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SARI

Novi Jumatiningrum. 2019. Strategi Adaptasi Masyarakat Kelurahan Bandengan
Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Menghadapi Banjir Pasang Air Laut (Rob).
Geografi, FIS Unnes, Pembimbing Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc.
Kata Kunci : Banjir Pasang Air Laut (Rob), Respon, Strategi Adaptasi.
Banjir Pasang Air Laut (Rob) merupakan banjir yang diakibatkan oleh
naiknya permukaan air laut ke daratan. Tujuan penelitian ini adalah (1)
Mengetahui fenomena banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan Bandengan (2)
Mengetahui respon masyarakat terhadap banjir pasang air laut (Rob) di
Kelurahan Bandengan (3) Mengetahui bentuk strategi adaptasi masyarakat
terhadap banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan Bandengan (4)
Mengorganisasi fenomena banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan Bandengan
sebagai sumber belajar SMA kelas 12.
Objek dalam penelitian ini adalah fenomena banjir pasang air laut (Rob)
di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara. Sampel dalam penelitian
ini menggunakan teknik purposive sampling. Dimana objek penelitian diambi
satu Kelurahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap banjir pasang air
laut (Rob). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik
pengumpulan data sekunder berupa data monografi Kelurahan Bandengan dan
data primer berupa observasi dan angket atau kuesioner.Teknik analisis data
menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu yaitu (1) Kelurahan Bandengan tergenang banjir
pasang air laut (rob) dengan tinggi genangan 20-60 cm dengan lama genangan 24 jam (2) Masyarakat sudah tebiasa dengan adanya banjir pasang air laut (rob)
sehingga mereka lebih memilih untuk tetap berada di rumah, hal itu dikarenakan
keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Bandengan yang kurang untuk pindah
ke tempat aman atau jauh dari banjir pasang air laut (Rob), (3) Dampak Banjir
pasang air laut (rob) pada aspek fisik yang terparah adalah lingkungan menjadi
kotor sebanyak 44 responden atau 100% responden, aspek sosial kependudukan
yaitu 44 atau 100% responden mneyatakan bahwa terganggunya aktivitas
masyarakat, kerugian material, dan terganggunya aktivitas sehari-hari, dan aspek
lingkungan terbangun yaitu rusaknya bangunan rumah, perabotan rumah,
kendaraan pribadi, jaringan jalan dan terendamnya fasilitas sosial semua
responden atau 44 responden. (4) Hasil penelitian kelayakan buku nonteks oleh
dosen menunjukkan rata-rata 8,25 dengan kriteria layak dan predikat baik.
Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah
banjir pasang air laut (rob) agar selalu waspada dan bagi dunia pendidikan
diharapkan dapat menambah informasi dan menambah buku referensi dalam
pembelajaran selain buku paket.
viii

Abstract
Novi Jumatiningrum. 2019. Adaptation Strategy of Bandengan Subdistrict, North
Pekalongan Subdistrict in Dealing with Tidal Flood (Rob). Geography, FIS
Unnes, Supervisor Ariyani Indrayati, S.Sc., M.Sc.
Keywords: Tidal Flood (Rob), Response, Adaptation Strategy.
Tidal Flood (Rob) is a flood caused by rising sea levels to the mainland.
The objectives of this study are (1) Knowing the phenomenon of tidal flood (Rob)
in Bandengan Kelurahan (2) Knowing the community response to tidal flooding
(Rob) in Bandengan Kelurahan (3) Knowing the form of community adaptation
strategies to tidal flooding ( Rob) in Bandengan Village (4) Organizing the
phenomenon of tidal flooding (Rob) in Bandengan Village as a source of 12th
grade high school learning
The object of this research is the phenomenon of tidal flood (Rob) in
Bandengan Village, North Pekalongan District. The sample in this study used a
purposive sampling technique. Where the research object is taken by one
Kelurahan which has the highest impact on tidal flooding (Rob). This study uses
primary and secondary data, secondary data collection techniques in the form of
monograph data in Bandengan Village and primary data in the form of
observations and questionnaires. The data analysis technique uses descriptive
qualitative.
The results of this study are (1) Kelurahan Bandengan inundated by tidal
floods (rob) with a height of inundation of 20-60 cm with a length of inundation
of 2-4 hours (2) People are familiar with the presence of tidal flooding (rob) so
they are more choose to remain at home, that is because the economic situation of
the Bandengan Kelurahan community is lacking to move to a safe place or away
from tidal flooding (Rob), (3) Impact of tidal flooding (rob) on the worst physical
aspects is the environment becomes dirty as many as 44 respondents or 100% of
respondents, the social aspects of population that is 44 or 100% of respondents
say that the disruption of community activities, material losses, and disruption of
daily activities, and aspects of the built environment are damage to houses,
furniture, personal vehicles , road networks and submerged social facilities of all
respondents or 44 respondents. (4) The results of the feasibility study of nontextbooks by lecturers show an average of 8.25 with decent criteria and good
grades.
Suggestions in this study are people who live in areas of tidal flooding
(rob) to always be vigilant and for the world of education is expected to add
information and add reference books in learning in addition to textbooks.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki ±18.110 pulau
dengan garis pantai sepanjang 108.000 km yang disebut sebagai garis pantai
terpanjang kedua setelah Kanada. Sebagai Negara maritim, Indonesia juga
terkenal dengan keragaman wilayah pesisirnya dan memiliki banyak kota di
wilayah pesisir. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan
Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana kearah laut 12 mil
dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu
(kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas
administrasi kabupaten/kota.
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis dan wilayah
yang selalu mengalami perubahan fisik akibat gelombang dan angin, sehingga
wilayah pesisir berpotensi terhadap bencana alam yang tinggi. Salah satu
bencana di wilayah pesisir adalah bencana banjir pasang air laut (Rob).
Bencana yang terjadi di wilayah pesisir disebabkan oleh adanya ancamanancaman yang terjadi di daratan (Marfai, 2008 dan Sumekto 2007). Fenomena
banjir rob terjadi hampir sepanjang tahun baik musim kemarau maupun musim
penghujan. Banjir rob merupakan banjir yang diakibatkan adanya pasang naik
dan pasang surut air laut yang mempengaruhi kondisi genangan (Suhelmi,
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2009). Sedangkan menurut Mulianingsih (2017),menyebutkan bahwa banjir
rob merupakan pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi gaya tarik benda
angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut dibumi.
Tidak satupun wilayah yang ditakdirkan hidup dengan segala bencana,
tetapi suatu wilayah tidak bias terlepas dari suatu kondisi yang beresiko dari
ancaman terjadinya suatu bencana. Salah satu wilayah yang hidup ramah
dengan bencana yaitu Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan kota
yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian 0-8 Mdpl yang
memiliki bentuk lahan fluvio-marine dengan sedimentasi yang cukup tinggi
berasal dari aliran sungai. Topografi Kota Pekalongan adalah landai sehingga
rentan terhadap bahaya banjir pasang air laut (Rob) yang diakibatkan oleh
naiknya muka air laut. Diposaptono (2008) menyebutkan bahwa 100 tahun
kedepan Kota Pekalongan diperkirakan terancam mengalami kenaikan muka
air laut sebesar 80 cm, yang berpotensi menggenangi 9.138 Ha lahan pertanian
dan menggenangi permukiman sejauh 1,6 km hingga 2,01 km kearah selatan
kota.
Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Pekalongan bencana banjir rob merupakan masalah utama yang sering terjadi
di daerah Pekalongan, hamper setiap hari banjir rob selalu ada bahkan sudah
menjadi masalah rutin. Menurut data dari BPBD Kota Pekalongan tahun 2017
menunjukkan bahwa 7 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara yang
tergenang banjir rob, dari 7 kelurahan tersebut terdapat 2 kelurahan yang
memiliki tingkat kerentanan banjir rob tinggi yaitu Kelurahan Pedukuhan
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Kraton dan Kelurahan Bandengan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian
Hardiyawan (2012), dimana terdapat 2 kelurahan yang memiliki tingkat
kerentanan banjir rob tertinggi diantara kelurahan lainnya.
Salah satu banjir pasang air laut (Rob) terjadi di Kelurahan Bandengan
pada tanggal 1 Desember 2017. Banjir rob merendam 1.042 rumah di
Kelurahan Bandengan dan 6.350 jiwa yang terdampak banjir pasang air laut
(Rob). Ketinggian banjir pasang air laut (Rob) bervariasi antara 18-70 cm.
Bencana banjir pasangr laut (Rob) menyebabkan perubahan lingkungan yang
berpengaruh terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat
tinggal di daerah pesisir dan mengakibatkan kerugian berupa kerusakan fisik
bangunan rumah dan sarana prasarana umum, serta terganggunya aktivitas
masyarakat baik aktivitas social maupun aktivitas ekonomi. Serta perubahan
mata pencaharian dari nelayan tangkap menjadi buruh pabrik, hal itu
dikarenakan lahan tambak miliki nelayan rusak akibat banjir pasang air laut
(Rob) sehingga menyebabkan kerusakan pada tambak dan hasil panen tambak
yang berkurang.
Menurut Suharini (2013),bencana dalam kehidupan sehari-hari
menyebabkan perubahan pola-pola kehidupan dari kondisi normal, merugikan
harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur social komunitas, serta
memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi atau komunitas. Kondisi tersebut
menjadikan perlu adanya suatu upaya masyarakat untuk mengurangi resiko
bencana. Masyarakat merupakan pihak yang menjadi korban secara langsung
dalam kejadian bencana, sehingga pemahaman secara langsung menjadi modal
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dalam pengurangan resiko bencana (Zein, 2010).Marfai, dkk (2008)
menyebutkan bahwa respon masyarakat merupakan awal dari strategi adaptasi
yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui pemahaman masyarakat yang berupa
persepsi dalam sikap atau tindakan dalam menghadapi bencana menghasilkan
strategi adaptasi dalam penyesuaian yang dilakukan akibat dari ancaman
lingkungan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, strategi adaptasi masyarakat
terhadap banjir pasang air laut (Rob) perlu dilakukan agar masyarakat
Kelurahan Bandengan dapat mempertahankan hidupnya. Hal ini menjadi
landasan peneliti terdorong untuk meneliti strategi adaptasi masyarakat
terhadap banjir pasang air laut (Rob) yang sering melanda wilayah mereka.
Penelitian ini berjudul “Strategi Adaptasi Masyarakat Kelurahan Bandengan
Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Menghadapi Banjir Pasang Air Laut
(Rob) ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana fenomena banjir rob yang sering terjadi di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap bencana banjir rob di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara?
3. Bagaimana bentuk strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana
banjir rob di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara?
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4. Bagaimana mengorganisasi data dan informasi fenomena rob di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara menjadi sumber belajar dalam
format buku nonteks?
C. Tujuan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini
maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengatahui fenomena banjir rob yang selama ini terjadi di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara.
2. Mengetahui respon masyarakat terhadap bencana banjir rob di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara.
3. Mengetahui bentuk strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam
menghadapi bencana banjir rob di Kelurahan Bandengan Kecamatan
Pekalongan Utara.
4. Mengorganisasi fenomena banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara sebagai sumber belajar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan
mengenai fenomena rob dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan
khususnya banjir rob di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalomgan
Utara.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Masyarakat
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat
mengenai bentuk strategi adaptasi masyarakat dalam mengurangi resiko
bencana banjir pasang air laut (Rob).
b) Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada dinas,
terkait strategi adaptasi masyarakat dalam mengurangi resiko bencana
banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan Bandengan Kecamatan
Pekalongan Utara.
c) Bagi Dunia Pendidikan
Tersedianya buku fenomena banjir pasang air laut (Rob) diharapkan
dapat menambah bahan ajar, bahan rujukan dalam mengajar, menambah
informasi dan sumber belajar dan dapat dijadikan sebagai buku panduan
dari buku pegangan pokok yang sudah ada.
E. Batasan Istilah
1. Banjir Pasang Air Laut (Rob)
Banjir

menurut

Badan

Nasional

Penanggulangan

Bencana

menyebutkanbahwa banjir merupakan suatu peristiwa dimana terendamnya
suatu daerah karena volume air yang meningkat. Pada penelitian ini
difokuskan pada bencana banjir yang disebabkan oleh naiknya pasang air
laut yang menggenangi kawasan yang mempunyai ketinggian lebih rendah
dari permukaan air laut. Objek dalam penelitian ini adalah banjir pasang air
laut (Rob) di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara.
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2. Respon
Respon merupakan persepsi seseorang terhadap suatu obyek
(Spradley, 1972 : 241) dalam buku (Poerwanto, 2005). Respon yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap yang diambil masyarakat dalam
menghadapi bencana banjir rob sebagai upaya penyesuaian diri terhadap
perubahan yang terjadi dilingkungannya.
3. Strategi Adaptasi
Strategi adaptasi merupakan suatu langkah-langkah yang diambil
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk menanggulangi
masalah yang dihadapi. Strategi adaptasi yang di maskud dalam penelitian
ini adalah bagaimana tindakan atau pemikiran yang telah dilakukan oleh
masyarakat di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dalam
mengurangi resiko banjir pasang air laut (Rob).
4. Buku Nonteks
Buku nonteks yaitu buku yang berfungsi sebagai bahan pengayaan
yang berhubungan dengan pelajaran. Buku nonteks yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah buku yang dijadikan sebagai bahan pengayaan selain
buku pokok yang akan digunakan untuk tambahan pengetahuan dalam
pembelajaran siswa. Buku nonteks yang disusun yaitu tentang Strategi
Adaptasi Masyarakat Kelurahan Bandengan Dalam Menghadapi Banjir
Pasang Air Laut (Rob).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoritis
Deskripsi teoritis merupakan suatu rangkaian penjelasan yang
mengungkapkan suatu fenomena atau realitatertentu yang dirangkum menjadi
suatu konsep gagasan, pandangan, sikap yang akan mengetahui kekuatan dan
kelemahan suatu teori. Deskripsi teoritis dalam penelitian ini adalah :
1. Bencana
a. Pengertian bencana
Bencana (disaster) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi
(UUNo24 Tahun 2007). Konsep bencana dapat di gambarkan dengan
bentuk skema pada gambar 2.1 berikut.
Badan

Koordinasi

Nasional

Penanggulangan

Bencana

dan

Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PB, 2002) menyebutkan bahwa
kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu
faktor berpengaruh terhadap terjadinya bencana baru akan terjadi bila
bahaya terjadi pada kondisi rentan. Bahaya rentan adalah suatu fenomena
alam atau buatan yang berpotensi mengancam kehidupan manusia,
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kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya dibedakan
menjadi lima kelompok yaitu :
1) Bahaya beraspek geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung
api dan longsor.
2) Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain banjir, kekeringan,
angin topan dan gelombang pasang.
3) Bahaya beraspek biologi, antara lain wabah penyakit, hama dan
penyakit tanaman.
4) Bahaya beraspek teknologi, antara lain kecelakaan transportasi,
kecelakaan industri dan kegagalan teknologi.
5) Bahaya beraspek lingkungan, antara lain kebakaran hutan, kerusakan
lingkungan dan pencemarah limbah.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor. Sedangkan bencana nonalam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Dan bencana sosial adalah bencan yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror.
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b. Mitigasi bencana
Mitigasi bencana merupakan upaya pengurangan resiko yang
diakibatkan oleh bencana melalui proses penanggulangan pra bencana,
saat bencana terjadi dan pasca bencana. Penanggulangan resiko bencana
sebelum terjadinya bencana dapat dilakukan dengan rekayasa ruang yang
meminimalisir

dampak

dari

bencana

tersebut.

Sedangkan

penanggulangan pasca bencana dilakukan untuk mengurangi korban yang
diakibatkan dari bencana yang terjadi.
Mitigasi menurut UU No 24 tahun 2007 adalah serangkaian
upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana. Kegiatan mitigasi bencana diantaranya :
1) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana
2) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan
budaya sadar bencana.
3) Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan
bencana;identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau
ancaman bencana.
4) Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
5) Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi.
6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup.
7) Kegiatan mitigasi bencana lainnya.
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2. Banjir
Banjir didefinisikan sebagai meluapnya air ke daratan dan
mengakibatkan daratan tergenang atau tenggelam secara tidak normal
(Ward, 1976 dalam Hardoyo, dkk 2014:55-56). Banjir menurut Suharini
(2016:1), banjir merupakan genangan di daratan rendah sebagai akibat
terjadinya limpasan air sungai yang disebabkan debit air yang mengalir di
sungai tersebut melebihi kapasitas pengalirannya. Menurut Isnugroho dalam
Pratomo, 2008 wilayah banjir merupakan wilayah yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami banjir sesuai dengan karakteristik penyebab
banjir. Wilayah banjir dapat dikategorikan menjadi empat tipologi yaitu :
a. Daerah Pantai
Daerah pantai merupakan daerah yang rawan terhadap banjir,
hal tersebut dikarenakan daerah pantai memiliki elevasi permukaan
tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang.
b. Daerah Dataran Tinggi
Daerah dataran tinggi merupakan daerah di kanan kiri sungai
yang muka tanahnya sangat landai dan relative datar, sehingga aliran
air menuju sungai sangat lambat dan menyababkan daerah tersebut
rawan banjir baik karena luapan air sungai atau hujan lokal.
c. Daerah Sempadam Sungai
Daerah sempadam sungai merupakan daerah rawan banjir
tetapi terjadi di daerah perkotaan. Daerah sempadam sungai sering
dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian atau kegiatan usaha
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sehingga menimbulkan dampak bencana baik membahayakan jiwa
atau harta benda.
d. Daerah Cekungan
Daerah cekungan merupakan daerah dengan luas yang relatif
cukup baik di daratan rendah atau di daratan tinggi. Jika keadaan
drainase dan penataan wilayah yang kurang memadai dapat menjadi
daerah rawan banjir.
Kodoatie dan Sugiyanto, 2002 menyebutkan bahwa banjir secara
umum disebabkan oleh dua ketegori yaitu banjir yang disebabkan oleh
alami dan banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia.
a. Banjir yang disebabkan oleh alami yaitu :
1) Curah hujan, pada musim penghujan curah hujan yang tinggi akan
mengakibatkan banjir sungai dan jika melebihi tebing sungai maka
akan timbul banjir atau genangan.
2) Pengaruh fisiografi : Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti
bentuk sungai, fungsi dan kemiringan daerah pengaliran sungai,
kemiringan sungai, bentuk penampang, kedalaman, potongan
memanjang, material dasar sungai, lokasi sungai.
3) Erosi dan sedimentasi : Erosi di daerah pengaliran sungai akan
berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai,
besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga
timbul genangan dan banjir di sungai.
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4) Kapasitas sungai : Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai
dapat disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi daerah
pengaliran sungai dan erosi tanggul sungai.
5) Kapasitas drainase yang tidak memadai : Kondisi drainase yang
tidak memadai dapat menyebabkan terjadinya genangan dan banjir.
6) Pengaruh air pasang : Air pasang laut memperlambat aliran sungai
kelaut.
b. Banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia yaitu :
1) Perubahan kondisi daerah pengaliran sungai seperti penggundulan
hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota dan
perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir
karena aliran banjir.
2) Wilayah kumuh : Wilayah kumuh terdapat disepanjang sungai
dapat menjadi penghambat aliran sungai.
3) Sampah : Pembuangan sampah di sungai oleh masyarakat dapat
meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran.
4) Drainase lahan : Daerah perkotaan dan pengembangan pertanian
pada daerah dataran banjir akan mengurangi bantaran dalam
menampung debit air yang tinggi.
5) Bendungan dan bangunan air : Bendungan dan bangunan lain
seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir
karena efek aliran balik.
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6) Kerusakan bangunan pengendali banjir : Pemeliharaan yang kurang
memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan
kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan
kuantitas banjir.
7) Perencanaan system pengendalian banjir tidak tepat. Beberapa
system pengendalian banjir memang dapat mengurangi karusakan
akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah
kerusakan selama banjir besar.
3. Banjir Pasang Air Luat (Rob)
Menurut Suhelmi (2009) dalam Asrofi (2017) banjir air pasang
merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut
secara global. Adanya pasang dan surut akan mempengaruhi kondisi
genangan yang terjadi, fenomena ini menghadirkan banjir yang disebabkan
oleh kenaikan air laut yang disebut dengan banjir rob. Menurut Kodoatie
dan Sugiyanto, 2002 mendefinisikan bahwa banjir rob merupakan bencana
yang berkaitan dengan siklus gerak bulan, sehingga banjir ini berulang
bulanan yang terjadi pada daerah dataran pantai. Banjir pasang air laut
(Rob) dapat diperkuat oleh curah hujan sehingga pada saat hujan lebat atau
musim hujan banjir pasang air laut (Rob) dapat terjadi lebih tinggi genangan
banjir pasang air laut (Rob) tersebut.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana pesisir menyebutkan bahwa, secara khusus makna bencana alam
untuk wilayah pesisir adalah kejadian akibat peristiwa alam atau karena
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perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati
pesisir, dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Sekneg, RI, 2007). Dalam undangundang tersebut disebutkan beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi
di wilayah pesisir, antara lain tsunami, abrasi, dan gelombang pasang.
Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak air laut raksasa melanda
daratan pesisir yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat
gempa bumi. Abrasi yaitu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang
laut dan arus laut yang bersifat merusak. Gelombang pasang atau badai,
yaitu gelombang besar yang ditimbulkan oleh terjadinya siklon tropis
berpotensi kuat menimbulkan bencana banjir rob di wilayah pesisir, baik
akibat proses naiknya air laut, gelombang pasang, maupun tingginya aliran
air sungai, dan kenaikan paras muka air laut.
Setiyono,dkk

(1994)

dalam

Hardoyo,dkk

(2014:240-241)

menyebutkan bahwa bentuk penggenangan akibat banjir pasang air laut :
a. Genangan Permanen
Genangan yang disebabkan oleh adanya garis pantai yang
bergeser kearah daratan. Genangan ini dialami langsung oleh kawasan
pesisir yang memiliki elevasi lebih rendah daripada rata-rata permukaan
air laut yang berbatasan garis pantai dan dipinggir-pinggir sungai dekat
dengan muara sungai.
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b. Genangan Sesaat
Genangan ini terjadi hanya pada saat terjadi pasang tertinggi,
tetapi akan terbebas dari genangan apabila air laut surut. Daerah yang
mengalami penggenangan sesaat dapat berubah menjadi daerah
penggenangan permanen seiring dengan adanya kenaikan permukaan air
laut.
Menurut Hardoyo,dkk (2014:241-242) terdapat tiga faktor utama
yang menyebabkan suatu daerah rentan banjir pasang air laut (Rob) yaitu
faktor kondisi alam, seperti aspek letak geografis, kondisi topografi,
geometri sungai, jarak dan garis tertinggi, serta pemanasan global yang
menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Faktor alam, adanya curah
hujan

yang

tertinggi

dan

memiliki

durasi

yang

lama

sehingga

mengakibatkan banjir di daerah rendah umumnya adalah wilayah pesisir dan
faktor kegiatan manusia, perubahan penggunaan lahanyang menyebabkan
terjadinya peningkatan erosi dan sedimentasi yang semakin besar dan
lambat laut akan meningkatkan resiko banjir.
a. Penyebab banjir pasang air laut (Rob)
Banjir pasang air laut (Rob) merupakan banjir yang diakibatkan
oleh pasang surut air laut, yang meluap ke daratan sehingga
mengakibatkan daratan tergenang secara tidak normal. Hardoyo, dkk
(2014) menyebutkan bahwa banjir rob di wilayah pesisir terjadi melalui
proses naiknya pasang air laut, gelombang pasang, tingginya aliran air
sungai, dan kenaikan paras muka air laut.
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Marfai (2014) menyebutkan bahwa banjir di wilayah pesisir
disebabkan oleh arus pasang surut yang menyebabkan terjadinya
sedimentasi sepanjang pantai, tinggi arus pasang yang melebihi tinggi
muka air laut dan ketinggian muka air pasang yang akan mempengaruhi
durasi dan ketinggian genangan akibat arus pasang.
Hardoyo, dkk (2014: 241-242) menjelaskan bahwa banjir di
daerah pesisir disebabkan oleh faktor alam, kegiatan manusia dan
degradasi lingkungan.
1) Faktor alam seperti iklim (angin, durasi dan intensitas curah hujan
yang tinggi), oseanografi (pasang surut dan kenaikan permukaan air
laut), kondisi geomorfologi (daratan rendah/perbukitan, ketinggian,
dan lereng, bentuk sungai), geologi dan genangan. Kondisi hidrologi
(siklus, kaitannya hulu-hilir, kecepatan aliran).
2) Kegiatan manusia menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang
yang terdampak pada perubahan alam. Aktivitas manusia berupa
pembatasan hutan mangrove untuk daerah hunian, konversi lahan
pada kawasan lindung, pemanfaatan sungai/saluran permukiman,
pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat.
3) Degradasi lingkungan berupa hilangnya tumbuhan penutup lahan
pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi,
penyempitan alur sungai .
Kodoatie dan Sugiyanto, 2002 menyebutkan bahwa tiga faktor
penyebab didaerah yang rawan terhadap banjir pasang air laut (Rob)
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berbanding lurus dengan tinggi genangan banjir pasang air laut (Rob) dan
juga luas genangan banjir pasang air laut (Rob) tersebut juga semakin
besar. Faktor penyebab banjir pasang air laut (Rob) antara lain :
1) Pasang air laut dan posisi bulan yang menyebabkan gaya tarik
2) Land subsidence yang terjadi sebagai akibat dari beban pemanfaatan
lahan yang ada di pesisir dan pengambilan air tanah yang berlebihan.
3) Perubahan pemanfaatan ruang di pesisir sehingga tidak ada daerah
yang menjadi barier terjadinya banjir pasang air laut (rob).
b. Banjir Pasang Air Laut (Rob) di Kelurahan Bandengan
Kota Pekalongan terletak didaerah dataran rendah pantai utara
laut Jawa dengan ketinggian kurang 1 meter diatas permukaan air laut..
Beberapa ahli mengatakan kondisi geografis Kota Pekalongan memiliki
tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Kota
Pekalongan memiliki empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan
Utara, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Selatan dan
Kecamatan Pekalongan Timur (Hardoyo, dkk 2014).
Hyogo Fromework For Action (HFA : Kerangka Aksi Hyogo)
yang dipusatkan pada koferensi Pengurangan Resiko Bencana di kobe
pada tahun 2017, yaitu perencanaan guna lahan (landuse planning) atau
perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat dalam mengurangi risiko
bencana. Kota Pekalongan menjadi salah satu kota pelaksanaan
pembangunan yang memprioritaskan pengurangan resiko bencana akibat
pengaruh perubahan iklim tahun 2017. Dampak perubahan iklim terjadi

19

di Kota Pekalongan berupa genangan banjir akibat kenaikan muka air
laut. Rahma (2012:172) menyebutkan bahwa banjir atau genangan rob
selalu menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana perkotaan sehingga
dapat menghambat aktifitas kehidupan manusia.
Perubahan ketinggian muka air laut di Kota Pekalongan terlihat
signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan
dengan data PSDA Kota Pekalongan tahun 2010 dan penelitian
Hardiyawan (2012) menyebutkan bahwa ada delapan Kelurahan
tergenang banjir pasang air laut. Diantara delapan Kelurahan tersebut
terdapat dua Kelurahan yang memiliki tingkat kerentanan banjir pasang
air laut tinggi yaitu Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Pabean.
Berdasarkan hasil penelitian Sitangga, Wati dan Sunarti (2012) genangan
banjir pasang air (Rob) laut dari waktu ke waktu semakin meluas yaitu
pada tahun 2004 hanya satu RW yang mengalami banjir pasang air laut
(Rob)hingga sekarang tahun 2011 menjadi empat RW yang mengalami
banjir pasang air laut (Rob).
Kelurahan Bandengan merupakan wilayah yang bersinggungan
langsung dengan perairan Utara Laut Jawa, yang terbagi dalam enam (6)
Rw dan dua puluh lima (25) Rt dengan jumlah penduduk 6.330 jiwa dan
1.969 Kepala keluarga (Kk). Banjir pasang air laut (Rob) di Kelurahan
Bandengan terjadi sejak tahun 2005 dengan ketinggian 10 cm, pada tahun
2008 banjir pasang air laut (Rob) terjadi di Kelurahan Bandengan dan
mulai memasuki permukiman warga, pada tahun 2010 banjir pasang air
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laut (Rob meluas dari permukiman warga sebesar 40%, tahun 2014
ketinggian banjir pasang air laut (Rob) 60 cm didalam permukiman
warga (Mardiatno, dll 2012) hingga saat ini tahun 2018 banjir pasang air
laut (Rob) di Kelurahan Bandengan menggenangi permukiman warga
dan tambak sebesar 100%.
c. Dampak Banjir Pasang Air Laut (Rob)
Dampak akibat banjir pasang air laut (Rob) terhadap wilayah
pesisir yaitu merubah fisik lingkungan dan memberikan tekanan terhadap
masyarakat, bangunan, dan infrastruktur permukiman yang ada di
wilayah tersebut. Banjir pasang air laut (Rob) juga merusak saranan dan
prasarana lingkungan (air bersih, sampah, drainase dan sanitasi) dan
penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas
kesehatan masyarakat (Dian Rasmana Putra, 2012).
Dampak banjir juga dapat disebut impact assessment yaitu
evaluasi efek-efek ekologi untuk menentukan dampaknya terhadap
kebutuhan manusia, lingkungan sosial dan ekonomi (Marfai, 2014:60).
Soemarto, 1984 (dalam Hardoyo, dkk 2014:60) menyebutkan bahwa
dampak bencan alam bukan hanya pada lingkungan terbangun, tetapi
juga pada lingkungan alami. Perubahan lingkungan pada tingkat global,
terutama perubahan iklim memunculkan suatu tantangan yang rumit bagi
kehidupan manusia yang selanjutnya berdampak pada pola-pola
kerentanan dan bahaya pada berbagai sistem lingkungan.
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Mileti dan Gottschlish, 2001 (dalam Hardoyo, 2014:60)
menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mengalami kerugian
bencana yaitu :
1) Lingkungan Fisik berkaitan dengan proses fisik alami bumi yang
selalu berubah dan dinamis , seperti perubahan iklim dan proses
geologi.
2) Sosial Kependudukan berkaitan dengan distribusi dan komposisi
penduduk yang mempengaruhi jumlah dan karakteristik korban
bencana alam.
3) Lingkungan terbangun berkaitan dengan kepadatan penduduk dan
fasilitas umum yang menentukan besarnya kerusakan yang terjadi
dalam peristiwa alami.
4. Respon
Respon merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang
menajadi tingkah laku balik, yang merupakan proses pengorganisasian
rangsangan-rangsangan proksimal (Adisasmita, 2006). Sedangkan Soekanto
(2001)) mengartikan respon yang berarti tanggapan, yang merupakan
serapan yaitu apa yang diterima oleh panca indra, bayangan dalam anganangan, pendapat, pandangan, sambutan dan reaksi.
Soerjono (2001) dalam kamus sosiologi respon di artikan sebagai
perilaku yang konsekuensi dari perilaku sebelumnya sebagai jawaban suatu
masalah tertentu. Menurut Spradley (1972 : 241) dalam buku (Poerwanto,
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2005) Respon merupakan persepsi seseorang terhadap suatu obyek yang
terjadi di lingkungannya.
Adi (1994 : 105) (dalam Setiawan, 2017 : 4-5) Respon merupakan
tingkah laku atau sikap yang muncul dari proses rangsangan. Respon
biasanya di dahului oleh sikap seseorang, karena sikap merupakan
ketersediaan seseorang untuk bertingkah laku dalam menghadapi suatu
rangsangan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa respon adalah
sikap, perilaku yang muncul sebagai suatu tindakan yang dilakukan akibat
adanya rangsangan-rangsangan yang terjadi.
5. Strategi Adaptasi
Secara umum strategi adaptasi dapat diartikan sebagai rencana
tindakan yang dilakukan manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar,
secara eksplisit maupun implisit dalam merespon berbagai kondisi internal
atau eksternal (Marrung, 2011) (dalam Hardoyo, dkk 2014). Hardoyo, dkk
(2014) menyebutkan bahwa strategi adaptasi adalah perilaku manusia dalam
mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi
masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan tepat guna sesuai dengan
lingkungan sosial, kultural, ekonomi dan ekologi di tempat dimana mereka
hidup.
Strategi adaptasi adalah definisi yang paling baik sebagai
komponen dengan derajat keberhasilan yang dapat diramalkan, yang dipilih
individu dalam suatu proses pembuatan keputusan (Bennet dalam Hardoyo,
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dkk, 2014: 64). Smit dan Wandel (dalam Hardoyo, dkk, 2006: 66)
menyatakan bahwa adaptasi manusia dalam perubahan global merupakan
proses dan hasil dari sebuah sistem, untuk mengatasi dan menyesuaikan diri
terhadap perubahan, tekanan, bahaya, resiko, dan kesempatan. Rahmasari
2011 (dalam Hardoyo, dkk, 2014) menjelaskan strategi adaptasi manusia
untuk mengatasi banjir rob dapat berupa strategi adaptasi fisik, adaptasi
sosial ekonomi, dan adaptasi sumberdaya manusia.
Sunil dalam Hardoyo, dkk (2014) mendefinisikan adaptasi dalam
ketidakpastian lingkungan dan bencana sebagai penanganan terhadap
dampak yang tidak dapat dihindari dalam perubahan lingkungan. Adaptasi
sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan ekologi tertentu. Di
dalam perubahan lingkungan yang terjadi diwilayah pesisir, konsep adaptasi
mengacu pada strategi :
a. Perlindungan terhadap wilayah daratan dari lautan, sehingga penggunaan
lahan dapat berlanjut.
b. Akomodasi yaitu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan
c. Strategi menghindar atau mitigasi yaitu meninggalkan wilayah pesisir ke
daerah lain yang lebih aman.
Berdasarkan beberapa pendapat mengenai strategi adaptasi, maka
dapat disimpulkan bahwa strategi adaptasi masyarakat adalah upaya yang
dilakukan oleh individu atau kelompok untk menanggulangi atau
meminimalisir yang di hadapi.
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6. Adaptasi
Syah, Achmad Fachruddin (2012) Adaptasi dibedakan ke dalam
beberapa tipe yaitu, adaptasi antisipatif dan reaktif, adaptasi privasi dan
publik, serta adaptasi terencana dan otonomi. Sedangkan Adger et al (2005)
(dalam Syah, 2012;168) menjelaskan klasifikasi adaptasi yang berbasis pada
strategi sering kali berfokus pada tingkat kerugian yang diderita, kerugian
yang dapat dihindari, modifikasi kejadian, pencegahan dampak, pengubahan
pemanfaatan, atau pemindahan lokasi.
Hardesty (1997) dalam (Hardoyo, dkk 2011:7) mengemukakan
bahwa adaptasi merupakan proses terjalinnya dan terpeliharanya hubungan
yang saling menguntungkan antara organisme dan lingkungannya.
Sementara itu ahli ekologi budaya (Allan, 1975; Harris, 1968; Moran, 1982)
dalam (Hardoyo, dkk 2011:7) mendefinisikan bahwa adaptasi adalah suatu
strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk
merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan sosial.
Urban Buletin Mercy Corps (2011) (dalam Elsa Monica dan
Mardwi Rahdriawan, 2014:201) menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk
adaptasi yaitu adaptasi fisik dan adaptasi sosial. Adaptasi fisik berhubungan
dengan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara fisik
dalam menghadapi bencana yang terjadi, sedangkan adaptasi sosial
berhubungan

dengan

sosial

kemasyarakatan

dalam

penyesuaian

kerakteristik sosial, meliputi kerjasama dengan tetangga, hubungan
kekerabatan dengan tetangga serta adaptasi terhadap lingkungan tetangga.

25

Wilson (1982) (dalam Elsa Monica dan Mardwi Rahdriawan,
2014:201) menyebutkan bahwa adaptasi memiliki lima bentuk yaitu
perawatan dengan cara memelihara bangunan, rehabilitas dengan cara
melakukan perbaikan tanpa mengabaikan bengunan aslinya, renovasi
dengan melakukan perubahan terhadap beberapa bagian bangunan,
rekonstruksi dilakukan dengan cara membangun kembali fasilitas yang baru
setelah menghancurkan fasilitas yang lama dan resortasi atau pemulihan
bangunan. Adaptasi disusun oleh berbagai tindakan dalam masyarakat yang
dilakukan oleh individu, kelompok, dan pemerintah (Adger et al 2004).
Kerugian bencana berakibat pada lingkungan fisik, sosial kependudukan,
dan lingkungan terbangun (Mileti dan Gottschlich 2001) dalam (Hardoyo,
dkk 2014).
Bentuk adaptasi masyarakat menurut Marfai dan Hizbaron (2011)
dan Suyati dan Marfai (2008) (dalam Sariffuddin, 2014) menyimpulkan
bahwa ada 4 bentuk adaptasi yaitu (1) meninggikan lantai rumah, (2)
meninggikan rumah, (3) membuat selokan penampungan air didepan rumah,
dan (4) menutup saluran drainase di saat air pasang.
7. Masyarakat
Dalam bahas Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata
Latin socius, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri dari berasal dari
akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat
adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah,
saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009 : 116). Masyarakat merupakan
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orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung
saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai
suatu sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah,
politik ataupun kebudayaan yang sama.
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang
terikat oleh suatu ras identitasbersama. Kontinuitas merupakan kesatuan
masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu : 1) interaksi antar wargawarganya, 2) adat istiadat, 3) kontinuitas waktu, 4) rasa identitas kuat yang
mengingat semua warga (Koentjaraningrat, 2009 : 115-118).
Ralph Linton (dalam Soekanto, 2007:22), masyarakat merupakan
setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama
sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka
sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan.
Masyarakt merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu daerah
tertentu dan yang bersama-sama memiliki tradisi kebudayaan yang sama.
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang
terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2000:146).
Dalam pandangan Koentjaraningrat dalam Hardoyo (2007:1), masyarakat
adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan
berinteraksi.
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
merupakan suatu kelompok manusia yang terdiri dari dua atau lebih dan
bertempat tinggal dalam wilayah tertentu yang telah hidup bekerja sama dan
menghasilkan sebuah kebudayaan.
8. Buku Nonteks
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 pasal 6 (2)
yang menyatakan bahwa “selain buku teks pelajaran, pendidikan dapat
menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi
dalam proses pembelajaran”. Uraian ini diperkuat ayat (3) yang menyatakan
“Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat
mengajukan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku
referensi”. Berdasarkan hal itu maka terdapat empat jenis buku yang
digunakan dalam bidang pendidikan, antara lain (1) buku teks pelajaran, (2)
buku pengayaan, (3) buku referensi, (4) buku panduan pendidikan.
Berkaitan dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Standar Nasional Pendidikan dan tugas Pusat Kurikulum dan
Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Pengendalian mutu buku, maka yang memiliki kewenangan untuk
melakukan standarisasi buku teks palajaran adalah Badan Standarisasi
Nasional Pendidikan (BSNP). Sementara itu, buku pengayaan, referensi,
dan panduan pendidikan tidak merupakan kewenangan badan ini. Jika
dicermati berdasarkan makna leksikal, buku teks pelajaran yaitu buku yang
dipakai untuk mempelajari suatu subjek pengetahuan dan ilmu serta
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teknologi atau suatu bidang studi, sehingga penyajian asas-asas tentang
subjek tersebut, termasuk karya kepanditaan (scholarly, literary) terkait
subjek yang bersangkutan. Sementara itu, buku nonteks pelajaran
merupakan buku-buku yang tidak digunakan secara langsung sebagai buku
untuk mempelajari salah satu bidang studi pada lembaga pendidikan.
9. Perbedaan Buku Nonteks Dengan Buku Pelajaran
Berdasarkan Pusat Kurikulum Perbukuan (Puskurbuk) buku
nonteks memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Bukan merupakan buku pegangan pokok bagi peserta didik dalam
mengikuti mata pelajaran tertentu.
b. Materi/isi buku tidak disertai instrumen evaluasi untuk mengukur
pemahaman pembaca, baik dengan teknik tes maupun nontes. Misalnya
soal latihan, angket, dan lembar kerja siswa (LKS).
c. Materi/isi buku tidak disajikan secara serial berdasarkan tingkat kelas
atau semester.
d. Materi/isi buku terkait dengan sebagian Standar Kompetensi atau
Kompetensi Dasar dalam Standar isi, baik secara langsung maupun
tidak langsung (jika buku untuk peserta didik).
e. Khusus untuk panduan pendidikan, materi/isi buku harus terkait dengan
Standar Kompetensi Pendidik dalam mengajarkan suatu mata pelajaran.
f. Materi/isi buku cocok dijadikan sebagai (1) pengayaan bagi peserta
didik, (2) referensi atau rujukan bagi peserta didik dan pendidikan, (3)
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panduan pendidik bagi pendidik dalam suatu mata pelajaran, (4)
spesifikasi lain.
Untuk lebih jelasnya perbedaan buku teks pelajaran dengan buku
nonteks dapat disajikan pada tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Perbedaan buku teks pelajaran dengan buku nonteks
No
1.

Karakteristik

Buku Teks

Terdiri dari materi
yang ditulis dan harus
dipahami siswa
dalam satuan
pendidikan.
Kegunaan dalam Sumber utama
satuan pendidikan

Menambah
pengetahuan siswa
dan guru dalam
satuan pendidikan.

3.

Kedudukan dalam Wajib
satuan pendidikan

Sebagai sumber
pendukung

4.

Kegunaan sebagai Tinggi
alat pendukung
Keterangan
Berkaitan
penulisan
kurikulum

Tidak tinggi

2.

5.

Target

Buku Nonteks

dengan Tidak terkait
kurikulum (mata
pelajaran sains,
kebutuhan hiduo,
perencanaan atau
pertumbuhan zaman

6.

Bantuan guru

Wajib

7.

Anatomi buku

8.

Pengguna

Selalu berisi materi,
pelajaran, diskusi,
latihan, dan evaluasi
secara lengkap
Mayoritas siswa

9.

Tempat
penggunaan

Kebanyakan
kelas/sekolah

Sumber : Depdiknas RI, 2011

Bukan sumber utama,
hanya pelengkap

Tidak wajib

Tidak di dominasi
siswa
Tidak di dominasi di
sekola
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10. Evaluasi Buku Nonteks
Evaluasi dimaksud untuk mengetahui bahan ajar yang dibuat telah
layak atau tidak. Komponen evaluasi kelayakan buku tersebut meliputi :
a. Kelayakan Kebahasaan
Bahasa/ kalimat didalam buku mungkin kaidah Bahasa Indonesia dan
peristilahan yang benar dan jelas sesuai dengan tingkat jenjang
pendidikan peserta didik, komunikatif, runtut dan memiliki kesatuan
gagasan.
b. Kelayakan Penyajian
Sistematika penyusunan buku teks disajikan secara runtut mulai dari
penyajian

umum

ke

penyajian

perbab,

memperhitungkan

kebermaknaan dan kebermanfaatan, melibatkan siswa secara aktif,
mengembangkan proses pembentukan pengetahuan, penyampaian
informasi secara bervariasi, dan mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran.
c. Kelayakan Kegrafikan
Kesesuaian ukuran huruf dengan materi isi buku harus seimbang agar
komposisi gambar dan tulisan seimbang. Penampilan unsur tata letak,
bentuk dan warna dibuat sebaik mungkin agar peserta didik tertarik
belajar dengan menggunakan buku tersebut.
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Tabel 2.2 Klasifikasi Penilaian Kelayakan Buku Nonteks
Penilaian
Layak
Predikat
Sangat Predikat Baik 55 Skor Tidak Layak
Skor < 55
Baik Skor ≥ 85
< 85
Sumber : Puskurbuk, 2014

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan
Penelitian yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan terhadap
penelitian yang akan dilakukan baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang
ada pada penelitian sebelumnya.
1. Akhmad Asrofi, Su Ritohardoyo dan Danang Sri Hadmoko melakukan
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi masyarakat,
dan menganalisis implikasi bencana banjir rob terhadap ketahanan wilayah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat Desa Bedono
dalam menghadapi banjir rob yaitu masyarakat yang tidak bisa beradaptasi
dengan banjir rob memilih pindah tempat dan masyarakat yang melakukan
berbagai macam bentuk strategi adaptasi tetap memilih tinggal. Strategi
yang dilakukan masyarakat yaitu pada aspek fisik, ekonomi dan sosial serta
implikasi yang diakibatkan oleh banjir rob terhadap 8 gatra pada ketahanan
wilayah dikelompokan dalam bencana banjir rob mempunyai implikasi
terhadap gatra geologi, sumber kekayaan alam, demografi, ekonomi dan
sosial budaya sedangkan banjir rob tidak berimplikasi terhadap gatra
ideologi, politik dan keamaan. Pada penelitian ini untuk mengetahui strategi
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adaptasi masyarakat serta respon masyarakat dalam menghadapi banjir
pasang air laut (rob).
2. Wanti Sitangga dan Sunarti yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk
mengkaji upaya yang sudah dilakukan masyarakat terhadap tempat
bermukim sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan pesisir dari bencana
banjir dan rob. Hasil dari penelitian ini adalah wilayah Bandengan
mengalami banjir dan rob setinggi 5-9 cm dengan lama genangan di RW IV
dan V selama 12 jam, dan di RW III dan RW VI selama 1-4 hari. Upaya
yang dilakukan oleh masyarakat berupa adaptasi reaktif dan adaptasi
proaktif. Upaya penangan warga dianalisis menggunakan analisis crosstab.
Sedangkan dalam penelitian ini strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat
dalam aspek fisik, sosial dan lingkungan terbangun serta lokasi penelitian
berada di RW I RW III DAN RW VI dengan tingkan resiko banjir berbeda
yaitu rendah, sedang dan tinggi.
3. Aufa Dirgahayu Kencana dan Nany Yuiatuti dengan tujuan penelitian untuk
menilai adaptasi hunian (peninggian rumah) yang paling maksimal
dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir rob. Penelitian ini
dilakukan kepada 100 orang yang dipilih secara acak dengan menggunakan
variabel kerentanan, finansial, kelayakan hunian, sosial budaya, ekonomi
kawasan dan kapasitas teknik di dapatkan hasil adaptasi yang paling
maksimal adalah peninggian lantai rumah seluruh ruangan dengan
ketinggian >50 cm dengan nilai 0.805, peringkat kedua pembangunan lantai
dua dengan nilai 0.705 dan peringkat ketiga peninggian lantai rumah
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sebagian ruangan yang mempunyai nilai 0.700. sedangkan dalam penelitian
ini stratgei adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam aspek fisik, sosial dan
lingkungan terbangun

serta mengetahui respon

masyarakat

dalam

menghadapi banjir rob.
4. Hilma Qoniana Purifyningtyas dan Holi Bina Wijaya melakukan penelitian
dengan tujuan untuk menilai kapasitas adaptasi masyarakat pesisir
Pekalongan terhadap kerentanan banjir pasang. Hasil dari penelitian ini
adalah tingkat kapasitas adaptasi pada Kelurahan Pabean dan Kelurahan
Bandengan memiliki tingkat yang tinggi yaitu sekitar 3,0. Hal ini
disebabkan tersedianya teknologi yang berfungsi optimal dalam mengurangi
genangan banjir rob. dari aspek sosial pada level individu Kelurahan Pabean
dan Bandengan memiliki level rendah sedangkan pada level komunitas
memiliki kapasitas adaptasi sedang. Sedangkan pada aspek ekonomi pada
level individu rendah karena tingkat pendapatan masyarakat rendah dan
pada level komunitas tingkat kapasitas adaptasi masyarakat berlevel tinggi.
Dalam penelitian ini mengatahui respon dan strategi adaptasi masyarakat
dalam menghadapi banjir pasang air laut (Rob).
5. Muh Aris Marfai; Djati Mardiatno, Ahmad Cahyadi, Fitria Nucifera, dan
Hari Prihatno melakukan penelitian dengan tujuan penelitian yaitu
mengidentifikasi sebaran spasial bahaya banjir genangan, mengidentifikasi
dampak lingkungan banjir genangan dan merumuskan pengolahaan pesisir
berbasis analisis distribusi spasial bahaya dan dampak banjir rob. Hasil
penelitian ini menyebutkan bahwa area genangan yang paling luas pada
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skenario genangan 135 cm terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara. Area
penggunaan lahan yang paling luas tergenang yaitu permukiman dengan
luas genangan 55,50% dan sawah irigasi dengan luasan 32,81%. Banjir rob
berdampak pada kerusakan infrastruktur, kerusakan lahan pertanian dan
tambak serta pencemaran tanah dan air. Program dalam mengurangi risiko
banjir rob adalah dengan peninggian lantai rumah, konservasi dilingkungan
permukiman, pemilihan varietas padi yang tahan air asin dan penanaman
mangrove sebagai barier alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui
respon dan strategi adaptasi masyarakat Kelurahan Bandengan dalam
menghadapi banjir pasang air laut (Rob).
6. Ariyani Indrayati, Ananta Aji, Nur Izzatul Hikmah melakukan penelitian
dengan tujuan menyelidiki karakteristik sungai atau morfologi DAS
Beringin. Menciptakan model spasial tiga dimensi DAS Beringin dan
menggambarkan profil dan bentuknya, menyusun peta citra satelit dari
penyelesaian beresiko bencana banjir bandang di sekitar daerah aliran
sungai, memetakan morfometik daerah aliran sungai yang terdiri dari
potensi tanah longsor, penyempitan badan sungai dan menghitung debit
puncak untuk mendapatkan faktor pemicu banjir dan memetakan kerentanan
DAS Beringin untuk meminimalkan risiko bencana banjir bandang. Dengan
hasil pengurangan risiko bencana banjir bandang yang mempengaruhi
masyarakat disekitar DAS Beringin. Sedangkan dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi adaptasi dan respon masyarakat dalam
menghadapi banjir pasang air laut.
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7. Tran Thanh Tu dan Vilas Nitivattananon melakukan penelitian dengan
tujuan menyajikan proses adaptasi untuk mengatasi risiko banjir di kotakota pesisir dibawah pengaruh variabilitas perubahan iklim dan urbanisasi
yang cepat. Dengan hasil penelitian yaitu banjir berada di daerah rendah
dengan infrastruktur yang tidak memadai terutama jalan dan drainase, curah
hujan yang tinggi dan dampak dari laut Cina Selatan saat pasang. Dampak
banjir pada aspek sosial, infrastrukur, salinitas air dan kesehatan dirasakan
oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (miskin) dan melakukan
adaptasi dengan membuat kantong pasir atau dinding beton untuk
menginimalisir banjir masuk ke dalam rumah. Sedangkan penelitian ini
ingin mengetahui strategi adaptasi dan respon masyarakat dalam
menghadapi bencana banjir pasang air laut (Rob).
8. Misnita Indriani Oktavia, Satyanta Parman, dan Dewi Liesnoor Setyawati
dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lokasi genangan pasang
air laut (rob) berdasarkan high water level, mengethaui jenis penggunaan
lahan dan mengetahui dampak genangan pasang air laut (rob) terhadap
penggunaan lahan. Hasil dalam penelitian ini adalah Menampilkan luas
daerah yang tergenang pasang air laut seluas 221,261 Ha yang dihitung
berdasarkan pasang tertinggi 188,4 cm, sedangkan untuk interpretasi citra
satelit di dapat luas penggunaan lahan terbesar adalah untuk pemukiman
seluas 660,996 ha, pelabuhan 173,654 ha dan industri 142,751 ha. Dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi adaptasi masyarakat dan
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respon masyarakat dalam menghadapi banjir pasang air laut (rob) dalam
aspek fisik, sosial dan lingkungan terbangun.
9. Muh Aris Marfai melakukan penelitian dengan tujuan menyajikan
kerentanan rumah tangga, menyajikan kapasitas adaptasi masyarakat,
menyajikan respon pemerintah untuk bahaya banjir rob di wilayah pesisir.
Hasil dari penelitian ini adalah kedalaman banjir berkisar antara 25-50 cm
dengan durasi antara kurang dari 3 jam, 3-6 jam dan 6-9 jam. Hal tesebut
membuat masyarakat terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari,
masyarakat pesisir beradaptasi dengan lingkungan banjir pasang dengan
langkah-langkah struktural seperti meningkatkan tngkat lantai, membuat
bendungan kecil di depan rumah, meningkatkan halaman, dan jalan tingkat
di daerah lingkungan dan menciptakan tanggul di sekitar permukiman,
pembuatan polder, meningkatkan jumlah stasiun pompa air, pemantauan
penurunan tanah oleh dinas pekerjaan umum. Pemerintah membuat langkahlangkah dalam menghadapi banjir rob yaitu dengan langkah struktural dan
nonstruktural. Langkah struktural dengan membentuk kembali permukaan
tanah dan reklamasi tanah di daerah pantai, meninggikan gili dan drainase
sistem, meningkatkan sistem polder. Sedangkan nonstruktural dengan
perbaikan kap neighbor, pelaksanaan paraturan pada pemantauan penurunan
tanah dan meningkatkan organisasi untuk manajemen sistem polder.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi adaptasi masyarakat dan
respon

masyarakat

dalam

menghadapi

banjir

pasang

air

laut.
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Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan
No

Judul

Fokus Penelitian

1.

Strategi Adaptasi
Masyarakat Pesisir
Dalam Penanganan
Bencana Banjir Rob Dan
Implikasinya Terhadap
Ketahanan Wilayah
(Studi Di Desa Bedono
Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak Jawa
Tengah)
(Asrofi Akhmad, su
Ritohardoyo, danang Sri
Hanmoko 2017)

1. Menganalisis strategi
adaptasi masyarakat Desa
Bedono Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak
dalam penanganan
bencana banjir rob.

Upaya Masyarakat
Dalam Penanganan
Tempat Bermukim Di
Lingkungan Pesisir Di

1. Mengkaji upaya yang
sudah dilakukan
masyarakat terhadap
tempat bermukim sebagai

2.

2. Menganalisis implikasi
bencana banjir rob
terhadap ketahanan
wilayah di Desa Bedono
Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak.

Metodologi Penelitian
1. Metode penelitian
kualitatif dengan
pemaparan secara
deskriptif.
2. Teknik Pengumpulan data
dengan observasi,
wawancara mendalam,
studi dokumentasi dan
studi kepustakaan

Hasil/Kesimpulan
1. Bentuk strategi adaptasi
yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Bedono
dalam menghadapi
bencana banjir rob adalah
dengan strategi adaptasi
secara fisik, strategi
adaptasi sevara ekonomi
dan strategi adaptasi
secara sosial.

3. Teknik analisis data
dengan tahap reduksi data,
penyajian data dan
mengambil kesimpulan.

2. Bencana banjir rob
berimplikasi pada
ketahanan wilayah Desa
Bedono pada gatra
geografi, demografi,
sumber kekayaan alam,
ekonomi, sosial dan
budaya. Gatra ideologi,
politik dan keamanan
tidak terimplikasi oleh
bencana banjir rob.

1. Metode penelitian
kuantitatif dan metode
noneksperimental

1. Bentuk adaptasi yang
sudah dilakukan berupa
adaptasi reaktif dan
adaptasi proaktif. Adaptasi
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Kelurahan Bandengan
Pekalongan Utara
(Sitanggang Wanti,
Sunarti 2013)

bentuk adaptasi terhadap
lingkungan pesisir dari
bencana banjir rob.

2. Teknik pengumpulan
-

Survei primer
(kuesioner)

-

Survei sekunder (data
dari instansi)

3. Analisis data deskriptif
dan crosstab
4. Teknik penentuan
informan statified random
sampling

3.

Penilaian
Bentuk 1. Menilai adaptasi hunian
Adaptasi
Masyarakat
(peninggian rumah) yang
Terhadap Hunian Di
paling maksimal dilakukan
Kawasan Rawan Rob
masyarakat saat ini dalam
Dan Banjir Kelurahan
menghadapai bencana
Kemijen
banjir rob.
(Kencana
Aufa

1. Pendekatan penelitian
kuantitatif

reaktif dilakukan dengan
meninggikan bagian depan
rumah sedangkan adaptasi
proaktif dengan
pembuatan geotube di
sepanjang garis pantai
sebagai penghalang
ombak atau pasang yang
masuk kedaratan.
2. Masyarakat lebih memilih
pasrah dan tidak
melakukan penanganan
apapun hal tersebut
dikarenakan kondisi
ekonomi yang rendah dan
jenis kerusakan pada atap
dan lantai rumah,
masyarakat lebih
memprioritaskan
kebutuhan pangan dari
pada memperbaiki rumah.

1. Bentuk adaptasi yang
paling maksimal adalah
bentuk adaptasi
2. Teknik pengumpulan data
peninggian lantai pada
observasi, wawancara
seluruh ruangan dengan
stakholder, dan kuesioner.
ketinggian >50 cm dengan
nilai 0.805, peringkat
3. Teknik analisis data multi
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Dirgahayu, Nany 2016)

kriteria.
4. Teknik penentuan
informan proporsional
stretified random
sampling.

4.

Kajian Kapasitas
Adaptasi Masyarakat
Pesisir Pekalongan
Terhadap Kerentanan
Banjir Rob
(Purifyningtyas Hilma
Qoniana, Holi Bina
Wijaya 2016)

1.Menilai kapasitas adaptasi
masyarakat pesisir
Pekalongan terhadap
kerentanan banjir pasang.

1. Pendekatan penelitian
kuantitatif deskriptif
2. Teknik pengumpulan data
observasi, kuesioner,
wawancara, telaah
dokumen.
3. Sumber data primer dab
sekunder
4. Teknik analisis data
skoring dan statistik
deskriptif.

kedua adalah bentuk
adaptasi peninggian lantai
disertai dengan
pembangunan lantai dua
yang mempunyai nilai
0,705, dan peringkat
ketiga adalah bentuk
adaptasi peninggian lantai
pada sebagian ruangan
yang mempunyai nilai
0,700.
1. Pada tingkat individu,
tingkat adaptasi
masyarakat rendah, hal
tersebut dikarenakan oleh
rendahnya kemampuan
masyarakat untuk
memperbaiki rumah.
Tingkat kapasitas adaptasi
juga dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan dan
pendapatan.
2. Pada tingkat masyarakat
tingkat adaptif ditentukan
oleh kemampuan
masyarakat untuk
meningkatkan
infrastruktur. Tingkat
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kapasitas adaptasi juga
ditentukan oleh
kemampuan keberadaan
organisasi dan kemampuan
untuk mengumpulkan
dana. Tingkat kapasitas
adaptasi di tingkat
masyarakat adalah sedang.
3. Pada tingkat kota,
pemerintah mempu
beradaptasi dengan
menyediakan teknologi
dan kelembagaan.
4. Masyarakat perlu untuk
mengoptimalkan kinerja
organisasi pemerintah dan
nonpemerintah.
5.

Pemodelan Spasial
Bahaya Banjir Rob
Berdasarkan Skenario
Perubahan Iklim Dan
Dampaknya Di Pesisir
Pekalongan
(Marfai, Muh Aris Muh
Aris Marfai; Djati
Mardiatno, Ahmad
Cahyadi, Fitria Nucifera,
dan Hari Prihatno, 2013)

1. Mengidentifikasi sebaran
spasial bahaya banjir
genangan di pesisir
Pekalongan.
2. Mengidentifikasi dampak
lingkungan banjir genangan
(Rob) di pesisir Pekalongan.
3. Merumuskan pengololahan
pesisir berbasis analisis
distribusi spasial bahaya dan
dampak banjir rob di pesisir

1. Pendekatan penelitian 1. Pemodelan genangan
kualitatif
banjir dilakukan dengan
2. Teknik pengumpulan data
menggunakan prediksi
observasi, wawancara, studi
kenaikan laut ipcc 2007.
dokumentasi
3. Teknik analisis data 2. Area genangan yang paling
luas pada skenario
deskriptif kualitatif
genangan 135 cm terjadi di
Kecamatan Pekalongan
Utara yang berbatasan
langsung dengan Laut
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Pekalongan.

Jawa.
3. Area penggunaan lahan
yang paling luas tergenang
adalah pemukiman dengan
luas genangan 55,50% dan
sawah irigasi dengan luas
32,81%.
4. Banjir rob berdampak
pada kerusakan
infrastruktur, kerusakan
lahan pertanian dan
tambak serta pencemaran
tanah dan air.
5. Beberapa program dalam
mengurangi risiko bencana
banjir rob adalah dengan
peninggian lantai rumah,
konservasi dilingkungan
permukiman, pemilihan
varietas padi yang tahan
air asin dan penanaman
mangrove sebagai barier
alami.

6.

Adaptation to flood
Risks In Ho Chi Minh
City, Vietnam (Tu, Tran
Thanh,
Vilas

1. Menyajikan proses
adaptasi untuk mengatasi
risiko banjir di kota-kota
pesisir dibawah pengaruh

1.Metode penelitian
kualitatif
2.Pengumpulan data

1. Masyarakat yang tinggal
di daerah dengan arus
urbanisasi tinggi lebih
rentan terhadap risiko
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Nitivattananon 2010)

variabilitas perubahan
iklim dan urbanisasi yang
cepat.

observasi, kuesioner,
wawancara, telaah
dokumentasi.
3.Sumber data primer dan
sekunder

banjir yang tercemar
daripada masyarakat yang
tinggal di daerah dengan
arus urbanisasi rendah.
2. Laki-laki dan wanita
memiliki peran berbeda
dalam menghadapi
bencana banjir baik dalam
hal kesehatan,
peningkatan tanggung
jawab.
3. Faktor utama banjir di
Kota Ho Chin Minh
adalah daerahnya rendah
dan infrastruktur yang
tidak memadai seperti
jalan dan drainase
sehingga pada saat pasang
surut dan hujan turun di
daerah tersebut
mengalami banjir.

7.

3D
Model
And 1. Menyelidiki karakteristik
Morphometry Of The
sungai atau morfologi DAS
Beringin Watershed As
An Effort For Flash 2. Menciptakan model spasial
tiga dimensi DAS Beringin
Flood Disaster Risk
dan menggambarkan profil
Reduction In Semarang
(Ariyani
Indrayati,

1.Jenis Penelitian gabungan
antara kualitataif dan
kuantitatif.
2.Tujuan pertama
menggunakan kualitatif
dengan menafsirkan peta

1.

Pengurangan
risiko
bencana banjir bandang
yang
mempengaruhi
masyarakat di sekitar DAS
Beringin.
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Ananta Aji, Nur Izzatul
Hikmah 2018)

dan bentuknya.
3. Menyusun peta citra satelit
dari penyelesaian beresiko
bencana banjir bandang di
sekitar daerah aliran sungai

digital dan gambar satelit.
Tujuan kedua menguraikan
hasil interpretasi gambar
dan tujuan ketiga dan
keempat menggunakan
pendekatan kuantitatif.

4. Memetakan morfometik
3.Data sekunder geospasial
daerah aliran sungai yang
DAS Beringin, peta
terdiri dari potensi tanah
Topografi
longsor, penyempitan badan
sungai dan menghitung
4.Pengumpulan data :
debit puncak untuk
- Survey lapangan
mendapatkan faktor pemicu
bannir bandang.
5. Memetakan kerentanan
DAS Beringin untuk
meminimalkan risiko
bencana banjir bandang.
8.

The Impact Of Tidal 1.Menyajikan kerentanan
Flooding On A Coastal
rumah tangga
Community
In
2.Menyajikan kapasitas
Semarang, Indonesia
adaptasi masyarakat
(Marfai, Muh Aris; King,
L. Sartohadi, Sudrajat S, 3.Menyajikan respon
Budiani
S.R,
and
pemerintah untuk bahaya
Yulianto F 2008)
banjir rob di wilayah
pesisir.

1.Penelitian Kuantitatif
2.Teknik analisis statistika
deskriptif
3.Teknik penentuan area
multi tahap desain area
sampling
4.Pengumpulan data:

1.Kedalaman banjir berkisar
antara 25-50 cm dengan
durasi antara kurang dari 3
jam, 3-6 jam dan 6-9 jam.
Hal tesebut membuat
masyarakat terganggu
dalam melakukan aktivitas
sehari-hari.
2.Masyarakat pesisir
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- Wawancara
- Kuesioner
- Observasi
- Studi dokumentasi

beradaptasi dengan
lingkungan banjir pasang
dengan langkah-langkah
struktural seperti
meningkatkan tngkat
lantai, membuat
bendungan kecil di depan
rumah, meningkatkan
halaman, dan jalan tingkat
di daerah lingkungan dan
menciptakan tanggul di
sekitar permukiman.
3.Pembuatan polder,
meningkatkan jumlah
stasiun pompa air,
pemantauan penurunan
tanah oleh dinas pekerjaan
umum. Pemerintah
membuat langkah-langkah
dalam menghadapi banjir
rob yaitu dengan langkah
struktural dan
nonstruktural. Langkah
struktural dengan
membentuk kembali
permukaan tanah dan
reklamasi tanah di daerah
pantai, meninggikan gili
dan drainase sistem,
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meningkatkan sistem
polder. Sedangkan
nonstruktural dengan
perbaikan kap neighbor,
pelaksanaan paraturan
pada pemantauan
penurunan tanah dan
meningkatkan organisasi
untuk manajemen sistem
polder.
9.

Analisis Sebaran
Genangan Pasang Air
Laut (Rob) Berdasarkan
High Water Level Dan
Dampaknya Pada
Penggunaan Lahan Di
Kecamatan Semarang
Utara
(Masnita Indriani
Oktavia, Satyanta
Parman, Dewi Liesnoor
Setyowati 2012)

1.Mengetahui lokasi
genangan rob berdasarkan
high water level
2.Mengetahui jenis
penggunaan lahan
3.Mengetahui dampak
genangan rob terhadap
penggunaan lahan

1. Teknik analisis metode
analisis genangan rob
yang dilakukan
berdasarkan elevasi tanah
dan nilai pasang tertinggi,
analisis citra dan analisis
sistem informasi
geografis.
2. Pengumpulan data

-

-

Wawancara

-

Observasi

Dokumentasi citra
Quickbird, citra SRTM
dan peta RBI

1. Menampilkan luas daerah
yang tergenang pasang air
laut seluas 221,261 Ha
yang dihitung berdasarkan
pasang tertinggi 188,4 cm,
sedangkan untuk
interpretasi citra satelit di
dapat luas penggunaan
lahan terbesar adalah untuk
pemukiman seluas 660,996
ha, pelabuhan 173,654 ha
dan industri 142,751 ha.
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C. Kerangka Berfikir
Bencana banjir merupakan bencana yang dapat di sebabkan oleh alami
ataupun perbuatan manusia. Bencana banjir menyebabkan dampak bagi
masyarakat yaitu dampak pada aspek fisik seperti kelangkaan air bersih, rusaknya
lahan sawah, rusaknya lahan tambak dan sampah berserakan dilingkungan sekitar,
aspek sosial seperti terganggunya aktivitas sehari-hari, terganggunya mata
pencaharian masyarakat, kerugian material, berkurangnya jumlah penduduk
akibat pindah ke tempat lebih aman, dan wabah penyakit. Serta aspek lingkungan
terbangun yaitu rusaknya jaringan jalan, terganggunya jaringan listik dan PDAM,
tersumbatnya saluran drainase, terendamnya fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Kondisi seperti ini menuntut masyarakat yang tinggal di daerah banjir
pasang air laut (Rob) untuk melakukan upaya mencegah atau pengurangan resiko
yang mungkin terjadi akibat bencana banjir pasang air laut (Rob). Salah satu
upaya pencegahan atau pengurangan yang dilakukan masyarakat adalah dengan
adanya strategi adaptasi masyarakat. Strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat
dalam aspek fisik seperti meninggikan bangunan rumah, membangun tanggul,
membangun rumah menjadi dua lantai, mengurug jalan dengan batu dan pasir,
membuat tanggul menggunakan bambu di pinggir sungai, sedangkan upaya yang
dilakukan secara kelompok yaitu gotong royong membersihkan lingkungan, pos
ronda, dan memperbaiki saluran drainase (Hardoyo, dkk 2014).
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Bencana Banjir Rob di Kelurahan Bandengan Kecamatan
Pekalongan Utara

Kerugian aspek fisik

Kerugian aspek sosial

Kerugian aspek
lingkungan terbangun

Strategi adaptasi masyarakat terhadap banjir rob

Bentuk strategi adaptasi yang
Respon masyarakat dalam
dilakukan masyarakat dalam
menghadap banjir rob
menghadapi banjir rob

Penyusunan buku nonteks Fenomena Banjir
Pasang Air Laut (Rob)

Uji kelayakan buku nonteks Fenomena Banjir
Pasang Air Laut (Rob) dosen pembimbing

Buku Fenomena Banjir Pasang Air Laut
(Rob)
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Banjir pasang air laut (rob) di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan
Utara berkisar antara 2 sampai 4 jam dengan ketinggian 20 sampai 60 cm.
Banjir pasang air laut (rob) terjadi pada sore hari mulai dari pukul 15.00 WIB
sampai menjelang malam dan akan surut pada malam hari.
2. Banjir pasang air laut (rob) menyebabkan kerugian pada tiga aspek yaitu aspek
fisik, aspek sosial kependudukan dan aspek lingkungan terbangun. Dampak
aspek fisik yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat banjir pasang air laut
(rob) adalah lingkungan menjadi kotor akibat sampah berserakan yang terbawa
oleh banjir rob. Dampak sosial kependudukan yang paling dirasakan oleh
masyarakat yaitu terganggunya katifitas sehari-hari, terganggunya interaksi
masyarakat, dan kerugian masterial. Sedangkan kerugian pada aspek
lingkungan terbangun yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat banjir
pasang air laut (rob) adalah rusaknya perabotan rumah, jaringan jalan,
bangunan rumah, kendaraan pribadi dan fasilitas sosial.
3. Strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir pasang air laut (rob) di
Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara sangat beragam dan upaya
yang dilakukan sesuai dengan kemampuan rumah tangga. Startegi adaptasi
yang paling banyak di lakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bandengan adalah
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meningginkan bagian depan rumah, hal tersebut dilakukan agar banjir pasang
air laut (rob) tidak masuk ke bagian dalam rumah.
B. Saran
1. Bagi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan
Utara untuk selalu waspada dalam menghadapi banjir pasang air laut (rob) yang
datangnya tidak dapat di prediksi.
2. Bagi dinas terkait untuk memberikan informasi yang lebih dini dan jelas terkait
banjir pasang air laut (rob) agar masyarakat sekitar yang menjadi dampaknya
dapat lebih waspada dalam menghadapi banjir pasang air laut (rob).
3. Bagi dunia pendidikan diharapkan dapat mendukung penggunaan sumber
belajar dan sebagai buku pengayaan untuk menambah pengetahuan melalui
buku lain seperti buku nonteks selain buku paket pelajaran.
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