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Abstrak 
 
Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa 
jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan 
besaran kekuatannya.   Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh penyuluhan tentang kesiapsiagaan banjir terhadap 
tingkat pengetahuan dan sikap kepala keluarga di Desa Romang Tangaya Kelurahan Tamangapa Kecamatan 
Manggala Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasional dengan rancangan desain 
one group pre test post test. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga Desa Romang Tangaya sebanyak 294 jiwa 
dengan sampel sebanyak 74 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling. Pemerolehan 
data menggunakan wawancara, kuesioner, dan melakukan intervensi kepada sampel yakni berupa penyuluhan 
dengan metode Tudang Sipulung.  Selanjutnya, diamati kembali setiap responden. Data dianalisis dengan uji 
wilcoxon pada taraf kepercayaan 95% dengan nilai signifikansi p<0,005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara statistik terdapat pengaruh penyuluhan tentang kesiapsiagaan banjir terhadap pengetahuan dan sikap kepala 
keluarga dalam menghadapi banjir dengan nilai signifikansi p=0,000. Tingkat pengetahuan dan sikap kepala 
keluarga sebelum diberikan penyuluhan mayoritas dengan kategori kurang yakni sebesar 56,8% dan 54,1%. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Konseling, Banjir 
 
 
 
 
Abstract 
 
Natural disaster earn happened sudden and also through process that goes on slowly. Some disaster type like 
earthquake, is near enough impossible estimated in accurate figure when, where will happened and its strength big. 
This study aims to know the influence of flood preparedness counseling to the knowledge and habit of household at 
Romang Tangaya village, Tamangapa district, Manggala subdistrict, Makassar city. The research was conducted by 
using observational study which used one group pre test post test design. The population included all families all 
families Romang Tangaya village (294 families). The samples (74 households) were selected by using total sampling 
method. The data were obtained by using interviews (with questionnaires) and gave intervention such a counseling 
with Tudang Sipulung method. Each respondent was then observed. The data were analysed by using wilcoxon test 
at a singnificance level of 95% in p<0,005. The results shows that statistically there was influence of flood 
preparedness counseling to the knowledge and habit of household in facing flood disaster with significant point is 
p=0,000. Knowledge storey and family head attitude before given by counselling of majority with category less 
namely equal to 56,8% and 54,1% 
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PENDAHULUAN 

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung 

secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan 

secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Sedangkan beberapa bencana 

lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca 

masih dapat diramalkan sebelumnya. Dari data BNPB (2003-2009) salah satu provinsi yang 

masuk dalam 10 kategori rawan banjir yakni provinsi Sulawesi Selatan, seperti halnya yang 

terjadi bulan November 2010 terjadi banjir hampir di seluruh kawasan Sulawesi Selatan 

khususnya sembilan kabupaten yakni Makassar, Maros, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Soppeng, 

Barru, Jeneponto dan Gowa dilanda banjir hingga akibatnya sejumlah warga terisolasi, trans 

Sulawesi tidak dapat dilalui dan kerugian materil menimpa warga.  

Dari data Metro TV banjir kali ini telah menelan korban sebanyak 1921 kepala keluarga 

dari 5753 jiwa. Di Kota Makassar sendiri, sejak hari pertama terjadi hujan sejumlah ruas jalan 

utama telah tergenang oleh luapan air. Berdasarkan data PU Kota Makassar diketahui, terdapat 

72 titik yang berpotensi banjir yang umumnya berada di bagian utara hingga selatan Kota 

Makassar. Dari 72 titik rawan banjir di Kota Makassar, terdapat 13 titik yang paling berpotensi 

banjir dengan ketinggian air yang cukup siginifikan pada saat terjadi hujan diantaranya di Jalan 

AP Pettarani, kawasan Minasa Upa, Jalan Latimojong, Sungai Pareman dan Manggala Antang. 

Bahkan di wilayah Manggala, Antang, ketinggian air mencapai 1,5 meter sehingga memaksa 

ratusan warga harus mengungsi. Kondisi ini membuktikan keburukan sistem infrastruktur kota 

Makassar yang semakin bertambah parah sejak proyek pengembangan dan pembangunan kota 

mulai menggerus tiap wilayah tanpa perencanaan dranaise yang layak. Meski diakui bahwa 

pemerintah Kota Makassar telah mempersiapkan infrastruktur menghadapi banjir dengan 

gelontoran dana miliaran rupiah namun sepertinya belum mampu menuntaskan persoalan 

tersebut. 

Menurut petugas puskesmas Tamangapa, kampung romang tangaya yang merupakan 

salah satu daerah rawan banjir no.1 di kawasan Manggala (Antang) yang dihuni sekitar 70 kepala 

keluarga (KK) dan 55 rumah tersebut, sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Pihaknya 

juga rutin melakukan kunjungan ke lokasi tersebut setiap bulannya. Apalagi saat pada banjir, 

untuk memberi bantuan dan pengobatan. Bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya di desa 

Romang Tangaya ini mengakibatkan banyak kerugian rumah tangga. Laporan hasil sementara 



yaitu : rusaknya alat-alat perkakas dapur, peralatan elektronik (listrik, kulkas, dispenser), dan 

selain itu pencemaran lingkungan rumah yang dapat menyebabkan penyakit menular pada 

keluarga. 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi: pra-bencana, tanggap darurat (saat 

terjadi bencana); dan pasca bencana (pasal 33). Untuk situasi di suatu daerah di mana terdapat 

potensi terjadinya bencana (tingkat kerentanan bencana tinggi) maka pada tahap pra bencana, 

penyelenggaraaan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan meliputi : kesiapsiagaan, 

peringatan dini dan mitigasi bencana (pasal 44). Tanggung jawab untuk melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (preparedness), yaitu: tindakan-tindakan 

yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk 

mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat (Carter, 1991). 

Ada beberapa stakeholders yang berkaitan erat dengan kesiapsiagaan masyarakat, yaitu: 

individu dan rumah tangga, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, 

komunitas sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non pemerintah 

(Ornop), kelembagaan masyarakat, kelompok profesi dan pihak swasta. Dari keseluruhan 

stakeholders tersebut, tiga stakeholders, yaitu: rumah tangga, pemerintah dan komunitas sekolah, 

disepakati sebagai stakeholders utama, dan lainnya sebagai stakeholders pendukung dalam 

kesiapsiagaan bencana (LIPI, 2006). 

Menurut Sunaryo (2004) dalam penelitiannya “Locus of control in flood preparedness” 

banyak angka kematian dalam kejadian bencana justru terjadi pada saat-saat kepanikan 

membubung tinggi dan tak terkendalikan yang seringkali terjadi justru kepanikan yang luar 

biasa. Penting untuk diingat bahwa saat-saat awal kepanikan dalam suatu kejadian bencana 

adalah saat-saat yang sangat menenetukan tinggi rendahnya tingkat resiko yang terjadi. Oleh 

karena itu, penulis berharap pemerintah kota Makassar peduli dengan banjir yang terjadi di desa 

Romang Tangaya yaitu memberdayakan kepala keluarga melakukan upaya pencegahan 

(mitigation), kesiapsiagaan (preparedness), tanggap darurat (emergency), sampai dengan 

pemulihan. Banjir yang setiap tahunnya bisa terjadi 3 kali dalam setahun selama ini berujung 

pada penderitaan dan kerugian yang berdampak di aspek ekonomi, sosial, masalah lingkungan, 

masalah kesehatan timbulnya penyakit menular. Hal ini dikarenakan peran keluarga dalam 

kesiapsiagaan sangat penting alasannya kepala keluarga berperan dalam menyampaikan 



informasi bagi keluargannya, mengambil keputusan yang cepat dan dapat mempengaruhi 

anggotaa keluarganya dan juga kepala keluarga sebagai sumber dukungan sosial bagi 

keluargannya. (Effendi, 2009). Tujuan Umum Secara umum penelitian ini diketahui pengaruh 

penyuluhan  tentang kesiapsiagaan menghadapi banjir terhadap pengetahuan dan sikap 

masyarakat di desa Romang Tangaya Kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota 

Makassar. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan dan Desain Penelitian  

Untuk menentukan tujuan dari sebuah penelitian, sehingga dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan yang diharapkan dapat berguna bagi penulis ataupun pihak-pihak lain, maka 

diperlukan suatu metode penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode experiment dimana teknik yang digunakan adalah one group pre test-post test design. 

Popolasi dan Sampel 

Menurut Sumaatmadja (1988) populasi adalah keseluruhan gejala, individu, kasus dan 

masalah yang diteliti di daerah penelitian yang dapat dijadikan objek penelitian, populasi yang 

ada pada daerah penelitian ini yaitu seluruh kepala keluarga yang tinggal di desa Romang 

Tangngaya Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala.  

Sampel menurut Pabundutika (2005) adalah sebagian objek individu-individu yang 

mewakili suatu populasi, sedangkan menurut Supranto (1992),“sampel atau contoh ialah 

sebagian dari populasi. Elemen-elemen anggota sampel merupakan anggota populasi dari mana 

sampel diambil”. Pengambilan sampel kepala keluarga menggunakan metode total sampling 

ditentukan dengan menggunakan rumus yang dikutip oleh Notoadmodjo (2002) yaitu : 

               N 

 1+N ( d2 ) 

n  =  Besarnya sampel yang diingikan 

N  = Populasi 

d  =  Tingkat kepercayaan (0,1) 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang  akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi, studi literatur dan angket. Observasi 



Lapangan menurut Soewarno (1997) adalah “menggunakan mata secara cermat dan mencatat 

fenomena sebagaimana yang dilihatnya dan mencoba mencari hubungan sebab-akibat”. Selain 

observasi lapangan, teknik lain yang dapat dilakukan adalah teknik wawancara (interview). 

Wawancara seperti yang dijelaskan Soewarno (1997) adalah “semacam dialog atau tanya jawab 

antara pewawancara dengan responden, tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki. Studi dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. 

Studi Literatur Adalah suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis guna memperoleh pendapat 

dari para ahli dan teorinya melalui bacaan. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

dari berbagai buku, majalah, surat kabar, halaman web yang berhubungan dengan masalah dalam 

penelitian untuk menunjang penelitian dan digunakan sebagai pedoman pembanding atau untuk 

memperkuat informasi yang berkaitan dengan masalah dan analisis dalam penelitian, yang 

meliputi teori ,prinsip, konsep, hukum-hukum. Angket merupakan alat atau daftar pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh mahasiswa yang menjadi sasaran dari angket 

tersebut atau orang lain”. Angket mempunyai kekuatan antara lain mudah diisi karena responden 

tidak melukiskan buah pikiran, tidak memerlukan banyak waktu untuk mengisinya. 

Analisa Data 

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

macam analisis, yaitu analisis univariat,  analisis bivariat. Berikut akan dibahas satu-persatu 

beberapa analisis data tersebut: Analisis univariat Menjelaskan setiap variabel penelitian dengan 

penyajian dalam tabel distribusi frekuensi. Dan Analisis Bivariat Untuk melihat ada tidaknya 

pengaruh penyuluhan kesehatan tentang kesiapsiagaan menghadapi banjir terhadap pengetahuan 

dan sikap kepala keluarga di desa Romang Tangaya kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

dengan menggunakan uji wilcoxon. 

 

HASIL 

Dari hasil penelitian data yang telah dilakukan, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 

karakteristik umum responden, Pada Tabel 1 memperlihatkan Data demografi adalah data 

karakteristik subyek penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, umur, dan pekerjaan. 

Pada tabel di atas menunjukkan frekuensi jenis kelamin responden tertinggi yakni laki-laki 

dengan jumlah 51 orang (68,9%), frekuensi tertinggi untuk karakteristik responden penelitian 



berdasarkan tingkat pendidikan yakni tidak sekolah dengan jumlah 46 orang (62,2%), frekuensi 

tertinggi untuk karakteristik responden penelitian berdasarkan umur yakni kelompok umur 

dewasa tua (> 44 thn) dengan jumlah 45 orang (60,8%) dan frekuensi tertinggi untuk 

karakteristik responden penelitian berdasarkan pekerjaan yakni petani dengan jumlah 45 orang 

(60,8%). 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh yang bermakna 

antara variabel independen penyuluhan kesehatan tentang kesiapsiagaan bencana banjir terhadap 

variabel dependen, yaitu pengetahuan dan sikap kepala keluarga dalam menghadapi banjir di 

Desa Romang Tangaya Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Pengujian 

analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon yaitu dengan nilai p < 0,05. 

Pada Tabel 2 memperlihatkan keseluruhan data memiliki distribusi tidak normal dengan 

nilai signifikansi p>0,05 (p=0,000) maka digunakanlah uji wilcoxon yakni untuk menilai rerata 

tingkat pengetahuan dan sikap kepala keluarga sebelum dan setelah penyuluhan dan diperoleh 

hasil p=0,000 (p<0,05) yang berarti “terdapat perbedaan rerata tingkat pengetahuan dan sikap 

kepala keluarga sebelum dan setelah peyuluhan tentang kesiapsiagaan manghadapi banjir”. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap responden sebelum penyuluhan dalam 

sebagian besar dikategorikan kurang (54,1%) sedangkan setelah penyuluhan kesehatan mayoritas 

sudah memiliki sikap yang baik (83,8%)  dengan tingkat kemaknaan  nilai p<0,05 yaitu p=0,000, 

artinya secara statistik terlihat ada pengaruh penyuluhan tentang kesiapsiaagaan banjir terhadap 

sikap kepala keluarga dalam menghadapi banjir di desa Romang Tangaya. Selain itu, secara 

statistik setelah diberikan penyuluhan kepala keluarga lebih siap (83,8%) dibandingkan sebelum 

diberikan penyuluhan yakni mayoritas kepala keluarga menyatakan tidak siap menghadapi banjir 

(54,1%). 

Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan kepala keluarga 

dalam menghadapi banji. Selain itu juga ingin diketahui informasi kesiapsiagaan bencana yang 

dibutuhkan oleh setiap kepala keluarga pada saat sebelum, sementara, ataukah setelah kejadian 

banjir terjadi. Dalam penelitian ini, peserta seluruhnya berasal dari desa Romang Tangaya yakni 

RW/RT 006/004 dengan jumlah 246 jiwa yang terdiri dari 74 KK dimana sebagian besar kepala 

keluarga bekerja sebagai petani yang latar belakang pendidikannya pun sebagian besar tidak 



bersekolah. Hasil analisis data tentang tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa pada pretest 

mayoritas kepala keluarga memiliki tingkat pengetahuan kurang yakni sebesar 56,89% dan baik 

hanya berkisar 43,2%. Sedangkan pada post-test didapatkan mayoritas kepala keluarga memiliki 

tingkat pengetahuan yang baik yakni sebesar 76,8% dan kategoti kurang menjadi 21,6%. Dengan 

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang kesiapsiagaan 

bencana banjir terhadap tingkat pengetahuan kepala keluarga dapat diterima. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang sejenis dilakukan oleh Matura (2011) tentang pengaruh penyuluhan 

kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan masyarakat di desa Banyuwangi yang 

menyatakan ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan 

masyarakt dengan nilai signifikansi p<0,05 (p=0,03). 

Hal tersebut senada dengan penelitian Sorenaryo (2004) yang mengatakan bahwa 

pengetahuan merupakan objek yang sangat penting untuk terbentuknya prilaku terbuka (overt 

behavior). Perilaku yang didasari pengetahuan umumnya bersifat langgeng yakni seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang baik paling tidak telah mengetahui suatu masalah dan dapat 

menganalisanya sehingga melakukan tindakan yang lebih baik dari seseorang yang tidak tahu 

apa-apa. 

Pengetahuan tentang kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang harus diketahui 

oleh keluarga untuk mengantisipasi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Kesiapsiagaan 

menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara invidu maupun 

kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana.  

Pengetahuan yang dimiliki kepala keluarga di Desa Romang Tangaya belum diikuti 

dengan kesiapsiagaan dalam kebijakan, rencana untuk keadaan darurat, sistim peringatan dini 

bencana, maupun mobilisasi sumber daya yang cukup, sehingga kurang mendukung 

kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang rendah dalam 

mengantisipasi bencana. Sesuai dengan hasil penelitian LIPI (2006), menunjukkan pengaruh 

paling besar dalam perhitungan tingkat kesiapsiagaan masyarakat perdesaan Aceh adalah tingkat 

pengetahuan yang dinilai cukup baik untuk individu/rumah tangga, sehingga nilai indeks 

pengetahuan rumah tangga sebesar 72 yang dapat dikategorikan siap. 

Dalam teori Benyamin Blum menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dalam teori tersebut 

dijelaskan pula bahwa sikap/perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan 



yang mempengaruhi kesehatan individu atau masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka membina 

kesehatan masyarakat, intervensi terhadap faktor sikap sangat strategis. Selain itu, pengetahuan 

tentang suatu objek tertentu sangat penting bagi terjadinya perubahan sikap yang merupakan 

proses yang sangat kompleks. Sikap yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik daripada 

sikap yang tidak didasari oleh pengetahuan. WHO juga mengungkapkan bahwa seseorang 

bersikap tertentu disebabkan oleh pemikiran dan perasaan dalam bentuk pengetahuan, persepsi, 

sikap, kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek. Dalam hal ini, dengan 

pemberian penyuluhan kesehatan maka pengetahuan akan bertambah sehingga sikap juga akan 

lebih baik. 

Sikap merupakan faktor penentu perilaku, karena sikap berhubungan dengan persepsi, 

kepribadian, dan motivasi. Sikap diartikan sebagai kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan 

diorganisasi melalui pengalaman , dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang 

terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya (Gibson, 1998). Sikap 

selalu berkaitan dengan komponen emosional, komponen kognitif (persepsi, pendapat, 

keyakinan) dan perilaku. Menurut Sukidjo sikap adalah keadaan mental dan saraf dan kesiapan 

yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamis atau terarah terhadap 

respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap merupakan 

penilaian seseorang terhadap stimulus atau obyek. Setelah orang mengetahui stimulus atau obyek 

proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau obyek tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat pengetahuan dan sikap kepala keluarga sebelum diberikan penyuluhan mayoritas 

dengan kategori kurang yakni sebesar 56,8% dan 54,1%, Tingkat pengetahuan dan sikap kepala 

keluarga setelah diberikan penyuluhan mayoritas dengan kategori baik yakni sebesar 78,4% dan 

83,8%. Ada pengaruh penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana banjir terhadap pengetahuan 

dan sikap kepala keluarga dalam menghadapi banjir dengan p=0,000 (p<0,005). Kepala keluarga 

harus memiliki sikap positif (merespon, menghargai,dan bertanggung jawab) dalam 

kesiapsiagaan rumah tangga, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan korban banjir. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian (n=74) 
 

Variabel N % 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 51 68,9 
Perempuan 23 31,1 
Total 74 100 
Pendidikan   
Tidak Sekolah 46 62,2 
SD 24 32,4 
SMP 4 5,4 

Total 74 100 
  Umur   
Dewasa muda(< 35 thn) 13 17,6 
Dewasa Pertengahan(35 -44 thn) 16 21,6 
Dewasa tua (> 44 thn) 45 60,8 

Total  74 100 
Lanjutan   
Pekerjaan   
Buruh 17 23,0 
Petani 45 60,8 
Tidak bekerja 12 16,2 

Total 74 100 
Sumber: Data Primer 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2. Hasil pengukuran Pengetahuan, Sikap, Kesiapsiagaan Kepala Keluarga (n=74) 
 

 

Variabel Waktu Pengamatan Kategori N % p 

Pengetahuan 
Sebelum Penyuluhan Baik 32 43,2 

0,000* 
Kurang 42 56,8 

Setelah Penyuluhan 
Baik 58 78,4 

 Kurang 16 21,6 

Sikap 
Sebelum Penyuluhan 

Baik 34 45,9  
Kurang 40 54,1  

Setelah Penyuluhan 
Baik 62 83,8 0,000* 

 Kurang 12 16,2  

Kesiapsiagaan 

Sebelum Penyuluhan 
Baik 30 40,5  

Kurang 44 59,5 0,001* 

Setelah Penyuluhan 
Baik 50 67,6  

Kurang 24 32,4  

*) Uji Wilcoxon 
Sumber: Data Primer 2013 

 


