
BAB V 

PEMABAHASAN 

5.1 Tingkat Status Sosial Ekonomi Masyarakat Dukuh Sidem  

5.1.1 Tabel Frekuensi Tingkat Status Sosial Ekonomi Keluarga  

Tabel 1. Mempunyai Anak atau Tidak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memiliki  27 18,5 

Memiliki 119 81,5 

Total 146 100 
 

   Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017  

 

Berdasarkan tabel kepemilikan anak pada masyarakat Dukuh Sidem diatas 

terlihat bahwa dari total 146 responden, jumlah responden paling banyak ialah 

responden dengan jawaban memiliki anak yaitu berjumlah 119 responden dengan 

presentase sebesar 81,5%. Kemudian responden dengan jawaban tidak memiliki 

anak berjumlah 27 atau presentase sebesar 18,5%. Dari tabel diatas, dapat 

disimpulkan rata-rata masyarakat di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. 

Tulungagung memiliki anak atau keturunan.          

Sedangkan untuk 27 responden dengan jawaban tidak memiliki anak di 

Dukuh Sidem memiliki berbagai alasan. Ada beberapa yang memang tidak bisa 

memiliki keturunan. Beberapa responden lainnya memang belum memiliki anak 

atau keturunan dikarenakan menikah muda dan belum memiliki anak. Di Dukuh 

Sidem sendiri tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk menikah muda, 

sehingga tidak sedikit juga pasangan suami dan istri yang belum memiliki anak atau 

keturunan.    



Tabel 2. Pendidikan Formal Anak Ke-1 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 1 0,8 

Belum Sekolah 17 14,3 

Tidak Lulus SD 1 0,8 

Masih SD 31 26,2 

Lulus SD 3 2,6 

Tidak Lulus SMP 20 16,9 

Masih SMP 17 14,2 

Lulus SMP 12 10 

Tidak Lulus SMA 4 3,3 

Lulus SMA 9 7,6 

Masih Perguruan Tinggi 4 3,3 

Total 146 100 
 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017 

  

Berdasarkan tabel pendidikan formal anak ke-1 masyarakat Dukuh Sidem 

diatas, masyarakat yang memiliki anak ke-1 dengan status pendidikan masih SD 

(Sekolah Dasar) merupakan presentase terbesar yaitu 26,2% atau berjumlah 31 

responden.  Kemudian pada posisi kedua adalah anak ke-1 dengan status 

pendidikan tidak lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan jumlah 20 

responden atau 16,9%. Pada urutan selanjutnya diisi dengan jawaban masih SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) yaitu berjumlah 17 responden dengan presentase 

sebesar 14,2%. Dimana posisi tersebut juga sama dengan posisi anak ke-1 yang 

memiliki status belum sekolah yaitu berjumlah 17 responden dengan presentase 

14,2%.  

Posisi selanjutnya adalah responden dengan jawaban lulus SMP yaitu 

berjumlah 12 responden dengan presentase sebesar 10%, kemudian disusul dengan 



jawaban lulus SMA yaitu berjumlah 9 responden atau 7,6%. Kemudian, pada posisi 

selanjutnya diisi oleh responden dengan jawaban tidak lulus SMA dan masih pada 

tahap pendidikan perguruan tinggi yaitu berjumlah 4 responden atau sebesar 3,3%. 

Untuk posisi terendah diisi dengan jawaban responden tidak lulus SD dan tidak 

sekolah yaitu sama-sama berjumlah 1 reseponden atau sebesar 0,8%. Selanjutnya 

dapat dilihat pada tabel pendidikan formal anak ke-2 berikut ini: 

Tabel 3. Pendidikan Formal Anak ke-2 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Belum Sekolah 23 34,3 

Tidak Lulus SD 9 13,5 

Masih SD 23 34,3 

Masih SMP 12 17,9 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017   

Pada tabel pendidikan anak ke-2 masyarakat Dukuh Sidem diatas dapat 

dilihat bahwa presentase terbesar diisi oleh jawaban belum sekolah dan masih SD 

(Sekolah Dasar) yaitu sebesar 34,3% atau berjumlah 23 responden. Kemudian pada 

posisi selanjutnya diisi dengan jawaban status pendidikan anak ke-2 pada tahap 

masih SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu berjumlah 12 responden dengan 

presentase sebesar 17,9%. Posisi terendah pada tabel pendidikan formal anak ke-2 

diisi jawaban tidak lulus SD (Sekolah Dasar) yaitu berjumlah 9 responden dengan 

presentase sebesar 13,5%. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel pendidikan formal 

anak ke-3 berikut ini: 

 

 

 



Tabel 4. Pendidikan Formal Anak ke-3 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 1 5,9 

Belum Sekolah 7 41,1 

Tidak Lulus SD 8 47.1 

Lulus SD 1 5,9 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pendidikan anak ke-3 masyarakat Dukuh Sidem diatas terlihat 

bahwa jawaban dengan presentase tersbesar diisi oleh jawaban tidak lulus SD 

(Sekolah Dasar) yaitu sebesar 47,1% atau berjumlah 8 responden. Kemudian 

disusul dengan jawaban belum sekolah yang hanya selisih satu angka yaitu sebesar 

41,1% atau berjumlah 7 responden. Jawaban dengan presentase terendah diisi 

dengan jawaban tidak sekolah dan lulus SD (Sekolah Dasar) yaitu sebesar 5,9% 

atau berjumlah 1 responden. 

Pada ketiga tabel pendidikan formal anak pada masyarakat Dukuh Sidem, 

Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas dapat disimpulkan bahwa rata-

rata hampir semua menempuh pendidikan formal. Namun, tidak semua anak pada 

masyarakat Dukuh Sidem menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi, 

bahkan beberapa anak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Hal tersebut 

dikarenakan pemikiran mereka yang memilih untuk bekerja atau menikah muda 

dari pada menempuh pendidikan sekolah. Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata 

anak yang tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya terjadi pada jejang pendidikan 

SMP, dan SMA. Kemudian juga terjadi pada anak yang memilih untuk tidak 

melanjutkan sekolah pada tahap SMP atau hanya lulusan SD. Sedangkan untuk 

rata-rata status pendidikan formal anak pada masyarakat Dukuh Sidem yang sedang 



ditempuh saat ini presentase terbesar dari ketiga tabel diatas diisi oleh jawaban 

masih menempuh pendidikan SD.  

Tabel 5. Pendidikan Informal Anak Ke-1 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Pernah  116 97,6 

Kursus Memasak 1 0,8 

Kursus Bahasa Asing 1 0,8 

Pondok Pesantren 1 0,8 

Total  146 100 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017 

Dari tabel pendidikan informal anak ke-1 pada masyarakat Dukuh Sidem 

diatas terlihat bahwa presentase terbesar diisi oleh jawaban tidak pernah menempuh 

pendidikan informal. Responden dengan jawaban tidak pernah menempuh 

pendidikan informal berjumlah 166 responden dengan presentase sebesar 97,6%. 

Selanjutnya disusul dengan jawaban kursus memasak, kursus bahasa asing, dan 

pondok pesantren. Ketiganya memiliki jumlah presentase sebesar 0,8% yaitu 

berjumlah 1 responden. Selanjutnya dilihat pada tabel pendidikan informal anak ke-

2 masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole dibawah berikut ini: 

Tabel 6. Pendidikan Informal Anak Ke-2 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Pernah 65 97,0 

Kursus Menjahit 1 1,5 

Pondok Pesantren 1 1,5 

Total  146 100 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017  

Tabel diatas merupakan tabel pendidikan informal anak ke-2 masyarakat 

Dukuh Sidem, dimana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa presentase terbesar 



diisi oleh jawaban tidak pernah menempuh pendidikan informal yaitu sebesar 

97,0% yang berjumlah 65 responden. Kemudian pada urutan berikutnya diisi oleh 

dua jawaban. Dimana keduanya memiliki jumlah 1 responden atau presentase 

sebesar 1,5% dengan jawaban pernah menempuh pendidikan informal berupa 

kursus menjahit dan pondok pesantren. Selanjutnya dilihat pada tabel pendidikan 

informal anak ke-3 masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole dibawah berikut ini: 

Tabel 7.  Pendidikan Informal Anak Ke-3 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Pernah 16 94,1 

Kursus Memasak 1 5,9 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017 

 Pada tabel pendidikan informal anak ke-3 masyarakat Dukuh Sidem diatas 

dapat dilihat bahwa, jawaban dengan presentase terbesar diisi oleh jawaban tidak 

pernah menempuh pendidikan informal yaitu 94,1% dengan jumlah 16 responden. 

Kemudian urutan berikutnya diisi jawaban pernah menempuh pendidikan informal 

berupa kursus memasak dengan jumlah 1 responden atau sebesar 5,9%. 

Dari ketiga tabel pendidikan informal anak pada masyarakat Dukuh Sidem, 

Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas dapat disimpulkan bahwa 

hampir seluruh masyarakatnya tidak pernah menempuh pendidikan informal. 

Hanya ada beberapa saja yang pernah menempuh pendidikan informal seperti 

pondok pesantren, kursus memasak, kursus menjahit, dan kursus bahasa asing. 

Masyarakat menganggap bahwa pendidikan informal tidak begitu penting, 

sehingga tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk tidak menempuh pendidikan 

informal.   



Tabel 8. Pekerjaan Utama 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Nelayan 78 53,4 

Petani 11 7,5 

Pedagang 51 34,9 

PNS 6 4,2 

Total 146 100 

 Sumber: Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pekerjaan utama masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. 

Besuki, Kab. Tulungagung diatas dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya bekerja 

sebagai nelayan. Hal tersebut terlihat pada tabel diatas, dimana jumlah responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan berjumlah 78 orang dengan presentase 

sebesar 53,4%. Karena letak Dukuh Sidem berada pada pesisir pantai, sehingga 

membuat mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Mayoritas 

masyarakat Dukuh Sidem yang bekerja sebagai nelayan sudah memiliki alat 

produksi sendiri, seperti perahu dan jaring.  

Selanjutnya, presentase sebesar 34,9% diisi jawaban bekerja sebagai 

pedagang dengan jumlah 51 responden. Masyarakat Dukuh Sidem yang memiliki 

pekerjaan sebagai pedagang terbilang tidak sedikit dilihat dari perbedaan angka 

dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Hal tersebut 

dikarenakan Pantai Sidem sendiri merupakan salah satu pantai di Kab. 

Tulungagung yang biasa dikunjungi masyarakat untuk pariwisata. Sehingga, 

keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari nafkah dengan 

berdagang, seperti berdagang makanan, minuman, cindera mata, dll. Tidak sedikit 

juga masyarakat yang memilih untuk membuka toko klontong menjual keperluan 

rumah tangga sehari-hari.   



Pada urutan berikutnya diisi jawaban masyarakat yang bekerja sebagai petani 

yaitu berjumlah 11 responden dengan presentase sebesar 7,5%. Di Dukuh Sidem 

tidak banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Hal tersebut 

dikarenakan letak wilayah Dukuh Sidem berada pada pesisir pantai dikelilingi 

gunung dan bukit yang mengharuskan petani naik turun untuk berkebun. Selain itu, 

masyarakat dengan profesi petani di Dukuh Sidem sendiri sebenarnya tidak 

memiliki tanah, selama ini tanah yang dijadikan masyarakat sebagai lahan pertanian 

merupakan tanah yang statusnya milik perhutani. Menurut Kepala Dukuh Sidem 

pihak perhutani sendiri sangat jarang melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan 

pada lokasi tersebut, sehingga masyarakat merasa sah-sah saja apabila bertani di 

lahan tersebut. Biasanya tanaman yang ditanam oleh masyarakat Dukuh Sidem 

adalah pisang, jagung, dan ketela.  

Kemudian urutan terakhir diisi jawaban masyarakat yang memiliki pekerjaan 

sebagai PNS yaitu dengan jumlah 6 responden atau presentase sebesar 4,2%. Dari 

tabel pekerjaan utama masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. 

Tulungagung diatas, dapat disimpulakan bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal 

di Dukuh Sidem memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Dengan peralatan produksi 

yang dimiliki seperti perahu dan jaring biasanya masyarakat dengan profesi nelayan 

berangkat melaut subuh dan pulang pada sekitar pukul 9 pagi, kemudian kembali 

melaut pada pukul 5 sore sampai sekitar pukul 9 malam. Untuk hasil tangkapan 

biasanya masyarakat menjual ke pasar ikan terdekat atau dijual pada pengepul.   

  



Tabel 9. Pendapatan dari Pekerjaan Utama 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

500.001-1.000.000 27 18,5 

1.000.001-1.500.000 71 48,6 

>1.500.000 48 32,9 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pendapatan dari pekerjaan utama masyarakat Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab, Tulungagung diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

pendapatan masyarakat dari pekerjaan utama berkisar antara 1 juta – 1,5 juta dalam 

satu bulan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas, dimana jawaban pendapatan 

dari pekerjaan utama yang berkisar antara 1 juta- 1,5 juta merupakan jawaban 

dengan jumlah presentase terbesar yaitu 48,6% atau berjumlah 71 responden. Rata-

rata masyarkat dengan penghasilan 1 juta - 1,5 juta merupakan masyarakat dengan 

pekerjaan nelayan atau pedagang, beberapa warga menyatakan penghasilan  

nelayan itu tidak menentu, “yo pie yo mbak, lek pas musime yo iso hasil ngluwihi 

PNS, tapi lek pas gak musim yo utowo pas iwak gak akeh yo mung sitik olehe hasil”.   

Selanjutnya, presentase sebesar 32,9% diisi jawaban dengan penghasilan dari 

pekerjaan utama berkisar >1,5 juta yaitu berjumlah 48 responden. Kemudian 

disusul presentase paling rendah sebesar 18,5% diisi jawaban penghasilan dari 

pekerjaan utama yang berkisar antara 500 ribu – 1 juta atau berjumlah 27 responden 

dengan jawaban tersebut. Rata-rata mayarakat dengan penghasilan antara 500 ribu 

– 1 juta merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Dari tabel 

pendapatan pekerjaan utama masyarakat Dukuh Sidem diatas dapat disimpulkan 

bahwa perekonomian masyarakat Dukuh Sidem terbilang menengah atau cukup.  



Sedangkan untuk kepemilikan pekerjaan sampingan pada masyarakat Dukuh 

Sidem, Desa Besole, hampir dari seluruh responden menjawab tidak memiliki 

pekerjaan sampingan, seperti terlihat pada tabel dibawah berikut ini: 

Tabel 10. Pekerjaan Sampingan 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memilliki 136 93,1 

Petani 3 2,1 

Wiraswasta 7 4,8 

Total 146 100 

 Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pekerjaan sampingan masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kec.Besuki, Kab. Tulungagung diatas, dapat dilihat bahwa persentase terbesar diisi 

jawaban tidak memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebesar 93,1% atau berjumlah 

136 responden. Kemudian persentase kedua diisi jawaban memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai wiraswasta yaitu sebesar 4,8% atau berjumlah 7 responden. 

Terakhir, persentase sebesar 2,1% diisi jawaban masyarakat dengan pekerjaan 

sampingan sebagai petani yaitu berjumlah 3 responden. Sehingga dari tabel 

pekerjaan sampingan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Dukuh 

Sidem tidak memiliki pekerjaan sampingan atau hanya memiliki pekerjaan utama. 

Masyarakat merasa memiliki pekerjaan sampingan itu tidak begitu penting. Mereka 

merasa lebih memilih untuk fokus pada satu pekerjaan saja.  

Di Dukuh Sidem sendiri beberapa anak dari responden juga sudah memiliki 

penghasilan sendiri dari pekerjaan utama yang mereka miliki, seperti penjelasan 

pada tabel pekerjaan utama yang dimiliki anak ke-1 responden di Dukuh Sidem, 

Desa Besole dibawah berikut ini: 



Tabel 11. Pekerjaan Utama Anak Ke-1 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Bekerja 97 81,5 

Nelayan 9 7,6 

Petani 12 10,1 

Pedagang 1 0,8 

Total 146 100 

 Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Dari tabel pekerjaan utama yang dimiliki anak ke-1 pada masyarakat Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas dapat dilihat bahwa 

presentase terbesar diisi jawaban tidak bekerja yaitu sebesar 81,5% atau berjumlah 

97 responden yang menyatakan anak ke-1 tidak bekerja. Pilihan jawaban tidak 

bekerja dipilih oleh 97 responden yang menunjukkan angka presentase terbesar dari 

pada jawaban lainnya memiliki beberapa alasan. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

anak ke-1 dari 97 responden ada yang masih menempuh pendidikan, belum bekerja, 

tidak bekerja karena mengurus rumah tangga, dll.  

Selanjutnya presentase sebesar 10,1% diisi jawaban anak ke-1 dengan 

pekerjaan sebagai petani yaitu berjumlah 12 responden. Dilanjutkan dengan 

presentase sebesar 7,6% diisi jawaban anak ke-1 yang memiliki pekerjaan sebagai 

nelayan yaitu berjumlah 9 responden. Jawaban dengan jumlah responden paling 

sedikit yaitu sebanyak 1 responden saja diisi jawaban anak ke-1 yang  bekerja 

sebagai pedagang atau jika dipresentasekan sebesar 0,8%. Selanjutnya, tabel 

pekerjaan utama anak ke-2 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini: 

 

 



Tabel 12. Pekerjaan Utama Anak Ke-2 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Bekerja 65 97,0 

Nelayan 1 1,5 

Pedagang 1 1,5 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

 Pada tabel pekerjaan utama anak ke-2 masyarakat Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec, Besuki, Kab, Tulungagung diatas dapat dilihat bahwa persentase 

sebesar 97,0% dengan jawaban anak ke-2 tidak bekerja menjadi persentase 

tertimggi dengan jumlah 65 responden. Hal tersebut dikarenakan, pada lapangan 

menunjukkan bahwa sebagian besar anak ke-2 dari responden belum cukup umur, 

masih penempuh pendidikan dibangku sekolah, dan tidak bekerja karena merasa 

belum menjadi pilihan utama. Kemudian persentase sebesar 1,5% disi oleh dua 

jawaban sekaligus yaitu jawaban anak ke-2 dengan pekerjaan sebagai nelayan dan 

pedagang yang dijawab oleh masing-masing 1 responden.  

Dari tabel pekerjaan utama yang dimiliki anak ke-1 dan ke-2 responden di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas dapat 

disimpulkan bahwa, rata- rata anak ke-1 dan ke-2 responden tidak memiiliki 

pekerjaan utama. Hal tersebut dikarenakan, banyak dari anak responden yamg 

masih menempuh pendidikan sekolah sehingga masuk pada kategori jawaban tidak 

bekerja. Selain memiliki pekerjaan utama, beberapa anak responden pada 

masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole juga memiliki pekerjaan sampingan. 

Seperti penjelasan pada tabel dibawah berikut ini: 



Tabel 13. Pekerjaan Sampingan Anak Ke-1 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memiliki 118 99,2 

Buruh Tani 1 0,8 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pekerjaan sampingan yang dimiliki oleh anak ke-1 masyarakat 

Dukuh Sidem  diatas, dapat dilihat bahwa persentase terbanyak diisi jawaban tidak 

memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebesar 99,2% dengan jumlah 118 responden. 

Kemudian persentase sebesar 0,8% diisi jawaban anak ke-1 memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai petani yaitu dijawabn oleh 1 responden. Dari tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata anak ke-1 dari responden yang ada tidak memiliki 

pekerjaaan sampingan atau hanya memiliki pekerjaan utama. Selanjutnya dapat 

dilih pada tabel pekerjaan sampingan yang dimiliki anak ke-2 repsonden di Dukuh 

Sidem dibawah berikut ini: 

Tabel 14. Pekerjaan Sampingan Anak Ke-2 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memiliki 66 98,5 

Buruh Tani 1 1,5 

Total  146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pekerjaan sampingan yang dimiliki anak ke-2 masyarakat Dukuh 

Sidem diatas, dapat dilihat bahwa persentase terbanyak diisi jawaban tidak 

memiliki memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebesar 98,5% dengan jumlah 66 

responden memilih jawaban tersebut. Kemudian persentase sebesar  1,5% diisi 

jawaban anak ke-2 memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani dengan jumlah 1 



responden saja. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata anak ke-2 dari responden 

tidak memiliki pekerjaan sampingan atau hanya memiliki pekerjaan utama.  

Dari tabel pekerjaan sampingan yang dimiliki anak responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata anak responden di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung tidak memiliki 

pekerjaan sampingan atau hanya memiliki pekerjaan utama. Hal tersebut 

dikarenakan anggapan masyarakat yang hanya ingin fokus pada pekerjaan utama. 

Selain itu waktu dan tenaga mereka terbatas untuk melakukan pekerjaan 

sampingan.    

Tabel 15. Pengeluaran Rumah Tangga Perbulan (Listrik, air, telfon) 

Data Jumlah (n) Persentase (100%) 

100.001-300.000 104 71,2 

300.001-500.000 40 27,4 

>500.000 2 1,4 

Total 146 100 

 Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017   

Pada tabel pengeluaran rumah tangga (Listrik, air, telfon) masyarakat Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa 

persentase tertinggi sebesar 71,2%  diisi jawaban pengeluaran rumah tangga 

berkisar antara 100.001-300.000 perbulan dengan jumlah 104 responden yang 

menjawab. Kemudian persentase sebesar 27,4% diisi jawaban pengeluaran rumah 

tangga berkisar antara 300.001-500.000 perbulan dengan jumlah 40 responden yang 

menjawab.  Terakhir, persentase sebesar 1,4% diisi jawaban pengeluaran rumah 

tangga berkisar antara < 500.000 perbulan dengan jumlah 2 responden yang 

menjawab. Dari tabel pengeluaran rumah tangga (Listrik, air, telfon) diatas, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata biaya yang harus dikeluarkan masyarakat di Dukuh 



Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung dalam satu bulan berkisar 

anatara 100.001-300.000.   

Tabel 16. Pengeluaran Belanja Perbulan 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

300.001-500.000 60 41,1 

>500.000 86 58,9 

Total 146  100 

 Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017   

Dari tabel pengeluaran belanja perbulan masyarakat Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 

58,9% diisi jawaban pengeluaran belanja dengan anggaran > 500.000 perbulan 

menjadi jawaban yang paling banyak dijawab oleh responden dengan jumlah 86 

responden yang menjawab.  Kemudian persentase sebesar 41,1% diisi jawaban 

anggaran pengeluran belanja berkisar antara 300.001-500.000 perbulan dengan 

jumlah 60 responden yang menjawab. Dari tabel pengeluaran belanja perbulan 

responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata dalam satu bulan responden mengeluarkan 

anggaran sebanyak >500.000. Anggaran tersebut terbilang cukup tinggi untuk 

pengeluaran dalam satu bulan, sedangkan untuk pengeluaran yang rendah 

dikarenakan masih banyak masyarakat di Dukuh Sidem yang perekonomiannya 

berada dalam kategori menengah kebawah.  

  



Tabel 17. Pengeluaran untuk Biaya Sekolah Anak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Lainnya 70 47,9 

<100.000 25 17,1 

100.001-300.000 45 30,8 

300.001-500.000 1 0,7 

>500.000 5 3,5 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengeluaran biaya sekolah anak masyarakat Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase 30,8% 

diisi jawaban pengeluaran biaya anak sekolah sebesar 100.001-300.000 perbulan 

dengan jumlah 45 responden yang menjawab. Kemudian persentase 17,1% diisi 

jawaban pengeluaran biaya anak sekolah sebesar < 100.000 perbulan dengan 

jumlah 25 responden yang menjawab. Selanjutnya persentase 3,5% diisi jawaban 

pengeluaran biaya anak sekolah sebesar >500.000 perbulan dengan jumlah 5 

responden yang menjawab. Terakhir persentase 0,7% diisi jawaban pengeluaran 

biayan anak sekolah sebesar 300.001-500.000 perbulan dengan jumlah 1 responden 

yang menjawab.  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran responden 

untuk biaya anak sekolah yaitu berkisar antara 100.001-300.000 perbulan. Dengan 

pengeluaran sebesar 100.001-300.000 perbulan untuk biaya sekolah terbilang tidak 

banyak. Hal tersebut dikarenakan, untuk jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) 

dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di wilayah tersebut tidak dipungut biaya 

atau sekolah gratis. Sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk biaya 

sekolah anak tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk 70 responden lainnya yang pada 



tabel diatas ditunjukkan dengan persentase sebesar 47,9% tidak memilih jawaban 

lainnya. Dikarenakan responden tersebut memiliki beberapa alasan seperti 

responden yang belum memiliki anak, tidak memiliki anak, anak yang masih belum 

cukup umur untuk sekolah, dan responden yang memiliki anak dengan status tidak 

melanjutkan sekolah atau sudah bekerja. 

Tabel 18. Kepemilikan Kendaraan 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memiliki  2 1,4 

1 unit  28 19,2 

2 unit 103 70,5 

3 unit 13 8,9 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel kepemilikan kendaraan masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase tertinggi diisi 

jawaban kepemilikan kendaraan sebanyak 2 unit sebesar 70,5% dengan jumlah 103 

responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 19,2% diisi jawaban 

kepemilikan kendaraan sebanyak 1 unit dengan jumlah 28 responden yang 

menjawab. Pada urutan selanjutnya persentase sebesar 8,9% diisi jawaban 

kepemilikan kendaraan sebanyak 3 unit dengan jumlah 13 responden yang 

menjawab. Sedangkan untuk 2 responden lainnya dengan jumlah persentase sebesar 

1,4% tidak memberikan jawaban dikarenakan tidak memiliki kendaraan.  

Dari tabel kepemilikan kendaraan pada masyarakat Duku Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung iatas, dapat disimpulkan bahwa hampir 

seluruh responden yang ada memiliki kendaraan dengan jumlah 2 unit kendaraan. 

Kendaraan yang dimiliki oleh responden ini meliputi motor, mobil, dan perahu bagi 



masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Rata-rata masyarakat Dukuh Sidem yang  

bekerja sebagai nelayan menggunakan perahu dengan kepemilikan perorangan 

untuk melaut. Sedangkan untuk 2 responden yang tidak memiliki kendaraan dengan 

jumlah persentase sebesar 1,4% merupakan responden yang belum memiliki 

perekonomian yang cukup, sehingga belum memiliki kendaraan pribadi.  

Tabel 19. Kepemilikan Emas/Perhiasan 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Memiliki 77 52,7 

Memilliki 69 47,3 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel kepemilikan emas/perhiasan masyarakat Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase tertinggi 

diisi jawaban tidak memiliki emas/perhiasan sebesar 52,7% dengan jumlah 77 

responden yang menjawab.  Kemudian persentase sebesar 47,3% diisi jawaban 

memiliki emas/perhiasan dengan jumlah 69 responden yang menjawab. Dari tabel 

kepemilikan emas/perhiasan diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang 

memiliki dan tidak memiliki emas/perhiasan terbilang seimbang karena hanya 

selisih satu angka. Tidak semua responden memiliki emas/perhiasan dikarenakan 

masih banyak masyarakat Dukuh Sidem dengan perekonomian menengah 

kebawah. Sehingga masyarakat merasa menyisihkan uang untuk membeli 

emas/perhiasan masih sulit atau lebih memilih digunakan untuk keperluan yang 

lebih penting.  

  



Tabel 20. Tabel Posisi dalam Masyarakat 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Warga 140 95,9 

Pengurus Organisasi  2 1,4 

Ketua RT 4 2,7 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel posisi dalam masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, 

Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 95,9% diisi jawaban 

posisi responden dalam mayarakat sebagai warga dengan jumlah 140 responden 

yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 2,7% diisi jawaban posisi responden 

dalam masyarakat sebagai ketua RT dengan jumlah 4 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 1,4% diisi jawaban posisi responden dalam 

masyarakat sebagai pengurus organisasi (PKK, Karang Taruna) dengan jumlah 2 

responden yang menjawab.  

Tabel 21. Kategori Variabel Tingkat Status Sosial Ekonomi Keluarga (Z) 

Kategori Variabel Tingkat Status 

Sosial Ekonomi Keluarga  

Jumlah (n) Persentase (%) 

Rendah  50 34,3 

Sedang 79 54,1 

Tinggi 17 11,6 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data SPSS  

Pada tabel kategori variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) diatas 

terlihat bahwa persentase tertinggi sebesar 54,1% yang menunjukkan status sosial 

ekonomi keluarga di Dukuh Sidem, Desa Besole pada tingkat sedang dengan 

jumlah 79 responden. Kemudian, persentase tertinggi kedua berjumlah sebesar 



34,3% yang menunjukkan status sosial ekonomi keluarga di Dukuh Sidem, Desa 

Besole pada tingkat rendah dengan jumlah 50 responden. Selanjutnyan persentase 

terendah sebesar 11,6% yang menunjukkan status sosial ekonomi keluarga di 

Dukuh Sidem, Desa Besole pada tingkat tinggi dengan jumlah 17 responden.  

Pada tabel kategori variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung di atas, dapat dilihat apabila 

persentase tertinggi menunjukkan bahwa tingkat status sosial ekonomi keluarga 

responden di Dukuh Sidem, Desa Besole memiliki tingkat status sosial ekonomi 

sedang. Masyarakat Dukuh Sidem memiliki berbagai jenis pekerjaan, akan tetapi 

mayoritas masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan sebagai nelayan, hal tersebut 

dikarenakan letak tempat tinggal mereka yang berada di pesisir pantai. Kondisi 

tersebut menjadikan masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole memiliki rata-rata 

penghasilan yang hampir sama. Jenis pekerjaan sebagai nelayan memiliki 

penghasilan berkisar antara 1.000.000-1.500.000 dalam satu bulan. Pada kondisi 

lapang sendiri, penghasilan dengan jumlah sekian termasuk dalam penghasilan 

kategori sedang.  

Kemudian persentase kedua sebesar 34,2% menunjukkan tingkat status sosial 

ekonomi keluarga pada kategori rendah. Selanjutnya persentase sebesar 11,6% 

menunjukkan tingkat status sosial ekonomi keluarga pada kategori tinggi. Pada 

kondisi lapang, masyarakat dengan kategori status sosial ekonomi rendah 

merupakan masyarakat dengan penghasilan 500.000-1.000.000 dalam satu bulan. 

Masyarakat dengan penghasilan sekian merupakan masyarakat dengan pekerjaan 

petani pisang. Petani pada masyarakat Dukuh Sidem memilih pisang sebagai cocok 

tanam mereka dikarenakan pada wilayah mereka pohon pisang dapat tumbuh 



dengan subur. Sedangkan untuk masyarakat yang masuk pada kategori status sosial 

ekonomi tinggi merupakan masyarakat dengan pekerjaan seperti PNS, atau 

masyarakat dengan kepemilikan pekerjaan lebih dari satu (memiliki pekerjaan 

utama dan pekerjaan sampingan) dalam satu keluarga.   

5.2 Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap Bencana Tsunami 

5.2.1 Tabel Frekuensi Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap 

Bencana Tsunami     

Tabel 22. Mengikuti Keg. Simulasi Tanggap Bencana Tsunami atau Tidak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak 66 45,2 

Iya 80 54,8 

Total 146 100 

 Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami atau tidak 

Di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat 

bahwa persentase sebesar 54,8% diisi jawaban mengikuti kegiatan simulasi dengan 

jumlah 80 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 45,2% diisi 

jawaban tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunmai dengan 

jumlah 66 responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata responden Dukuh Sidem pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami, hal tersebut dapat diliat pada tabel diatas dimana persentase 

tertinggi diisi dengan jawaban mengikuti kegiatan. Sedangkan untuk 66 responden 

yang menjawab tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

memiliki alasan sebagai berikut :  

 



Tabel 23. Alasan Tidak Mengikuti Keg. Simulasi Tanggap Bencana Tsunami 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Mengetahui 

Adanya Keg. Simulasi 

Tanggap Bencana 

Tsunami 

1 0,7 

Merasa Bahwa Keg. 

Tersebut Tidak Penting 

untuk Diikuti 

21 14,4 

Sibuk Bekerja 44 30,1 

Total 66 45,2 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel alasan tidak mengikui kegiatan simuasi tanggap bencana Tsunami 

di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat 

bahwa persentase sebesar 30,1% diisi jawaban tidak mengikuti dikarenakan sibuk 

bekerja dengan jumlah 44 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 

14,4% diisi jawaban tidak mengikuti dikarenakan merasa bahwa kegiatan tersebut 

tidak penting untuk diikuti dengan jumlah 21 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 0,7% diisi jawaban tidak mengikuti kegiatan 

dikarenakan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut dengan jumlah 1 orang 

responden yang menjawab.      

Dari tabel alasan tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, dapat 

disimpulkan rata-rata responden yang tidak mengikuti kegiatan dikarenakan alasan 

sibuk bekerja. Dimana jawaban tidak mengikuti kegiatan dikarenakan sibuk bekerja 

memiliki jumlah persentase tertinggi pada tabel diatas. Pada kondisi dilapangan 

antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 



terlihat tidak begitu tinggi. Masyarakat merasa bahwa waktu yang dimiliki lebih 

baik digunakan untuk bekerja. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami, dengan alasan seperti beriku ini: 

Tabel 24.  Alasan Mengikuti Keg. Simulasi Tanggap Bencana Tsunami 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Ikut-ikutan 1 0,7 

Mengisi Waktu Luang 18 12,3 

Merasa Bahwa Perlu 

Mengikuti Keg. Tersebut 

61 41,8 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel alasan mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa 

persentase sebesar 41,8% diisi jawaban mengikuti kegiatan karena merasa bahwa 

kegiatan simulasi perlu diikuti dengan jumlah 61 responden yang menjawab. 

Kemudian disusul persentase sebesar 12,3% diisi jawaban mengikuti kegiatan 

karena untuk mengisi waktu luang dengan jumlah 18 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 0,7% diisi jawaban mengikuti kegiatan karena ikut-

ikutan dengan jumlah 1 responden yang menjawab. 

Dari tabel alasan responden mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem , Desa Besole, Kec. Besuki diatas, dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden merasa bahwa kegiatan tersebut perlu untuk diikuti 

sebagai alasan. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami perlu untuk diikuti. Hal tersebut dikarenakan tempat 

tinggal mereka berada pada pesisir pantai dengan ancaman Tsunami yang bisa saja 

tejadi. Sehingga mereka merasa perlu untuk mengikuti kegiatan simulasi tanggap 



bencana agar mendapat pengetahun terkait tindakan-tindakan tanggap bencana 

untuk keselematan diri dan keluarga. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang 

menganggap bahwa kegiatan simulasi tidak perlu untuk diikuti karena mereka 

beranggapan jika Tuhan berkehendak akan terjadi bencana maka bencana akan 

terjadi begitu juga sebaliknya. Selain itu, mereka juga merasa bahwa selama ini 

bencana Tsunami belum pernah benar-benar terjadi. Sehingga menurut mereka 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tidak penting untuk diikuti.  

Tabel 25. Keikutsertaan dalam Keg. Persiapan Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Mengikuti 66 45,2 

Mengikuti 80 54,8 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel keikutsertaan dalam persiapan kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, 

terlihat bahwa persentase sebesar  54,8% diisi jawaban mengikuti persiapan 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dengan jumlah 80 responden yang 

menjawab. Kemudian disusul dengan persentase sebesar 45,2% diisi jawaban tidak 

mengikuti persiapan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dengan jumlah 66 

responden yang menjawab. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden di Dukuh Sidem pernah dalam mengikuti persiapan kegiatan simulasi 

tanggap bencana. Sedangkan untuk 66 responden lainnya merupakan responden 

yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

dikarenakan memiliki alasan sibuk bekerja, dll. 



Tabel 26. Keikutsertaan dalam Keg. Pelaksanaan Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Mengikuti 67 45,9 

Megikuti 79 54,1 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel keikutsertaan dalam kegiatan pelaksanaan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 54,1% diisi jawaban mengikuti kegiatan 

pelaksanaan simulasi dengan jumlah 79 responden yang menjawab. Kemudian 

disusul persentase sebesar 45,9% diisi jawaban tidak mengikuti kegiatan 

pelaksanaan simulasi dengan jumlah 67 responden yang menjawab. Dari tabel 

diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh Sidem pernah 

ikutserta dalam kegiatan pelaksanaan simulasi tanggap bencana Tsunami. 

Sedangkan untuk 67 responden lainnya merupakan responden yang tidak pernah 

mengikuti kegiatan simulasi dikarenakan alasan sibuk bekerja, dll. Selain itu ada 

dari beberapa responden yang tidak mengikuti kegiatan pelaksanaan tetapi 

responden tersebut mengikuti kegiatan persiapan atau monitoring saja.  

Tabel 27. Keikutsertaan dalam Keg. Monitoring Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Mengikuti 89 61,0 

Mengkuti 57 39,0 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017  

Pada tabel keikutsertaan dalam kegiatan monitoring simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Duku Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 



diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 61,0% diisi jawaban tidak mengikuti 

kegiatan monitoring dengan jumlah 89 responden yang menjawab. Kemudian 

disusul persentase sebesar 39,0% diisi jawaban mengikuti kegiatan monitoring 

dengan jumlah 57 responden yang menjawab. Sedangkan untuk 89 responden 

lainnya merupakan responden yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi 

dikarenakan alasan sibuk bekerja, dll.  

Selain itu ada dari beberapa responden yang tidak mengikuti kegiatan 

pelaksanaan tetapi responden tersebut mengikuti kegiatan persiapan atau 

pelaksanaan saja. Jika dilihat dari ketiga tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata responden di Dukuh Sidem sering mengikuti kegiatan persiapan dan 

pelaksanan saja. Hal tersebut dikarenakan jika dibandingkan jumlah persentase 

responden dalam mengikuti ketiga kegiatan, jumlah persentase jawaban mengikuti 

pada tabel kegiatan monitoring terlihat lebih sedikit. Pada kondisi lapang memang 

tidak responden yang hanya mengikuti beberapa kegiatan atau tidak mengikuti 

semua kegiatan yang ada. Dikarenakan  mereka bosan dengan kegiatan yang ada, 

sehingga merasa tidak perlu mengikuti kegiatan lagi atau sudah merasa tahu 

kegiatan apa yang akan dilakukan.  

Tabel 28. Mengikuti Keg. Simulasi Tanggap Bencana dalam Satu Tahun 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

1-2 kali 66 45,2 

3-4 kali 14 9,6 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dalam satu 

tahun diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 45,2% diisi jawaban mengikuti 



kegiatan simulasi 1-2 kali dalam setahun dengan jumlah 66 responden yang 

menjawab. Kemudian disusul persentase sebesar 9,6% diisi jawaban mengikuti 

kegiatan simulasi 3-4 kali dalam satu tahun dengan jumlah 14 responden yang 

menjawab. Sedangkan untuk 66 responden lainnya dengan jumlah persentase 

sebesar 45,2% merupakan responden yang tidak mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami. Dari tabel keikutsertaan dalam kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami di Dukuh Sidem diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata responden mengikuti kegiatan 1-2 kali dalam satu tahun. Pihak kantor BPBD 

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Tulungagung sendiri mengatakan 

bahwa kegiatan simulasi diadakan kurang lebih 2-3 kali dalam satu tahun. Sehingga 

jika dilihat dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata responden pernah dan 

cukup sering mengikuti kegiatan simulasi yang diadakan dalam satu tahun terakhir.  

Tabel 29.  Peran dalam Kegiatan Simulasi Tanggap Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Lainnya.. 44 30,1 

Fasilitator Masy / 

Relawan 

35 24,0 

Wakil Ketua 

Koordinator Masyarakat 

1 0,7 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel peran yang dimiliki responden dalam kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 30,1% diisi jawaban lainnya (warga biasa) 

dengan jumlah 44 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 24,0% 

diisi jawaban peran yang dimiliki sebagai fasilitator/relawan dengan jumlah 35 



responden yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 0,7% diisi jawaban 

peran yang dimiliki sebagai wakil ketua koordinator masyarakat dengan jumlah 1 

responden yang menjawab. Sedangkan untuk 66 respoden lainnya dengan jumlah 

persentase sebesar 45,2% merupakan responden yang tidak mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami.  

Dari tabel peran dalam kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami diatas, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh Sidem tidak memiliki peran 

penting atau hanya sebagai warga biasa saja. Terlihat dari tabel diatas, dimana 

jumlah responden yang memiliki peran lebih sedikit daripada responden yang tidak 

memiliki peran dalam kegiatan. Responden dengan peran fasilitator/relawan dan 

wakil ketua koordinator masyarakat merupakan orang-orang yang dipilih oleh 

pihak BPBD dan warga setempat untuk menjadi tim tanggap bencana. Dimana 

tugas mereka adalah menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami, membantu proses pelaksanaan kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami, serta dilatih untuk menjadi tim yang dapat mendampingi 

dan membantu masyarakat Dukuh Sidem dalam evakuasi mandiri ketika terjadi 

bencana secara tiba-tiba.  

Tabel 30. Tanggapan terkait Adanya Keg. Simulasi Tanggap Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 14 9,6 

Tidak Setuju 52 35,6 

Setuju 53 36,3 

Sangat Setuju 27 18,5 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Dari tabel tanggapan responden terkait adanya kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 36,3% diisi jawaban setuju dengan jumlah 

53 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 35,6% diisi jawaban 

tidak setuju dengan adanya kegiatan simulasi dengan jumlah 52 responden yang 

menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 18,5% diisi jawaban sangat setuju 

dengan adanya kegiata simulasi dengan jumlah 27 responden yang menjawab. 

Terakhir persentase sebesar 9,6% diisi jawaban sangat tidak setuju dengan adanya 

kegiatan simulasi dengan jumlah 14 responden yang menjawab.  

Dari tabel tanggap responden terkait adanya kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden menetujui adanya kegiatan tersebut. Tetapi jika dilihat pada tabel diatas, 

selisih antara responden yang menyetujui dan tidak menyetujui adanya kegiatan 

simulasi tidaklah banyak. Pada kondisi lapang memang terliat bahwa rata-rata 

masyarakat menyetujui adanya kegiatan simulasi. Bahkan hampir seluruh 

responden yang ada pernah mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi beberapa 

responden mengatakan bahwa merasa bosan dengan materi-materi yang diberikan, 

karena materi yang diberikan hanya itu-itu saja, berikut pernyataan salah satu 

responden dengan nama Pak Pujianto: 

“Aku melu mbak, tapi gak sering soale suwi-suwi waleh melu lawong 

kegiatane yowes mek ngunu-ngunu kui, wes eruh kegiatane nyapo ae dadi 

wes pilih ra melu neh” 

 

Beberapa responden juga mengatakan hal yang sama dengan Ibu Maryam. 

Mereka merasa bosan dengan materi dan kegiatan yang diberikan terkait simulasi 

tanggap bencana Tsunami. Sehingga tidak sedikit responden yang hanya 



mengeikuti kegiatan beberapa kali dan memilih untuk tidak mengikuti jika 

diadakan kegiatan yang sama. Selain itu, tidak sedikit responden yang setuju akan 

tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

dikarenakan sibuk bekerja. Sedangkan untuk responden yang tidak menyetujui 

adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami beralasan bahwa mereka 

merasa tempat tinggal mereka aman, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa responden juga mengatakan lebih baik 

waktu mereka digunakan untuk bekerja dari pada mengikuti kegiatan simulasi 

tersebut.  

Tabel 31.  Manfaat Selama Mengikuti Keg. Simulasi Tanggap Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Mengisi Waktu Luang 8 5,5 

Mempererat Kerukunan 

Warga 

6 4,1 

Mendapat Pengetahun 

Tentang Tindakan 

Antisipasi Bencana 

66 45,2 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017  

Pada tabel manfaat selama mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, 

terlihat bahwa persentase sebesar 45,2% diisi jawaban memperoleh pengetahuan 

tentang tindakan antisipasi bencana dengan jumlah 66 responden yang menjawab. 

Kemudian persentase sebesar 5,5% diisi jawaban memperoleh manfaat berupa 

dapat mengisi waktu luang dengan jumlah 8 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 4,1% diisi jawaban memperoleh manfaat berupa 



dapat mempererat kerukunan warga dengan jumlah 6 responden yang menjawab. 

Sedangkan untuk 66 responden lainnya dengan jumlah persentase sebesar 45,2% 

tidak memberikan jawaban dikarenakan tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami. Dari tabel manfaat selama mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami di Dukuh Sidem diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata manfaat yang diperoleh oleh responden selama mengikuti kegiatan simulasi 

adalah mendapatkan pengetahuan tentang tindakan antisipasi bencan Tsunami. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel diatas, dimana jumlah persentase tertinggi diisi 

dengan jawaban mendapatkan pengetahuan tentang tindakan tanggap bencana yaitu 

sebesar 45,2%.   

Tabel 32. Kategori Variabel Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap 

Bencana Tsunami 

Kategori Tingkat Partisipasi 

Keg. Simulasi  

Jumlah (n) Persentase (%) 

Rendah 67 45,9 

Sedang 43 29,4 

Tinggi 36 24,7 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data SPSS  

Pada tabel kategori variabel tingkat partisipasi masyarakat Dukuh Sidem, 

Desa Besole dalam kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami diatas, terlihat 

persentase tertinggi sebesar 45,9% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami rendah 

dengan jumlah 67 responden. Kemudian, persentase kedua sebesar 29,4% 

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tangga bencana Tsunami sedang dengan jumlah 43 responden. Terakhir, 



persentase sebesar 24,7% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tinggi dengan jumlah 

36 responden.  

Dari tabel kategori tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami diatas, persentase tertinggi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

Dukuh Sidem, Desa Besole dalam mengikuti kegiatan simulasi rendah. Hasil 

tersebut memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada kondisi lapang, 

mayoritas masyarakat Dukuh Sidem pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami. Akan tetapi, setelah mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal mereka, tidak sedikit 

masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan simulasi lagi. Hal 

tersebut dikarenakan mereka merasa bosan dengan kegiatan tersebut. Mereka 

merasa bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya itu-itu saja. Sehingga, mereka 

merasa bahwa ketika mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut pun tidak apa-apa, 

karena mereka merasa sudah mengerti apa saja yang akan disampaikan dalam 

pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. 

Dalam kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami sendiri terdapat 3 

runtutan kegiatan yang harus diikuti oleh masyarakat Dukuh Sidem, yaitu mulai 

dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Pada kondisi di lapangan, tidak sedikit 

masyarakat yang hanya mengikuti satu atau tidak mengikuti semua runtutan 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. Tidak sedikit juga, masyarakat yang 

merasa bahwa kegiatan tersebut tidak penting diikuti karena bencana Tsunami 

belum pernah terjadi di daerah tempat tinggal mereka. Dapat dikatakan bahwa 

kesaradaran masyarakat Dukuh Sidem kurang mengenai pentingnya mengikuti 



kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami juga dikarenakan belum pernah 

terjadinya bencana di daerah tempat tinggal mereka, sehingga hal tersebut 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Karena 

dirasa tidak penting untuk diikuti, tidak sedikit juga mayarakat yang memilih untuk 

bekerja daripada mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami.  

5.3 Tingkat Pemahaman Kebencanaan 

5.3.1 Tabel Frekuensi Tingkat Pemahaman Kebencanaan 

Tabel 33. Sumber Mendapatkan Informasi Adanya Keg. Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu  5 3,4 

Lainnya (Pak RT, Pak 

RW) 

13 8,9 

Media (Koran/Internet) 14 9,6 

Tetangga 62 42,5 

Sosialisasi dari Dinas 

Terkait 

52 35,6 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

 Pada tabel sumber mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, 

Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 42,5% diisi jawaban 

mengetahui adanya kegiatan simulasi dari tetangga dengan jumlah 62 responden 

yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 35,6% diisi jawaban mengetahui 

adanya kegiatan simulasi dari sosialisasi dinas terkait dengan jumlah 52 responden 

yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 9,6% diisi jawaban mengetahui 

adanya kegiatan simulasi dari media (internet/koran) dengan jumlah 14 responden 



yang menjawab. Terakhir persentase sebesar 8,9% diisi jawaban mengetahui 

adanya kegiatan simulasi dari RT dengan jumlah 13 responden yang menjawab. 

Sedangkan untuk 5 responden lainnya dengan jumlah persentase sebesar 3,4% 

merupakan responden yang tidak memberikan jawaban dikarenakan tidak 

mengetahui adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami.  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendapatkan 

informasi mengenai adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dari 

tetangga. Kemudian disusul dengan mengetahui adanya kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami dari sosialisasi dinas terkait. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

diatas, dimana jumlah persentase tertinggi diisi dengan jawaban mengetahui adanya 

kegiatan dari tetangga. Kemudian disusul dengan jawaban mengetahui adanya 

kegiatan dari sosialisasi dinas terkait memiliki jumlah persentase tertinggi kedua 

setelah jawaban mengetahui kegiatan dari tetangga. Sedangkan untuk responden 

yang tidak mengetahui adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

beralasan bahwa mereka sibuk bekerja sehingga tidak mengetahui adanya informasi 

tersebut. Selain itu, mereka merasa tidak peduli atau tidak ingin tahu mengenai 

adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami yang diadakan di daerah tempat 

tinggal mereka.  

Tabel 34. Aktor yang Melakukan Sosialisasi Keg. Simulasi Tanggap Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Lainnya 2 1,4 

TNI 4 2,7 

Relawan 3 2,1 

Dinas BPBD 71 48,6 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Pada tabel aktor yang melakukan sosialisasi kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 48,6% diisi jawaban sosialisasi dilakukan 

oleh Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dengan jumlah 71 

responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 2,7% diisi jawaban 

sosialisasi dilakukan oleh TNI dengan jumlah 4 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 2,1% diisi jawaban sosialisasi dilakukan oleh 

relawan dengan jumlah 3 responden yang menjawab. Terakhir persentase sebesar 

1,4% diisi jawaban sosialisasi dilakukan oleh lainnya (Pak RT, Pak RW) dengan 

jumlah 2 responden yang menjawab.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata repsonden mengetahui 

bahwa sosialisasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dilakukan oleh Dinas 

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Tulungagung. Dimana pada 

tabel diatas jawaban yang memiliki jumlah persentase tertinggi diisi oleh jawaban 

Dinas BPBD sebagai pelaksana sosialisasi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole. Sedangkan untuk 66 responden lainnya 

merupakan responden yang tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami. 

Tabel 35. Jelas Tidaknya Penyampaian Materi Sosialisasi/Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak  2 1,4 

Iya 78 53,4 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Pada tabel jelas tidaknya penyampaian materi sosialisasi/simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 53,4% diisi jawaban iya dengan jumlah 78 

responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 1,4% diisi jawaban tidak 

dengan jumlah 2 responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden yang mengikuti sosialisasi/simulasi tanggap bencana 

Tsunami merasa bahwa cara penyampaian materi disampaikan dengan jelas. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel diatas, dimana persentase tertinggi diisi dengan 

jawaban iya.  

Pada proses penyampaian materi simulasi tanggap bencana Tsunami Dinas 

BPBD menggunakan beberapa metode seperti pelaksanaan simulasi tanggap 

bencana Tsunami. Dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat diikutsertakan 

dengan berakting seolah-olah sedang terjadi bencana Tsunami. Selain itu, 

menggunakan metode menjelaskan materi dengan cara memainkan sebuah video 

atau sebuah nyanyian yang merubah lirik lagu dengan materi yang ada. Dengan cara 

seperti itu, masyarakat merasa mudah dalam menangkap dan memahami materi 

yang diberikan. Kemudian jika diukur dari tingkat kejelasannya dapat dilihat pada 

tabel dibawah berikut ini: 

Tabel 36.  Tingkat Kejelasan Penyampaian Materi Sosialisasi/Simulasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Jelas 2 1,4 

Jelas 59 40,4 

Sangat Jelas 19 13,0 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Pada tabel tingkat kejelasan penyampaian materi sosialisasi/simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 40,4% diisi jawaban tingkat 

penyampaiannya jelas dengan jumlah 59 responden yang menjawab. Kemudian 

persentase sebesar 13,0% diisi jawaban tingkat penyampaiannya sangat jelas 

dengan jumla 19 responden yang menjawab. Terakhir persentase sebesar 1,4% diisi 

jawaban tingkat penyampainnya tidak jelas dengan jumlah 2 responden yang 

menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merasa 

bahwa tingkat penyampaian materi sosialisasi/simulasi disampaikan dengan jelas. 

Dimana persentase tertinggi pada tabel diatas diisi dengan jawaban tingkat 

penyampaian materi sosialisasi/simulasi disampaikan secara jelas. Kemudian untuk 

melihat tingkat mudah tidaknya materi simulasi tanggap bencana Tsunami dapat 

dipahami atau tidak oleh responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, dapat dilihat 

pada tabel dibawah berikut: 

Tabel 37.  Materi Sosialisasi/Simulasi Mudah Dipahami Atau Tidak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak 2 1,4 

Iya 78 53,4 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017  

 

Pada tabel materi sosialisasi/simulasi tanggap bencana Tsunami mudah 

dipahami atau tidak di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 53,4% diisi jawaban iya dengan jumlah 78 

responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 1,4% diisi jawaban tidak 

mudah dipahami dengan jumlah 2 responden yang menjawab. Dari tabel diatas, 



dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merasa bahwa materi 

sosialisasi/simulasi yang diberikan dapat dipamahi dengan mudah. Dimana jumlah 

persentase tertinggi pada tabel diatas diisi dengan jawaban iya atau materi yang 

diberikan mudah dipahami. Sedangkan untuk responden yang tidak memahami 

mater dikarenakan pada kondisi lapang, tidak sedikit responden yang memiliki 

tingkat akhir pendidikan formal sebatas SD (Sekolah Dasar). Dengan kondisi 

tingkat pendidikan akhir responden yang rendah dapat mempengaruhi tingkat 

pemahaman responden tersebut pada pemahaman materi yang diberikan. Sehingga 

ada beberapa responden yang merasa kesulitan memahami materi yang diberikan 

atau tidak dapat memahami materi tersebut.  

Tabel 38.  Mengetahui Arti Palang Jalur Evakuasi Atau Tidak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak 17 11,6 

Iya 129 88,4 

Total 146 100 

Pada tabel mengetahui arti palang jalur evakuasi atau tidak oleh masyarakat 

di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat 

bahwa persentase sebesar 88,4% diisi jawaban iya dengan jumlah 129 responden 

yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 11,6% diisi jawaban tidak 

mengetahui arti dari palang jalur evakuasi dengan jumlah 17 responden yang 

menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden 

mengetahui arti dari palang jalur evakuasi yang ada di daera tempat tinggal mereka. 

Dimana persentase tertinggi pada tabel diatas diisi jawaban iya atau meengetahui 

arti palang jalur evakuasi dengan jumlah sebesar 88,4%.  

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

 



Sedangkan untuk 17 responden yang tidak mengetahui arti dari palang jalur 

evakuasi merupakan responden yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulai 

tanggap bencana Tsunami. Pada kondisi lapang memang tidak sedikit masyarakat 

yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi tetapi mengerti arti dari palang jalur 

evakuasi bencana Tsunami. Mereka mendapatkan informasi dari beberapa tetangga 

atau keluarga yang pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. 

Akan tetapi, responden yang  tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami hanya dapat memberikan jawaban yang belum tepat atau jawaban 

yang tidak lengkap, seperti penjelasan pada tabel dibawah berikut ini: 

Tabel 39.  Arti Dari Palang Jalur Evakuasi Menurut Pengetahuan 

Responden 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Gambar Orang Berlari 9 6,2 

Berlari Ke Tempat 

Tinggi 

28 19,2 

Petunjuk arah jalur 

evakuasi ketika bencana 

Tsunami Terjadi 

92 63,0 

Total 129 88,4 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel arti palang jalur evakuasi menurut pengetahuan responden di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa 

persentase sebesar 63,0% diisi jawaban petunjuk arah jalur evakuasi ketika bencana 

Tsunamii terjadi dengan jumlah 92 responden yang menjawab. Kemudian 

persentase sebesar 19,2% diisi jawaban berlari ke tempat yang tinggi dengan jumlah 

28 reponden yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 6,2% diisi jawaban 

gambar orang berlari dengan jumlah 9 responden yang menjawab. Sedangkan untuk 



17 responden lainnya merupakan responden yang tidak mengerti arti dari palang 

jalur evakuasi tersebut.  

Dari tabel arti palang jalur evakuasi menurut reponden di Dukuh Sidem, Desa 

Besole diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengartikan palang 

jalur evakuasi sebagai tanda/petunjuk arah jalur evakuasi/tempat aman ketika 

bencana Tsunami terjadi. Dimana jika dilihat dari tabel diatas, persentase tertinggi 

diisi dengan jawaban petunjuk arah jalur evakuasi ketika bencana Tsunami terjadi 

yaitu sebesar 63,0%. Pada kondisi lapang, tidak hanya responden yang pernah 

mengikuti kegiatan simulasi yang dapat mengerti arti dari palang jalur evakuasi. 

Tidak sedikit juga responden yang tidak pernah megikuti kegiatan simulasi tetapi 

mengerti arti dari palang jalur evakuasi yang ada di daerah tempat tinggal mereka. 

Tabel 40. Proses Penyampaian Materi Sosialisasi/Simulasi Tanggap Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Dikumpulkan di Balai 

Pertemuan Warga 

1 0,7 

Didatangi Rumah Ke 

Rumah 

1 0,7 

Prakterk/Pelakasanaan 

Keg. Simulasi  

78 53,4 

Total 80 54,8 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel proses penyampaian materi sosialisasi/simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, 

terlihat bahwa persentase sebesar 53,4% diisi jawaban proses penyampaian materi 

dilakukan berupa praktek/pelaksanaan kegiatan simulasi dengan jumlah 78 

responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 0,7% diisi oleh dua 



jawaban yaitu proses penyampaian materi dilakukan secara tanya jawab di balai 

pertemuan warga dan didatangi rumah ke rumah dengan jumlah 1 responden yang 

menjawab. Sedangkan untuk 66 responden lainnya merupakan responden yang 

tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memilih 

jawaban praktek/pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami sebagai 

proses penyampain materi sosialisasi/simulasi. Dimana pada tabel diatas, 

persentase tertinggi diisi dengan jawaban prakek/pelaksanaan kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami yaitu sebesar 53,4%. Responden merasa 

praktek/pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami merupakan 

jawaban yang tepat dikarenakan pemberian/penjelasan materi sosialisasi/simulasi 

tanggap bencana termasuk pelaksanaan simulasi tanggap bencana sudah menjadi 

satu paket pada kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami saat dilaksanakan.  

Tabel 41. Pengetahuan tentang Kondisi Daerah Responden termasuk Daerah 

Rawan Bencana 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 14 9,6 

Benar 132 90,4 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahuan tentang kondisi daerah responden termasuk daerah 

rawan bencana di Dukuh Sidem Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. 

Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 90,4% diisi jawaban 

benar/tahu kondisi tempat tinggal mereka dengan jumlah 132 responden yang 

menjawab. Kemudian persentase sebesar 9,6% diisi jawaban tidak tahu kondisi 

tempat tinggal merupakan daerah rawan bencana dengan jumlah 14 responden yang 



menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di 

Dukuh Sidem, Desa Besole mengetahui kondisi tempat tinggal mereka rawan 

bencana Tsunami. Dimana pada tabel diatas, persentase tertinggi diisi dengan 

jawaban benar/iya dengan jumlah persentase sebesar 90,4%. Tetapi pada kondisi 

lapang ada beberapa responden atau masyarakat yang tidak mengetahui kondisi 

daerah tempat tinggal mereka. Mereka merasa tidak mau tahu menahu dengan 

kondisi tempat tinggal mereka. Yang ada dipikiran mereka hanyalah selama ini 

tempat tinggal mereka masih dalam keadaan aman-aman saja.  

Tabel 42. Pengetahun Bahwa Tsunami Merupakan Bencana Alam Berupa 

Naiknya Gelombang Air yang Bisa Mencapai Daratan Luas 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 57 39,1 

Salah 4 2,7 

Benar 85 58,2 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahuan bahwa Tsunami merupakan bencana alam berupa 

naiknya gelombang air yang bisa mencapai daratan luas diatas, terlihat bahwa 

persentase sebesar 58,2% diisi jawaban benar dengan jumlah 85 responden yang 

menjawab. Kemudian persentase sebesar 39,1% diisi jawaban tidak tahu dengan 

jumlah 57 responden yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 2,7% diisi 

jawaban salah dengan jumlah 4 responden yang menjawab.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa 

bencana Tsunami merupakan bencana alam berupa naiknya gelombang air yang 

bisa mencapai daratan luas. Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase 



tertinggi diisi jawaban benar dengan jumlah persentase sebesar 58,2%. Pada kondisi 

lapang sendiri, tidak semua respoden mengetahui bahwa bencana Tsunami 

merupakan bencana alam berupa naiknya gelombang air yang bisa mencapai 

daratan luas, hal tersebut dikarenakan pendidikan akhir responden yang berbeda-

beda sehingga membuat tingkat pengetahuan dan pemahaman merekapun juga 

berbeda. 

Tabel 43.  Pengetahuan Bahwa Tsunami Merupakan Bencana Alam yang 

Terjadi Akibat Adanya Gempa Bumi yang Berpusat di Tengah Laut 

Data  Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 43 29,5 

Salah 6 4,1 

Benar 97 66,4 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahuan bahwa Tsunami merupakan bencana alam yang 

terjadi akibat adanya gempa bumi yang berpusat di tengah laut oleh masyarakat 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec . Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa 

persentase sebesar 66,4% diisi jawaban benar dengan jumlah 96 responden yang 

menjawab. Kemudian persentase sebesar 29,5% diisi jawaban tidak tahu dengan 

jumlah 43 responden yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 4,1% diisi 

jawaban salah dengan jumlah 6 responden yang menjawab.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa 

bencana Tsunami merupakan bencana alam yang terjadi akibat gempa bumi yang 

berpusat ditengah laut. Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase tertinggi 

diisi jawaban benar dengan jumlah persentase sebesar 66,4%. Pada kondisi lapang 



sendiri, tidak semua respoden mengetahui bahwa bencana Tsunami merupakan 

bencana alam yang terjadi akibat gempa bumi yang berpusat di tengah laut, hal 

tersebut dikarenakan pendidikan akhir responden yang berbeda-beda sehingga 

membuat tingkat pengetahuan dan pemahaman merekapun juga berbeda. 

Tabel 44. Pengetahuan bahwa Salah Satu Tanda Bencana Tsunami Adalah 

Terjadi Gempa dengan Kekuatan Hebat/kuat 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 25 17,1 

Salah 1 0,7 

Benar 120 82,2 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding,2017 

Pada tabel pengetahuan bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah 

terjadi gempa dengan kekuatan hebat/kuat oleh responden di Dukuh Sidem, Desa 

Besole diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 82,2% diisi jawaban benar dengan 

jumlah 120 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 17,1% diisi 

jawaban tidak tahu dengan jumlah 25 responden yang menjawab. Selanjutnya 

persentase sebesar 0,7% diisi jawaban salah dengan jumlah 1 responden yang 

menjawab.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa salah 

satu tanda bencana Tsunami adalah terjadi gempa dengan kekuatan hebat/kuat. 

Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase tertinggi diisi jawaban benar 

dengan jumlah persentase sebesar 82,2%. Pada kondisi lapang sendiri, tidak semua 

respoden mengetahui bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah terjadi 

gempa dengan kekuatan hebat/kuat, hal tersebut dikarenakan pendidikan akhir 



responden yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat pengetahuan dan 

pemahaman merekapun juga berbeda. 

Tabel 45. Pengetahuan Bahwa Salah Satu Tanda Bencana Tsunami Adalah 

Suara Gemuruh yang Berasal dari Laut Secara Tiba-Tiba 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 69 47,3 

Benar 77 52,7 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahun bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah suara 

gemuruh yang berasal dari laut secara tiba-tiba oleh responden di Dukuh Sidem, 

Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase 

sebesar 52,7% diisi jawaban benar dengan jumlah 77 responden yang menjawab. 

Kemudian persentase sebesar 47,3% diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 69 

responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

membenarkan bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah suara gemuruh yang 

berasal dari laut secara tiba-tiba. Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase 

tertinggi diisi jawaban benar dengan jumlah persentase sebesar 52,7%. Pada kondisi 

lapang sendiri, tidak semua respoden mengetahui bahwa salah satu tanda bencana 

Tsunami adalah suara gemuruh yang berasal dari laut secara tiba-tiba, hal tersebut 

dikarenakan pendidikan akhir responden yang berbeda-beda sehingga membuat 

tingkat pengetahuan dan pemahaman merekapun juga berbeda. 

 



Tabel 46. Pengetahun Bahwa Salah Satu Tanda Bencana Tsunami Adalah 

Surutnya Air Laut Secara Tiba-Tiba 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 55 37,7 

Salah 1 0,7 

Benar 90 61,6 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017  

Pada tabel pengetahuan bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah 

surutnya air laut secara tiba-tiba oleh responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. 

Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 61,6% diisi 

jawaban benar dengan jumlah 90 responden yang menjawab. Kemudian persentase 

sebesar 37,7% diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 55 responden yang 

menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 0,7% diisi jawaban salah dengan jumlah 

1 responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan rata-rata 

responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

membenarkan bahwa salah satu tanda bencana Tsunami adalah surutnya air laut 

secara tiba-tiba. Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase tertinggi diisi 

jawaban benar dengan jumlah persentase sebesar 61,6%. Pada kondisi lapang 

sendiri, tidak semua respoden mengetahui bahwa salah satu tanda bencana Tsunami 

adalah surutnya air laut secara tiba-tiba, hal tersebut dikarenakan pendidikan akhir 

responden yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat pengetahuan dan 

pemahaman merekapun juga berbeda. 

  



Tabel 47. Pengetahuan Bahwa Tindakan Antisipasi Bencana Tsunami 

Adalah Menjauhi Muara Sungai 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 64 43,8 

Salah 6 4,1 

Benar 76 52,1 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahuan bahwa tindakan antisipasi bencana Tsunami adalah 

menjauhi muara sungai oleh responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, 

Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar  52,1% diisi jawaban 

benar dengan jumlah 76 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 

43,8% diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 64 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 4,1% diisi jawaban salah dengan jumlah 6 

responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan rata-rata responden 

di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan 

bahwa salah satu tindakan antisipasi bencana Tsunami adalah menjauhi muara 

sungai. Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase tertinggi diisi jawaban 

benar dengan jumlah persentase sebesar 52,1%. Pada kondisi lapang sendiri, tidak 

semua respoden mengetahui bahwa salah satu tindakan antisipasi bencana Tsunami 

adalah menjauhi muara sungai, hal tersebut dikarenakan pendidikan akhir 

responden yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat pengetahuan dan 

pemahaman merekapun juga berbeda. 

  



Tabel 48. Pengetahuan Bahwa Tindakan Antisipasi Bencana Tsunami 

Adalah Segera Menuju Lokasi Evakuasi 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 54 37,0 

Benar 92 63,0 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel pengetahuan bahwa tindakan antisipasi bencana Tsunami adalah 

segera menuju lokasi evakuasi oleh responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. 

Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 63,0% diisi 

jawaban benar dengan jumlah 92 responden yang menjawab. Kemudian persentase 

sebesar 37,0% diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 54 responden yang 

menjawab. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa salah 

satu tindakan antisipasi bencana Tsunami adalah segera menuju lokasi evakuasi. 

Dimana jika dilihat pada tabel diatas, persentase tertinggi diisi jawaban benar 

dengan jumlah persentase sebesar 63,0%. Pada kondisi lapang sendiri, tidak semua 

respoden mengetahui bahwa salah satu tindakan antisipasi bencana Tsunami adalah 

segera menuju lokasi evakuasi, hal tersebut dikarenakan pendidikan akhir 

responden yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat pengetahuan dan 

pemahaman merekapun juga berbeda. 

  



Tabel 49. Mengetahui Tujuan Dari Adanya Kegiatan Simulasi Tanggap 

Bencana Tsunami atau Tidak 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak 56 38,4 

Iya 90 61,6 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 

Pada tabel mengetahui tujuan dari adanya kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami atau tidak oleh responden di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, 

Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 61,6% diisi jawaban 

iya atau mengetahui tujuannya dengan jumlah 90 responden yang menjawab. 

Kemudian disusul persentase sebesar 38,4% diisi jawaban tidak mengetahui 

tujuannya dengan jumlah 56 responden yang menjawab. Dari tabel diatas, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata responden yang ada di Dukuh Sidem, Desa Besole 

mengetahui apa tujuan dari adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal mereka. Dimana pada tabel diatas, 

persentase tertinggi diisi dengan jawaban iya yaitu sebesar 61,6%.  

Tabel 50. Pengetahuan Tentang Tujuan Diadakannya Simulasi Adalah 

Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyrakat Dalam Antisipasi Bencana 

Tsunami 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu  53 36,3 

Salah 5 3,4 

Benar 84 57,5 

Total 142 97,3 

Sumber : Pengolahan Data Koding,2017 

Pada tabel pengetahuan responden tentang tujuan diadakannya kegiatan 

simulasi adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam antisipasi 



bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole diatas, terlihat bahwa persentase 

sebesar 57,5% diisi jawaban benar dengan jumlah 84 responden yang mejawab. 

Kemudian persentase sebesar 36,3% diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 53 

responden yang menjawab. Selanjutnya persentase sebesar 3,4% diisi jawaban 

salah dengan jumlah 5 responden yang menjawab. Sedangkan untuk 4 responden 

lainnya tidak memberikan jawaban dikarenakan tidak pernah mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami.  

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa tujuan 

diadakannya kegiatan simulasi adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam antisipasi bencana Tsunami. Dimana persentase tertinggi pada 

tabel diatas diisi dengan jawaban benar yaitu sebesar 57,5%. Pada kondisi lapang 

sendiri, tidak semua respoden mengetahui atau paham bahwa salah satu tujuan 

diadakannya kegiatan simulasi adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam antisipasi bencana Tsunami. Hal tersebut dikarenakan 

pendidikan akhir responden yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat 

pengetahuan dan pemahaman merekapun juga berbeda.  

Tabel 51. Pengetahuan tentang Tujuan Diadakannya Simulasi Adalah 

Memberi Panduan Dalam Pelaksanaan Evakuasi Mandiri 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Tahu 61 41,8 

Salah 1 0,7 

Benar 80 54,8 

Total 142 97,3 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Pada tabel pengetahuan tentang tujuan diadakannya simulasi adalah memberi 

panduan dalam pelaksanaan evakuasi mandiri oleh responden di Dukuh Sidem, 

Desa Besole diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 54,8% diisi jawaban benar 

dengan jumlah 80 responden yang menjawab. Kemudian persentase sebesar 41,8% 

diisi jawaban tidak tahu dengan jumlah 61 responden yang menjawab. Selanjutnya 

persentase sebesar 0,7% diisi jawaban salah dengan jumlah 1 responden yang 

menjawab. Sedangkan untuk 4 responden lainnya dengan jumlah persentase sebesar 

2,7% tidak memberikan jawaban dikarenakan tidak pernah mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami. 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung membenarkan bahwa tujuan 

diadakannya kegiatan simulasi adalah untuk memberi panduan dalam pelaksanaan 

evakuasi mandiri. Dimana persentase tertinggi pada tabel diatas diisi dengan 

jawaban benar yaitu sebesar 54,8%. Pada kondisi lapang sendiri, tidak semua 

respoden mengetahui atau paham bahwa salah satu tujuan diadakannya kegiatan 

simulasi adalah untuk memberi panduan dalam pelaksanaan evakuasi mandiri. Hal 

tersebut dikarenakan pendidikan akhir responden yang berbeda-beda sehingga 

membuat tingkat pengetahuan dan pemahaman merekapun juga berbeda. 

Tabel 52. Tanggapan Mengenai Pelaksanaan Keg. Simulasi/Sosialisasi 

Tanggap Bencana Tsunami 

Data Jumlah (n) Persentase (%) 

Sangat Tidak Antusias 1 0,7 

Tidak Antusias 67 45,9 

Antusias 65 44,5 

Sangat Antusias 13 8,9 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data Koding, 2017 



Pada tabel tanggapan responden mengenai pelaksanaan kegiatan 

simulasi/sosialisasi tanggap bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. 

Besuki, Kab. Tulungagung diatas, terlihat bahwa persentase sebesar 45,9% diisi 

jawaban tidak antusias dengan jumlah 67 responden yang menjawab. Kemudian 

persentase sebesar 44,5% diisi jawaban antusias terhadap adanya pelaksanaan 

kegiatan simulasi tanggap bencana dengan jumlah 65 responden yang menjawab. 

Selanjutnya persentase sebesar 8,9% diisi jawaban sangat antusias terhadap adanya 

pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana dengan jumlah 13 responden yang 

menjawab. Terakhir persentase sebesar 0,7% diisi jawaban sangat tidak antusias 

terhadap adanya pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana dengan jumlah 1 

responden yang menjawab.  

Dari tabel tanggapan responden mengenai pelaksanaan kegiatan 

simulasi/sosialisasi tanggap bencana Tsunami diatas, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata responden tidak antusisas dengan adanya kegiatan tersebut. Dimana pada 

tabel diatas, persentase tertinggi diisi dengan jawaban tidak antusias yaitu sebesar 

45,9%. Tetapi selisih antara jawaban tidak antusias dan antusias hanya sedikit, 

dimana persentase yang dimiliki jawaban antusias sebesar 44,5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara responden yang memilih jawaban tidak antusias dan 

responden yang memilih jawaban antusias seimbang. Pada kondisi lapang di Dukuh 

Sidem sendiri, masyarakat yang tidak antusias dalam mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap becana Tsunami dikarenakan memilih untuk bekerja dari pada mengikuti 

kegiatan tersebut. Beberapa responden yang pernah mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami juga merasa bosan dengan serangkaian kegiatan yang 



dilaksanakan, sehingga mempengaruhi tanggapan responden terkait pelaksanaan 

kegiatan simulasi yang diadakan di daerah tempat tinggal mereka.  

Tabel 53. Kategori Variabel Tingkat Pemahaman Kebencanaan 

Kategori Variabel Tingkat 

Pemahaman Kebencanaan 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Rendah 58 39,7 

Sedang 13 8,9 

Tinggi 75 51,4 

Total 146 100 

Sumber : Pengolahan Data SPSS 

Pada tabel kategori variabel tingkat pemahaman kebencanaan masyarakat 

Dukuh Sidem, Desa Besole diatas, persentase tertinggi sebesar 51,45 menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman kebencanaan masyarakat masuk pada kategori tinggi   

dengan jumlah 75 responden. Kemudian, persentase kedua sebesar 39,7% 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kebencanaan masyarakat masuk pada 

kategori rendah dengan jumlah 58 responden. Terakhir, persentase sebesar 8,9% 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kebencanaan masyarakat masuk pada 

kategori sedang dengan jumlah 13 responden.  

Dari tabel kategori variabel tingkat pemahaman kebencanaan diatas, 

persentase tertinggi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kebencanaan 

masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole tinggi. Hasil tersebut sesuai dengan kondisi 

di lapangan.  Pada kondisi lapang partisipasi masyarakat memang tidak tinggi atau 

rendah. Pada kenyataanya masyarakat yang tidak pernah mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami memiliki pemahaman terkait kebencanaan. 

Akan tetapi, pengetahuan yang mereka miliki hanya sebatas pengetahuan dasar 

seperti mengetahui adanya palang jalur evakuasi, mengerti tempat tinggal mereka 



dinyatakan sebagai daerah rawan bencana Tsunami saja, dan mengerti adanya 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami yang diadakan di daerah tempat tinggal 

mereka.  

Berbeda dengan pengetahuan masyarakat yang rutin atau pernah mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami,  ketika partisipasi yang dimiliki tinggi 

maka pemahaman terkait kebencanaan yang dimiliki pun juga tinggi. Seperti, 

mengetahui apa saja tanda-tanda bencana Tsunami, mengerti tindakan apa saja yang 

dilakukan ketika terjadi bencana, memahami materi yang diberikan selama 

megikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dan dapat menjelaskan 

kembali materi yang didapat kepada keluarga atau orang lain. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, tingkat pemahaman kebencanaan yang dimiliki oleh responden 

memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat partisipasi mereka 

dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami.   

5.4 Hubungan Antar Variabel 

5.4.1 Hubungan Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap Bencana 

Tsunami Terhadap Tingkat Pemahaman Kebencanaan 

Dalam penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi 

Keluarga pada Hubungan Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap Bencana 

Tsunami Terhadap Tingkat Pemahaman Kebencaan ini, peneliti memiliki tujuan 

yaitu ingin melihat bagaimana hubungan ketiga variabel yang ada. Untuk melihat 

bagaimana hubungan ketiga variabel yang ada, peneliti akan melakukan langkah 

pertama yaitu melihat hubungan variabel X (Independent) terhadap variabel Y 

(Dependent). Kemudian langkah kedua peneliti akan melihat hubungan variabel Z 

(Pendahulu) terhadap variabel X (Independent).  



Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data SPSS dengan uji 

korelasi rank kendall untuk mengukur/melihat hubungan antar variabel, yaitu 

varibel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami sebagai 

variabel X terhadap tingkat pemahaman kebencanaan sebagai variabel Y. Peneliti 

menggunakan rank kendall sebagai uji korelasi dikarenakan dalam penelitian ini 

terdapat 3 variabel dan skala terendah adalah ordinal. Dari hasil data yang 

didapatkan melalui kuesioner yang disebar kepada 146 kepala keluarga di Dukuh 

Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, didapatkan hasil pada tabel 

uji korelasi berikut ini:   

Tabel 54. Uji Korelasi Variabel X dan Variabel Y 

Correlations 

   Total variabel X Total variabel Y 

Kendall's tau_b Total variabel X Correlation Coefficient 1.000 .607** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 146 146 

Total variabel Y Correlation Coefficient .607** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 146 146 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

Sumber : Pengolahan Data SPSS 

 Dalam penelitian ini, terdapat 2 hipotesis yaitu sebagai berikut:    

Ho : Diduga tidak ada pengaruh tingkat status sosial ekonomi keluarga pada 

hubungan tingkat partisipasi kegaiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

terhadap tingkat pemahaman kebencanaan di Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung 

Ha   : Diduga ada pengaruh tingkat status sosial ekonomi keluarga pada hubungan 

tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami terhadap 



tingkat pemahaman kebencanaan di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kecamatan 

Besuki, Kabupaten Tulungagung 

  Ketika angka signifikasi pada tabel uji korelasi < 0,05 maka Ho ditolak atau 

ada hubungan antar variabel, dan ketika angka signifikasi pada tabel uji korelasi > 

0,05 maka Ho diterima atau tidak ada hubungan antar variabel.  Pada tabel uji 

korelasi diatas terlihat bahwa nilai angka signifikasi menunjukkan angka 0,000 

dimana angka tersebut < 0,05. Sehingga pada tabel uji korelasi diatas, dapat 

dikatakan bahwa tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

(X) memiliki hubungan terhadap tingkat pemahaman kebencanaan (Y). Jadi 

didalam penelitian ini Ho ditolak atau terdapat hubungan variabel X terdahap 

variabel Y pada α 0,05. Adanya hubungan antar variabel diatas juga didukung oleh 

pertanyaan-pertanyaan yang saling berpengaruh pada kuesioner, seperti pertanyaan 

nomor 1, 3, 4, 5, 7 terkait keikutsertaan dan alasan responden dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole yang 

berpengaruh pada pemahaman responden terhadap materi kebencanaan. Jawaban 

pada kuesioner menunjukkan bahwa, apabila tingkat partisipasi responden dalam 

mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tinggi (X), maka pada 

jawaban nomor 17, 18, 19, 21 pada kuesioner variabel pemahaman  (Y) akan 

menunjukkan jawaban pemahaman yang tinggi pula.  

Selanjutnya, pada tabel uji korelasi diatas angka koefisien korelasi 

menunjukkan angka 0,607. Angka koefisien korelasi merupakan sebuah angka yang 

memiliki arti yaitu untuk melihat arah hubungan suatu variabel dan melihat kuat 

lemahnya hubungan antar variabel. Jika dilihat angka koefisien korelasi pada tabel 

diatas yang menunjukkan angka 0,607, maka dapat dikatakan bahwa angka 0, 607 



pada koefisien korelasi ini positif. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antar 

variabel yakni tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dan 

tingkat pemahaman kebencanaan dalam penelitian ini mengarah pada hubungan 

yang positif. Dimana apabila tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami semakin tinggi maka tingkat pemahaman kebencaannya 

pun semakin tinggi pula. Sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan 

antar variabel yakni partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dan   

pemahaman kebencanaan, maka peneliti menggunakan pedoman koefisien tingkat 

korelasi sebagai berikut (Hasan, 2006 : 44): 

Kekuatan Koefisien (KK)  = 0,00 : Tidak ada hubungan 

0,00<KK<0,20   : Hubungan sangat rendah / lemah sekali 

0,20<KK<0,40   : Hubungan rendah / lemah tapi pasti 

0,40<KK<0,70   : Hubungan cukup berarti namun sedang 

0,70<KK<0,90   : Hubungan tinggi / kuat 

0,90<KK<1,00   : Hubungan sangat tinggi / kuat sekali 

KK = 1,00    : Hubungan sempurna 

Pada penelitian dengan judul pengaruh tingkat status sosial ekonomi keluarga 

pada hubungan tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

terhadap tingkat pemahaman kebencaan ini, angka koefisien korelasi menunjukkan 

angka 0,607. Yang artinya hubungan tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami dan tingkat pemahaman kebencanaan masuk pada kategori 

0,40<KK<0,70, dimana kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang cukup 

berarti namun sedang. Seberapa kuat hubungan antar variabel pada penelitian ini 

dapat dikatakan cukup akan tetapi belum mencapai pada posisi hubungan yang 



kuat. Pada kenyataan kondisi dilapangan, tingkat partisipasi masyarakat berbeda-

beda. Ada masyarakat yang selalu mengikuti runtutan kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami karena merasa bahwa kegiatan tersebut  perlu untuk diikuti, ada 

beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan simulasi karena ikuta-ikutan, dan 

tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami dikarenakan sibuk bekerja, dan merasa tidak perlu mengikuti 

kegiatan tersebut, dll.  

Sehingga pada tingkat pemahaman masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kec. Besuki, Kab. Tulungagung terkait materi simulasi tanggap bencana Tsunami 

memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ketika tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tinggi, 

maka tingkat pemahaman masyarakat terkait materi simulasi pun tinggi pula. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan pada variabel pemahaman 

kebencanaan, dimana responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, maka 

pemahaman kebencanaannya pun juga tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit responden 

yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tetapi 

memiliki tingkat pemahaman yang cukup. Namun, tingkatan pemahaman 

kebencanaan yang dimiliki oleh responden yang sering dan responden yang tidak 

sering mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami memiliki perbedaan. 

Dimana responden yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi hanya 

mengetahui materi sebatas materi dasar-dasar saja atau tidak secara mendalam.  

Berdasarkan konsep dari Mikkelsen (dalam Soetomo, 2008:438) yang 

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti suatu kegiatan dapat 

dilihat dari tiga hal, yaitu (1) dilihat dari keikutsertaan masyarakat secara sukarela 



tanpa mengambil keputusan, (2) partisipasi merupakan usaha membuat masyarakat 

untuk semakin peka dalam menerima atau menanggapi sesuatu proyek 

pembangunan, (3) partisipasi merupakan kegiatan masyarakat dalam melakukan 

persiapan, pelaksanaan, serta monitoring, agar memperoleh informasi mengenai 

konteks lokal dan dampak sosial. Dari hasil tabel uji korelasi hubungan variabel 

tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami (X) dan variabel 

tingkat pemahaman kebencanaan (Y) diatas, dapat dilihat bahwa keterhubungan 

antara kedua variabel dapat dijelaskan melaui konsep yang dijelaskan oleh 

Mikkelsen (dalam Soetomo, 2008:438). Pertama,  ketika masyarakat secara suka 

rela berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

yang diadakan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. 

Tulungagung di Dukuh Sidem, Desa Besole, maka masyarakat yang berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut akan memiliki pemahaman terkait kebencanaan yang tinggi 

pula. Seperti pernyataan salah satu responden dengan nama Pak Supriono berikut 

ini: 

 “seneng aku mbak melu kegiatan simulasi tanggap bencana i, soale maleh 

ngerti mbak lek ning kene i jarene rawan bencana Tsunami, dadi lek enek 

kegiatan ngene iki kan awakdewe maleh eruh to mbak Tsunami i bencana 

sing pie, terus tanda-tandane i opo ae lek e pas arep enek bencana, terus 

ngerti kudu pie pas enek bencana kui mau. Lek melu kegiatan simulasi kan 

awakdewe i diwek i buku mbak, modele koyok buku cerita ngunu isine yo 

koyok tanda-tanda Tsunami i kui mau, terus penyebab i opo yo enek, akeh 

mbak reno-reno, kadang yo digawe lagu-lagu ngunu mbak dadi ben 

awakdewe seneng melu kegiatan kui” 

 

Kedua, partisipasi merupakan usaha membuat  masyarakat untuk semakin 

peka dalam menerima atau menanggapi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami yang diadakan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kab. Tulungagung di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki. Dengan 



adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami yang dilaksanakan di Dukuh 

Sidem, Desa Besole menjadikan masyarakat disana lebih peka terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut menjadikan 

masyarakat lebih peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di dearah tempat 

tinggal mereka. Selain itu, dengan adanya kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami menjadikan masyarakat dapat bersuara dengan bentuk menerima atau 

menanggapi terkait adanya kegiatan simulasi tersebut.     

Berbagai tanggapan muncul dari masyarakat Dukuh Sidem, banyak 

masyarakat yang memberikan tanggapan positif, tidak sedikit pula masyarakat yang 

memberikan tanggapan negatif. Dari tanggapan yang diberikan oleh masyarakat 

dapat terlihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami. Masyarakat yang memberikan tanggapan 

positif dan menerima adanya kegiatan simulasi tanggap bencana yang diadakan di 

daerah tempat tinggal mereka, mayoritas merupakan masyarakat yang sering atau 

memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Karena 

masyarakat menganggap bahwa kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

memang penting dan perlu untuk diadakan di daerah tempat tinggal mereka. Dan 

ketika partisipasi masyarakat tinggi dalam mengikuti kegiatan simulasi maka akan 

berpengaruh juga pada tingkat pemahamannya. Seperti yang dikatakan oleh salah 

satu repsonden dengan nama Pak Heri berikut ini; 

“penting mbak menurutku melu kegiatan simulasi iki, soale kan uripe 

omahe ning pinggir laut dadi yo penting melu kegiatan ngene iki, dadi lek 

sak wayah-wayah enek bencana i awakdewe iso ngerti mbak”.   

Ketiga, partisipasi merupakan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan persiapan, pelaksanaan, serta monitoring, agar memperoleh informasi 



mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami dapat dilihat dari 

keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana yang 

meliputi kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Pada 

masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, masyarakat yang tinggi partisipasinya 

dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami akan selalu hadir atau 

memiliki tingkat kehadiran yang tinggi dalam mengikuti semua alur/runtutan 

kegiatan. Dan ketika masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam 

mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami, maka tingkat pemahaman 

yang dimiliki terkait kebencanaan pun juga tinggi.  

Hasil uji korelasi antara variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami (X) dan tingkat pemahaman kebencanaan (Y) pada tabel diatas 

juga diperkuat dengan hasil tabulasi silang yang didapatkan dari uji crosstab pada 

SPSS, seperti tabel berikut ini: 

5.4.2 Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat 

Partisipasi dalam Mengikuti Kegiatan Simulasi Tanggap Becana 

Tsunami  

Tabel 55. Tabulasi Silang Variabel X dan Variabel Y (N=146) 

   Kategori variabel X 

Total    Rendah Sedang Tinggi 

Kategori variabel Y Rendah Count 58 0 0 58 

% of Total 39.7% .0% .0% 39.7% 

Sedang Count 9 4 0 13 

% of Total 6.2% 2.7% .0% 8.9% 

Tinggi Count 0 39 36 75 

% of Total .0% 26.7% 24.7% 51.4% 

Total Count 67 43 36 146 

% of Total 45.9% 29.5% 24.7% 100.0% 

Sumber : Pengolahan Data SPSS 



Pada tabel diatas, terlihat bahwa persentase tertinggi adalah 39,7% yang 

menunjukkan bahwa saat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami rendah, maka tingkat pemahaman kebencanaan 

yang dimiliki masyarakat pun juga rendah. Kemudian persentase sebesar 24,7% 

yang menunjukkan ketika partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami tinggi, maka tingkat pemahaman kebencanaan 

yang dimiliki masyarakat pun juga akan tinggi. Dari persentase pada tabel diatas, 

terlihat bahwa memang ada hubungan antara variabel tingkat partisipasi kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami (X) dan variabel tingkat pemahaman 

kebencanaan (Y) pada penelitian yang dilakukan di Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.  

Pada hasil uji korelasi penelitian ini, hubungan antara variabel tingkat 

partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami (X) dan variabel tingkat 

pemahaman kebencanaan (Y) memiliki hubungan yang cukup berarti namun 

sedang atau belum mencapai pada posisi hubungan yang kuat. Jika dilihat pada hasil 

tabel tabulasi silang diatas hasilnya menunjukkan hal yang sama dari hasil uji 

korelasi antara variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini. Dimana persentase 

sebesar 26,7% yang menunjukkan bahwa ketika tingkat partisipasi dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami sedang, maka tingkat pemahaman 

kebencanaan yang dimiliki tinggi. Padahal yang harusnya terjadi adalah ketika 

tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

sedang, tingkat pemahaman kebencanaannya pun juga akan sedang. Tidak hanya 

itu, persentase sebesar 6,2% yang menunjukkan bahwa saat partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami rendah, tingkat 



pemahaman yang dimiliki sedang. Padahal seharusnya ketika partisipasi dalam 

mengikuti kegiatan simulasi rendah, maka tingkat pemahaman kebencanaannya 

pun juga akan rendah.    

Persentase terbesar pada tabel tabulasi silang diatas adalah 39,7% yang 

menunjukkan bahwa pada saat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami rendah, maka tingkat pemahaman yang 

dimiliki pun juga akan rendah. Partisipasi masyarkat Dukuh Sidem, Desa Besole, 

Kec. Besuki, Kab. Tulungagung dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami memang terbilang rendah, hal tersebut dikarenakan pada kondisi 

lapang memang tidak sedikit masyarakat yang menyatakan pernah mengikuti 

kegiatan tersebut. Akan tetapi, setelah megikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami tidak sedikit pula masyarakat yang menyatakan tidak lagi berminat untuk 

mengikuti kegitan tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa bosan dengan 

kegiatan yang dilaksanakan. Mereka merasa bosan dengan materi yang diberikan 

yang hanya itu-itu saja. Sehingga masyarakat sudah merasa tidak perlu mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami karena mereka merasa bahwa mereka 

sudah mengetahui kegiatan dan materi apa saja yang akan diberikan. Selain itu, 

dapat dilihat juga dari alasan masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi, jika 

alasannya hanya ikut-ikutan saja maka keinginan untuk meningkatkan pengetahuan 

mereka terkait kebencanaan tidak ada.  Seperti pernyataan salah satu responden 

yang bernama Pak Yaji berikut ini: 

“lek melu kegiatan kui aku tau mbak, tapi yo ndak sering bianget! Soale 

waleh mbak sui-sui melu kegiatan simulasi kui, la wong kegiatane yo mek 

ngunu-ngunu kui.”.  



Pada hasil wawancara diatas, terlihat bahwa responden menyatakan merasa 

bosan dengan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami yang dilaksanakan. 

Dimana hal tersebut juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan simulasi tersebut. Selain itu, pada kondisi lapang juga 

ditemukan bahwa, masyarakat cenderung tidak mengikuti semua alur/runtutan 

kegiatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring atau hanya mengikuti 

salah satu dari beberapa kegiatan tersebut. Sehingga hal tersebut juga 

mempengaruhi tingkat pemahaman kebencanaan yang dimiliki oleh masyarakat di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.  

Konsep pemahaman menurut Sudjana dalam taksonomi Bloom (2012;24) 

menjelaskan bahwa pemahaman dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) tingkat 

terendah adalah pemahaman terjemahan atau kemampuan untuk menjelaskan arti 

dari sebuah simbol, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, atau 

kemampuan untuk menghubungkan bagian terdahulu dengan yang diketahui 

berikutnya dan (3) tingkat ketiga atau tertinggi adalah pemahaman penafsiran atau 

kemampuan seseorang dalam melihat dibalik yang tertulis. Pada kondisi 

dilapangan, masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole memiliki pemahaman terkait 

kebencanaan yang berbeda-beda.  

Masyarakat yang selalu mengikuti atau hadir pada semua alur/runtutan 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami akan memiliki tingkat pemahaman 

kebencanaan tinggi atau masuk dalam kategori kemampuan memahami sesuatu 

pada tingkat ketiga/tertinggi. Dimana mereka dapat menjelaskan kondisi tempat 

tinggal mereka yang dinyatakan rawan bencana Tsunami, memahami dan mengerti 



seluruh materi yang diberikan diluar kepala, dan dapat menjelaskan kembali materi 

yang mereka dapat kepada keluarga atau tetangga.  

Sedangkan untuk masyarakat yang jarang mengikuti kegiatan atau tidak 

pernah mengikuti kegiatan sama sekali hanya memiliki pemahaman terkait 

kebencanaan pada kategori kedua atau kategori terendah. Mereka mengetahui dan 

memahami materi yang diberikan, tetapi tidak secara keseluruhan. Sehingga konsep 

ini terbukti, ketika tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami rendah, maka tingkat pemahaman kebencanaan 

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan rendah juga.  

Sedangkan untuk persentase selanjutnya yaitu sebesar 26,7% yang 

menunjukkan bahwa ketika partisipasi dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana sedang, tingkat pemahaman kebencanaannya tinggi. Kemudian, persentase 

sebesar 6,2% yang menunjukkan bahwa ketika partisipasi dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana rendah, tingkat pemahaman kebencanaannya 

sedang. Kedua persentase tersebut dijelaskan oleh keadaan yang memang terjadi di 

lapangan. Pada kondisi lapang tidak sedikit masyarakat yang tidak pernah 

mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami tetapi mereka memiliki 

pengetahuan terkait kebencanaan. Tetapi pemahaman yang dimiliki hanya sebatas 

pengetahuan umum atau dasar dan tidak mendalam.  

 Untuk mengetahui posisi variabel status sosial ekonomi keluarga (Z) pada 

penelitian ini dapat dilihat dari hubungan variabel Z dan variabel X. Dimana data 

akan diolah dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui angka korelasi dari 

variabel status sosial ekonomi keluarga (Z) sebagai variabel kontrol, sebagai 

berikut: 



Tabel 56. Uji Korelasi Variabel Kontrol 

Correlations 

Control Variables Total variabel X 

Total variabel 

Y 

Total variabel Z Total variabel X Correlation 1.000 .778 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 143 

Total variabel Y Correlation .778 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 143 0 

Sumber : Pengolahan Data SPSS  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi variabel tingkat 

status sosial ekonomi keluarga (Z) menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 

0,778, yang berarti bahwa variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) pada 

penelitian ini memiliki arti sebagai variabel penekan atau suppressor variable. 

Variaber tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) pada penelitian ini dapat 

dikatakan sebagai variabel penekan atau suppressor variable dikarenakan angka 

korelasi variabel Z terhadap variabel X dan Y lebih besar dibandingkan angka 

korelasi variable X dan Y, yaitu 0,778 > 0,607. Menurut Priyosudibyo (2010), yaitu 

apabila Rxy lemah dan Rxy.z kuat, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z 

berperan sebagai variabel penekan atau suppressor variable.  

Pada kondisi lapang di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki Kab. 

Tulungagung memang terlihat bahwa tingkat status sosial ekonomi keluarga 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami sesuai dengan asumsi awal penelitian ini, seperti yang 

disampaikan oleh Pak Temon sebagai Kasun berikut ini: 

 “warga kene roto-roto wes tau melu kegiatan teko BPBD simulasi tanggap 

bencana Tsunami, tapi yo enek sing ndak melu goro-goro luweh mileh kerjo 



yo akeh. Tapi lek koyok aku sebagai ketua koordinasi masyarakat kene yo 

mesti melu mbak, koyok RT, RW, anggota organisasi masyarakat mesti melu 

tiap enek kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami, soale selain pancen 

dipilih teko kator BPBD, sopo neh lek ndak wong-wong kui mau sing 

menggerakkan mayarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami”.  

 

Dari hasil wawancara dengan Pak Temon diatas, dapat dilihat bahwa memang 

status sosial (jabatan) yang dimiliki dalam masyarakat mempengaruhi tingkat 

partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. 

Jabatan atau posisi yang dimiliki di dalam masyarakat menumbuhkan rasa 

tanggungjawab tersendiri. Rasa tanggungjawab untuk melindungi warganya, 

menggerakkan warganya untuk mau berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami yang dilaksanakan di Dukuh Sidem, Desa 

Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung. Sehingga dapat dikatakan bahwa warga 

yang memiliki jabatan atau posisi dalam masyarakat memiliki tingkat partisipasi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga biasa atau warga yang tidak memiliki 

jabatan.  

Dalam penelitian, sebuah variabel dapat dikatakan sebagai variabel penekan 

apabila disimpulkan dari hasil analisa awal bahwa terdapat adanya hubungan yang 

lemah atau tidak adanya hubungan antara variabel independent dan variabel 

dependent. Akan tetapi ketika variabel ketiga dimasukkan maka hubungan tersebut 

menjadi semakin kuat atau terlihat. Pada hasil uji korelasi variabel X dan Y dalam 

penelitian ini, kekuatan hubungan awal variabel tingkat partisipasi kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami (X) terhadap variabel tingkat pemahaman 

kebencanaan (Y) menunjukkan angka 0,607, akan tetapi ketika variabel ketiga atau 

variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga dimasukkan kekuatan hubungan 



antara variabel X dan Y semakin tinggi, yaitu menunjukkan angka sebesar 0,778. 

Dengan semakin kuatnya hubungan antara variabel tingkat partisipasi kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami (X) terhadap tingkat pemahaman kebencanaan 

(Y), maka dapat dikatakan bahwa variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga 

(Z) dalam penelitian ini merupakan variabel penekan.  

Menurut “Oxford Jurnals” (dalam Christina, 2016:103) yang berjudul The 

Logical Suppressor Variable bahwa variabel penekan dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu variabel penekan sebagai variabel pendahulu (antecendent suppressor 

variable), varibel penekan sebagai variabel intervensi (intervening suppressor 

variable), dan variabel penekan sebagai komponen (component suppressor 

variable). Dalam penelitian ini, variabel penekan yang digunakan merupakan 

variabel penekan sebagai variabel pendahulu atau antecendent suppressor variable. 

Dimana variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z)  dalam penelitian ini 

merupakan variabel yang bekerja sebagai variabel pendahulu dan memiliki 

hubungan terhadap variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami (X).   

5.4.3 Hubungan Tingkat Status Sosial Ekonomi Keluarga (Variabel Z) dengan  

Tingkat Partisipasi Kegiatan Simulasi Tanggap Bencana Tsunami ( 

Variabel X) Terhadap Tingkat Pemahaman Kebencanaan (Variabel Y).      

  Hubungan ketiga variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari hubungan 

antara variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami (X) 

dan variabel tingkat pemahaman kebencanaan (Y), serta dilihat dari hubungan 

tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) dan variabel tingkat partisipasi kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami (X). Dimana dalam penelitian ini variabel 

tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) berperan sebagai variabel pendahulu 



yang mempengaruhi variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami (X) sebagai variabel independent. Serta variabel tingkat partisipasi 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami (X) sebagai variabel independent yang 

mempengaruhi variabel tingkat pemahaman kebencanaan (Y) sebagai variabel 

dependent.      

Hasil dari penelitian dengan judul hubungan tingkat status sosial ekonomi 

keluarga dengan tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

terhadap tingkat pemahaman kebencanaan ini sesuai dengan keadaan dilapangan. 

Dimana variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh 

terhadap tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. Seperti 

yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pada kondisi lapang 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami di Dukuh Sidem, Desa Besole dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi 

masyarakatnya.  

Terlihat pada kondisi lapang bahwa partisipasi yang dipengaruhi oleh 

jabatan/posisi seseorang di Dukuh Sidem, Desa Besole. Intensitas masyarakat 

dengan kepemilikan jabatan/posisi sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki 

jabatan/posisi. Selain itu, pada kondisi lapang juga terlihat dari masyarakat yang 

memiliki jenjang pendidikan tinggi dengan masyarakat yang memiliki jenjang 

pendidikan rendah. Dimana masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi lebih 

cenderung memiliki intensitas tinggi dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pengetahuan dan 

kesadaran akan pentingnya mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. 



Kemudian, tidak sedikit masyarakat Dukuh Sidem yang memilih untuk bekerja 

daripada mengikuti kegiatan simulasi, hal tersebut dikarenakan mereka merasa 

bahwa waktu yang mereka miliki lebih penting untuk bekerja.   

Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

simulasi tanggap bencana Tsunami berpengaruh pada tingkat pemahaman 

kebencanaan. Masyarakat dengan tingkat partisipasi tinggi dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami pada kondisi lapang lebih memiliki 

pemahaman tinggi terkait kebencaan dibandingkan dengan masyarakat yang jarang 

atau tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut. Memang pada kondisi lapang tidak 

sedikit masyarakat yang tidak pernah mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami tetapi memiliki pengetahuan terkait kebencanaan. Akan tetapi 

pengeatahaun yang mereka miliki hanya pengatahuan dasar atau pemahaman terkait 

kebencanaan rendah.   

Dari penjelasan diatas, terlihat ada keterhubungan ketiga variabel, yaitu 

variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) sebagai variabel pendahulu yang 

mempengaruhi variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami (X). Kemudian variabel tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap 

bencana Tsunami (X) sebagai variabel independent/bebas yang mempengaruhi 

tingkat pemahaman kebencanaan (Y) sebagai variabel dependent/terikat. Dalam 

penelitian ini variabel tingkat status sosial ekonomi keluarga (Z) secara tidak 

langsung juga akan berpengaruh pada variabel tingkat pemahaman kebencanaan 

(Y). Dimana ketika tingkat status sosial ekonomi keluarga tinggi, maka tingkat 

pemahaman yang dimiliki juga akan tinggi. Hal tersebut memang terlihat pada 



kondisi lapang, masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi lebih mudah atau 

memiliki pemahaman tinggi terkait kebencanaan.   

5.5 Uji Validitas  

Uji validitas merupakan sebuah cara untuk menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Adanya pengujian validitas ini 

ditujukan dengan maksud untuk melihat atau mengatahui keabsahan sebuah data 

yang menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan kenyataan 

empiris. Sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat dan juga dapat mengukur 

apa yang dingin diukur. Untuk melihat suatu item pertanyaan dapat dikatakan valid 

atau tidak, yaitu dengan cara melihat apabila r hitung > r tabel. Dimana sebelum 

peneliti mencari r tabel, maka peneliti harus menentukkan df terlebih dahulu. 

Pengertian df sendiri merupakan derajat bebas yang diperoleh dari jumlah sampel 

dikurangi dua, sebagai berikut: 

Df = N – 2 

     = 146 – 2 

     = 144 

Kemudian, langkah peneliti selanjutnya adalah mencari r tabel. Dengan 

jumlah responden sebanyak 144 orang, maka dapat diketahui bahwa r tabel sebesar 

0,1625 dengan nilai signifikasi 5%. Pengujian validitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap item pada variabel dengan total 

variabel tersebut dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment melalui 

program SPSS, dengan hasil data seperti berikut ini:    



Tabel 57.  Hasil Uji Validitas Variabel Z, Variabel X, dan Variabel Y 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Validity 

Z1 0,102 0,1625 Tidak Valid 

Z2 -0,048 0,1625 Tidak Valid 

Z3 0,156 0,1625 Tidak Valid 

Z4 -0,012 0,1625 Tidak Valid 

Z5 0,498 0,1625 Valid 

Z6 0,621 0,1625 Valid 

Z7 0,570 0,1625 Valid 

Z8 0,274 0,1625 Valid 

Z9 -0,088 0,1625 Tidak Valid 

Z10 0,455 0,1625 Valid 

Z11 0,517 0,1625 Valid 

Z12 0,270 0,1625 Valid 

Z13 -0,088 0,1625 Tidak Valid 

Z14 0,260 0,1625 Valid 

Z15 0,064 0,1625 Tidak Valid 

Z16 0,148 0,1625 Tidak Valid 

Z17 0,150 0,1625 Tidak Valid 

Z18 0,140 0,1625 Tidak Valid 

Z19 0,384 0,1625 Valid 

Z20 0,355 0,1625 Valid 

Z21 -0,081 0,1625 Tidak Valid 

Z22 -0,081 0,1625 Tidak Valid 

Z23 -0,081 0,1625 Tidak Valid 

Z24 0,510 0,1625 Valid 

Z25 0,266 0,1625 Valid 

Z26 -0,089 0,1625 Tidak Valid 

Z27 0,177 0,1625 Valid 

Z28 0,013 0,1625 Tidak Valid 

Z29 0,171 0,1625 Valid 

Z30 -0,135 0,1625 Tidak Valid 

Z31 -0,135 0,1625 Tidak Valid 

Z32 0,470 0,1625 Valid 

Z33 0,522 0,1625 Valid 

Z34 0,270 0,1625 Valid 

Z35 -0,088 0,1625 Tidak Valid 

Z36 -0,091 0,1625 Tidak Valid 

Z37 -0,091 0,1625 Tidak Valid 

Z38 -0,091 0,1625 Tidak Valid 

Z39 -0,091 0,1625 Tidak Valid 

Z40 -0,026 0,1625 Tidak Valid 

Z41 0,508 0,1625 Valid 

Z42 0,431 0,1625 Valid 

Z43 0,156 0,1625 Tidak Valid 

Z44 -0,079 0,1625 Tidak Valid 



Z45 -0,080 0,1625 Tidak Valid 

Z46 -0,060 0,1625 Tidak Valid 

Z47 -0,058 0,1625 Tidak Valid 

Z48 -0,058 0,1625 Tidak Valid 

Z49 -0,058 0,1625 Tidak Valid 

Z50 -0,077 0,1625 Tidak Valid 

Z51 -0,076 0,1625 Tidak Valid 

Z52 0,225 0,1625 Valid 

Z53 0,224 0,1625 Valid 

Z54 0,122 0,1625 Tidak Valid 

Z55 0,418 0,1625 Valid 

Z56 0,185 0,1625 Valid 

Z57 0,255 0,1625 Valid 

Z58 -0,058 0,1625 Tidak Valid 

X1 0,613 0,1625 Valid 

X2 -0,535 0,1625 Tidak Valid 

X3 0,539 0,1625 Valid 

X4 0,618 0,1625 Valid 

X5 0,601 0,1625 Valid 

X6 0,545 0,1625 Valid 

X7 0,565 0,1625 Valid 

X8 0,575 0,1625 Valid 

X9 0,529 0,1625 Valid 

X10 0,572 0,1625 Valid 

X11 0,606 0,1625 Valid 

X12 0,587 0,1625 Valid 

X13 0,595 0,1625 Valid 

X14 0,580 0,1625 Valid 

X15 0,567 0,1625 Valid 

Y1 0,071 0,1625 Tidak Valid 

Y2 -0,063 0,1625 Tidak Valid 

Y3 0,204 0,1625 Valid 

Y4 0,449 0,1625 Valid 

Y5 0,456 0,1625 Valid 

Y6 0,423 0,1625 Valid 

Y7 0,440 0,1625 Valid 

Y8 0,413 0,1625 Valid 

Y9 0,440 0,1625 Valid 

Y10 0,440 0,1625 Valid 

Y11 0,070 0,1625 Tidak Valid 

Y12 0,432 0,1625 Valid 

Y13 0,000 0,1625 Tidak Valid 

Y14 0,249 0,1625 Valid 

Y15 0,310 0,1625 Valid 

Y16 0,440 0,1625 Valid 

Y17 0,192 0,1625 Valid 



Y18 0,438 0,1625 Valid 

Y19 0,362 0,1625 Valid 

Y20 0,308 0,1625 Valid 

Y21 0,443 0,1625 Valid 

Y22 0,398 0,1625 Valid 

Y23 0,266 0,1625 Valid 

Y24 0,435 0,1625 Valid 

Y25 0,415 0,1625 Valid 

Y26 0,457 0,1625 Valid 

Y27 0,435 0,1625 Valid 

Y28 0,446 0,1625 Valid 

Y29 0,428 0,1625 Valid 

Y30 0,412 0,1625 Valid 

Y31 0,389 0,1625 Valid 

 Sumber : Pengolahan Data SPSS 

  Dari hasil uji validitas pada variabel tingkat status sosial ekonomi (Z), 

tingkat partisipasi kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami (X), dan tingkat 

pemahaman kebencanaan (Y) diatas, terlihat bahwa dari total 104 item pertanyaan 

yang ada terdapat  39 item pertanyaan yang tidak valid, dengan alasan berikut ini: 

1. Jawaban yang dipilih oleh responden hampir semua sama, hal tersebut 

dikarenakan saat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami membuat peluang responden 

untuk menjawaban dengan jawaban yang sama.  

2. Responden merasa bingung dengan pertanyaan yang diajukan, karena 

pertanyaan pada kuesioner cenderung menanyakan pendapat atau 

pengalaman selama mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami 

dan hubungannya dengan pemahaman terkait kebencanaan.  

3. Pada pilihan jawaban kuesioner digunakan pilihan jawaban nominal 

(ya,tidak), sehingga responden memiliki peluang menjawab pertanyaan 

dengan jawabn yang sama.   



4. Pertanyaan yang dibuat oleh peneliti pada kuesioner ambigu dan hampir 

menanyakan pertanyan yang sama sehingga dimungkinkan membuat 

responden bingung dalam menjawab pertanyaan.   

 


