seseorang 

terhadap kondisi eksternal atu stimulus, yang menghasilkan pengetahuan. 

Komponen afektif adalah aspek emosional yang berkaitan dengan penilaian 

terhadap apa yang diketahui manusia. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan 

terhadap stimulus maka selanjutnya akan mengolahnya lagi dengan melibatkan 

emosionalnya Komponen konatif adalah aspek visional yang berhubungan dengan 

kemauan untuk bertindak. Seperti halnya pengetahuan sikap juga mempunyai 

tingkat-tingkat yaitu, sebagai berikut: 
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1) Menerima (Receiving), menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau 

menerima stimulus yang diberikan (objek). 

2) Menanggapi (Responding), menanggapi diartikan memberikan jawaban atau 

tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. 

3) Menghargai (valuing), menghargai diartikan subjek atau seseorang 

memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti 

membahasnya dengan orang lain, bahkan mengajak atau mempengaruhi atau 

menganjurkan orang lain merespons. 

4) Bertanggung Jawab (Responsible), bertanggung jawab diartikan Seseorang 

yang telah mengambil sikap tertentu berdasar keyakinanya, dia harus berani 

mengambil risiko bila ada orang lain mencemoohkan atau adanya risiko lain.

Sikap terbentuk  melalui bermacam – macam cara antara lain: 

a. Pengalaman pribadi yang berulang ulang atau pengalaman pribadi yang 

traumatik akan membuat seseorang terbiasa dalam mengahadapi keadaan 

tersebut 

b. Pengaruh orang lain yang di anggap penting, diantara banyak orang biasanya 

ada orang yang dianggap penting bagi individu seperti orang tua, guru, teman 

dekat, dan teman kerja. Biasanya orang akan mengikuti perkataan orang tua 

atau guru untuk menghadapi bencana di daerahnuya 

c. Media Massa sebagai sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan majalah. 

Contohnya seseorang dapat mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Sikap dalam hal ini yaitu kesediaan masyarakat Kelurahan Bandarharjo 

untuk ikut andil dalam menjaga kondisi sekitar tempat tinggal sebagai upaya 

mengurangi risiko banjir rob. 

2.1.3 Perilaku Masyarakat 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Oleh karena itu terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Perilaku 

manusia sebagian besar ialah perilaku yang dibentuk dan dapat dipelajari (skinner 

dalam Notoadmodjo, 2010 :20). 

Perilaku dalam hal ini merupakan reaksi masyarakat Kelurahan Bandarharjo 

dalam upaya mengurangi maupun menghadapi risiko banjir rob berdasarkan 

pengetahuan yang mereka dapatkan ketika terjadi bencana rob. 

Masyarakat  berasal dari bahasa arab  yaitu  musyarak. Masyarakat memiliki 

arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup  atau  

terbuka. Masyarakat terdiri  atas individu-individu  yang saling berinteraksi dan 

saling tergantung satu sama lain atau di sebut zoon polticon. 

Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan  budaya yang 

selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. 

Oleh sebab itu, konsep masyarakat dan konsep kebudayaan merupakan dua hal 

yang senantiasa berkaitan dan membentuk suatu sistem. Berikut di bawah ini 

adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli  yaitu :   

1. Menurut Selo Sumardjan (dalam Soerjono Soekanto,2013: 22)  masyarakat 

adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. 
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2. Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto,2013: 22) masyarakat 

merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama 

cukup lama sehingga sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 

menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas 

3. Menurut Maclver dan Page (dalam Soerjono Soekanto,2013: 22) masyarakat 

ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerjasama 

antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku 

serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita 

namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan 

selalu berubah.  

Pengertian-pengertian di atas, dapat di lihat bahwa masyarakat merupakan 

organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki unsur-

unsur pokok sebagai berikut: 

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, yang memiliki jumlah 

cukup besar  

2) Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi salam setiapmasyarakat, baik 

dalam skala kecil (antarindividu) maupun dalam skala luas (antarkelompok). 

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, 

ekonomi, sosial budaya, sertapertahanan dan keamanan. 

3) Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang artinya satu sama 

lain saling terikat yang menghasilkan suatu kebudayaan. 
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2.1.4 Banjir rob 

Rob adalah banjir akibat pasang surut air laut yang menggenangi lahan atau 

Kawasan pesisir yang lebih rendah dari permukaan air laut rata-rata (Oktavia,dkk. 

2012). Istilah  banjir  rob  awalnya  dipakai  untuk mengatakan banjir dari pasang 

air laut yang sering terjadi di daerah Semarang. Genangan rob dapat berlangsung 

berhari-hari, bahkan satu minggu terus menerus dengan tinggi genangan 

bervariasi dengan adanya gaya gravitasi dimana air akan mengalir pada daerah 

yang lebih rendah dan mengisi seluruh ruang yang ada pada daerah yang rendah. 

Fenomena alam inilah yang menyebabkan air laut menggenangi Kawasan pantai 

di daerah Semarang.  

Kenaikan muka air laut akibat pasang merupakan fenomena alam biasa dan 

bisa diprediksi. kejadian pasang surut tersebut akibat pergerakan matahari, bumi, 

bulan dan benda - benda langit lainnya dan juga pergerakan benda-benda langit. 

Gelombang pasang akibat kenaikan muka air laut disebabkan oleh pasang-surut, 

disamping itu juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti perubahan 

penggunaan lahan mempunyai pengaruh terhadap besarnya aliran permukaan, 

perubahan penggunaan lahan dari area persawahan menjadi pemukiman dan 

pabrik-pabrik mengakibatkan berkurangnya daya resap tanah. Gabungan atau

interaksi dari itu semua menimbulkan anomali muka air laut yang menyebabkan 

banjir rob.  

Beberapa penyebab dari banjir rob secara umum dapat disebabkan

penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah secara berlebihan, 

perubahan pemanfaatan lahan, pengaruh gaya tarik pasang surut air laut. Berikut 

ini merupakan dampak dari banjir rob kerusakan bangunan, naiknya salinitas, 
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tercemarnya sumber air bersih (sumur artesis), kerusakan infrastruktur kota, 

terganggunya aktivitas perekonomian sekitar daerah banjir rob (Oktavia, 2012) 

2.1.5 Adaptasi 

Menurut para ahli ekologi budaya mendefinisikan adaptasi sebagai suatu 

strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk 

merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan sosial (sukamdi,2012). 

Adaptasi adalah proses melalui interaksi yang bermanfaat, yang dibangun dan 

dipelihara antara organisme dan lingkungan (sukamdi, 2012). 

Dalam kajian adaptabilitas manusia terhadap lingkungan ekosistem adalah 

keseluruhan situasi dimana adaptabilitas berlangsung atau terjadi, karena populasi 

manusia tersebar di belahan bumi, maka konteks adaptabilitas juga akan berbeda-

beda. Suatu populasi di suatu ekosistem tertentu menyesuaikan diri terhadap 

kondisi lingkungandengan cara-cara  yang spesifik. Ketika suatu populasi 

masyarakat mulai menyesuaikan diri terhadap suatu lingkungan yang baru, suatu 

proses perubahan akan dimulai dan mungkin membutuhkan waktu yang lama 

untuk dapat menyesuaikan diri (Sukamdi, 2012). Sahlins,1968 (Sukamdi, 2012) 

menekankan bahwa proses adaptasi sangatlah dinamis karena lingkungan dan 

populasi manusia berubah terus. 

Lebih lanjut menurut Soeparman (dalam Sutigno dan Pigawati,2015) 

memperkuat pendapat dari Julian H. Steward bahwa terdapat empat prinsip yang 

terkait dengan penyesuaian diri atau proses adaptasi yaitu: 

1. Penyesuaian diri adalah proses penyelarasan antara kondisi diri atau individu 

sendiri dengan sesuatu objek atau perangsang melalui kegiatan belajar.  
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2. Proses penyesuaian diri selalu terjadi interaksi antara dorongan dorongan dari 

dalam diri individu dengan perangsang atau tuntutan lingkungan sosial.  

3. Melakukan penyesuaian diri diperlukan adanya proses pemahaman diri dengan 

lingkungannya sehingga terwujud keselarasan, kesesuaian, kecocokan, atau 

keharmonisan interaksi diri dan lingkungan.  

4. Penyesuaian diri selalu berproses dan berkembang secara dinamis, sesuai 

dengan dinamika lingkungan hidup dan perkembangan dorongan keinginan 

individu. 

Menghadapi situasi banjir rob ini masyarakat memerlukan berbagai cara 

untuk beradaptasi dengan kondisi sekitarnya, berikut ini merupakan bentuk 

adaptasi yang telah diterapkan di masyarakat : 

1. Membangun rumah dengan lantai 2, membuat tanggul penahan genangan 

banjir, meninggikan lantai dan bangunan rumah. 

2. Adaptasi dilakukan pada lingkungan sekitar, dengan cara meninggikan jalan, 

memperlebar saluran air dan membersihkan saluran air secara gotong royong. 

2.2 Kajian Hasil – Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini berjudul  Sikap Masyarakat terhadap Banjir Rob di Kelurahan 

Bandarharjo Kota Semarang. Berdasarkan ekspolarasi peneliti, ditemukan 

beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Persamaaan penelitian ini 

dengan penelitian desmawan, penelitian anggara dan penelitian gentur handoyo 

yaitu terletak pada pembahasan mengenai  rob di wilayah masing-masing.  

perbedaan penelitian ini dengan penelitian desmawan dan penelitian 

anggara di atas yaitu perbedan lokasi terjadinya rob, sedangkan dengan penelitian 

gentur dan penelitian zulmiro yaitu masalah apa yang di teliti. 
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Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 

Desmawan 

Bayu 

Trisna,dan 

Sukamdi 

(2012) 

Adaptasi Masyarakat 

Kawasan Pesisir  

Terhadap Banjir Rob 

Di Kecamatan 

Sayung,  

Kabupaten Demak, 

Jawa Tengah 

- Metode penelitian 

menggunakan survei  

deskripif kuantitatif 

- pengambilan sampel 

menggunakan metode 

accidental sampling  

- pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, dan angket, 

wawancara  

Masyarakat di Kecamatan Sayung 

memiliki pendapatan rata-rata 

Rp260.000. Dampak dari rob 

kerusakan bangunan, salinitas air, 

kerusakan lahan dan kerusakan 

kendaraan. Respon masyarakat ada 

yang pindah dan ada pula yang 

memilih tinggal dengan adaptasi  

meninggikan lantai, meninggiakan 

rumah, membeli air bersih dari daerah 

lain  membuat tanggul. 

Anggara 

Dwi Putra 

dan 

Wiwandari 

Handayani

(2013) 

Kajian Bentuk 

Adaptasi Terhadap 

Banjir dan Rob   

Berdasarkan 

Karakteristik Wilayah 

dan Aktivitas di 

Kelurahan Tanjung 

Mas 

- Metode penelitian 

menggunakan diskriptif 

kuantitatif 

 - Pengumpulan data 

menggunakan 

Observasi, Kuisioner, 

dan Telaah dokumen 

yanrelevan 

52% masyarakat Tanjung Mas 

menyatakan bahwa penyebab rob 

adalah penurunan tanah, Sikap 

masyarakat 87% memilih untuk 

menetap di daerah tersebut Adaptasi 

masyarakat Tanjung Mas sebanyak 

60% meninggikan bangunan rumah.  

Gentur 

Handoyo, 

Agus A.D. 

Suryoputro 

dan Petrus 

Subardjo 

(2014) 

Genangan Banjir Rob 

di Kecamatan 

Semarang Utara 

- Metode penelitian 

menggunakan metode 

analisis data harmonik 

pasang surut  

Hasil penelitian Luas Kecamatan 

Semarang Utara 1160 ha, sementara 

luas genangan rob 823 ha, sehingga 

luas genangan rob sekitar 70,99% dari 

luas Kecamatan Semarang Utara. 

Berdasarkan hasil ini hamper seluruh 

wilayah di Kecamatan Semarang 

Utara merasakan dampak dari 

genangan rob, Karena ketinggian 

tanah 0,5 meter di atas permukaan laut 

Zulmiro 

Pinto 

(2015) 

Kajian Perilaku 

Masyarakat  yang 

Mengakibatkan 

Kerusakan 

Lingkungan (Studi 

Kasus di Pantai 

Kuwaru, Desa 

Poncosari, Kecamatan 

Srandakan, Kabupaten 

Bantul, Provinsi DIY) 

- Metode penelitian 

menggunakan metode 

campuran .  

- Pengambilan sampel 

menggunakan 

purposive sampling  

- Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

observasi, kuesioner 

dan wawancara  

90% responden setuju bahwa 

penebangan pohon cemara udang 

berdampak pada aktivitas ekonomi 

pantai kuwaru,  Perilaku masyarakat 

di Pantai Kuwaru dapat dipengaruhi 

oleh aspek lingkungan dan akhirnya 

akan mengubah kehidupan sosial dan 

ekonomi.  

Tabel 2.1 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Rob adalah banjir yang terjadi akibat pasang surut air laut menggenangi 

lahan/kawasan yang lebih rendah dari permukaan air laut rata-rata (mean 

sealevel). Genangan rob dapat berlangsung berhari-hari, bahkan satu minggu terus 

menerus dengan tinggi genangan bervariasi dengan adanya gaya grafitasi dimana 

air akan mengalir ke daerah yang paling rendah dan mengisi seluruh ruang yang 

ada pada bagian yang lebih rendah. Faktor utama penyebab rob adalah isu 

pemanasan global (Global warming) dan terjadinya penurunan muka tanah (Land 

subsidence). 

Banjir rob yang terjadi di kelurahan Bandarharjo memiliki dampak fisik, 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak fisik berupa kerusakan sarana umum 

dan kantor pelayanan publik sedangkan dampak sosial mencakup kematian, risiko 

kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan 

pendidikan, terganggunya aktivitas kantor pelayanan publik, kekurangan 

makanan, energi, air, dan kebutuhan dasar lainnya, adapun dampak ekonomi 

mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi (orang tidak dapat 

pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas terhambat, dan lain-

lain). Dampak lingkungan mencakup pencemaran air. 

Masyarakat kelurahan Bandarharjo merasakan ketidaknyamanan karena 

termasuk kelurahan yang paling parah terkena dampak dari rob, hal ini dibuktikan 

dengan jumlah penduduk yang sedikit dan tingkat kerusakan infrastruktur yang  

parah. 

Kelurahan Bandarharjo merupakan daerah yang tergenang rob, tetapi 

masyarakat kelurahan Bandarharjo masih tetap bertahan menghadapi situasi 
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tersebut dengan berbagai cara, di antaranya meninggikan lantai rumah, menambah 

lantai bangunan, meninggikan jalan, memperlebar saluran air, gotong royong 

membersihkan selokan satu bulan sekali. Adaptasi diharapkan mengurangi 

dampak pada aktivitas masyarakat. 

Perluasan genangan rob menyebabkan aktifitas 

masyarakat terganggu

Alasan masyarakat tinggal 

dikawasan Rob

 Mata pencaharian 

 Kepemilikan rumah

 Sarana Transportasi

Pengetahuan sikap dan 

perilaku masyarakat 

dikawasan rob

 Pengetahuan

1. Pengertian banjir

2. Pengertian rob

3. Penyebab rob

4. Dampak rob

5. Kerugian 

material/non 

material akibat rob.

6. Fluktuasi rob

7. Adaptasi 

terhadap rob

8. Preferesi tempat 

tinggal

9. Peran pemerintah

 Sikap

1. Menerima

2. Menanggapi

3. Menghargai

4. Bertanggung 

jawab

 Perilaku

1. Kebiasaan 

antisipasi rob

2. Pindah 

rumah

Upaya masyarakat dalam 

menghadapi rob

Adaptasi masyarakat dalam 

menghadapi rob

Gambar 2.1 Adaptasi masyarakat terhadap rob di kelurahan Bandarharjo
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

Alasan masyarakat bertahan di wilayah kelurahan Bandarharharjo yang 

tergenang rob dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain mata pencaharian, 

kepemilikan rumah dan sarana transportasi. Dalam hal mata pencaharian ini di 

tunjukkan dengan besarnya tingkat penghasilan dibandingkan tingkat 

pengeluaran, masyarakat kelurahan Bandarharjo umumnya memiliki sertifikat 

rumah hak milik. Serta untuk sarana transportasi masyarakat kelurahan 

Bandarharjo menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi pekerjaanya. 

Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong tinggi 

dengan mencapai skor angket pengetahuan di atas 75 sebanyak 46,98%, 

sedangkan Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong cukup 

dengan mencapai skor angket pengetahuan 56-75 sebanyak 27,32%, serta 

masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong rendah dengan 

mencapai skor angket pengetahuan di bawah 56 sebanyak 25,30%. Masyarakat 

kelurahan Bandarharjo yang memiliki sikap yang tergolong baik ada sebanyak 

46,98% dan masyarakat yang tergolong memiliki sikap yang kurang baik ada 

sebanyak 53,02%. Perilaku Masyarakat kelurahan Bandarharjo yang memilih 

untuk membantu dengan tenaga makanan maupun minuman dalam upaya 

pemerintah untuk meninggikan jalan untuk menghadapi rob sebanyak 42,16%, 

masyarakat yang memilih untuk meninggikan teras rumah dalam upaya 
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menghadapi rob sebanyak 3,64%, sedangkan masyarakat yang memilih untuk 

meninggikan rumah dalam upaya menghadapi rob sebanyak 38,55% serta 

masyarakat yang memilih untuk membuat tingkat bangunan dapam upaya 

menghadapi rob sebanyak 15,65%, dan masyarakat yang memilih untuk pindah 

rumah dalam upaya menghadapi rob tidak ada. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat di sarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat, perlu di adakan sosialisasi atau pelatihan dalam 

menghadapi rob guna meningkatkan kesadaran untuk melakukan 

pencegahan sebelum tergenang rob yang lebih parah lagi. 

2. Bagi Pemerintah perlu mengkoordinir segala bentuk bantuan baik itu 

makanan maupun pembangunan infrastruktur agar masyarakat tidak 

resah dalam menghadapi rob. 
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