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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 116 responden mengenai “Hubungan 

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Pesisir dengan Kesiapsiagaan 

Menghadapi Bencana Abrasi Pada Daerah Pantai Di Desa Cemara Jaya, Kabupaten 

Karawang”, dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai berikut: 

a. Gambaran karakteristik terhadap 116 responden pada penelitian 

didapatkan hasil bahwa responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 79 

orang (68,1%) dengan rentang usia 45-55 tahun (lansia awal). Pendidikan 

yang ditempuh responden hampir secara keseluruhan hanya sampai 

jenjang sekolah dasar (SD). Pekerjaan responden bervariasi, tetapi paling 

banyak mereka yang bekerja sebagai wiraswasta (33,6%) dan nelayan 

(24,1%). 

b. Hampir seluruh responden (89,7%) tinggal dekat pesisir pantai dengan 

jarak < 100 meter yang dapat disimpulkan bahwa responden merasakan 

langsung dampak dari abrasi. Terdapat juga kebiasaan yang dilakukan oleh 

responden dan masyarakat lain (90,5%) sebagai upaya pencegahan abrasi 

diwilayahnya, yaitu dengan membangun tanggul atau penahan ombak 

menggunakan karung yang diisi pasir (sandbag) dan bambu yang dipasang 

dipinggiran pantai untuk memecah ombak walaupun cara ini hanya bisa 

bertahan sementara. 

c. Tingkat pengetahuan responden dalam menghadapi bencana abrasi berada 

paling banyak dalam kategori cukup (53,4%) dan responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan pada kategori baik sebanyak 40 orang 

(34,5%). 

d. Sikap yang dimiliki responden mayoritas berada dalam kategori cukup 

(58,6%) dan baik (35,3%). Hal ini juga diperkuat dengan kegiatan gotong 
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royong yang dilakukan masyarakat ketika membangun tanggul penahan 

ombak pada saat proses penelitian berlangsung. 

e. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat paling banyak berada pada tingkat 

sedang (60,3%). Kurangnya fasilitas dan sosialisasi yang dilakukan 

kepada masyarakat mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan responden. 

Banyak responden yang merasa acuh tak acuh dengan abrasi dan hanya 

pasrah saja apabila terdampak abrasi. Karena bencana ini sudah 

berlangsung lama dan belum ada penyelesaian yang tepat sampai sekarang. 

f. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan 

kesiapsiagaan bencana abrasi. Hal ini dibuktikan melalui pengujian 

menggunakan sistem SPSS dengan hasil pvalue  pengetahuan (0,027) dan 

sikap (0,038) yang berarti pvalue < 0,05. Sehingga hipotesis peneliti dapat 

diterima berdasarkan hasil uji tersebut. Walaupun, peran pelayanan 

kesehatan yang berperan dalam kesiapsiagaan hanya terbatas pada 

penanganan gawat darurat saat warga terdampak abrasi saja, yaitu dengan 

memberikan pelayanan kesehatan dilokasi terdampak dab membangun 

tenda darurat untuk pengungsian. 

 

V.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai perbaikan yaitu: 

a. Bagi Masyarakat 

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tentu merasakan sekali dampak 

abrasi secara langsung. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antar semua 

komponen masyarakat untuk mengatasi masalah abrasi. Selain itu, kerja 

sama juga diperlukan agar terciptanya kesadaran bersama untuk selalu 

menjaga ekosistem pantai agar dampak abrasi tidak semakin parah. 

b. Bagi Pemerintah Desa 

Diperlukan adanya dukungan dari pemerintah desa dalam upaya untuk 

mencegah abrasi semakin parah. Selain itu, harus dilakukan sosialisasi 

juga kepada warga mengenai bencana abrasi meliputi penyebab, 

pencegahan, dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana abrasi. 

Salah satu caranya yaitu dengan membentuk sebuah organisasi atau 
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lembaga yang berfokus pada bidang penanganan bencana abrasi di desa 

Cemara Jaya. Melalui organisasi ini juga diharapkan bukan hanya bisa 

memberikan sosialisasi atau penyuluhan, tetapi juga bisa memberikan 

contoh nyata dalam upaya pencegahan, penanganan, dan kesiapsiagaan 

abrasi. Hal ini dilakukan agar warga menjadi lebih paham dan bisa 

mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk bencana abrasi.  

c. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan khususnya perawat di Puskesmas daerah setempat 

disarankan agar bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk 

memberikan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana abrasi. Agar 

warga menjadi tahu apa saja yang harus mereka lakukan dalam 

menghadapi bencana. Selain itu, tenaga kesehatan juga bisa memberikan 

pelatihan mengenai jalur evakuasi bencana, pertolongan pertama, dan 

PHBS pada korban bencana. Hal ini akan bermanfaat mengingat 

banyaknya warga yang belum mengetahui mengenai hal-hal tersebut. 

d. Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang di rekomendasikan adalah penelitian 

dengan desain kuasi eksperimen yang berbasis masyarakat lokal untuk 

menguji apakah kesiapsiagaan masyarakat dalam mengdahapi bencana 

abrasi akan terdapat peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat lokal 

atau justru sebaliknya.  

 


