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ABSTRAK  

Latar Belakang: Banyaknya kejadian bencana alam memicu timbulnya masalah gawat darurat 

di lapangan (pra rumah sakit). Tujuan penelitian ini akan mengaplikasikan model Community as 

Partner yang menjadikan masyarakat sebagai mitra tenaga kesehatan, degan teori pemberdayaan 

masyarakat 

Metode: Penelitian ini terdiri dari dua tahap, tahap 1 menggunakan metode observasional 

analitik. Populasi penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Besar sampel 

penelitian tahap 1 sebanyak 165 responden. Penelitian  tahap 2 adalah penelitian Quasi 

Eksperimen dengan sampel 40 responden. Untuk melihat hubungan kausalitas variable observed 

dengan variable laten dianalisis dengan bantuan software Struktural Equation Model (SEM).  

Hasil Penelitian: Faktor komunitas; indicator lingkungan fisik, pendidikan, sosial ekonomi, 

dukungan tokoh masyarakat; indicator dana, stress komunitas; indicator ancaman bencana,  

derajat reaksi; indicator menderita, ketakutan tidak valid karena loading faktor <0,5. Sedangkan 

indicator keamanan dan transportasi, politik, kesehatan & pelayanan sosial, komunikasi, Faktor 

fasilitas kesehatan, support tokoh masyarakat, proses pemberdayaan dan desa siaga memiliki 

loading faktor > 0,5 yang berarti valid mengukur variabel latennya dan menunjukkan kebaikan 

dari suatu model. Gof model adalah medium, yang berarti model ini dapat dipertimbangkan 

sebagai upaya pengembangan desa siaga dalam pencegahan gawat darurat sehari-hari. Hasil 

penelitian tahap 2 diaplikasikan dalam bentuk modul penelitian dan alat ukur ketahanan desa 

berbasis “web”. 

Kesimpulan: Proses pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gawat darurat sehari-hari 

belum maksimal,  ada pengaruh signifikan proses pemberdayaan terhadap kemampuan desa siaga 

dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

 

Kata kunci: Pemberdayaan, Desa siaga, Gawat darurat 
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ABSTRACT 

Background: The large number of natural disasters has triggered emergency problems in the 

field (pre-hospital). The purpose of the research to applied the Community as Partner model 

which makes the community a partner for health workers, with the theory of community 

empowerment 

Methods: The studied consisted of two stages, stage 1 using an analytical observational method. 

The studied population was the people in Sleman Yogyakarta. The sample size of the first phase 

of research was 165 respondents. The second stage of the research is a Quasi Experiment study 

with a sample of 40 respondents. To see the causality relationship between observed variables 

and latent variables, they were analyzed using Structural Equation Model (SEM) software. 

Results: Community factors; physical environmental indicators, education, socio-economic, 

support from community leaders; fund indicators, community stress; disaster threat indicator, 

degree of reaction; indicator suffer, fear is invalid because loading factor <0.5. Meanwhile, 

indicators of security and transportation, politics, health & social services, communication, health 

facility factors, support of community leaders, empowerment processes and alert villages have a 

loading factor of> 0.5 which means that it is valid to measure latent variables and show the 

goodness of a model. The Gof model is a medium, which means this model can be considered as 

an effort to develop an alert village in the prevention of daily emergencies. The results of the 

second phase of research were applied in the form of a research module and a "web" based 

measuring tool for village resilience. 

Conclusion: The process of community empowerment in the prevention of daily emergencies 

has not been maximal, there is a significant effect of the empowerment process on the ability of 

the alert village to prevent daily emergency situations 

 

Keywords: Empowerment, Village Alert, Emergency 
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RINGKASAN 

         Peristiwa gawat darurat sehari-hari baik medis akibat penyakit infeksi atau non infeksi, 

kecelakaan atau bencana alam bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan di manapun. Kondisi 

gawat darurat sehari-hari harus diantisipasi dan bisa ditanggulangi secepat mungkin agar tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penelitian ini akan mengaplikasikan model Community 

as Partner yang menjadikan masyarakat sebagai mitra tenaga kesehatan, degan teori 

pemberdayaan masyarakat. Berdasar teori ini peneliti ingin mengaplikasikan model Community 

as Partner untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

Model Community as Partner ini berdasar pemikiran bahwa masyarakat harus mampu mengenal 

resiko gawat darurat sehari-hari yang kemungkinan terjadi, baik penyakit, trauma atau injury, 

serta mampu melakukan pertolongan dasar saat mengalami kondisi emergency secara mandiri, 

sehingga dapat mengantisipasi atau mengambil tindakan yang tepat jika masalah kegawat 

daruratan sehari-hari terjadi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

desa siaga bencana untuk mengantisipasi masalah gawat darurat sehari-hari yang kemungkinan 

timbul, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan program-program yang 

terkait dengan kesehatan berdasarkan kemandirian masyarakat. 

         Penelitian ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama menggunakan metode observasional 

analitik, dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah masyarakat di Kabupaten 

Sleman Yogyakarta. Besar sampel tahap 1 sebanyak 165 responden. Penelitian tahap kedua 

adalah penelitian Quasi Eksperimen (pretest-postes control group design), dengan melakukan 

pelatihan pada masyarakat berdasarkan kesiapsiagaan masyarakat sesuai dengan level 

kebutuhannya. Pelatihan dilakukan setelah panduan gawat darurat sehari-hari tersusun. Pada 

awal kegiatan akan dilakukan pre-test dan setelahnya dilakukan penilaian kembali post-test. 

Analisis perbedaan perilaku pre-test dan post-test diuji dengan menggunakan uji t-test.  

       Hasil penelitian model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat 

sehari-hari di bangun dari variabel faktor komunitas meliputi indikator keamanan & transportasi, 

politik & pemerintahan, kesehatan & pelayanan, serta komunikasi. Untuk variabel faktor fasilitas 

kesehatan meliputi indikator jumlah petugas kesehatan, program siaga bencana, dan ketersediaan 

sarana prasarana. Stres komunitas akan mempengaruhi derajat reaksi dan berdampak pada proses 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Alat ukur 

ketahanan desa diperlukan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan 

gawat darurat sehari-hari berdasar penilaian dari 4 (empat) indikator yaitu: mayarakat umum, 

tenaga kesehatan, aparatur desa dan tokoh masyarakat. Dari alat ukur dapat diketahui apakah 

masyarakat desa tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik, baik, cukup, kurang, atau 

sangat kurang dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Penelitian ini perlu 

dikembangkan untuk variabel lain yang bisa mengukur atau memperkuat alat ukur ketahanan 

desa, misal variabel upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, perawatan lansia, atau upaya 

pencegahan gizi buruk. Jika variabel-variabel ini bisa dimasukan dalam alat ukur maka hasil skor 

ketahanan desa terkait kesehatan akan lebih baik.  

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, perlu ditindak lanjuti penelitian berikutnya dengan 

variabel dan populasi yang berbeda. 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 

SUMMARY 

        Daily emergency events whether medical due to infectious or non-infectious diseases, 

accidents or natural disasters can happen to anyone, anytime, and anywhere. Daily emergency 

conditions must be anticipated and handled as quickly as possible so as not to cause greater 

losses. This research will apply the Community as Partner model which makes the community a 

partner for health workers, with the theory of community empowerment. Based on this theory, 

the researcher wants to apply the Community as Partner model for community empowerment in 

efforts to prevent daily emergencies. This Community as Partner model is based on the premise 

that the community must be able to recognize the risks of daily emergencies that may occur, 

whether illness, trauma or injury, and be able to perform basic assistance when experiencing an 

emergency independently, so that they can anticipate or take appropriate action if day-to-day 

emergency problems occur. The results of this research can be used as material for developing 

disaster preparedness villages to anticipate daily emergency problems that may arise, as well as 

as material for consideration in determining health-related program policies based on community 

independence. 

       This study consisted of two phases, the first stage using an analytic observational method, 

with a cross sectional design. The study population was the people in Sleman Yogyakarta. The 

sample size for stage 1 was 165 respondents. The second stage of research is a Quasi Experiment 

research (pretest-posttest control group design), by conducting community training based on 

community preparedness according to their level of need. The training was carried out after the 

daily emergency guide was compiled. At the beginning of the activity, a pre-test will be carried 

out and after that a post-test re-assessment will be carried out. The analysis of the differences in 

the behavior of the pre-test and post-test was tested using the t-test. 

       The results of the research on community empowerment models in daily emergency 

prevention efforts are built from community factor variables including indicators of security & 

transportation, politics & government, health & services, and communication. The health facility 

factor variables include indicators of the number of health workers, disaster preparedness 

programs, and availability of infrastructure. Community stress will affect the degree of reaction 

and have an impact on the process of community empowerment in daily emergency prevention 

efforts. A village resilience measurement tool is needed to measure the community's ability to 

prevent daily emergencies based on an assessment of 4 (four) indicators, namely: the general 

public, health workers, village officials and community leaders. From the measuring instrument, 

it can be seen whether the village community has very good, good, adequate, insufficient, or very 

lacking abilities in the effort to prevent daily emergencies. This research needs to be developed 

for other variables that can measure or strengthen village resilience measures, for example the 

variables of efforts to improve maternal and infant health, care for the elderly, or efforts to 

prevent malnutrition. If these variables can be included in measuring instruments, the results of 

village resilience scores related to health will be better. 

This research is still far from perfect, it needs to be followed up by further research with different 

variables and populations. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

            Banyaknya kejadian bencana alam memicu timbulnya masalah gawat darurat di lapangan 

(pra rumah sakit). Meningkatnya jumlah korban yang meninggal dan mengalami kecacatan pada 

kejadian gawat darurat akibat dari penanganan korban yang kurang optimal atau salah 

menimbulkan permasalahan tersendiri.  Masalah kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab 

pemerintah, tetapi peran serta aktif masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan dan upaya 

meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri sangat diperlukan. Masyarakat harus mampu 

merawat diri sendiri beserta keluarganya, dengan dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat 

yang ada di wilayah tersebut, agar terwujud masyarakat sehat dan siaga terhadap semua bencana 

yang kemungkinan timbul, serta mampu meminimalkan dampak yang lebih buruk.  

           Peristiwa gawat darurat sehari-hari baik medis akibat penyakit infeksi atau non infeksi, 

kecelakaan atau bencana alam bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan di manapun. Kondisi 

gawat darurat sehari-hari harus diantisipasi dan bisa ditanggulangi secepat mungkin agar tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan kedaruratan 

kesehatan merupakan salah satu indikator dari target dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs) yaitu memperkuat kapasitas seluruh negara. Hal ini juga senada dengan Framework 

Disaster Risk Reduction 2015-2030 terkait target mengurangi angka kematian yang diakibatkan 

oleh bencana. 

            Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, 80% 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat resiko tinggi terhadap 

bencana. Tingginya resiko mengalami bencana yang bisa menimbulkan masalah gawat darurat 

sehari-hari khususnya pada masyarakat di daerah rawan bencana harus diantisipasi, agar 

masyarakat memiliki kemampuan untuk menghindari, mencegah, dan mengatasi masalah gawat 

darurat sehari-hari secara tepat dan mandiri. 

           Safe community adalah kondisi aman dan sehat dalam seluruh siklus kehidupan manusia 

(Direktorat Bina Kesehatan Komunitas). Safe community merupakan suatu gerakan dari masyarakat, oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan konsep Safe Community 

melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT) sejak tahun 2000. SPDGT yang 

dikembangkan meliputi SPDGT(S) sehari-hari dan SPDGT(B) bencana merupakan bentuk kerjasama 

lintas sektor, baik lintas program kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun 
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masyarakat sehingga akan terbentuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu pra rumah sakit 

berbasis masyarakat.  

           Hasil penelitian terdahulu tentang gawat darurat sehari-hari pada masyarakat pemulung di 

Kota Surabaya, mayoritas pemulung pernah mengalami gawat darurat sehari-hari khususnya 

trauma/luka, dan semua pemulung tidak bisa melakukan tindakan yang benar tentang cara 

penanganan luka (Rahariyani,2016). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan masyarakat untuk menangani masalah gawat darurat sehari-hari masih rendah.  

           Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan 

dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan masa depannya. Pemberdayaan 

merupakan upaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan 

arah kegiatan agar kebutuhan kesehatannya dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan proses yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara maksimal, 

khususnya dalam mengatasi masalah kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Setiap 

masyarakat memiliki daya, akan tetapi terkadang tidak menyadari atau daya tersebut tidak 

dimanfaatkan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan meupakan upaya untuk 

mengembangkan daya yang dimiliki seseorang dengan cara memotivasi, membimbing, dan 

mengarahkan agar bisa membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan 

mengembangkannya, dengan tujuan mengantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang 

mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri dan keluargannya dalam memenuhi dan 

meningkatkan derajat kesehatannya.  

           Desa Siaga merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi aktif 

masyarakat dengan memberdayakan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan 

kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, 

bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Masyarakat pedesaan harus lebih aktif 

serta memiliki kemampuan dasar untuk mencegah gawat darurat sehari-hari, karena kondisi 

pedesaan, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan terbatas dibandingkan dengan situasi 

perkotaan. Sistem penanggulangan gawat darurat berbasis masyarakat ini diharapakan akan 

melatih masyarakat agar dapat mengidentifikasi faktor resiko atau penyebab kegawat daruratan 

dilingkungan mereka, segera menyusun rencana aksi, serta melakukan upaya penanganan 

awal/pra rumah sakit secara cepat dan benar.  

           Penelitian ini akan mengaplikasikan model Community as Partner oleh Anderson dan Mc 

Farlane (2008) yang menjadikan masyarakat sebagai mitra tenaga kesehatan, degan teori 

pemberdayaan masyarakat. Berdasar teori ini peneliti ingin mengaplikasikan model Community 
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as Partner untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

Model Community as Partner ini berdasar pemikiran bahwa masyarakat harus mampu mengenal 

resiko gawat darurat sehari-hari yang kemungkinan terjadi, baik penyakit, trauma atau injury, 

serta mampu melakukan pertolongan dasar apabila diri, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya 

mengalami kondisi emergency secara mandiri, sehingga dapat mengantisipasi atau mengambil 

tindakan yang tepat jika masalah kegawat daruratan sehari-hari terjadi. Disamping itu dengan 

model Community as Partner diharapkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi dan 

menangani masalah gawat darurat dapat diidentifikasi. Tingkat penentu resiko bencana disuatu 

wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Pemberdayaan 

masyarakat dengan berdasar pengalaman mengatasi dan menghadapi bencana yang berfokus 

apakah masyarakat mampu mengelola resiko, mengurangi, maupun memulihkan diri dari 

bencana atau kondisi ketergantungan pada pihak lain. Kemandirian masyarakat dalam upaya 

pencegahan  gawat darurat sehari-hari bisa dikaji, apakah masyarakat memiliki kemampuan 

pencegahan primer, sekunder, atau tersier. Apabila kebutuhan masyarakat akan kesehatan dapat 

diketahui secara pasti maka bantuan yang diberikan lebih terfokus dan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

           Penelitian ini perlu dilakukan untuk mencari solusi apakah dengan pemberdayaan 

masyarakat berbasis community as partner dapat meningkatkan  kemandirian masyakat dan 

partisipasi aktif masyarakat terhadap upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari.  Disamping 

itu penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan desa siaga untuk 

mengantisipasi masalah gawat darurat sehari-hari yang kemungkinan timbul, serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan program-program yang terkait dengan kesehatan 

berdasarkan kemandirian masyarakat setempat, sehingga arah program lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

 

1.2 Pembatasan Masalah Penelitian 

          Penelitian ini hanya di lakukan di dua desa yang rawan mengalami bencana vulkano atau 

gunung meletus di  Provinsi Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat 

dalam pencegahan gawat darurat sehari-hari yang kemungkinan timbul akibat bencana gunung 

meletus yang terjadi/pernah dialami.  

Ketahanan (Resiliensi) Komunitas dalam penelitian ini adalah kemampuan entitas sosial untuk 

mengantisipasi (mitigasi), menyerap, dan beradaptasi dengan bencana serta kemampuan yang 

dimiliki untuk kegiatan pada fase pra, saat/tanggap darurat hingga pemulihan (baik bersifat 



4 

 
 

mandiri maupun bantuan dari luar) untuk mengurangi ancaman bencana yang telah terjadi dan 

akan terjadi dimasa depan (Twigg, 2007).  

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

            Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah faktor komunitas mempengaruhi stress komunitas? 

2. Apakah faktor fasilitas kesehatan mempengaruhi stress komunitas? 

3. Apakah faktor dukungan tokoh masyarakat mempengaruhi stress komunitas? 

4. Apakah stress komunitas mempengaruhi derajat reaksi komunitas? 

5. Apakah derajat reaksi mempengaruhi proses pemberdayaan? 

6. Apakah proses pemberdayaan mempengaruhi desa siaga dalam upaya pencegahan gawat 

darurat sehari-hari? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

         1.Tujuan umum 

            Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa siaga berbasis community as 

partner terhadap upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

         2. Tujuan Khusus 

          Penelitian Tahap 1: 

         1) Menganalisis pengaruh faktor komunitas (lingkungan fisik, pendidikan,  keamanan & 

transportasi, politik & pemerintahan, kesehatan & pelayanan sosial, komunikasi, dan 

sosial ekonomi) terhadap Stress komunitas. 

         2) Menganalisis pengaruh faktor fasilitas kesehatan (jumlah petugas, program siaga 

bencana, ketersediaan sarana prasarana) terhadap stress komunitas.     

         3) Menganalisis pengaruh faktor dukungan tokoh masyarakat (dana & support) terhadap 

stress komunitas.  

         4)  Menganalisis pengaruh stres komunitas terhadap derajat reaksi. 

         5) Menganalisis pengaruh derajat reaksi terhadap proses pemberdayaan 

         6) Menganalisis pengaruh proses pemberdayaan terhadap Desa Siaga dalam upaya 

pencegahan gawat darurat. 
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          Penelitian Tahap 2: 

         1) Tersusunnya panduan penanganan gawat darurat sehari-hari bagi masyarakat daerah 

vulkano 

         2) Tersusunya alat ukur (tools) ketahanan desa berbasis “web” 

 

 1.4.2 Manfaat Penelitian 

          1) Manfaat Teoritis 

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari dengan mengaplikasikan 

model community as partner dan model pemberdayaan, khususnya dalam kemandirian 

masyarakat berdasarkan kebutuhan.  Disamping itu hasil penelitian diharapkan bisa 

menjawab bahwa model ini bisa digunakan sebagai dasar pemberian bantuan kepada 

masyarakat berdasarkan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. 

         2) Manfaat Praktis 

            Penelitian ini perlu dilakukan mengingat Indonesia termasuk negara rawan bencana, pada 

situasi bencana banyak masalah-masalah gawat darurat yang terkait kesehatan 

kemungkinan terjadi, oleh karena itu mempersipkan kemandirian masyarakat dalam 

upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari perlu dioptimalkan. Disamping itu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan panduan penanganan gawat darurat sehari-

hari bagi masyarakat rawan bencana dan memberi masukan untuk pengembangan 

program-program kesehatan berdasarkan kebutuhan dan kemandirian masyarakat.  

 

     1.5 Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

           Bencana bisa terjadi karena penyakit, kecelakaan atau bencana alam.  Situasi bencana bisa 

terjadi kapanpun dan dimanapun. Kondisi bencana akan diikuti oleh masalah gawat 

darurat baik tingkat ringan maupun komplek. Upaya pertolongan pertama harus segera 

dilakukan guna menghindari kondisi yang lebih butruk, oleh karena itu masyarakat harus 

mampu untuk mengantisipasi dan memberikan bantuan dasar secara tepat dan cepat.  

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan menghasilkan solusi untuk 

kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari dengan 

memberdayakan masyarakat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sendiri, diantaranya 

berupa panduan penanganan gawat darurat sehari-hari bagi masyarakat rawan bencana. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat 

        Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam 

membuat pilihan dan mentransformasikan pilihan mereka kedalam tindakan atau hasil yang 

diinginkan (Nachshen, 2000).  Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang 

lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan. Menurut Nikkah dan 

Redzuan (2009), pemberdayaan adalah kemampuan individu untuk memperoleh kontrol secara 

sosial, politik, ekonomi dan psikologis melalui akses terhadap informasi, pengetahuan dan 

keterampilan, pengambilan keputusan, dan efikasi diri. Pemberdayaan sebagai alat untuk 

membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan 

dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain 

untuk memaksimalkan kualitas hidupnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan merupakan proses berubah dimana individu atau kelompok memiliki 

kemampuan atau kekuatan untuk menentukan pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

        Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, 

peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan 

(strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai 

kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru 

dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). 

         Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat Desa (UU-6-2014). 

         Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus 

diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan 
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BUMDes dan pengembangan kawasan perdesaan. Sementara di bidang peningkatan kapasitas, 

kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumber daya aparatur 

pemerintahan desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur 

pendukung. Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses 

terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan. 

Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu 

menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi 

terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. 

2.1.1 Proses Pemberdayaan   

        Proses pemberdayaan memberikan kesempatan individu untuk bekerja dengan orang lain, 

belajar keterampilan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah serta mengelola sumber-

sumber yang tersedia di masyarakat (Tremblay & Gutberlet, 2010). Kegiatan kelompok 

difokuskan pada proses pemberdayaan yang dikaitkan dengan pembelajaran mencakup : 

peningkatan kesadaran, memperoleh pengetahuan, belajar dari pengalaman orang lain dan 

menemukan perspektif baru tentang diri dan kehidupan (Stang & Mittelmark, 2008).  Proses 

pemberdayaan dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1: Proses pemberdayaan 

Sumber : Stang dan Mittelmark (2008), hal.2052. 

 

         Peningkatan  kesadaran  dilakukan  melalui  pengenalan kekuatan diri, kontrol diri dan 

peningkatan kemampuan mengelola aktifitas kehidupan sehari-hari. Melalui berbagi pengalaman 

dan pikiran, maka kesadarannya akan meningkat tentang berbagai hal.  Individu akan 

memperoleh pengetahuan atau informasi dari partisipasinya dalam kelompok. Setiap orang 

dalam kelompok didorong untuk mencari dan membaca apa yang mereka inginkan untuk 

memenuhi kebutuhannya akan informasi. Mereka menjadi model peran satu dengan lainnya dan 

saling bertukar pengalaman untuk meningkatkan pembelajaran.   

Peningkatan 

Kesadaran 

Menemukan 

Perpektif baru 
Memperoleh 

Pengetahuan 

Belajar dari pengalaman 

orang lain 
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Heterogenitas dalam kelompok akan memberikan keuntungan, memperkaya pengalaman dan 

sebagai sumber untuk menemukan perspektif baru dalam kehidupan individu. 

          Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut: 

1. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

(awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

2. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan 

berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat 

membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.  

3. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi 

masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah 

yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi 

yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang 

dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring 

kemitraan usaha.  

2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan 

aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis 

yang dilakukan. 

3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, 

diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan 

keluarga dan masyarakatnya. 

4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat 

memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali 

disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.  
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5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang 

membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.  

6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh 

lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan 

masyarakat yang lebih baik pula. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat  

        Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, 

yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati 

dkk, 2005:54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Kesetaraan  

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya 

kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan 

program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika 

yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai 

pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui 

kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. 

b. Partisipasi  

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program 

yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh 

masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses 

pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Keswadayaan atau kemandirian  

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat 

daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang 

tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan 

sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang 

mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki 

tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama 

dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. 
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Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga 

pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. 

d. Berkelanjutan  

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran 

pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, 

peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah 

mampu mengelola kegiatannya sendiri. 

2.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat  

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu 

tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut 

(Hikmat, 2006): 

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih 

kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak 

bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang 

mengganggu kebebasan setiap pihak.  

2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh 

semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada 

strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.  

3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka 

panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri. 

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai 

berikut (Soekanto, 1987:63): 

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, 

penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh 

community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan 

secara non-direktif.  

2. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan 

secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus 

berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber 

daya yang dimiliki klien.  
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3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen 

perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir 

tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini 

masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang 

dapat dilakukan.  

4. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-

masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang 

mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas 

membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila 

ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.  

5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga 

keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan 

masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah 

direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.  

6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program 

pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan 

warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya 

membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka 

panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada.  

7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal 

dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. 

Dalam Permenkes nomer 65 tahun 2013 dijelaskan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini dapat dijelaskan bahwa disamping ketentuan ini 

tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut: 

1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal 

kontribusi/partisipasi masyarakat;  

2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan 

budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan;  
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3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, 

oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan 

pendampingan/bimbingan pemerintah;  

4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan 

yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang 

cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya;  

5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community 

organization, community financing, community material, community knowledge, community 

technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, 

potensi tersebut perlu dioptimalkan;  

6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga 

mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya 

pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

         Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan kemandirian 

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam 

sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya 

wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan 

kegiatan yang berdampak pada income generating. Disamping itu, upaya pemberdayaan 

masyarakat harus dimulai dari masalah dan potensi spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan 

pendelegasian wewenang lebih besar kepada daerah. Kesiapan daerah dalam menerima dan 

menjalankan kewenangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas daerah yang meliputi 

perangkat organisasi dan sumberdaya manusianya, serta kemampuan fiscal. 

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

         Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development 

(pembangunan masyarakat) dan community-based development (pembangunan yang bertumpu 

pada masyarakat). Tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang 

diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang 

digerakkan masyarakat. Pembangunan yang digerakkan masyarakat didefinisikan sebagai 

kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan 

sebanyak mungkin sumber daya setempat. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya 

fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
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masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, 

merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada 

individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti 

perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek 

sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan 

(aspek tindakan atau practice).  

         Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana 

sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam 

kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi 

masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) 

dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan 

dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka 

membangun kemandirian masyarakat. 

        Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 

 1. Kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak 

boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran 

sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang 

dirasakan. 

 2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang 

dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain. 

 3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan 

penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.  

4. Partisipatif, yaitu keikutsertaan semua pemangku kepentingan sejak pengambilan keputusan, 

perencanan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. 

 5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, 

sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan. 

 6. Demokratis, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, 

dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama pemangku kepentingan.  

7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan.  
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8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.  

9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.  

10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan 

kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besar kemakmuran 

masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.  

Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan juga melandaskan pada: 1) Prinsip-

prinsip menghargai yang lokal, yang mencakup: pengetahuan lokal,    keterampilan lokal, budaya 

lokal, proses lokal, dan sumber daya lokal.  

2) Prinsip-prinsip ekologis, yang meliputi: keterkaitan, keberagaman, keseimbangan, dan 

keberlanjutan  

3) Prinsip-prinsip keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia, yang tidak merugikan dan senantiasa 

memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup sebagai berikut :  

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan 

masyarakat guna meningkatkan harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya;  

2.  Peningkatan keberdayaan berarti peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar 

dapat mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai 

kemajuan.  

Untuk itu, strategi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

sebagai berikut:  

1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakkan masyarakat sehingga masyarakat 

mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan 

kesehatan.  

2.Pengembangan/pengorganisasian masyarakat (community organization) dalam pemberdayaan 

dengan mengupayakan peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam 

pembangunan kesehatan.  

3. Peningkatan upaya advokasi yang mendukung masyarakat memperjuangkan kepentingannya 

melalui pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.  

4. Penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia usaha dan 

pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan.  
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5. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal baik dana dan 

tenaga serta budaya. 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator harus bisa memilih metode 

yang paling sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam pemilihan metode 

tersebut seorang fasilitator harus memperhatikan beberapa prinsip berikut : 

 1. Pengembangan untuk berpikir kreatif dimana masyarakat harus diajak untuk berpikir kreatif, 

bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya. 

 2. Tempat yang paling baik adalah ditempat kegiatan penerima manfaat sehingga tidak banyak 

menyita waktu kegiatan rutinnya, fasilitator bisa memahami betul keadaan penerima manfaat 

dan penerima manfaat dapat ditunjukkan beberapa contoh nyata tentang potensi masalah dan 

peluang yang dapat ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri sehingga penerima manfaat 

mudah memahami dan mengingatnya. 

 3. Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya sehingga kegiatan pemberdayaan akan 

lebih efisien jika diterapkan kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang diakui 

masyarakat setempat sebagai panutan atau tokoh masyarakat.  

4. Menciptakan hubungan yang akrab antara fasilitator dengan penerima manfaat karena suasana 

akrab akan memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

5. Memberikan suasana untuk terjadinya perubahan agar terjadi perbaikan mutu dan kualitas 

hidup baik diri, keluarga dan masyarakatnya. 

 

2.2 Konsep Desa Siaga 

       Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala 

bentuk upaya kesehatan. Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan 

kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan 

bottom up. Tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan 

tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. 

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan 

serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan 

kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan 
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pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan 

kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. 

Tujuan Desa Siaga 

Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, 

peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Selanjutnya, secara khusus, 

tujuan pengembangan desa siaga (Depkes, 2006), adalah: 

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya 

kesehatan. 

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa. 

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. 

Ciri-Ciri Desa Siaga 

1. Minimal memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberi pelayanan dasar (dengan 

sumberdaya minimal 1 tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan & 

peralatan alat komunikasi ke masyarakat & ke puskesmas) 

2. Memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat 

3. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri 

4. Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat  

Sasaran Pengembangan 

Sasaran pengembangan desa siaga adalah mempermudah strategi intervensi, sasaran ini 

dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai beriku : 

1. Semua individu dan keluarga di desa yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, 

peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya 

2. Pihak- pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan 

keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, 

seperti tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader 

serta petugas kesehatan 

3. Pihak-pihak yang diharapkan memberi dukungan memberi dukungan kebijakan, 

peraturan perundang –undangan, dana, tenaga, sasaran, dll, seperti kepala desa, camat, 

pejabat terkait, LSM, swasta, donatur, dan pemilik kepentingan lainnya. 
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Prinsip pengembangan desa siaga (Depkes, 2008), yaitu: 

1. Desa siaga adalah titik temu antara pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dengan upaya masyarakat yang terorganisir. 

2. Desa siaga mengandung makna “kesiapan” dan “kesiagaan” Kesiagaan masyarakat dapat 

didorong dengan memberi informasi yang akurat dan cepat tentang situasi dan masalah-

masalah yang mereka hadapi. 

3. Prinsip respons segera. Begitu masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, mereka melalui 

desa siaga, akan melakukan langkah-langkah yang perlu dan apabila langkah tersebut tidak 

cukup, sistem kesehatan akan memberikan bantuan (termasuk pustu, puskesmas, Dinkes, dan 

RSUD). 

4. Desa siaga adalah “wadah” bagi masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan untuk 

menyelenggarakan berbagai program kesehatan. 

Secara organisasi, koordinasi dan kontrol proses pengembangan desa siaga dilakukan oleh 

sebuah organisasi desa siaga. Organisasi desa siaga ini berada di tingkat desa/kelurahan dengan 

penanggung jawab umum kepala desa atau lurah. 

Kriteria Pengembangan 

Dalam pengembangan desa siaga akan meningkat dengan membagi menjadi empat kriteria. 

1. Tahap bina. Tahap ini forum masyarakat desa mungkin belum aktif, tetapi telah ada forum 

atau lembaga masyaratak desa yang telah berfungsi dalam bentuk apa saja misalnya 

kelompok rembuk desa, kelompok pengajian, atau kelompok persekutuan do’a. 

2. Tahap tambah. Pada tahap ini, forum masyarakat desa talah aktif dan anggota forum 

mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan masyarakat , selain posyandu. Demikian juga 

dengan polindes dan posyandu sedikitnya sudah oada tahap madya. 

3. Tahap kembang. Pada tahap ini, forum kesehatan masyarakat telah berperan secara aktif, 

dan mampu mengembangkan UKBMsesuai kebutuhan dengan biaya berbasis 

masyarakat.Jika selama ini pembiyaan kesehatan oleh masyarakat sempat terhenti karena 

kurangnya pemahaman terhadap sistem jaminan,masyarakat didorong lagi untuk 

mengembangkan sistem serupa dimulai dari sistem yang sederhana dan di butuhkan oleh 

masyarakat misalnya tabulin. 

4. Tahap Paripurna, tahap ini semua indikator dalam kriteria dengan siaga sudah terpenuhi. 

Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih dan 

sehat.  
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Keberhasilan Program 

Indikator keberhasilan pengembangan desa siaga dapat diukur dari 4 kelompok indikator, yaitu: 

indikator input, proses, output dan outcome (Depkes, 2009). 

1.    Indikator Input 

- Jumlah kader desa siaga. 

- Jumlah tenaga kesehatan di poskesdes. 

- Tersedianya sarana (obat dan alat) sederhana. 

- Tersedianya tempat pelayanan seperti posyandu. 

- Tersedianya dana operasional desa siaga. 

- Tersedianya data/catatan jumlah KK dan keluarganya. 

- Tersedianya pemetaan keluarga lengkap dengan masalah kesehatan yang dijumpai dalam 

warna yang sesuai. 

- Tersedianya data/catatan (jumlah bayi diimunisasi, jumlah penderita gizi kurang, jumlah 

penderita TB, malaria dan lain-lain). 

2.    Indikator proses 

- Frekuensi pertemuan forum masyarakat desa (bulanan, 2 bulanan dan sebagainya). 

- Berfungsi/tidaknya kader desa siaga. 

- Berfungsi/tidaknya poskesdes. 

- Berfungsi/tidaknya UKBM/posyandu yang ada. 

- Berfungsi/tidaknya sistem penanggulangan penyakit/masalah kesehatan berbasis 

masyarakat. 

- Ada/tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS. 

- Ada/tidaknya kegiatan rujukan penderita ke poskesdes dari masyarakat. 

3.    Indikator Output 

- Jumlah persalinan dalam keluarga yang dilayani. 

- Jumlah kunjungan neonates (KN2). 

- Jumlah BBLR yang dirujuk. 

- Jumlah bayi dan anak balita BB tidak naik ditangani. 

- Jumlah balita gakin umur 6-24 bulan yang mendapat M P-AS I. 

- Jumlah balita yang mendapat imunisasi. 

- Jumlah pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam. 

- Jumlah keluarga yang punya jamban. 



19 
 

 

 

 
 

- Jumlah keluarga yang dibina sadar gizi. 

- Jumlah keluarga menggunakan garam beryodium. 

- Adanya data kesehatan lingkungan. 

- Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu yang menjadi 

masalah setempat. 

- Adanya peningkatan kualitas UKBM yang dibina. 

4.    Indikator outcome 

- Meningkatnya jumlah penduduk yang sembuh/membaik dari sakitnya. 

- Bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS. 

- Berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia. 

- Berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk. 

Kegiatan pokok desa siaga 

1. Surveilans dan pemetaan: Setiap ada masalah kesehatan di rumah tangga akan dicatat 

dalam kartu sehat keluarga. Selanjutnya, semua informasi tersebut akan direkapitulasi 

dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta tersebut dipaparkan di poskesdes. 

2. Perencanaan partisipatif: Perencanaan partisipatif di laksanakan melalui survei mawas 

diri (SMD) dan musyawarah masyarakat desa (MMD). Melalui SMD, desa siaga 

menentukan prioritas masalah. Selanjutnya, melalui MMD, desa siaga menentukan target 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya 

melakukan penyusunan anggaran. 

3. Mobilisasi sumber daya masyarakat: Melalui forum desa siaga, masyarakat dihimbau 

memberikan kontribusi dana sesuai dengan kemampuannya. Dana yang terkumpul bisa 

dipergunakan sebagai tambahan biaya operasional poskesdes. Desa siaga juga bisa 

mengembangkan kegiatan peningkatan pendapatan, misalnya dengan koperasi desa. 

Mobilisasi sumber daya masyarakat sangat penting agar desa siaga berkelanjutan 

(sustainable). 

4. Kegiatan khusus: Desa siaga dapat mengembangkan kegiatan khusus yang efektif 

mengatasi masalah kesehatan yang diprioritaskan. Dasar penentuan kegiatan tersebut 

adalah pedoman standar yang sudah ada untuk program tertentu, seperti malaria, TBC 

dan lain-lain. Dalam mengembangkan kegiatan khusus ini, pengurus desa siaga dibantu 

oleh fasilitator dan pihak puskesmas. 
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5. Monitoring kinerja: Monitoring menggunakan peta rumah tangga sebagai bagian dari 

surveilans rutin. Setiap rumah tangga akan diberi Kartu Kesehatan Keluarga untuk diisi 

sesuai dengan keadaan dalam keluarga tersebut. Kemudian pengurus desa siaga atau 

kader secara berkala mengumpulkan data dari Kartu Kesehatan Keluarga untuk 

dimasukkan dalam peta desa. 

6. Manajemen keuangan: Desa siaga akan mendapat dana hibah (block grant) setiap tahun 

dari DHS-2 guna mendukung kegiatannya. Besarnya sesuai dengan proposal yang 

diajukan dan proposal tersebut sebelumnya sudah direview oleh Dewan Kesehatan Desa, 

kepala desa, fasilitator dan Puskesmas. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, 

penggunaan dana tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada. 

2.2.1 Indeks Desa Membangun 

         Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas 

masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi 

aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya 

penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Indeks Desa Membangun tidak 

hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan 

karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan 

targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 .Pemberdayaan masyarakat Desa 

inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang 

berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum 

dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri. 

Ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam 

pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengembangan Indeks Desa Membangun harus mampu 

menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau 

lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan Desa yang berkelanjutan yang lekat 

dengan nilai, budaya dan karakteristik Desa. 

         Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa 

Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa 

Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa 

dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa 



21 
 

 

 

 
 

tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus 

rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, 

dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan 

kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan 

yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi 

kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks 

Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai 

berikut: 

 1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491 

 2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599 

 3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707 

 4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815 

 5. Desa Mandiri: > 0,815 

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk 

memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa 

Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, 

ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. 

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. 

Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator 

operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:  

1) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat 

keberartian. Misalnya: skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila 

Desa A memiliki akses fisik <= 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki 

akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang 

lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.  

2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor 

variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan 

kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) 

akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) 

kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).  
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Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks 

Indeks Variabel : _∑ Indikator X  

                               Nilai Maksimum (X) 

3) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa 

Membangun (IDM).  IDM = 1/3 ( IS + IEK + IL ) 

4) Untuk menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang 

diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. 

 

2.3 Teori Model Community As Partner  

Model Community As Partner dikembangkan (2008) oleh Anderson dan Mc Farlane (dari 

model Neuman sebelumnya yaitu Comunity As Client (1972). Model ini menjadikan masyarakat 

sebagai mitra tenaga kesehatan dengan 2 fokus sentral yaitu: 

1. Fokus pada komunitas sebagai mitra yang ditandai dengan roda pengkajian komunitas 

dibagian atas dengan menyatukan anggota masyarakat sebagai intinya 

2. Penerapan proses keperawatan (pengkajian, analisis, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

tindakan, dan evaluasi) 

Model Community As Partner digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Community As Partner Model (Anderson dan Mc Farlane, 2008) 

Model ini menjelaskan bahwa inti (core) merupakan kumpulan individu yang membentuk 

komunitas. Komunitas ini dipengaruhi oleh 8 sub sistem yaitu:1) ingkungan fisik, 2) pendidikan, 

3) keamanan dan transportas, 4) politik dan pemerintahan, 5) kesehatan dan pelayanan sosial, 6) 
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komunikasi, 7) ekonomi, dan 8) rekreasi. Delapan sub sistem dalam komunitas ini merupakan 

komponen penting dalam pengkajian masyarakat. 

Dalam komunitas terdapat suatu garis pertahanan yang mengelilingi dari berbagai stressor. 

Garis pertahanan tersebut adalah: 

1. Garis pertahanan normal (kesehatan) 

Garis pertahahan normal merupakan keadaan masyarakat yang sehat. Misalnya masyarakat 

dengan kondisi imunitas yaang tinggi, kematian bayi rendah, pendapatan menengah, 

kemampuan penyelesaian maslah tinggi.  

2. Garis pertahanan fleksibel (buffer zone) 

Garis pertahanan fleksibel merupakan garis putus-putus yang mengelilingi komunitas dan 

garis pertahanan normal. Garis ini disebut sebagai area penengah yang menunjukkan suatu 

tingkat dinamis akibat respon sementara terhadap stressor, baik dari lingkungan fisik maupun 

sosial. 

3. Garis pertahanan resistensi (kekuatan) 

Garis pertahanan resistensi merupakakn mekanisme internal untuk melakukan perlawanan 

terhadap stressor. Garis resistensi ada pada setiap sub sistem. 

Stressor dalam model ini didefiniskan sebagai tekanan rangsangan yang menghasilkan 

ketegangan yang potensial menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem, baik dari internal 

maupun eksternal komunitas. Stressor yang memasuki garis pertahanan normal maupun fleksibel 

akan menimbulkan gangguan dalam sebuah komunitas. Pelayanan kesehatan yang tidak 

mencukupi, tidak terjangkau, dan mahal dapat menyebabkan stressor bagi komunitas. 

Derajat reaksi merupakan ketidakseimbangan atau gangguan akibat stessor yang 

menganggu garis pertahanan komunitas, misalnya angka kematian, angka kesakitan, 

kriminalitas, dan lain-lain. Stressor dan derajat reaksi menjadi bagian dari diagnosa keperawatan 

komunitas.  

Diagnosa keperawatan yang muncul menjadi dasar bagi perencanaan dan implementasi 

tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan dalam komunitas dibedakan menjadi 3 bentuk 

tindakan pencegahan yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Evaluasi sebagai tahap 

akhir dari proses keperawatan merupakan proses penilaian apakah tindakan keperawatan yang 

telah dilaksanakan memberikan hasil dan dampak bagi kesehatan komunitas. 

Ketahanan (Resiliensi) Bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah komunitas 

untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana 



24 
 

 

 

 
 

(Mayunga et al, 2007; Ofei-Manu dan Didham, 2017). Komunitas juga dapat diartikan sebagai 

sebuah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan seperti misalnya 

tinggal di lingkungan yang sama, terpapar risiko bahaya bencana yang serupa, atau sama-sama 

telah terkena dampak dari suatu bencana (Paripurno, 2009). Ketahanan (Resiliensi) Komunitas 

dalam penelitian ini adalah kemampuan entitas sosial untuk mengantisipasi (mitigasi), menyerap, 

dan beradaptasi dengan bencana serta kemampuan yang dimiliki untuk kegiatan pada fase pra, 

saat/tanggap darurat hingga pemulihan (baik bersifat mandiri maupun bantuan dari luar) untuk 

mengurangi ancaman bencana tanah longsor yang telah terjadi dan akan terjadi dimasa depan. 

“Ketahanan” atau “resiliensi” merupakan kapasitas dan reaksi (respon) terhadap tekanan 

atau kejadian bencana yang dihadapinya pada berbagai fase bencana. Konsep ketahanan 

(resiliensi) komunitas terhadap bencana pada umumnya memperhatikan beberapa aspek 

diantaranya sosial, ekonomi, institusi, infrastruktur dan modal komunitas (Ostadtaghizadeh et al, 

2015). Feofilovs & Romagnoli (2017) menambahkan resiliensi komunitas dipengaruhi modal 

sosial, modal ekonomi, modal fisik, modal sumber daya manusia, dan modal lingkungan. 

Twigg (2007) menerangkan bahwa resillience (ketahanan) mencakup tiga pengertian, yaitu 

1) Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui 

perlawanan atau adaptasi. 2) Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi 

dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian kejadian yang mendatangkan bahaya. 3) 

Kapasitas untuk memulihkan diri atau „melenting balik‟ setelah suatu kejadian. Twigg (2007) 

dalam konteks suatu tatanan masyarakat/komunitas tahan bencana meliputi: (1) kapasitas 

komunitas untuk mengurangi risiko/stress/kerusakan melalui mitigasi atau adaptasi; (2) kapasitas 

untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana; (3) kapasitas 

untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana. Pada konsep tersebut disebutkan bahwa terdapat 

5 (lima) bidang tematik yang memuat karakteristik komunitas atau masyarakat yang tahan 

bencana, yaitu: (1) tata pemerintahan; (2) pengkajian risiko; (3) pengetahuan dan pendidikan; (4) 

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; (5) kesiapsiagaan dan tanggap bencana.  

Stresor spesifik yang telah ditemukan mempengaruhi kesehatan mental pascabencana 

termasuk berkabung, cedera pada diri atau anggota keluarga, ancaman hidup, kerusakan properti, 

kerugian finansial, kehancuran komunitas, dan perpindahan. Bencana sangat menekan tidak 

hanya untuk individu yang mengalami kehilangan pribadi tetapi juga untuk masyarakat luas. 
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2.4 Konsep Pencegahan 

       Dalam teori kesehatan masyarakat ada 5 (lima) tingkat pencegahan penyakit menurut 

Leavel and Clark, yaitu: 

1. Peningkatan Kesehatan (Health Promotion), melalui perbaikan dan peningkatan gizi, 

perbaikan dan pemeliharaan kesehatan perseorangan, perbaikan hygiene dan sanitasi 

lingkungan seperti penyediaan air bersih, perbaikan dan penyediaan tempat pembuangan 

sampah, perumahan sehat, pendidikan kesehatan kepada masyarakat, olah raga secara teratur 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu, serta kesempatan 

memperoleh hiburan yang sehat untuk memungkinkan perkembangan kesehatan mental dan 

sosial. 

2. Proteksi umum dan khusus terhadap penyakit tertentu (general and Specific Protection), 

melalui memberikan imunisasi pada golongan yang rentan untuk mencegah terhadap 

penyakit-penyakit tertentu, isolasi terhadap penderita penyakit menular, perlindungan 

terhadap kemungkinan kecelakaan di tempat-tempat umum dan di tempat kerja, perlindungan 

terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik, bahan-bahan racun maupun allergen, serta 

pengendalian sumber-sumber pencemaran. 

3. Penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan cepat (Early Diagnosis and Prompt 

Treatment), melalui mencari kasus sedini mungkin (case finding), melakukan pemeriksaan 

kesehatan umum secara rutin, pengawasan selektif terhadap penyakit tertentu, meningkatkan 

keteraturan pengobatan terhadap penderita (case holding), mencari orang-orang yang pernah 

berhubungan dengan penderita penyakit menular, pemberian pengobatan yang tepat pada 

setiap permulaan kasus. 

4. Pembatasan kecacatan (Dissability Limitation), melalui penyempurnaan dan intensifikasi 

pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi, pencegahan terhadap 

komplikasi dan kecacatan, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk 

dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. 

5. Pemulihan kesehatan (Rehabilitation), melalui mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi 

dengan mengikutsertakan masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka 

kembali dengan memberikan dukungan moral setidaknya bagi yang bersangkutan untuk 

bertahan, mengusahakan perkampungan rehabilitasi sosial sehingga setiap penderita yang 

telah cacat mampu mempertahankan diri, penyuluhan dan usaha-usaha kelanjutan yang harus 

tetap dilakukan seseorang setelah ia sembuh dari suatu penyakit. 
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       Pencegahan penyakit meliputi Fase Prepatogenesis yaitu pencegahan primer melalui 

peningkatan kesehatan, proteksi umum dan khusus terhadap penyakit tertentu. Fase Patogenesis 

meliputi pencegahan sekunder melalui penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan cepat, 

serta Fase Tersier melalui pembatasan kecacatan, pemulihan kesehatan. 

 

2.5 Konsep Kebencanaan 

Pada 5 (lima) tahun mendatang, bencana semakin meningkat dengan adanya 

permasalahan: fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang semakin ekstrim, 

peningkatan degradasi lingkungan, bonus demografi2 yang tidak terkelola dengan baik. 

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, jumlah penduduk yang terpapar oleh 

potensi bencana adalah sebanyak 205 juta jiwa. Berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan 

bencana di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir dari National Assessment Report(NAR) 2013 

diidentifkasi adanya kendala-kendala sebagai berikut: (1) koordinasi dalam penyadaran 

masyarakat rentan bencana; (2) sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah); (3) 

pengurangan risiko bencana (PRB) belum menjadi isu strategis Pemerintah; (4) ketidakpastian 

anggaran penanggulangan bencana di daerah; (6) masih lemahnya penegakan hukum terkait 

penanggulangan bencana (Renas.2015). Bencana merupakan situasi yang tidak diharapkan tetapi 

harus diantisipasi dan diupayakan menimbulkan dampak seminimal mungkin. Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan penjabaran dari UUD 

1945 yang memberikan perhatian besar dalam upaya penanggulangan bencana. Peningkatan 

partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak 

hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana. 

Pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar 

pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat 

yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.  

Perubahan paradigma penanganan bencana dari responsif menjadi preventif  sudah mulai 

dibangun sistem penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat sangat mudah 

dipahami bila dimaknai sebagai bidang-bidang kegiatan dalam siklus penanggulangan bencana. 

Kesiapsiagaan dan tanggap darurat adalah penjaga gawang atau benteng terakhir kita untuk 

mengurangi risiko ketika pencegahan dan mitigasi belum bekerja dengan baik. Penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada tahap prabencana terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana. 

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi 
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bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana. Masyarakat dan organisasi nonpemerintah 

secara sendiri maupun bersama-sama telah melakukan upaya penguatan ketangguhan komunitas. 

Tahap prabencana, BNPB melakukan empat kegiatan utama, yaitu pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat. Pengurangan risiko bencana 

dilakukan pada tahap prabencana dengan langkah sebagai berikut: 

 (1) Pemantapan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan; 

 (2) Pembangunan sistem pengurangan risiko dan kesiapsiagaan terpadu;  

(3) Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dengan berbasis kajian risiko dan 

perencanaan kontinjensi;  

(4) Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini yang terintegrasi; 

 (5) Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; 

 (6) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan; 

 (7) Penyebarluasan informasi kebencanaan yang andal; dan  

(8) Dukungan logistik dan peralatan yang memadai.  

Tantangan yang dihadapi dalam proses relokasi masyarakat adalah adanya masyarakat 

yang tidak mau/belum bersedia direlokasi dari kawasan larangan permukiman yang ditetapkan 

oleh Pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat tersebut, dengan 

membangun budaya hidup harmoni berdampingan dengan risko bencana (Living in Harmony 

With Risk) diantaranya melalui pembangunan tempat evakuasi, jalan evakuasi, sistem peringatan 

dini, dan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya yang harus  terus dilakukan adalah  meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana. 

2.4.1 Safe Community 

Safe Community didefinisikan sebagai keadaan sehat dan aman yang tercipta dari, oleh 

dan untuk masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah dan teknokrat. Konsep ini 

diaplikasikan melalui Gerakan Safe Community yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan 

masyarakat yang merasa hidup sehat, aman, dan sejahtera dimanapun mereka berada yang 

melibatkan peran aktif himpunan profesi maupun masyarakat. 

Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan konsep ini dalam mewujudkan masyarakat 

sehat dan aman (Safe Community) melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

(SPDGT) sejak tahun 2000. SPDGT yang dikembangkan meliputi SPDGT(S) sehari-hari dan 

SPDGT(B) bencana merupakan bentuk kerjasama lintas sektor, baik lintas program kementerian 
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terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun masyarakat sehingga akan terbentuk 

sistem penanggulangan gawat darurat terpadu pra rumah sakit berbasis masyarakat. Sistem 

penanggulangan gawat darurat berbasis masyarakat ini diharapakan akan melatih masyarakat 

agar dapat mengidentifikasi faktor resiko/penyebab kegawatdaruratan dilingkungan mereka, 

segera menyusun rencana aksi, serta melakukan upaya penanganan awal/pra rumah sakit secara 

cepat dan benar.  

Visi gerakan Safe Community adalah: 

1. Menjadi gerakan yang mampu melindungi masyarakat dalam keadaan darurat sehari-hari dan 

bencana, maupun atas dampak akibat terjadinya bencana. 

2. Terciptanya perilaku masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan situasi sehat dan aman. 

 

2.4.2 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Sehari-hari) 

SPGDT merupakan suatu sistem dimana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat 

multi sektor dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multi disiplin dan multi profesi 

untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat 

darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana dan kejadian luar biasa. 

Didalam memberikan pelayanan medis SPGDT dibagi menjadi 3 sub sistem yaitu: sistem 

pelayanan pra rumah sakit, sistem pelayanan pelayanan di rumah sakit dan sistem pelayanan 

antar rumah sakit. Prinsip SPGDT adalah memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat, 

dimana tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan (time saving is life 

and limb saving) terutama ini dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju. 

 

2.6.  Mapping Jurnal Penelitian Terkait 

No Penulis, Judul, &Jurnal Tujuan&Metode Hasil-Kesimpulan 

1 Chandra, A; williams, 

M; Plough, A; Stayton, 

A; Wells, Kenneth B; 

Horta, M; Tang, J. 

 

Getting actinable about 

community resilience: 

The Los Angeles 

Country community 

disaster resiience project 

 

American Journal of 

Public Health, July 

This research resulted 

in a definition in the 

context of public 

health emergency 

preparedness or 

national health 

security (any disaster 

with health impacts). 

 

 

1. Education about & prespectives on 

resilience: In terms of barriers to 

implementing community resilience 

activities, ENLA reported a lack of 

materials in preparedness to share with 

community members (50%) and 25% 

noted a lack of preparedness training. 

Staff of LACDPH reported these barriers 

to resilience - lack of community interest 

in preparedness (40%) compared with 

ENLA respondents (25%), as well as 

lack of organizational interest in 
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No Penulis, Judul, &Jurnal Tujuan&Metode Hasil-Kesimpulan 

2013, Vol. 103, No.7 : 

1181-1189. 

https://ajph.aphapublicat

ions.org/doi/pdfplus/10.

2105/AJPH.2013.30127

0 

 

 

preparedness (25%) compared with 

ENLA (18%). 

Findings from this survey and the larger 

demonstration evaluation will significantly 

advance the fields of public health and 

disaster  preparedness simultaneously, 

surfacing key strategies that will build 

community resilience, and assessing 

whether and how indikators of partnership, 

education, and engagement can be 

improved to enhance that resilience. This 

baseline assessment represents an 

important first step toward understanding 

community resilience challenges and 

opportunities in a large county and 

illustrates specifically how government 

and NGOs can strengthen ties and leverage 

a greater diversity of assets to more 

effectively respond to disasters or other 

emergencies. 

2 Rahariyani, L.D; 

Fadilah, N; Windi, Y.K; 

Nursalam, N. 

 

Dealing with the daily 

emergency care: a case 

among the waste pickers 

in Surabaya 

 

International Journal of 

Public Health Science 

(IJPHS) 

ISSN: 2252-8806 

Vol. 5, No. 4, Desember 

2016, pp.415-421 

http://www.iaesjournal.c

om 

 

This study aims to 

overview the 

knowledge of the 

waste pickers to the 

daily emergency care, 

identify the existing 

emergency health 

problems and the 

capability of the waste 

pickers to practice the 

daily emergency care. 

 

 

Result:  

1. More than 95% of the waste pickers 

argued about being penetrated and cut 

by sharp objects such as satay sticks, 

nails, broken glasses or other sharp 

materials.  

2. The Capabilities of the waste pickers in 

managing daily emergency care in non-

traumatic case are buy medicines from 

kiosk/herbal 47,92% and self 

medication 37,5%. In traumatic case 

are self-medication 72,92% and 

massage 14,58%. 

Conclusion:  

The waste pickers are highly likely to 

experience trauma and non-trauma illness 

and injury as the impacts of their job. 

Unfortunately, most of the waste pickers 

are unknowledgeable for handling the 

daily emergency care related to their 

occupation. Self-medication is a solution 

to deal with their health issues.  

3 Cox, Robin S & Perry, 

Karen-Maria K. 

 

Like a Fish Out of 

Water: Reconsidering 

Disaster Recovery and 

the Role of Place and 

Social Capital 

In this paper we draw 

on the findings of a 

critical, multi-sited 

ethnographic study of 

two rural communities 

affected by a wildfire in 

British Columbia, 

Canada to examine the 

salience of place, 

We argue that a reconfiguration of disaster 

recovery is required that more 

meaningfully considers the 

role of place in the disaster  recovery 

process and opens up 

the space for a more reflective and 

intentional consideration of the 

disorientation and disruption associated 

with disasters and our organized response 

https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2013.301270
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2013.301270
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2013.301270
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2013.301270
http://www.iaesjournal.com/
http://www.iaesjournal.com/
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No Penulis, Judul, &Jurnal Tujuan&Metode Hasil-Kesimpulan 

Community Disasater 

Resilience 

 

Am J Community 

Psychol (2011) 48: 395-

411. DOI 

10.1007/s104646-011-

9427-0 

https://search.proquest.c

om/docview/902578445

?pq-origsite=gscholar 

 

identity, and social 

capital to the disaster 

recovery process and 

community disaster 

resilience. 

 

Method: multi-sited 

ethnographic approach 

1. Quantitative  

methodologies to 

asses psychological 

outcomes of stress & 

coping process 

associated with 

disaster, and efficacy 

of psychological 

intervention 

strategies 

2. Qualitative 

methodologies to 

iluminates 

contextual & cultural 

conditions that shape 

specific needs & 

ecological validity, 

and effectiveness of 

specific intervention 

Key informan= 4, 

informan= 43 

individuals from 

communities 

Purposive sampling 

tsrategy 

to that disorientation. We describe a social-

psychological process, reorientation, in 

which affected individuals and 

communities navigate the psychological, 

social and emotional responses to the 

symbolic and material changes to social 

and geographic place that result from the 

fire’s destruction. The reorientation 

process emphasizes the critical importance 

of place not only as an orienting 

framework in recovery but also as 

the ground upon which social capital and 

community disaster resilience are built. 

This approach to understanding and 

responding to the disorientation of 

disasters has 

implications for community  psychologists 

and other service 

providers engaged in supporting disaster 

survivors. This includes the need to 

consider the complex  dynamic of 

contextual and cultural factors that 

influence the disaster 

recovery process. 

4 Dufty, Neil 

 

Using social media to 

build community 

disaster resilience 

 

The AustralianJournal 

of Emergency 

Management, Volume 

27, No. 1, February 

2012: 40-45. 

https://www.researchgat

e.net/profile/Neil_Dufty/

publication/279861590_

Using_Social_Media_to

_Build_Community_Dis

aster_Resilience/links/5

59cabd908ae7f3eb4d03

This article develops a 

strategic framework for 

the social aspects of 

disaster resilience-

building based on the 

Australian National 

Strategy for Disaster 

Resilience 

 

Review article 

Social media could greatly assist in the 

building of disaster resilience, particularly 

based on the strategic framework promoted 

in this paper. As Yates and Paquette (2010) 

suggest, “in short, it seems that social 

media are inherently flexible yet have the 

robust knowledge structures that are 

closely aligned with how knowledge is 

gathered, shared and employed in a 

disaster 

response”. The same could be said for 

other aspects of emergency management, 

as well as for disasterrelated risk reduction 

and 

community development. 

https://search.proquest.com/docview/902578445?pq-origsite=gscholar
https://search.proquest.com/docview/902578445?pq-origsite=gscholar
https://search.proquest.com/docview/902578445?pq-origsite=gscholar
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
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3dc/Using-Social-

Media-to-Build-

Community-Disaster-

Resilience.pdf 

5 Satria, Budi & Sari, 

Mutia 

 

Tingkat resiliensi 

masyarakat di daerah 

rawan bencana 

 

Idea Nursing Journal, 

Vol. VIII, No. 2, 2017: 

30-34 

http://jurnal.unsyiah.ac.i

d/INJ/article/download/

8818/7425  

Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui 

tingkat resiliensi 

masyarakat di area 

bencana.  

 

Desain:  deskriptif 

eksploratif - cross 

sectional study.  

Sampel: 100 kepala 

keluarga di Desa Blang 

Krueng Kecamatan 

Baitussalam Aceh 

Besar melalui 

purposive sampling. 

Instrumen: angket 

Tingkat resiliensi masyarakat  di area 

rawan bencana 63% kategori tinggi, yang 

berarti bahwa masyrakat siaga terhadap 

risiko bencana di wilayahnya.  

6 Rahman, Amalia 

 

Peran taruna siaga 

bencana dalam mitigasi 

bencana di kabupaten 

Serang dan Sukabumi 

 

Sosio Konsepsia, Vol. 6, 

No. 01, September-

Desember, Tahun 2016. 

https://ejournal.kemsos.

go.id/index.php/SosioK

onsepsia/issue/download

/70/9 

 

Penelitian ini mengkaji 

: 

1. Bagaimana peran 

Tagana dalam 

mitigasi bencana,  

2. Bagaimana 

koordinasi antara 

Tagana dan 

pemerintah daerah 

pada kegiatan  

penanggulangan 

bencana 

3. Manfaat partisipasi 

Tagana dalam 

mendukung 

ketahanan daerah di 

Kabupaten Serang 

dan Sukabumi.  

 

Metode:  wawancara 

terhadap 9 narasumber 

yang terdiri dari 

Kementerian Sosial 

sebagai lembaga 

pembina pusat, Dinas 

Sosial,Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah  

(BPBD), anggota 

Tagana Kabupaten dan 

masyarakat.  

Kesimpulan:  

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial 

dan BPBD Kabupaten secara 

kesinambungan bekerjasama dengan 

Tagana untuk kegiatan mitigasi bencana 

dan koordinasi yang dilakukan antar 

lintas instansi sering dilakukan pada tiga 

tahapan penanggulangan bencana. 

2. Masyarakat memahami tentang kegiatan 

mitigasi bencana serta turut serta pada 

setiap kegiatan mitigasi sehingga 

masyarakat siap jika menghadapi 

bencana 

 

https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Neil_Dufty/publication/279861590_Using_Social_Media_to_Build_Community_Disaster_Resilience/links/559cabd908ae7f3eb4d033dc/Using-Social-Media-to-Build-Community-Disaster-Resilience.pdf
http://jurnal.unsyiah.ac.id/INJ/article/download/8818/7425
http://jurnal.unsyiah.ac.id/INJ/article/download/8818/7425
http://jurnal.unsyiah.ac.id/INJ/article/download/8818/7425
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/issue/download/70/9
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/issue/download/70/9
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/issue/download/70/9
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/issue/download/70/9
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7 Akbar, MA; Gani, HA, 

Istiaji, E. 

 

Dukungan tokoh 

masyarakat dalam 

keberlangsungan desa 

siaga di desa Kenongo 

kcamatan Gucialit 

kabupaten Lumajang.. 

 

e-Jurnal Pustaka 

Kesehatan, Vol. 3 (no. 3) 

September 2015: 522-

529. 

http://repository.unej.ac.

id/handle/123456789/66

249  

Tujuan penelitian: 

mengetahui bentuk 

dukungan tokoh 

masyarakat secara 

emosional, 

penghargaan, 

instrumental, dan 

informatif dalam  

keberlangsungan  Desa  

Siaga  di  Desa  

Kenongo.   

 

Penelitian  deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif. Penentuan 

informan dalam 

penelitian ini 

menggunakan teknik  

purposive.Teknik  

pengumpulan  data  

menggunakan  

wawancara  mendalam,  

triangulasi, observasi  

tidak  berstruktur  dan  

dokumentasi.   

Pemberian  dukungan  sosial  tokoh  

masyarakat dibagi  menjadi  empat  yaitu  

dukungan  emosional  dengan  

memberikan  motivasi  kepada masyarakat 

sehingga  masyarakat tergerak untuk 

berperan serta dalam  kegiatan Desa Siaga 

Aktif. Bentuk dukungan penghargaan oleh 

tokoh masyarakat dengan memberikan 

apresiasi dan perhatian kepada masyarakat 

yang berperan serta dalam kegiatan Desa 

Siaga Aktif. Bentuk penghargaan  lainnya  

dengan  memberikan  reward  kepada  

masyarakat  berupa  bantuan pembangunan  

fasilitas  kesehatan  yang  berada  di  Desa  

Kenongo  oleh  pemerintah  daerah. Bentuk  

dukungan  instrumental  oleh  tokoh  

masyarakat  dengan  memberikan  bantuan  

yang dibutuhkan masyarakat. Bentuk 

dukungan informatif oleh tokoh 

masyarakat dengan pemberian informasi 

dengan mengumpulkan kader dan 

perangkat desa. 

8 Aji, Ananto. 

 

Kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

banjir bandang di 

kecamatan Welahan 

kabupaten Jepara 

 

Indonesian Journal of 

Coservation, Volume 

04, Nomor 2, tahun 

2015, hlm. 1-8.  

https://journal.unnes.ac.i

d/nju/index.php/ijc/articl

e/view/5152  

Tujuan penelitian ini 

adalah mengevaluasi 

kesiapsiagaan 

masyarakat Kecamatan 

Welahan dalam  

menghadapi bencana 

banjir, baik pada saat 

pra bencana, ketika 

bencana, dan setelah 

bencana terjadi. 

 

 

Kesiapsiagaan masyarakat Desa Welahan 

dan Desa Ketileng Singolelo pada tahap 

pra bencana tergolong rendah, bahkan 

menurut narasumber (perangkat desa) 

tergolong sangat rendah. Pada tahap 

bencana (tanggap darurat) dan pasca 

bencana (rekonstruksi dan rehabilitasi) 

tergolong sedang. 

9 Febriana; Sugiyanto, D; 

Abubakar, Y.  

 

Kesiapsiagaan 

masyarakat desa siaga 

bencana dalam 

menghadapi bencana 

gempa bumi di 

kecamatan Meuraxa kota 

Banda Aceh. 

Tujuan penelitian: 

untuk mengetahui 

tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat desa siaga 

bencana dalam 

menghadapi gempa 

bumi. 

 

Sampel: 15 orang 

pegawai BPBD dan 45 

Hasil: 

1.  Kesiapsiagaan pegawai BPBD Kota 

Banda Aceh kategori baik (82%) dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 

Namun aspek pengetahuan tentang 

bencana adalah yang paling rendah dan 

perlu perhatian lebih lanjut.  

2. Kesiapsiagaan aparatur gampong 

Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh 

berada pada kategori baik (79%) dengan 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66249
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66249
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66249
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5152
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5152
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5152
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Jurnal Ilmu 

Kebencanaan, 

Pascasarjana Universitas 

Syiah Kuala, Volume 2, 

No. 3, Agustus 2015: 41-

49  

http://www.jurnal.unsyi

ah.ac.id/JIKA/article/vie

w/5671  

orang masyarakat dari 

tiga gampong di 

Kecamatan Meuraxa 

Kota Banda Aceh yaitu 

Gampong Deah Baro, 

Gampong Cot 

Lamkuweuh, dan  

Gampong Surien. 

Pengumpulan data: 

wawancara dengan 

berpedoman pada 

kuisioner yang terdiri 

dari empat aspek 

kesiapsiagaan yaitu 

pengetahuan, sikap, 

rencana tanggap 

darurat, dan sistem 

peringatan bencana. 

persentase sistem peringatan bencana 

sangat baik (85%), dan pengetahuan 

serta sikap lebih rendah (74%) tetapi 

berada pada kategori baik 

3. Kesiapsiagaan masyarakat Desa Siaga 

Bencana yaitu Kecamatan Meuraxa Kota 

Banda Aceh termasuk dalam kategori 

baik (69%) dengan faktor  kesiapsiagaan 

yang perlu mendapat perhatian lebih 

lanjut adalah aspek pengetahuan bencana 

yang berada dalam kategori cukup 

(63%). 

10 Habibi, Mabruro & 

Buchori, Imam.  

 

Model spasial 

kerentanan sosial 

ekonomi dan 

kelembagaan terhadap 

bencana gunung merapi. 

 

Jurnal Teknik PWK, 

Volume 2 Nomor 1 

(2013). 

http:ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php

/pwk.  

1.  

 

Penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat 

kerentanan masyarakat 

dengan bantuan alat 

sistem informasi 

geografis di Kawasan 

Rawan Bencana III 

Gunung Merapi 

Kecamatan Dukun dan 

Srumbung Kabupaten 

Magelang. 

Desain analisis 

kuantitatif dengan 

metode analisis data 

berupa scoring 

analysis, deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

spasial.  

Kerentanan sosial 

diukur dengan 

kepadatan penduduk, 

penduduk usia tua dan 

balita, penduduk 

wanita dan pemahaman 

masyarakat terhadap 

bencana. Kerentanan 

ekonomi diukur dari 

persentase tingkat 

kemiskinan penduduk 

dan kerentanan 

kelembagaan diukur 

dari keberadaan 

lembaga  

Hasil analisis kerentanan sosial, ekonomi 

dan kelembagaan menunjukkan bahwa 

dari 124 dusun yang ada di KRB III 

Kecamatan Dukun dan Srumbung, 37 

dusun diantaranya merupakan kerentanan 

rendah, sedangkan 81 dusun dengan 

kerentanan sedang dan 6 dusun dengan 

kerentanan tinggi. 

 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/5671
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/5671
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/5671
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penanggulangan 

bencana dan forum 

pengurangan risiko 

bencana. 

11 Maarif, S; Damayanti, 

F; Suryanti, E.D; 

Wicaksono, A.P. 

 

Initiation of the desa 

tangguh bencana 

through stimulus-

response method 

 

Indonesian Journal of 

Geography, Vol. 44, No. 

2, December 2012: 173-

182. 

https://jurnal.ugm.ac.id/i

jg/article/view/2399  

The objective of the 

research is to improve 

the community 

preparedness in 

Pagubugan Kulon and 

to encourage the 

establishment of desa 

tangguh bencana. 

 

To initiate desa 

tangguh bencana, 

stimulus response 

model was applied. 

Three stimuli are 

lecture on disaster 

management, 

involvement of Siaga 

Bencana Berbasis 

Masyarakat (SIBAT) 

desa Widarapayung 

Wetan in initiation 

process, advocacy of 

disaster management 

for RPJMDes. 

Conclusion:  

Inisiation of desa tangguh in Desa 

Pagubugan Kulon is to prepare the society 

living in disaster prone area. The initiation 

process has brought the community into 

TLAGAMAS with its cordination system 

and organisation structure. Community of 

Desa  Pagubugan Kulon is now able to 

identify the safe area and to draw the 

evacuation route. The initiation has also 

risen up the government awareness by 

setting up the statute to regulate the 

CBDRR. Based on the result of initiation, 

Desa Pagubugan Kulon is defined as desa 

tangguh pratama. 

 

12 Suleman, ED; Karsidi, 

R; Murti, B; Kartono, 

DT; Waryana; Hartanto, 

R. 

 

Model pembenrdayaan 

masyarakat bidang 

kesehatan, studi pro 

gram desa siaga.  

 

Jurnal Kesehatan 

Masyarakat Nasional, 

Vol.7, No.4, November 

2012: 186-192 

http://journal.fkm.ui.ac.i

d/index.php/kesmas/arti

cle/view/54  

Penelitian ini 

bertujuan merumuskan 

model pemberdayaan 

masyarakat bidang 

kesehatan pada 

program Desa Siaga.  

 

Sasaran penelitian: 

Forum Kesehatan 

Desa dan Pos 

Kesehatan Desa Siaga 

di 30 desa di 

Kabupaten 

Karanganyar, Jawa 

Tengah.  

Metode: survei dan 

studi kasus. 

Hasil:  

1. Kemampuan mengidentifikasi masalah 

kesehatan sekitar 72,67% tergolong 

cukup, akses informasi kesehatan sekitar 

82,92% tergolong baik, kepemimpinan 

sekitar 67,5% tergolong cukup,  

2. Faktor yang berhubungan signifikan 

terhadap kemampuan masyarakat dalam 

mengidentifikasi masalah kesehatan: 

akses informasi kesehatan, 

kepemimpinan, dan Survei Mawas Diri 

(SMD). Besar kontribusi akses informasi 

pada kemampuan mengidentifikasi 

masalah kesehatan 29,48%, 

kepemimpinan 41,86%, SMD 40,07%, 

secara simultan 53,2%.  

3. Faktor kemampuan masyarakat dalam 

memecahkan masalah kesehatan sekitar 

73,38%, modal sosial sekitar 75,7% , 

musyawarah masyarakat desa sekitar 

66,92%, dan partisipasi masyarakat 

64,08%, semuanya tergolong cukup, 

https://jurnal.ugm.ac.id/ijg/article/view/2399
https://jurnal.ugm.ac.id/ijg/article/view/2399
http://journal.fkm.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/54
http://journal.fkm.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/54
http://journal.fkm.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/54
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tetapi sumber daya lokal 61,94% 

tergolong kurang.  

4. Faktor-faktor yang berhubungan secara 

signifikan dengan kemampuan 

pemecahan masalah kesehatan lokal 

pada program Desa Siaga meliputi 

modal sosial dan partisipasi masyarakat.  

 

 

2.7 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Konsep Penelitian Upaya Pengembangan Desa Siaga  

Integrasi dari Teori community as partner (Anderson&Mc Farlane) dan 

Pemberdayaan (Stang&Mittelmark)  

 

Kerangka konsep ini berbasis teori community as partner (Anderson&Mc Farlane, 2008) 

dan Pemberdayaan (Stang&Mittelmark, 2008). Sebuah komunitas/masyarakat sebagaimana 

model community as partner merupakan kumpulan individu yang dipengaruhi 8 sub-sistem yaitu 

lingkungan fisik, pendidikan, kemampuan masyarakat, keamanan dan transportasi, politik dan 

pemerintahan, kesehatan dan pelayanan sosial ekonomi, dan komunikasi.  

Faktor komunitas (X1): 

1. Lingkungan fisik (X1.1) 

2. Pendidikan (X1.2) 

3. Keamanan & transportasi 

(X1.4)  

4. Politik & pemerintahan 

(X1.5) 

5. Kesehatan & pelayanan 

sosial (X1.6) 

6. Komunikasi (X1.7) 

7. Sosial ekonomi (X1.8) 

Faktor fasilitas kesehatan 

(X2): 

1. Jumlah petugas kesehatan 

2. Program siaga bencana 

3. Ketersediaan sarana-

prasarana 

Stress 

komunitas 

(X4) 

 

 

Proses 

Pemberdayaan 

(X6) 

1. Meningkatkan 

kesadaran 

2. Memperoleh 

pengetahuan 

3. Belajar dari 

pengalaman 

4. Menemukan 

perspektif baru 

 

Desa Siaga (Y) 

1. Pencegahan 

primer 

2. Pencegahan 

sekunder 

3. Pencegahan 

tersier  

 

Derajat 

reaksi    

(X5) 

Faktor dukungan tokoh 

masyarakat (X3): 

1. Dana 

2. Support  
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Kondisi tiap sub-sistem yang tidak seimbang pada internal dan eksternal komunitas akan 

menjadi tekanan dan ketegangan komunitas yang dikenal dengan stressor. Situasi stress yang 

dialami komunitas akan mempengaruhi derajat reaksi sehingga akan mengganggu garis 

pertahanan normal komunitas, selanjutnya komunitas akan jatuh dalam kondisi rentan. Disisi lain 

yaitu eksternal komunitas terdapat faktor fasilitas kesehatan dan faktor dukungan tokoh 

masyarakat yang akan turut mempengaruhi kondisi stress yang dialami komunitas serta 

pencapaian kesiapsiagaan komunitas dalam mengatasi masalah kesehatan yang menjadi risiko 

kehidupan mereka sebagai wujud desa siaga sebagaimana dicanangkan pemerintah.   

Pada tiap sub-sistem komunitas akan memberikan respon kekuatan sebagai bentuk 

perlawanan terhadap stressor yang dikenal sebagai mekanisme koping komunitas. Dalam proses 

pemberdayaan semestinya seluruh anggota komunitas butuh untuk terlibat dan merawat dirinya 

sendiri ketika mengalami kondisi rentan khususnya upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

Proses pemberdayaan melalui pembelajaran di masyarakat, yang mencakup peningkatan 

kesadaran, memperoleh pengetahuan, belajar dari pengalaman orang lain dan menemukan 

perspektif baru tentang upaya pencegahan diri dan kehidupan. 

Tiap anggota komunitas diharapkan mampu mengenal kekuatan diri, kontrol diri dan 

meningkatkan kemampuan mengelola aktifitas kehidupan sehari dalam upaya pencegahan gawat 

darurat kesehatan akibat stressor (bencana alam). Melalui proses pemberdayaan ini diharapkan 

tiap unsur masyarakat secara bersama-sama membentuk pola koping adaptif terhadap stressor 

akibat bencana sehingga mampu megidentifikasi sendiri kebutuhan komunitasnya berdasarkan 

tingkat kerentanan komunitasnya, yang pada akhirnya mereka dapat menentukan sendiri 

seberapa besar kemampuan, kebutuhan dan bantuan yang diperlukan dalam kondisi wilayah 

rentan bencana. Koping komunitas yang adaptif yang didasarkan pada kebutuhan dan 

keterlibatan anggota komunitas untuk merawat komunitasnya sendiri akan menjadikan mereka 

mencapai kesiapsiagaan dalam merespon stressor yang mungkin muncul lagi. Dalam periode 

jangka panjang diharapakan akan membentuk komunitas yang mandiri untuk mengatasi stressor 

yang ditemui khususnya dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

         Penelitian ini terdiri dari dua tahap, tahap 1 (pertama) merupakan explanatory research 

dengan menggunakan metode observasional analitik, yaitu pendekatan penelitian dimana dalam 

pengumpulan data tanpa dilakukan intervensi pada populasi. Analitik yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini merupakan penjelasan adanya pengaruh antar variable. Penelitian tahap 2 (kedua) 

adalah penelitian Quasi Eksperimen (pretest-postes control group design), yaitu penelitian 

dengan perlakuan (treatments), pengukuran-pengukuran dampak (outcome measures), dan unit-

unit eksperiment. 

3.1.2 Rancangan Penelitian (Populasi Sampling, dan Sampel) 

3.1.2.1 Penelitian Tahap 1 

Desain penelitian tahap pertama ini menggunakan cross sectional, dimana seluruh variable di 

ukur dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian tahap pertama adalah masyarakat di 

Desa/Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta. Besar 

sampel menggunakan rule of the thumb dalam SEM, dengan metode maximum likehood 

memerlukan sampel minimal 153 responden, dengan hitungan sebagai berikut: 

 

 

Pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan peneliti. Besar sampel penelitian tahap 1 untuk masyarakat desa adalah 165 

responden, dengan kiteria sampel responden dewasa tanpa memandang jenis kelamin. Sampel 

penelitian tahap 2 uji coba modul penelitian sebanyak 40 responden, dan uji coba alat ukur 

sebanyak 28 responden yang terdiri dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan 

setempat, dan aparatur desa. Untuk melihat hubungan kausalitas variable observed dengan 

variable laten dianalisis dengan bantuan software Struktural Equation Model (SEM) dengan 

metode alternative Smart Partial Least Square versi 2.0 (Smart PLS,2.0).  

          Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif ini dilakukan 

dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan menghitung frekuensi serta persentase dari aspek 

9 x 17 variabel observed = 153 responden 
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yang diukur. Analisis inferensial digunakan untuk menguji model empiris dan hipotesis yang 

diusulkan dalam penelitian ini. 

3.1.2.2 Penelitian Tahap 2 

       Penelitian tahap kedua dengan Quasy experimental. Tahap kedua adalah melakukan 

pelatihan pada masyarakat berdasarkan kesiapsiagaan masyarakat sesuai dengan level 

kebutuhannya. Pelatihan dilakukan setelah panduan gawat darurat sehari-hari tersusun . Pada 

awal kegiatan akan dilakukan pre test dan setelahnya dilakukan penilaian kembali (post test). 

Analisis perbedaan perilaku pre test dan post test diuji dengan menggunakan uji t-test dan 

membandingkan ke dua mean dengan alha 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil platihan, 

dilakukan revisi panduan dan diakhiri dengan penetapan panduan.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

         Penelitian ini akan di lakukan di Desa/Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem & 

Desa Banyuraden kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta. Lokasi penelitian ini 

dipilih dengan pertimbangan desa tersebut rawan mengalami bencana vulkano karena adanya  

Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dibutuhkan kewaspadaan tinggi dan 

kemampuan masyarakat secara mandiri dalam mengatasi kondisi darurat sehari-hari di desa 

tersebut. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Penelitian 

X1 Faktor Komunitas  

X1.1 Faktor Lingkungan Fisik X1.1.1 Indeks  bahaya lingkungan 

 X1.1.2 Jenis ancaman kesehatan 

X1.2 Pendidikan X1.2.1 Tingkat pendidikan formal 

 X1.2.2 Riwayat pelatihan gawat darurat  

X1.3 Keamanan dan Transportasi X1.3.1 Kemampuan  penanganan gawat 

darurat 

 X1.3.2 Ketersediaan transportasi 

X1.4 Politik dan pemerintahan X1.4.1 Politik 

 X1.4.2 Pemerintahan 

X1.5 Kesehatan & Pelayanan Sosial X1.5.1 Kondisi kesehatan 

 X1.5.2 Pelayanan sosial 

X1.6 Komunikasi  X1.6.1 Jaringan komunikasi siaga bencana 

 X1.6.2 Sumber informasi bencana 

X1.7 Sosial-ekonomi X1.7.1 Kepedulian masyarakat  

 X1.7.2 Pekerjaan 
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  X1.7.3 Pendapatan 

X2 Faktor Fasilitas Kesehatan X2.1 Petugas Kesehatan yang Kompeten 

X2.2 Program siaga bencana 

X2.3 Ketersediaan sarana prasarana 

X3 Dukungan Tokoh Masyarakat X3.1 Dana 

X3.2 Support 

X4 Stres Komunitas X4.1 Ancaman bencana 

X4.2 Keterikatan dengan wilayah 

X4.3 Keterbatasan ekonomi 

X4.4 Trauma masa lalu 

X4.5 Ketidak berdayaan 

X5 Derajat  Reaksi X5.1 Menderita 

X5.2 Trauma 

X5.3 Ancaman kesehatan 

X5.4 Ancaman keamanan 

X5.5 Ketakutan 

X6 Proses Pemberdayaan X6.1 Meningkatkan Kesadaran 

X6.2 Memperoleh Pengetahuan 

X6.3 Belajar dari Pengalaman 

X6.4 Menemukan Perspektif baru 

Y Desa siaga Y1 Pencegahan primer 

Y2 Pencegahan sekunder 

Y3 Pencegahan tersier 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi operasional Pengukuran Skala 

1 Faktor komunitas 

(X1) 

   

2 Faktor lingkungan 

(X1.1) 

   

 Indeks  bahaya 

lingkungan (X1.1.1) 

Kejadian bencana yang pernah 

dialami masyarakat di 

lingkungan tempat tinggalnya 

saat ini 

Kuisioner tertutup 

1. Tinggi; skor ≥ 60% 

2. Rendah: skor < 60 

% 

Ordinal 

 

 

 Jenis ancaman 

kesehatan (X1.1.2) 

Masalah-masalah kesehatan 

yang sering muncul saat atau 

setelah terjadi bencana 

1. Asap beracun 

2. Trauma termal 

3. Trauma 

muskuloskeletal 

Nominal  

3 Faktor pendidikan 

(X1.2) 

   

 Pendidikan formal 

(X1.2.1) 

Pendidikan formal berijasah 

yang telah diikuti seseorang 

selama hidupnya 

1. Tidak sekolah 

2. Pendidikan dasar 

3. SMA 

4. Perguruan tinggi 

Nominal  

 Riwayat pelatihan 

bencana (X1.2.2) 

Pelatihan bencana yang pernah 

diterima/diikuti oleh seseorang 

selama hidupnya 

1. Pernah 

2. Belum pernah 

Nominal  
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No Variabel Definisi operasional Pengukuran Skala 

4 Keamanan dan 

transportasi (X1.3) 

   

        Keamanan (X1.3.1) Kesiapsiagaan lokasi/wilayah 

dan fasilitas pendukung 

sebagai tempat mengamankan 

diri saat tanggap darurat 

bencana 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :  skor  ≥ 80              

Cukup : skor 60%- < 

80               

Kurang: skor < 60               

Ordinal 

 Ketersediaan 

transportasi (X1.3.2) 

Kesiapsiagaan transportasi 

untuk penanganan gawat 

darurat bidang kesehatan 

akibat bencana 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :  ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80% dr 

pernyataan dilakukan 

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan                

Ordinal  

5 Politik dan 

pemerintahan (X1.4) 

   

 Lembaga swadaya 

komunitas (X1.4.1) 

Organisasi mandiri yang 

dibentuk oleh masyarakat yang 

fokus memberikan layanan ke 

gawatdaruratan bidang 

kesehatan 

1. Ada, sebutkan.... 

2. Tidak ada  

Nominal  

 Strategi pencegahan 

dan penanganan 

(X1.4.2) 

Segala upaya yang dilakukan 

untuk pencegahan dan 

penanganan gawat darurat 

sehari-hari akibat bencana  

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

1. Baik:  ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

2. Cukup : 60%- < 80%  

    pernyataan 

dilakukan 

3. Kurang: < 60 % dr 

pernyataan               

Ordinal  

6 Kesehatan (X1.5)    

 Kondisi kesehatan 

(X1.5.1) 

Status kesehatan seseorang 

yang didasarkan pada kondisi 

fisik dan psikis yang bebas 

dari diagnosis penyakit 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :   ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80%   

dr pernyataan 

dilakukan        

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan               

Ordinal  

 Pelayanan Sosial 

(X1.5.2) 

Pelayanan yang diterima 

masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

sosial didasarkan pada kondisi 

Kuisioner 

1. Tinggi; skor ≥ 60% 

2. Rendah: skor < 60 

% 

Ordinal 
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No Variabel Definisi operasional Pengukuran Skala 

fisik dan psikis yang bebas 

dari diagnosis penyakit 

 

6 Komunikasi (X1.6)    

 Jaringan komunikasi 

siaga bencana 

(X1.6.1) 

Segala diskusi yang berkaitan 

kesiapsiagaan bencana 

khusunya pencegahan gawat 

darurat di masyakat 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :   ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80%  

              dr pernyataan 

dilakukan 

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan               

Ordinal  

 Sumber informasi 

bencana (X1.6.2) 

 1. Terstruktur jelas 

2. Tidak terstruktur 

Nominal 

7 Sosial-ekonomi (X1.7)    

 Kepedulian 

masyarakat  (X1.7.1) 

Respon masyarakat terhadap 

upaya penanganan gawat 

darurat 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :   ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80%  

dr pernyataan 

dilakukan 

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan dilakukan         

Ordinal 

 Pekerjaan (X1.7.2) Aktifitas kerja seseorang yang 

menghasilkan pendapatan bagi  

keluarga perbulan 

1. Bekerja 

2. Tidak bekerja 

Nominal  

 Pendapatan  (X1.7.3) Penghasilan yang diperoleh 

keluarga perbulan 

1. < Rp. 2.000.000,- 

2. >Rp. 2.000.000 

Nominal  

8 Faktor fasilitas 

kesehatan (X2) 

Ketersediaan fasilitas 

kesehatan meliputi fisik,  

SDM, dan program puskesmas 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :   ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80% dr 

pernyataan dilakukan          

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan dilakukan           

Ordinal  

9 Faktor dukungan 

Tokoh Masyarakat 

(X3) 

Segala bentuk dukungan dari 

tokoh masyarakat baik dana, 

pemikiran, atau fasilitas 

Kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup 

Dengan kriteria :  

Baik :   ≥ 80 % dr 

pernyataan dilakukan 

Cukup : 60%- < 80%               

Kurang: < 60 % dr 

pernyataan dilakukan          

Ordinal  
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No Variabel Definisi operasional Pengukuran Skala 

10 Stres Komunitas 

(X4) 

Stress yang dialami komunitas 

terkait gawat darurat akibat 

bencana 

1. Ancaman tinggi  

2. Ancaman sedang  

3. Ancaman ringan  

Ordinal  

11 Derajat Reaksi (X5) Reaksi komunitas terhadap 

risiko bencana wilayahnya 

Kuesioner skala likert 

1. Positif ;  ≥ 15 

2. Negatif < 15 

 

Ordinal  

 

12 Pemberdayaan 

masyarakat (X6) 

Kegiatan masyarakat yang 

difokuskan pada proses 

mengikutsertakan secara aktif  

melalui pembelajaran yang 

mencakup peningkatan 

kesadaran, memperoleh 

pengetahuan, belajar dari 

pengalaman orang lain dan 

menemukan perspektif baru 

tentang diri dan kehidupan 

dalam menghadapi risiko krisis 

kesehatan akibat bencana 

Kuesioner skala likert 

1. Tinggi  : > 16 

2. Sedang : 12 - ≤ 16 

3. Rendah ; <12 

Ordinal 

13 Desa Siaga (Y) Kemampuan Desa menghadapi 

suatu bencana 

1. Baik : > 12 

2. Cukup : 9 - ≤ 12 

3. Kurang : < 9 

Ordinal  

 Pencegahan primer 

(Y1) 

Kemampuan masyarakat 

melakukan pencegahan dasar 

terhadap risiko krisis kesehatan 

akibat bencana 

4. Baik  

5. Cukup  

6. Kurang  

Ordinal  

 Pencegahan 

sekunder (Y2) 

Kemampuan masyarakat 

melakukan tindakan perawatan 

dasar saat mengalami krisis 

kesehatan akibat bencana 

1. Baik 

2. Cukup  

3. Kurang  

Ordinal  

 Pencegahan tersier 

(Y3) 

Kemampuan masyarakat 

melakukan tindakan lanjut dan 

rehabilitasi saat mengalami 

krisis kesehatan akibat bencana 

 

1. Baik 

2. Cukup  

3. Kurang  

Ordinal  

 

 

3.4 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

       Pengumpulan data tahap pertama dengan menggunakan bantuan enumerator yang telah 

dilatih untuk cara pengisiannya, pengumpulan data tahap pertama menggunakan kuesioner 

tertutup dan dilakukan secara langsung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan 

data. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Untuk melihat hubungan 

kausalitas variable observed dengan variable laten dianalisis dengan bantuan software Struktural 

Equation Model (SEM).  
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Penelitian tahap dua (2) uji coba modul penelitian, dengan menggunakan uji t-test. Sedangkan 

alat ukur ketahanan desa berbasis “web” dengan bantuan computer disusun setelah tahap pertama 

dilakukan dengan berdasar variabel yang valid membangun model. Selanjutnya alat ukur diuji 

cobakan sebatas kemudahan dan pemahan responden terhadap pengisian alta ukur. 

 

3.5 Kerangka Operasional Penelitian  

      Kerangka operasional penelitian seperti tertulis pada gambar dibawah ini : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

  

Issue strategis & FGD 

Tersusunya Modul 
pencegahan gawat darurat sehari-hari 

berdasar kesiapsiagaan komunitas  

 

Analisis faktor secara empiris 

Menganalisis: 

- Faktor internal dan eksternal komunitas 

- Kemampuan upaya pencegahan, stress komunitas 

& derajat reaksi 

- Kerentanan komunitas, koping mekanisme & 

kesiapsiagaan komunitas 

 

Uji coba modul kesiapsiagaan 

komunitas berdasar kebutuhan 

masyarakat 

 Luaran penelitian: laporan, modul penelitian, 

Tools Ketahanan Desa berbasis “web, sertifikat 

HAKI, publikasi ilmiah  

 

Penelitian Tahap 1 

Penelitian Tahap 2 

 

Tersusunnya Tools Ketahanan 

Desa Terhadap Gawat Darurat 

Sehari-hari berbasis “web 

(localhost) 

UJI COBA TOOLS  

Ketahanan Desa Terhadap 

Gawat Darurat Sehari-hari 
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BAB 4 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian tahap 1 dan tahap 2 secara empiris. Analisis secara 

deskriptif meliputi karakteristik data penelitian dan analisis inferensial dengan pendekatan model 

persamaan struktural dengan Partial Least Square Path Modeling untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antar variabel konstruk penelitian.  

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

        Responden penelitian untuk tahap 1 penyusunan model adalah masyarakat Desa 

/Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta sejumlah 165 

responden sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan peneliti. Lokasi penelitian ini 

dipilih dengan pertimbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Gunung Merapi yang 

aktif dan sering mengalami erupsi sehingga desa tersebut rawan mengalami bencana vulkano. 

Pemilihan Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem karena desa tersebut berada di Kawasan 

Rawan Bencana II (KRB II) Gunung Merapi. Kawasan ini memiliki potensi terlanda aliran 

awan panas, gas beracun, guguran batu (pijar), hujan abu lebat dan aliran lahar, desa ini 

merupakan daerah pegunungan sehingga masyarakat desa tersebut sering mengalami kondisi 

gawat darurat akibat bencana. Desa Hargobinangun terdiri dari sebelas dukuh yaitu Jurang Jero, 

Trojayan, Blembem lor, Ngelo, Blembem kidul, Cepit, Pojok, Kaliwanglu kulon, Kaliwanglu 

wetan, Turgogede, dan Penen. Jarak desa Hargobinangun dari Kantor Propinsi Yogyakarta 

adalah 18 km, dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Pengambilan data dilakukan secara 

langsung, masyarakat mengisi kuesioner yang telah disiapkan dengan bantuan enumerator yang 

telah dilatih.  Pengambilan data tahap 1 dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2020 dengan cara 

mendatangi warga dari rumah kerumah, karena dalam situasi pandemic covid-19 warga tidak 

diperkenankan untuk bergerombol. 

  Sedangkan untuk penyusunan dan uji coba alat ukur ketahanan desa serta uji coba modul 

penelitian dilakukan di Desa Banyuraden berada di bawah lebih jauh dari Gunung Merapi 

merupakan daerah dataran dan terdiri dari 8 perdukuhan. Jarak Desa Banyuraden ke kantor 

Propinsi Yogyakarta 6 km dan bisa ditempuh dengan kendaraan darat. Pengambilan data dan 

uji coba alat ukur ketahanan desa bekerjasama dengan puskesmas dan kepala desa setempat, 

dengan memfasilitasi responden untuk datang ke puskesmas atau balai desa. 
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4.2 Diskripsi Variabel Penelitian 

      Pada bagian ini ditampilkan konstruk data penelitian menurut indikator terukur pada masing-

masing konstruk faktor penelitian. Konstruk faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: 

Faktor Komunitas (X1), Faktor Fasilitas Kesehatan (X2), Dukungan Tokoh Masyarakat (X3), 

Stres Komunitas (X4), Derajat Reaksi (X5), Proses Pemberdayaan (X6), dan Desa Siaga (Y). 

 

4.2.1 Karakteristik Individu 

         Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian di Desa Hargobinangun 

            Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta Bulan Juni-Agustus 2020 (n=165) 

 

No 

 

 Indikator Jumlah 

∑ 

Persentase 

% 

1 Umur 

a. < 20 tahun 

b. 20-60 tahun 

c. > 60 tahun                                                    

 

37 

110 

18 

 

22,4 

66,7 

10,9 

2 Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

 

80 

85 

 

48,5 

51,5 

3 Jumlah Anggota keluarga 

a. ≤ 4 

b. > 4 

 

78 

87 

 

47,3 

52,7 

4 Pendidikan 

a. Tidak Sekolah 

b. Pendidikan Dasar 

c. Pendidikan Menegah 

d. Pendidikan Tinggi 

 

 

1 

44 

72 

48 

 

0,6 

26,7 

43,6 

29,1 

5 Penghasilan 

a. ≤ 2.000.000,- 

b. > 2.000.000,- 

 

 

73 

92 

 

44,3 

55,7 

 

Berdasar tabel diatas mayoritas responden berada di rentang usia 20-60 tahun (66,7%), jenis 

kelamin respon lebih dari separuh (51,5%) adalah perempuan, lebih dari separuh responden  

(52,7%) memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, pendidikan responden terbanyak 

(43,6%) adalah pendidikan menengah, dan lebih dari separuh (55,7%) memiliki penghasilan 

lebih dari Rp. 2.000.000,-. 
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4.2.2 Faktor Komunitas  

         Variabel faktor komunitas terdiri dari faktor lingkungan fisik, pendidikan, keamanan & 

transportasi, politik & pemerintahan, kesehatan & pelayanan sosial, komunikasi, dan sosial-

ekonomi. 

1). Faktor Lingkungan Fisik  

Indikator faktor lingkungan fisik meliputi pernah mengalami bencana alam, pernah mengalami 

situasi gawat darurat sehari-hari, dan pendapat responden ancaman kesehatan jika terjadi gawat 

darurat akibat gunung meletus. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut; 

      Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Faktor Lingkungan Fisik Yang Dialami Masyarakat Desa 

Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

No  Indikator Jumlah 

Ya  (%) Tidak (%) 

1 Pernah mengalami bencana alam 111(67,3) 54 (32,7) 

2 Pernah mengalami gawat darurat sehari-hari 84 (50,9) 81 (49,1) 

3 Ancaman gawat darurat 

akibat gunung meletus 

 Luka robek/patah tulang 72 (43,6) 93 (56,4) 

Gangguan 

pernapasan/batuk/sesak 

111 (67,3) 54 (32,7) 

Iritasi mata 102 (61,8) 63 (38,2) 

Luka bakar 93 (56,4) 72 (43,6) 

Maag / diare  72 (43,6) 93 (56,4) 

Gangguan psikologis 

(Stress / panik) 

133 (80,6) 32 (19,4) 

 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat mayoritas renspon (67,3%) pernah mengalami bencana alam, dan 

separuh responden pernah mengalami gawat darurat sehari-hari. Ancaman gawat darurat akibat 

gunung meletus hampir semua responden (80,6%) mengalami gangguan stress/panik, dan 

mayoritas (67,3%) mengalami gangguan pernapasan/batuk/sesak, dan iritasi mata (61,8%). 

 

2)  Faktor Komunitas  

Indikator faktor komunitas meliputi keamanan & transportasi, politik & pemerintahan, kesehatan 

& pelayanan sosial, komunikasi, sosial ekonomi. Dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Faktor Komunitas Terhadap Upaya Pencegahan Gawat Darurat sehari-hari 

               di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020 (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Keamanan & Transportasi 100 60,6 56 33,9 9 5,5 

2 Politik & Pemerintahan 43 26,1 96 58,2 26 15,7 

3 Kesehatan & pelayanan sosial 52 31,5 87 52,7 26 15,8 

4 Komunikasi 35 21,2 109 66,1 21 12,7 

5 Sosial ekonomi 57 34,5 96 58,2 12 7,3 

 

Berdasar tabel 4.3 dapat diperoleh informasi mayoritas menyatakan faktor keamanan dan 

transportasi adalah baik (60,6%), sedangkan untuk faktor politik dan pemerintahan, kesehatan 

dan pelayanan sosial, komunikasi serta sosial ekonomi mayoritas responden menyatakan cukup. 

 

4.2.3 Faktor Fasilitas kesehatan 

Indikator variabel faktor fasilitas kesehatan meliputi ketersediaan tenaga kesehatan yang 

kompeten, program pencegahan gawat darurat sehari-hari, ketersediaan sarana prasarana            

pelayanan kesehatan. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4  Faktor Fasilitas Kesehatan  dalam Upaya Pencegahan gawat Darurat Sehari - Hari di 

Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Ketersediaan tenaga kesehatan 

yang kompeten 

30 18,2 108 65,4 27 16,4 

2 Program Pencegahan Gawat 

Darurat Sehari-hari 

15 9,1 84 50,9 66 40 

3 Sarana dan Prasarana 

Pelayanan Kesehatan 

15 9,1 120 72,7 30 18,2 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat mayoritas responden menyatakan ketersediaan tenaga kesehatan yang 

kompeten dan sarana prasarana  pelayanan kesehatan adalah cukup (72,7%), sedangkan separuh 

dari responden (50,9 %) menyatakan program pencegahan gawat darurat katagori cukup. 

4.2.4 Dukungan Tokoh Masyarakat 
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Indikator dukungan masyarakat meliputi dana dan support tokoh masyarakat terhadap upaya 

pencegahan gawat darurat sehari-hari. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Dukungan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gawat Darurat Sehari Hari    

di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020 (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Dana  27 16,4 129 78,2 9 5,4 

2 Support 20 12,1 139 84,2 6 3,7 

 

Berdasar tabel 4.5 diperoleh informasi sebagian besar responden (84,2 %) menyatakan dukungan 

masyarakat dalam bentuk support adalah cukup, dan dukungan dana dalam katagori cukup 

(78,2%). 

 

4.2.5 Stress Komunitas 

Indikator stress komunitas meliputi ancaman bencana, keterikatan dengan wilayah, keterbatasan 

ekonomi, trauma masa lalu, ketidak berdayaan. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.6 Faktor Stress Yang Mempengaruhi Masyarakat Akibat Bencana Atau Situasi Gawat    

Darurat Yang Pernah Dialami di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

No Indikator Katagori 

Tinggi Sedang  Rendah  

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Ancaman bencana 6 3,64 15 9,09 144 87,3 

2 Keterikatan dengan wilayah 72 43,64 57 34,5 36 21,8 

3 Keterbatasan ekonomi 57 34,5 36 21,8 72 43,6 

4 Trauma masa lalu 45 27,3 30 18,2 90 54,5 

5 Ketidak berdayaan 36 21,8 63 38,2 66 40 

 

Berdasar tabel 4.6 dapat dilihat sebagian besar masyarakat menyatakan ancaman bencana dalam 

katagori rendah (87,3%), sedangkan keterikatan dengan wilayah hampir separuh menyatakan 

tinggi (43,64%).  

 

4.2.6 Derajat Reaksi 
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        Indikator derajat reaksi akibat stress komunitas yang dialami meliputi; adanya perasaan 

menderita, trauma, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, dan ketakutan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

  Tabel 4.7 Reaksi Masyarakat Akibat Stress Yang Dialami Karena Bencana Atau Situasi 

Gawat Darurat Di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020 (n=165)  

No Indikator Katagori 

Positif Negatif 

∑ % ∑ % 

1 Menderita 34 20,6 131 79,4 

2 

3 

Trauma 36 21,8 129 78,2 

Ancaman kesehatan 21 12,7 144 87,3 

4 Ancaman keamanan 15 9,1 150 90,9 

5 Ketakutan 18 10,9 147 89,1 

 

Berdasar tabel 4.7 dapat diperoleh informasi hampir semua responden memiliki reaksi negative 

terhadap ancaman keamanan (90,9%), sebagian besar bereaksi negative untuk ketakutan (89,1%) 

dan ancaman kesehatan (87,3%). 

 

4.2.7 Proses Pemberdayaan 

Indikator proses pemberdayaan meliputi; meningkatkan kesadaran, memperoleh pengetahuan, 

belajar dari pengalaman, dan menemukan perspektif baru. Proses pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 4.8 Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari  

               Di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Meningkatkan kesadaran 103 62,4 22 13,3 40 24,3 

2 Memperoleh pengetahuan 94 57 49 29,7 22 13,3 

3 Belajar dari pengalaman 95 57,6 50 30,3 20 12,1 

4 Menemukan perspektif baru 87 52,7 64 38,8 14 8,5 

 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat proses pemberdayaan katagori baik pada tingkat meningkatkan 

kesadaran (62,4%), sedangkan menemukan perpektif baru (52,7%). 
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4.2.8 Desa Siaga 

Indikator desa siaga meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan 

tersier. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 4.9 Tingkat Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari Dalam Pengembangan  Desa Siaga 

di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta Bulan 

Juni-Agustus 2020 (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Pencegahan primer 115 69,7 28 17 22 13,3 

2 Pencegahan sekunder 52 31,5 62 37,6 51 30,9 

3 Pencegahan tersier 80 48,5 41 24,8 44 26,7 

       Berdasar tabel 4.9 diperoleh informasi kondisi pengembangan desa siaga dalam upaya 

pencegahan gawat darurat sehari-hari di Desa Pakem katagori baik pada tingkat pencegahan 

primer (69,7%). 

 

4.3 Analisis Model Persamaan Struktural Pemodelan Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Siaga Terhadap Upaya Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari 

       Teknis analisis data penelitian menggunakan SEM-PLS. Pengujian yang dilakukan yaitu 

pengujian model pengukuran (outer model) dan pengujian model struktural (inner model). 

Pengujian model pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa indikator yang mengukur 

variabel laten adalah valid dan reliabel. Pengujian model struktural mengetahui signifikansi 

hubungan diantara faktor eksogen terhadap endogen, sehingga akan didapatkan model yang 

tepat. 

4.3.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)  

 Model pengukuran (outer model) dianalisis dengan melakukan pengujian validitas 

konstrak dan reliabilitas konstrak. Tujuan uji validitas konstrak adalah mengetahui apakah 

indikator valid dalam menjelaskan variabel latennya. Tujuan reliabilitas konstrak adalah menguji 

kehandalan variabel laten. Pengujian validitas konstrak dengan melakukan uji konvergen 

validitas, uji diskriminan dan uji pengaruh signifikansi indikator.  Hasil uji konvergen validitas 

dengan melihat nilai loading faktor dari indikator ke variabel laten dan uji pengaruh signifikansi 

indikator dijelaskan pada tabel 4.10 sebagai berikut:                                 



51 
 

 

 

 
 

          Tabel 4.10  Hasil Uji Konvergen Validitas Konstrak.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

No Variabel Laten Indikator Uji Konvergen Validitas 

Nilai Loading (𝜆) 

 

Keterangan 

1. Faktor Komunitas 

(X1) 

X1.1 Faktor Lingkungan 

Fisik 

-0.258 Tidak Valid 

X1.2 Pendidikan 0.190 Tidak Valid 

X1.3 Keamanan dan 

Transportasi 

0.817 Valid 

 

X1.4 Politik dan 

pemerintahan 

0.674 Valid 

 

X1.5 Kesehatan & 

Pelayanan Sosial 

0.583 Valid 

 

X1.6 Komunikasi 
0.854 Valid 

 

X1.7 Sosial-ekonomi 0.400 Tidak Valid 

2. Faktor Fasilitas 

Kesehatan ( X2) 

X2.1 Jumlah petugas 

Kesehatan 

0.865 Valid 

 

X2.2 Program siaga 

bencana 

0.794 Valid 

 

X2.3 Ketersediaan sarana 

prasarana 

0.857 Valid 

 

3. Dukungan Tokoh 

Masyarakat ( X3) 

X3.1 Dana 0.170 Tidak Valid 

X3.2 Support 0.938 Valid 

4. Stres Komunitas  

( X4) 

4.1 Ancaman bencana 0.467 Tidak Valid 

4.2 Keterikatan wilayah 0.701 Valid 

  4.3 Keterbatasan ekonomi 0.818 Valid 

  4.4 Trauma masa lalu 0.841 Valid 

  4.5 Ketidak berdayaan 0.568 Valid 

5 Derajat  Reaksi 

 ( X5) 

5.1 Menderita 0.460 Tidak Valid 

5.2 Trauma 0.735 Valid 

5.3 Ancaman Kesehatan 0.755 Valid 

5.4 Ancaman Keamanan 0.608 Valid 

5.5 Ketakutan 0.370 Tidak Valid 

6 Proses 

Pemberdayaan  

( X6) 

X6.1 Meningkatkan 

Kesadaran 

0.751 Valid 

 

X6.2 Memperoleh 

Pengetahuan 

0.573 Valid 

 

X6.3 Belajar dari 

Pengalaman 

0.635 Valid 

 

X6.4 Menemukan 

Perspektif baru 

0.640 Valid 

 

7 Desa siaga ( Y) Y1 Pencegahan primer 0.738 Valid 

Y2 Pencegahan sekunder 0.859 Valid 

Y3 Pencegahan tersier 0.518 Valid 
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Tabel 4.10  diatas diketahui bahwa hasil pengujian konvergen validitas menjelaskan bahwa 

variabel dikatakan valid dan reabel secara konstrak apabila mempunyai nilai loading faktor lebih 

besar atau sama dari indikator 0,5 dan semua indikator signifikan untuk mengukur variabel 

faktornya (T-statistik lebih dari 1,96). Kesimpulan dari analisis adalah Faktor Komunitas untuk 

indikator faktor lingkungan (X1.1), pendidikan (X1.2), sosial-ekonomi( X1.7), Faktor Dukungan 

Masyarakat indikator dana (X3.1), Faktor Stres Masyarakat indikator ancaman bencana (X4.1), 

Faktor Derajat Reaksi indikator Penderitaan ( X5.1), ketakutan (X5.5) tidak valid karena nilai 

loading faktor kurang dari 0,5. Sedangkan variabel Faktor Komunitas untuk indikator keamanan 

dan transportasi (X1.3), politik dan pemerintahan ( X1.4), kesehatan & pelayanan sosial (X1.5), 

komunikasi (X1.6), Faktor Fasilitas Kesehatan(X2) indikator jumlah petugas (X2.1), program 

siaga bencana (X2.2), ketersediaan sarana (X2.3), Faktor (X3) Dukungan Tokoh Masyarakat  

indikator support (X3.2), Faktor (X4) Stres Komunitas indikator keterikatan wilayah (X4.2), 

keterbatasan ekonomi (X4.3), trauma masa lalu (X4.4), ketidak berdayaan (X4.5), Faktor (X5) 

Derajat  Reaksi indikator trauma, ancaman kesehatan, ancaman keamanan (X5.4), Faktor(X6) 

Proses Pemberdayaan indikator meningkatkan kesadaran (X6.1), memperoleh pengetahuan 

(X6.2), belajar dari pengalaman (X6.3), menemukan perspektif baru (X6.4), variabel (Y) Desa 

siaga dengan indikator pencegahan primer (Y1), pencegahan sekunder (Y2), pencegahan tersier 

(Y3) memiliki nilai loading faktor > 0,5  yang berarti valid mengukur variabel latennya dan 

menunjukkan kriteria kebaikan dari suatu model pengukuran (outer model).  
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OUTER MODEL AWAL 
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Setelah data yang tidak valid di exrasi maka diperoleh gambaran outer model valid sebagai 

berikut; 

 

               Gambar 3. Outer Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gawat darurat 

sehari-hari sebagai upaya Pengembangan Desa Siaga 

 

 

        Dapat dilihat bahwa model memiliki nilai outer loading yang lebih besar dari 0,5. Sehingga 

seluruh indikator termasuk dari konstrak dari masing – masing variabel telah memenuhi validitas 

konvergen atau memiliki konstraks yang baik.  
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        Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Konstrak (Composite Reliability And Validity) 

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Derajat reaksi    (X5) 0.651 0.645 0.812 0.591 

Desa Siaga (Y) 0.567 0.578 0.822 0.698 

Faktor Komunitas (X1) 0.748 0.875 0.824 0.546 

Faktor dukungan tokoh masyarakat (X3) 1.000 1.000 1.000 1.000 

Faktor fasilitas kesehatan (X2) 0.791 0.815 0.877 0.703 

Proses Pemberdayaan (X6) 0.449 0.889 0.739 0.606 

Stress komunitas (X4) 0.760 0.782 0.847 0.582 

 

Tabel menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,5 artinya 

model memiliki reliabilitas yang baik. 

Hasil perhitungan validitas konstrak dengan menggunakan nilai AVE diperoleh hasil bahwa nilai 

AVE dari seluruh variabel mmeilikin nilai yang lebih besar dari 0,5. Sehingga validitas konstrak 

pada seluruh variabel pada model memiliki kontraks yang baik. 

 

4.3.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)  

 Analisis model struktural dilakukan untuk menguji pengaruh antara faktor eksogen terhadap 

faktor endogen. Nilai yang digunakan sebagai acuan adalah nilai T-tabel (109; 0,025=1,96). 

Faktor eksogen berpengaruh terhadap faktor endogen apabila nilai T-statistik lebih besar dari 

nilai tabel dengan toleransi kesalahan (α) = 0,05.  Hasil pengujian signifikansi pengaruh 

selengkapnya dijelaskan pada tabel 4.12 sebagai berikut: 
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      Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Pada Model Struktural (Inner Model)  

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Keteran

gan 

Faktor Komunitas (X1) -> 

Stress komunitas (X4) 

 

-0.244 -0.258 0.086 2.839 0.005 valid 

Faktor fasilitas kesehatan (X2) 

-> Stress komunitas (X4) 

 

-0.225 -0.230 0.077 2.906 0.004 valid 

Faktor dukungan tokoh 

masyarakat (X3) -> Stress 

komunitas (X4) 

 

0.005 0.012 0.067 0.081 0.936 
Tidak 

valid 

Stress komunitas (X4) -> 

Derajat reaksi    (X5) 

 

0.485 0.493 0.057 8.548 0.000 valid 

Derajat reaksi    (X5) -> Proses 

Pemberdayaan (X6) 

 

-0.282 -0.278 0.108 2.606 0.009 valid 

Stress komunitas (X4) -> 

Proses Pemberdayaan (X6) 

 

0.321 0.329 0.145 2.218 0.027 valid 

Proses Pemberdayaan (X6) -> 

Desa Siaga (Y) 

 

0.301 0.317 0.085 3.537 0.000 valid 

         

Berdasarkan Table di atas maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a. Besarnya koefisien estimate faktor komunitas terhadap stress komunitas adalah -0.244 

Koefisien tersebut bertanda negatif yang apabila semakin rendah faktor komunitas maka 

semakin tinggi Stress komunitas. Dan sebaliknya semakin tinggi faktor komunitas maka 

semakin rendah stress komunitas. Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai signifikansi 

0,005 (p < 0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan faktor komunitas terhadap stress 

komunitas. 

b. Besarnya koefisien estimate faktor fasilitas     kesehatan terhadap stress komunitas  adalah 

-0.225. Koefisien tersebut bertanda negative yang apabila semakin rendah faktor fasilitas 

kesehatan maka semakin tinggi stress komunitas. Dan sebaliknya semakin tinggi faktor 

fasilitas kesehatan maka semakin rendah stress komunitas. Berdasarkan nilai t hitung 

diperoleh nilai signifikansi 0,004 (p < 0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan faktor 

fasilitas kesehatan dengan stress komunitas. 
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c. Besarnya koefisien estimate faktor dukungan tokoh masyarakat terhadap stress komunitas 

adalah 0.005. Koefisien tersebut bertanda positif yang apabila semakin tinggi faktor 

dukungan tokoh masyarakat maka semakin rendah stress komunitas. Dan sebaliknya 

semakin rendah faktor dukungan tokoh masyarakat maka semakin tinggi  stress komunitas. 

Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai signifikansi 0,936 (p > 0,05) sehingga tidak ada 

pengaruh yang signifikan faktor dukungan tokoh masyarakat terhadap stress komunitas. 

d. Besarnya koefisien estimate stress komunitas terhadap derajat reaksi adalah 0.485. 

Koefisien tersebut bertanda positif yang apabila semakin tinggi stress komunitaas maka 

semakin tinggi pula derajat reaksi. Dan sebaliknya semakin rendah stress komunitas maka 

semakin rendah pula derajat reaksi. Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai signifikansi 

0,000 (p < 0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan stress komunitas terhadap derajat 

reaksi. 

e. Besarnya koefisien estimate derajat reaksi terhadap proses pemberdayaan adalah -0.282 

Koefisien tersebut bertanda negative yang apabila semakin rendah derajat reaksi maka 

semakin tinggi proses pemberdayaan. Dan sebaliknya semakin tinggi derajat reaksi maka 

semakin rendah pula proses pemberdayaan. Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai 

signifikansi 0,009 (p < 0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan derajat reaksi terhadap 

proses pemberdayaan. 

f. Besarnya koefisien estimate stress komunitas terhadap proses pemberdayaan adalah 0.321. 

Koefisien tersebut bertanda positif yang apabila semakin tinggi stress komunitas maka 

semakin rendah proses pemberdayaan. Dan sebaliknya semakin rendah stress komunitas 

maka semakin tinggi proses pemberdayaan. Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai 

signifikansi 0.027 (p < 0.05) sehingga ada pengaruh signifikan stress komunitas terhadap 

proses pemberdayaan. 

g. Besarnya koefisien estimate proses pemberdayaan terhadap desa siaga adalah 0.301. 

Koefisien tersebut bertanda positif yang apabila semakin ditingkatkan proses 

pemberdayaan maka semakin tinggi kemampuan desa siaga. Dan sebaliknya semakin 

rendah proses pemberdayaan maka semakin rendah pula kemampuan desa siaga. 

Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) sehingga ada 

pengaruh yang signifikan proses pemberdayaan terhadap kemampuan desa siaga. 
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Nilai pengaruh koefisien parameter jalur (path coefficient) pada tabel 4.12 didapatkan pengaruh 

langsung (direct effect) dan pengaruh tidak langsung (indirect effect). Gambaran jalur pengaruh 

variabel laten eksogen ke endogen dalam diagram jalur model dapat dijelaskan pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Jalur dan Koefisien Parameter Jalur Model Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Pencegahan Gawat darurat sehari-hari sebagai upaya Pengembangan Desa Siaga 

 

 

 

INNER MODEL 
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4.3.3 Pengujian Goodness of Fit (GoF) 

 Sedangkan analisa inner model/analisa struktural model dilakukan untuk memastikan 

bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Evaluasi inner model dapat dilihat dari 

beberapa indikator yang meliputi: 

1. Koefisien determinasi (R2)  

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang 

merupakan uji goodness-fit model. Pengujian inner model dapat dilihat dari nilai R-square 

pada persamaan antar variabel latent.  Nilai R2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen 

(independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat). 

                           Tabel 4.13 Koefisien Determinasi R Square 

  R Square R Square Adjusted 

Derajat reaksi    (X5) 0.235 0.230 

Desa Siaga (Y) 0.091 0.085 

Proses Pemberdayaan (X6) 0.095 0.083 

Stress komunitas (X4) 0.145 0.129 

        

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang 

merupakan uji goodness-fit model. Pengujian inner model dapat dilihat dari nilai R-square 

pada persamaan antar variabel latent.  Nilai R2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen 

(independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat) 

2. Goodness of Fit Index (GoF)  

Yang terakhir adalah dengan mencari nilai Goodness of Fit (GoF). Berbeda dengan CBSEM, 

untuk nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual. Rumusnya adalah : 

  

Menurut Tenenhau (2004), nilai GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 0,38. 

Hasil perhitungan nilai rata – rata AVE adalah 0.680, sedangkan rata – rata R2 adalah 0.125 

Sehingga nilai GoF adalah GOF = √0.680𝑥0.125  = 0,29 (GOF MEDIUM)  
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4.4 Hasil Diskusi  

       Setelah data tahap 1 terkumpul selanjutnya dianalisis dan dirumuskan issue strategis yang 

terkait dengan hasil penelitian dan dilakukan Focus Group Dissustion (FGD). Diskusi pakar 

dengan menggunakan Focus Group Disscustion (FGD). Peserta FGD berasal dari  dua desa yaitu 

Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem dan Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten 

Sleman Yogyakarta pada tanggal 15 & 16 September 2020 melalui telepon dan wa web 

dikarenakan kondisi pandemi dan kesibukan peserta FGD. Peserta FGD sejumlah 10 orang yang 

terdiri dari unsur Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), Aparatur Desa/pemerintahan, Satgas 

bencana, dan Tokoh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Kepala Desa Pakem 

2. Kepala Puskesmas Pakem 

3. Kepala Desa Banyuraden 

4. Kepala Puskesmas Gamping 

5. Pemegang program bencana (2 orang) 

6. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Desa 

7. Ketua PKK Desa Banyuraden 

8. Tokoh Masyarakat (2 orang) 

4.4.1 Issue Strategis 

Berdasar analisis data tahap 1 dapat dirumuskan issue strategis sebagai berikut: 

                        Tabel 4.14 Isuue Strategis Hasil Penelitian  

Variable  Data  Issue strategist  

 

Faktor Komunitas Ada pengaruh faktor 

keamanan dan transportasi, 

poltik dan pemerintahan, 

kesehatan & pelayanan 

sosial, serta komunikasi 

terhadap stress komunitas 

- Masyarakat merasa tidak aman, karena 

tidak tahu tindakan apa yang harus 

dilakukan jika ada situasi gawat 

darurat sehari-hari yang terjadi. 

-  Ketersediaan transportasi / siap 

sewaktu waktu jika  terjadi gawat 

darurat sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat 

- Perlu diadakan lembaga khusus untuk 

pengangan gawat darurat di desa 

- Masyarakat berharap kesehatannya 

selalu baik, dan sejahtera 

- Perlu adanya jaringan komunikasi 

siaga bencana/gawat darurat 
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Faktor Fasilitas 

Kesehatan 

Ada pengaruh jumlah 

petugas kesehatan, program 

siaga bencana dan 

ketersediaan sarana 

prasarana terhadap stress 

komunitas 

- Jumlah tenaga kesehatan masih dirasa 

kurang oleh masyaakat 

- Program gawat darurat sehari-hari 

belum maksimal 

- Ketersediaan sarana prasarana untuk 

gawat darurat sehari-hari masih belum 

maksimal. 

 

Faktor Dukungan 

Tokoh 

Masyarakat 

Ada pengaruh support dari 

tokoh masyarakat terhadap 

stress komunitas 

- Support dari tokoh masyarakat sangat 

diharapkan oleh masyarakat 

dibandingkan dengan dana. 

- Support tokoh masyarakat akan 

memberikan kenyamanan dan 

keamanan bagi masyarakat sehingga 

mengurangi stress komunitas 

 

Stress komunitas Ada pengaruh keterikatan 

wilayah, keterbatasan 

ekonomi, trauma masa lalu 

dan ketidak berdayaan  

terhadap derajat reaksi 

- Masyarakat memiliki ikatan yang kuat 

terhadap wilayahnya sehingga lokasi 

gunung berapi bukan merupakan 

ancaman 

- Keterbatasan ekonomi, trauma masa 

lalu dan ketidak berdayaan merupakan 

dasar perilaku masyarakat dalam 

menghadapi situasi gawat darurat 

Derajat Reaksi Ada pengaruh faktor 

trauma, ancaman kesehatan, 

ancaman keamanan 

terhadap proses 

pemberdayaan 

- Adanya trauma, ancaman kesehatan, 

ancaman keamanan akan 

mempengaruhi proses pemberdayaan 

Proses 

Pemberdayaan 

Ada pengaruh proses 

pemberdayaan terhadap 

kemampuan Desa Siaga 

 

- Pemberdayaan masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan 

desa siaga 

 

4.4.2 Focus Group Disscustion (FGD) 

        Berdasarkan hasil issue strategis selanjutnya disusun panduan untuk pelaksanaan FGD, 

panduan FGD berisi 8 (delapan) pertanyaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari, ketersediaan program yang ada di desa untuk 

pencegahan gawat darurat sehari-hari, serta upaya yang harus dilakukan demi pengembangan 

desa siaga.  Hasil Focus Group Disscustion (FGD) adalah sebagai berikut:  
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        Tabel 4.15 Hasil Focus Group Disscustion  

No Issue strategist Data / 

Kemungkinan 

Penyebab 

Hasil  Diskusi Telaah Peneliti 

1 - Masyarakat 

merasa tidak 

aman, karena 

tidak tahu 

tindakan apa 

yang harus 

dilakukan jika 

ada situasi gawat 

darurat sehari-

hari yang terjadi. 

- Ketersediaan 

transportasi yang 

siap sedia 

dibutuhkan 

masyarakat 

- Perlu Lembaga 

khusus yang 

menangani 

gawat darurat 

sehari-hari, 

termasuk 

pemberian 

informasi dan 

koordianasi jika 

situasi gawat 

darurat terjadi 

 

Mayoritas 

masyarakat 

tidak bisa 

melakukan 

pertolongan 

pertama gawat 

darurat sehari-

hari. 
 

1. Hampir semua desa di 

Sleman merupakan Desa 

Tangguh Bencana 

(Destana), beberapa 

sudah memiliki Tim Sibat 

(Tim Siaga Bencana 

Berbasis Masyarakat). 

Sekolah Siaga Bencana. 

2. Belum ada program 

spesifik tentang gawat 

darurat sehari-hari 

3. Hingga saat ini belum 

pernah ada program 

pelatihan khusus 

penanganan gawat darurat 

sehari-hari bagi 

masyarakat termasuk 

aparatur desa. 

4. Dalam memberikan 

pertolongan pertama 

masyarakat berpedoman 

pada kebiasaan yang ada. 

 

1.  Belum ada 

program  

pencegahan gawat 

darurat sehari hari 

yang terintegrasi 

dalam program 

desa siaga bencana. 

2. Meningkatkan 

program-program 

desa siaga secara 

jelas, dan kontinue 

untuk memberikan 

pelatihan kepada 

masyarakat serta 

memberikan 

informasi yang 

jelas terkait 

penanganan jika 

situasi gawat daruat 

sehari-hari terjadi 

 

2 - Jumlah tenaga 

kesehatan masih 

dirasa kurang 

oleh masyaakat, 

dan pogram 

gawat darurat 

sehari-hari 

belum maksimal 

dilakukan 

- Ketersediaan 

sarana prasarana 

untuk gawat 

darurat sehari-

hari masih belum 

maksimal. 

 

Mayoritas 

masyarakat 

menyatakan 

jumlah tenaga 

kesehatan dan 

sarana 

prasarana 

masih kurang, 

sehingga 

program gawat 

darurat belum 

bisa 

dilaksanakan 

- Program upaya 

pencegahan gawat 

darurat sehari-hari 

memang belum ada, 

karena puskesmas 

merasa itu ada di 

program 

Penanggulangan 

Bencana Desa 

- Di program 

penanggulangan 

bencana desa ada 

beberapa program 

pertolongan pertama 

saat bencana, jadi 

belum fokus untuk 

1. Perlu ada 

kejelasan program 

pencegahan gawat 

darurat sehari-hari 

terintegrasi di 

program 

puskesmas. 

2. Puskesmas 

memberikan 

pendidikan 

kesehatan kepada 

masyarakat 

termasuk upaya 

pencegahan gawat 

darurat sehari-hari 

secara kontinyu 
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upaya pencegahan 

gawat darurat 

sehari-hari 

- Sampai saat ini 

belum ada panduan 

gawat darurat 

sehari-hari untuk 

masyarakat. 

- Masyarakat 

memberikan 

pertolongan pertama 

pada situasi gawat 

darurat berdasarkan 

pengalaman atau 

kebiasaan yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

dan 

berkesinambungan 

3 Support tokoh 

masyarakat akan 

memberikan 

kenyamanan dan 

keamanan bagi 

masyarakat 

sehingga 

mengurangi stress 

komunitas 

 

Mayoritas 

masyarakat 

merasa support 

tokoh 

masyarakat 

sangat 

dibutuhkan 

- Tokoh masyarakat 

memiliki peran yang 

besar dalam 

memberikan contoh 

dan petuah kepada 

masyarakat, dan 

masyarakat sangat 

patuh apa yang 

dikatakan tokoh 

masyarakat 

- Peran tokoh 

masyarakat untuk 

upaya pencegahan 

gawat darurat 

sehari-hari cukup 

penting khususnya 

dalam 

mempengaruhi 

masyarakat 

Perlu melibatkan 

secara aktif tokoh 

masyarakat untuk 

upaya pencegahan 

gawat darurat 

sehari-hari misal 

melalui kegiatan 

PKK, Pengajian 

atau kegiatan lain 

4 - Masyarakat 

memiliki ikatan 

yang kuat 

terhadap 

wilayahnya 

sehingga lokasi 

gunung berapi 

bukan 

merupakan 

ancaman. 

Stress 

komunitas 

memiliki 

hubungan yang 

kuat dengan 

pemberdayaan 

- Penanggulangan 

bencana diarahkan 

pada pengurangan 

risiko bencana yang 

terintegrasi dalam 

setiap dimensi 

pembangunan 

- Penyiapan 

sumberdaya yang 

memadai dalam 

rangka 

Masyakat perlu 

diberdayakan 

dalam upaya 

melindungi diri 

sendiri dan 

keluarga dalam 

upaya pencegahan 

gawat darurat 

sehari-hari, melalui 

pemberian 

informasi, 
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- Keterbatasan 

ekonomi, trauma 

masa lalu dan 

ketidak 

berdayaan 

merupakan dasar 

perilaku 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

situasi gawat 

darurat 

kesiapsiagaan untuk 

menghadapi 

bencana 

pelatihan 

penanganan gawat 

darurat sehari-hari 

secara kontinyu 

dan 

berkesinambungan 

 

4.4.3 Pengembagan Model 

Setelah penelitian tahap 1 dan hasil FGD selanjutnya diperoleh bagan pengembangan model 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan 

Gawat Darurat Sehari-hari Pada Program Desa Siaga Daerah Bencana Gunung 

Berapi. 

                

Faktor komunitas (X1): 

1. Keamanan & transportasi  

2. Politik & pemerintahan  

3. Kesehatan & pelayanan 

sosial  

4. Komunikasi  

Faktor fasilitas kesehatan (X2): 

1. Jumlah petugas kesehatan 

2. Program siaga bencana 

3. Ketersediaan sarana-prasarana 

Stress 

Komunitas 

(X4) 

 

 

Proses 

Pemberdayaan 

(X6) 
Desa Siaga 

(Y) 

 

Derajat Reaksi    

(X5) 

Faktor dukungan tokoh 

masyarakat (X3): 

 

 

2.839 

2.906 

2.218 

2.606 

3.537 8.548 
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        Dari gambar 4.3 dapat dilihat faktor komunitas, dan faktor fasilitas kesehatan memiliki 

pengaruh signifikan terhdap stress komunitas. Faktor dukungan tokoh masyarakat tidak ada 

pengaruh terhadap stress komunitas. Tetapi dari hasil Focus Group Disscustion (FGD) peran 

tokoh masyarakat masih dirasa perlu untuk pelaksanaan program-program kesehatan, khususnya 

dalam hal pemberian support atau motivasi pada masyarakat. Stress komunitas berpengaruh 

signifikan terhadap derajat reaksi masyarakat, apabila masyarakat memiliki stress yang tinggi 

maka derajat reaksinya akan negative, dengan sendirinya akan mempengaruhi proses 

pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap 

ketahanan desa, khususnya dalam pengembangan desa siaga pada daerah rawan bencana gunung 

berapi. 

       Berdasar hasil analisis tahap 1 dan Focus Group Disscustion (FGD) dengan 

mempertimbangkan pendapat pakar, maka perlu disusun modul penelitian gawat darurat sehari-

hari untuk masyarakat rawan bencana gunung berapi. Karena hingga saat ini belum ada modul 

pelatihan gawat darurat sehari-hari, sehingga belum ada pedoman dasar untuk melatih 

masyarakat. Dari hasil penelitian tahap satu  juga diperoleh informasi ancaman gawat darurat 

sehari-hari yang sering terjadi akibat gunung meletus adalah; luka robek, patah tulang, gangguan 

pernapasan, iritasi mata, luka bakar, maag, diare, dan gangguan psikologis stress/panik. Karena 

belum pernah ada pelatihan untuk penanganan gawat darurat sehari-hari maka masyarakat dalam 

memberikan pertolongan pertama hanya berdasar pengalaman, atau kebiasaan yang ada di 

masyarakat. Dengan tersusunnya modul penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif  

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan gawat darurat sehari-hari 

sehingga masyarakat mampu untuk menolong diri sendiri, keluarga dan orang disekitarnya. 

Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam upaya pencegahan 

gawat darurat sehari-hari dengan sendirinya pengembangan desa siaga bisa meningkat. 

        

4.5 Hasil Penelitian Tahap 2 

4.5.1 Hasil Uji Coba Modul Penelitian 

      Setelah modul penelitian tersusun, berdasar hasil penelitian tahap 1, selanjutnya dilakukan 

uji coba modul penelitian kepada masyarakat Kabupaten Sleman Yogyakarta sebanyak 40 orang. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pre tes untuk mengukur pengetahuan responden awal, 

selanjutnya diberikan pelatihan berdasarkan modul penenlitian yang disusun, pada akhir kegiatan 
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dilakukan post tes. Hasil pre dan pos tes diuji untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah 

dilakukan pelatihan dengan uji T-test dengan hasil 0.000 yang berarti ada perbedaan antara 

sebelum dan sesudah diberi pelatihan, nilai p value <0,05.  

Tabel 4.16 Hasil Uji Paired T-test Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Sleman Setelah diberi 

Pelatihan Gawat Darurat Sehari-Hari, Oktober 2020 (n=40) 

Pengetahuan Gawat Darurat Sehari-hari) Mean  Std.Deviation 

Pre-test 

Pos-test 

5.075 1.269 

8.775 0.832 

Sig (2-tailed)= p value 0,000 

 

Hasil masukan responden pelatihan, semua responden mengatakan senang dengan adanya 

pelatihan aplikasi modul penelitian. Modul penenlitian sudah cukup jelas dan bisa memberikan 

informasi serta pengetahuan untuk upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari, hanya perlu 

ditambahi gambar-gambar contoh tindakan agar lebih mudah dipahami. 

 

4.5.2 Sistem Informasi Alat Ukur Ketahanan Desa Upaya Pencegahan Gawat Darurat 

Sehari-hari Berbasis “Web” 

       Penyusunan alat ukur ketahanan desa berbasis web, berdasarkan hasil analisis penelitian 

tahap 1. Variabel yang valid mempengaruhi upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari 

digunakan sebagai dasar indikator alat ukur. Berdasar analisis diperoleh 4 indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur ketahanan desa dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari 

berdasarkan pendapat responden yang mengisi data di alat ukur tersebut.  Yaitu indikator 

penilaian petugas kesehatan, indikator penilaian masyarakat umum, indikator penilaian aparatur 

desa dan indikator penilaian tokoh masyarakat, terhadap kemampuan masyarakat dalam upaya 

pencegahan gawat darurat sehari-hari di desa. Penyusunan alat ukur ketahanan desa bekerjasama 

dengan pembantu peneliti bidang IT. Untuk menggunakan alat ukur ini ada beberapa tahap, tahap 

pertama adalah Install program dengan cara sebagai berikut: 

a. Install XAMPP versi 3.2.1 pada komputer yang digunakan.  

b. Install ATOM pada komputer yang digunakan.  

c. Salin folder xampp/htdocs/emarket/. 

d. Buka XAMPP, klik tombol start pada Apache dan Mysql 
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e. Buka browser dan ketik localhost/phpmyadmin 

f. Buat database baru bernama menshop, kemudian impor file dbmarket.sql pada folder 

xampp/htdocs/emarket/database 

g. Buka browser dan kemudian ketik localhost/emarket untuk mengakses website utama dan 

ketik localhost/emarket/admin untuk mengakses dashboard admin. 

Setelah wensite siap selanjutnya tim peneliti di latih untuk mengoperasionalkan alat ukur 

ketahanan desa. Alat ukur ketahanan desa di uji cobakan di 2 (dua) desa yaitu Desa Pakem dan 

Desa Banyuraden Kabupaten Sleman Yogyakarta. Uji coba alat ukur ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah alat ukur ini mudah dilakukan, responden mudah untuk memahami dan 

mengisi kuesioner yang disediakan, serta untuk mengetahui skor ketahanan desa. 

Hasil uji coba alat ukur ketahanan desa dapat dilihat pada tampilan awal web: 

 

 

          

        Uji coba alat ukur dilakukan pada masyarakat umum sebanyak 11 responden, kepada 

aparatur desa sebanyak 7 respoden, pada tokoh masyarakat sebanyak 3 responden dan pada 

tenaga kesehatan sebanyak 7 responden. Total responden untuk uji coba 28 responden. 

Hasil uji coba sebagai berikut: 

1. Penggunaan alat ukur mudah dipahami, dan mudah untuk mengisi kuesioner 

2. Penampilan alat ukur cukup menarik 
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3. Alat ukur dapat mengukur kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat 

sehari-hari di desa. 

4. Kelemahan alat ukur dibutuhkan computer yang bisa di install program XAMPP 

5. Beberapa isi kuesioner masih membingungan, sehingga perlu perbaikan. 

6. Alat ukur ini khusus mengukur variabel kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan 

gawat darurat sehari-hari, akan lebih baik jika ada beberapa variabel kesehatan lain yang bisa 

diintegrasikan ke alat ukur ini, misal variabel kesehatan ibu dan bayi, variabel kesehatan 

lansia, variabel kecukupan gizi masyarakat dan lain-lain, sehingga skor ketahanan desa lebih 

menyeluruh untuk mengukur kemampuan masyarakat di desa tesebut terkait dengan 

kesehatan. 
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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Pengaruh Faktor Komunitas Terhadap Stress Komunitas 

       Variabel faktor komunitas terdiri dari indikator lingkungan fisik, pendidikan, keamanan & 

transportasi, politik & pemerintahan, kesehatan & pelayanan sosial, komunikasi, dan sosial 

ekonomi. Hasil penelitian untuk indikator faktor lingkungan fisik, mayoritas responden pernah 

mengalami bencana alam dan situasi gawat darurat sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi karena 

responden berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB II) Gunung Merapi. Tingkat penentu resiko 

bencana di suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. 

Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana harus disiapkan untuk menghadapi situasi 

gawat darurat yang kemungkinan terjadi, dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Oleh 

karena itu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan 

harus terus diupayakan mulai tahap pencegahan, saat bencana, serta pemulihan pasca bencana 

(RJPN 2005-20025). Hasil penelitian terdahulu kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 

tergolong rendah (Aji, Ananto,2015). Mempersiapkan masyarakat pada tahap prabencana 

meliputi empat kegiatan utama, yaitu pencgahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan 

pemberdayaan masyarakat (Maarif, 2014). Mewujudkan masyarakat sehat dan aman (safe 

Community) melalui sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT S) sehari-hari 

perlu dilakukan agar terbentuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu pra rumah sakit 

berbasis masyarakat. Dengan tujuan masyarakat dapat mengidentifikasi faktor resiko/penyebab 

kegawatdaruratan, menyusun rencana aksi/apa yang harus dilakukan, serta mampu memberikan 

pertolongan pertama secara cepat dan benar, sehingga resiko lebih buruk dapat dihindari. 

      Hasil penelitian ancaman gawat darurat yang sering dialami masyarakat saat gunung berapi 

meletus adalah luka robek, patah tulang, gangguan pernapasan, iritasi mata, luka bakar, diare, 

maag, dan yang paling sering dialami adalah gangguan psikologis stress/ panik. Gunung meletus 

akan memutahkan materi-materi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar 

panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Dengan adanya materi ini akan mempengaruhi 

kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Luka robek atau  patah 

tulang sering diakibatkan kondisi tidak langsung, misal tergores benda tajam saat menyelamatkan 

diri, tertimpa bangunan, atau jatuh. Iritasi mata akibat langsung dari gunung meletus akibat 

banyaknya debu yang bertebaran. Hampir semua masyarakat yang mengalami situasi gawat 
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darurat akibat gunung meletus, mengalami gangguan psikologis stress/panik, ancaman kematian, 

kehilangan harta benda, dan situasi yang kacau merupakan stressor tersendiri bagi masyarakat. 

Kondisi ini jika tidak diperhatikan atau ditangani secepat mungkin akan mengakibatkan kondisi 

yang lebih buruk, depresi yang dalam dan terus menerus akan mengakibatkan gangguan jiwa.  

      Hasil penelitian untuk faktor komunitas dengan indikator keamanan dan transportasi 

mayoritas masyarakat menyatakan baik, hal tersebut terjadi karena di Kabupaten Sleman sudah 

dilakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur 

untuk pertolongan saat bencana. Sedangkan untuk indikator politik & pemerintahan, kesehatan 

& pelayanan sosial, komunikasi, dan sosial ekonomi sebagian kecil masyarakat yang menyatakan 

baik. Hal ini sesuai penelitian terdahulu kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah 

kesehatan masih rendah (Suleman, 2012). Oleh karena itu perlu ada evaluasi dan perbaikan untuk 

indikator-indikator tersebut khususnya dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

      Hasil analisis pengaruh faktor komunitas terhadap stress komunitas diperoleh hasil P values 

0.005 (p < 0.05) sehingga ada pengaruh yang signifikan faktor komunitas terhadap stress 

komunitas. Tekanan rangsangan yang menghasilkan ketegangan akan menyebabkan 

ketidakseimbangan dalam sistem, baik dari internal maupun eksternal komunitas. Stressor yang 

memasuki garis pertahanan normal maupun fleksibel akan menimbulkan gangguan dalam sebuah 

komunitas (Anderson, 2008). Semakin rendah faktor komunitasnya maka semakin tinggi stress 

komunitas, oleh karena itu mempersiapkan dan memperbaiki faktor komunitas dalam upaya 

pencegahan gawat darurat sehari-hari diperlukan agar tidak terjadi stress komunitas.  

 

5.2 Analisis Pengaruh Faktor Fasilitas Kesehatan Terhadap Stress Komunitas 

       Variabel faktor fasilitas kesehatan terdiri dari indikator jumlah petugas, program pencegahan 

gawat darurat sehari-hari, dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Hasil 

penelitian sebagian kecil (18,2%) masyarakat menyatakan baik untuk ketersedian jumlah tenaga 

kesehatan yang kompeten. Hal ini menunjukkan masyarakat belum merasa puas terhadap 

kemampuan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Demikian juga 

dengan program pencegahan gawat darurat sehari-hari di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagian 

besar masyarakat tidak menyatakan baik, yang berarti program ini masih dirasa kurang oleh 

masyarakat. Upaya pencegahan penyakit terdiri dari peningkatan kesehatan (health promotion), 

proteksi umum dan khusus terhadap penyakit, penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan 

cepat, pembatasan kecacatan, dan pemulihan kesehatan (rehabilitation). Aplikasi dalam upaya 
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pencegahan gawat darurat sehari-hari harusnya masyarakat mendapatkan informasi atau 

pelatihan pencegahan gawat darurat sehari-hari dari petugas kesehatan. Kenyataan di lapangan 

tidak ada program pelatihan gawat darurat sehari-hari bagi masyarakat, hal ini juga diperkuat 

hasil FGD belum adanya program yang terintegrasi untuk pencegahan gawat darurat sehari-hari 

bagi masyarakat.  

 Hasil analisis pengaruh faktor fasilitas kesehatan terhadap stress komunitas diperoleh hasil 

P value 0.004 (p < 0.05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan faktor fasilitas kesehatan 

dengan stress komunitas. Semakin rendah faktor fasilitas kesehatan maka semakin tinggi stress 

komunitas. Faktor fasilitas kesehatan mulai dari ketersediaan tenaga yang kompeten, ketersedian 

dan pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan oleh 

masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Jika kondisi ini terpenuhi maka 

masyakat akan merasa aman sehingga stress komunitas tidak terjadi. 

 

5.3 Analisis Pengaruh Faktor Dukungan Tokoh Masyarakat Terhadap Stress Komunitas 

       Indikator dukungan tokoh masyarakat meliputi dana dan support tokoh masyarakat terhadap 

upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Hasil penelitian mayoritas responden berharap 

dukungan tokoh masyarakat terkait dengan dukungan support sedang untuk dukungan dana tidak 

mempengaruhi masyarakat. Hasil ini menunjukkan masyarakat lebih berharap support atau 

dukungan moral, arahan, dan contoh dari tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan gawat 

darurat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu ketahanan masyarakat dalam 

menghadapi bencana karena kurangnya minat masyarakat dalam kesiapsiagaan, dan kurangnya 

keterlibatan dari mitra termasuk tokoh masyarakat (Chandra,A. 2013). 

        Hasil analisis pengaruh faktor dukungan tokoh masyarakat terhadap stress komunitas 

diperoleh hasil P value 0.936 (p > 0.05) yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan faktor 

dukungan tokoh masyarakat terhadap stress komunitas. Meskipun demikian pihak- pihak yang 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan 

iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat termasuk tokoh 

agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader serta petugas kesehatan, masuk dalam sasaran 

pengembangan desa siaga, dengan harapan dapat memberikan dukungan ketercapaian program. 
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5.4 Analisis Pengaruh Faktor Dukungan Tokoh Masyarakat Terhadap Stress Komunitas 

       Indikator stress komunitas meliputi ancaman bencana, keterikatan dengan wilayah, 

keterbatasan ekonomi, trauma masa lalu,dan  ketidak berdayaan. Hasil penelitian sebagian besar 

(87,3%) masyarakat menganggap ancaman bencana atau situasi gawat darurat yang pernah 

dialami katagori rendah, yang berarti bahwa masyarakat merasa tidak terancam berada di 

kawasan rawan bencana, dan mayoritas masyarakat tidak trauma dengan bencana atau situasi 

gawat darurat yang pernah dialami, hal tersebut disebabkan masyarakat memiliki keterikatan 

dengan wilayah tempat tinggal cukup tinggi. Ketahanan (Resiliensi) Bencana adalah kapasitas 

atau kemampuan sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih 

dengan cepat dari dampak bencana (Mayunga et al, 2007; Ofei-Manu dan Didham, 2017) 

      Hasil analisis pengaruh stress komunitas terhadap derajat reaksi diperoleh hasil P value 0.000 

(p < 0.05) yang berarti  ada pengaruh yang signifikan stress komunitas terhadap derajat reaksi. 

Semakin tinggi stress komunitas semakin tinggi pula derajat reaksi. Dan sebaliknya semakin 

rendah stress komunitas maka semakin rendah pula derajat reaksi. Derajat reaksi merupakan 

ketidakseimbangan atau gangguan akibat stessor yang menganggu garis pertahanan komunitas.  

 

5.5 Analisis Pengaruh Derajat Reaksi Terhadap Proses Pemberdayaan 

      Indikator derajat reaksi akibat stress komunitas yang dialami meliputi; adanya perasaan 

menderita, trauma, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, dan ketakutan. Hasil penelitian 

mayoritas masyarakat memiliki reaksi negatif akibat bencana atau situasi gawat darurat yang 

dialami. Dan hampir semua responden memiliki reaksi negatif terhadap ancaman kesehatan, 

ancaman keamanan dan ketakutan akibat situasi gawat darurat yang pernah dialami. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan faktor utama derajat reaksi akibat stressor yang dialami adalah 

masalah ancaman keamanan, ketakutan, dan ancaman kesehatan saat terjadi bencana atau situasi 

gawat darurat sehari-hari. Guna mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi pemerintah 

sudah berupaya untuk menciptakan ketangguhan komunitas, dalam bentuk program desa tangguh 

bencana. Tujuan dari program ini agar masyarakat mandiri dan mampu mempersiapkan diri 

dalam menghadapi bencana atau kondisi gawat darurat yang kemungkinan terjadi sehingga 

keamanan, ketakutan dan ketergantungan pada pihak lain dapat dikurangi. Oleh karena itu 

Strategi menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa (save more lives) dilakukan pada saat tanggap 

darurat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat yang terlatih untuk melakukan 

penanganan secara mandiri (Renas BNBP 2015-2019). 
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      Hasil analisis pengaruh derajat reaksi terhadap proses pemberdayaan diperoleh hasil P 

value 0.009 (p < 0.05) yang berarti  ada pengaruh yang signifikan antara derajat reaksi dengan 

proses pemberdayaan. Semakin rendah derajat reaksi maka semakin tinggi proses pemberdayaan. 

Dan sebaliknya semakin tinggi derajat reaksi maka semakin rendah pula proses pemberdayaan. 

“Ketahanan” atau “resiliensi” merupakan kapasitas dan reaksi (respon) terhadap tekanan atau 

kejadian bencana yang dihadapinya pada berbagai fase bencana. Konsep ketahanan (resiliensi) 

komunitas terhadap bencana pada umumnya memperhatikan beberapa aspek diantaranya sosial, 

ekonomi, institusi, infrastruktur dan modal komunitas (Ostadtaghizadeh et al, 2015). Feofilovs 

& Romagnoli (2017) menambahkan resiliensi komunitas dipengaruhi modal sosial, modal 

ekonomi, modal fisik, modal sumber daya manusia, dan modal lingkungan. 

Twigg (2007) menerangkan bahwa resillience (ketahanan) mencakup tiga pengertian, yaitu 1) 

Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui 

perlawanan atau adaptasi. 2) Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi 

dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian kejadian yang mendatangkan bahaya. 3) 

Kapasitas untuk memulihkan diri atau „melenting balik‟ setelah suatu kejadian. Twigg (2007) 

dalam konteks suatu tatanan masyarakat/komunitas tahan bencana meliputi: (1) kapasitas 

komunitas untuk mengurangi risiko/stress/kerusakan melalui mitigasi atau adaptasi; (2) kapasitas 

untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana; (3) kapasitas 

untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana. 

       Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam 

membuat pilihan dan mentransformasikan pilihan mereka kedalam tindakan atau hasil yang 

diinginkan (Nachshen, 2000). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya merubah pola 

perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, 

perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi 

local. 

 

5.6 Analisis Pengaruh Proses Pemberdayaan Terhadap Desa Siaga Dalam Upaya 

Pencegahan Gawat Darurat. 

       Indikator proses pemberdayaan meliputi; meningkatkan kesadaran, memperoleh 

pengetahuan, belajar dari pengalaman, dan menemukan perspektif baru. Hasil penelitian 

sebagian besar masyarakat memiliki proses pemberdayaan baik. Proses pemberdayaan 

memberikan kesempatan individu untuk bekerja dengan orang lain, belajar keterampilan 



74 
 

 

 

 
 

pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah serta mengelola sumber-sumber yang tersedia 

di masyarakat (Tremblay & Gutberlet, 2010). Hasil penelitian menunjukan masyarakat sudah 

berupaya untuk meningkatkan diri dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari akibat 

bencana yang pernah dialami. Hasil proses pemberdayaan yang terbaik berada pada peningkatan 

kesadaran, yang berarti masyarakat menyadari mereka berada di kawasan rawan bencana yang 

harus diantisipasi jangan sampai mengalami situasi gawat darurat sehari-hari dan kondisi yang 

lebih buruk akibat bencana yang kemungkinan terjadi. Menurut Fahrudin (2012:96-97), 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat 

yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:1 Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 2 Empowering, 

yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat. 3 Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem 

perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.  

      Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana 

sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam 

kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi 

masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) 

dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan 

dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka 

membangun kemandirian masyarakat. Hasil penelitian proses pemberdayaan yang terendah 

adalah menemukan perspektif baru. Hal ini menunjukkan masyarakat cenderung melakukan 

sesuatu yang biasa dilakukan, oleh karena itu motivasi dan pemberian informasi atau pelatihan 

terkait dengan gawat darurat sehari-hari perlu dilakukan agar masyarakat bisa memiliki 

ketrampilan atau pengetahuan yang baru sehingga bisa menemukan upaya-upaya pencegahan 

yang lebih baik. 

      Hasil analisis pengaruh proses pemberdayaan terhadap desa siaga diperoleh hasil P value 

0.000 (p < 0.05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara proses pemberdayaan dengan 

desa siaga. semakin ditingkatkan proses pemberdayaan maka semakin tinggi kemampuan desa 

siaga. Dan sebaliknya semakin rendah proses pemberdayaan maka semakin rendah pula 

kemampuan desa siaga 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

1) Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari di 

bangun dari variabel faktor komunitas meliputi indikator keamanan & transportasi, 

politik & pemerintahan, kesehatan & pelayanan, serta komunikasi. Untuk variabel faktor 

fasilitas kesehatan meliputi indikator jumlah petugas kesehatan, program siaga bencana, 

dan ketersediaan sarana prasarana. 

2) Stres komunitas akan mempengaruhi derajat reaksi dan berdampak pada proses 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

Pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal akan mempengaruhi pengembangan 

desa siaga. 

3) Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pelatihan gawat 

darurat sehari-hari sangat diperlukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 

dengan menggunakan modul pelatihan berdasar kebutuhan masyarakat, khususnya 

daerah rawan bencana gunung berapi. 

4) Alat ukur ketahanan desa diperlukan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam 

upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari berdasar penilaian dari 4 (empat) indikator 

yaitu: mayarakat umum, tenaga kesehatan, aparatur desa dan tokoh masyarakat. Dari alat 

ukur dapat diketahui apakah masyarakat desa tersebut memiliki kemampuan yang sangat 

baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang dalam upaya pencagahan gawat darurat 

sehari-hari. 

 

6.2 Rekomendasi 

1) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari harus terus 

dilakukan dan berkesinambungan terintegrasi pada program-program kegiatan yang 

sudah ada di desa, baik berupa pelatihan, penyebarluasan informasi, maupun diskusi antar 

anggota masyarakat untuk sharing ilmu dan pengalaman. 

2) Perlu adanya program upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari bagi masyarakat luas 

baik remaja maupun dewasa. 
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3) Perlu adanya panduan pencegahan gawat darurat sehari-hari yang bisa digunakan sebagai 

pedoman bagi masyarakat jika mengalami situasi gawat darurat sehari-hari agar dapat 

memberikan pertolongan pertama secara tepat dan benar. 

4) Alat ukur ketahanan desa bisa dikembangkan untuk mengetahuai kesiap siagaan 

masyarakat desa terkait gawat darurat sehari-hari sehingga pemberian intevensi lebih 

mengena 

5) Penelitian ini perlu dikembangkan untuk variabel lain yang bisa mengukur atau 

memperkuat alat ukur ketahanan desa, misal variabel upaya peningkatan kesehatan ibu 

dan bayi, perawatan lansia, atau upaya pencegahan gizi buruk. Jika variabel-variabel ini 

bisa dimasukan dalam alat ukur maka hasil skor ketahanan desa terkait kesehatan akan 

lebih baik.  

6) Penelitian ini masih jauh dari sempurna, perlu ditindak lanjuti penelitian berikutnya 

dengan variabel dan populasi yang berbeda. Untuk alat ukur perlu disempurnakan dengan 

mengujicobakan pada beberapa desa lain, serta memperbaiki indikator kuesioner yang 

mengukur ketahanan desa, serta kehandalan dari web. 
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1. INSTALASI PROGRAM 

h. Install XAMPP versi 3.2.1 pada komputer yang digunakan.  

i. Install ATOM pada komputer yang digunakan.  

j. Salin folder xampp/htdocs/emarket/. 

k. Buka XAMPP, klik tombol start pada Apache dan Mysql 

l. Buka browser dan ketik localhost/phpmyadmin 

m. Buat database baru bernama menshop, kemudian impor file dbmarket.sql pada folder 

xampp/htdocs/emarket/database 

n. Buka browser dan kemudian ketik localhost/emarket untuk mengakses website utama 

dan ketik localhost/emarket/admin untuk mengakses dashboard admin 

2. PENGGUNA APLIKASI 

a. Admin atau Owner :  dapat melihat dan mengelola hasil survey pada aplikasi AUKD (Alat 
Ukur Ketahanan Desa) dan melihat hasil presentasi serta mencetak rekap survey, 
sehingga bisa diperoleh skor tingkat ketahanan desa. 

b. User atau pengguna : User atau responden dapat mengisi survey secara baik dan cepat / 
tidak membutuhkan waktu lama. 

3. PENJELASAN UMUM 
ArtSpace adalah sistem yang diperuntukkan kepada para seniman untuk menjual hasil 

karyanya secara mandiri dan cepat, memiliki 2 fitur utama yaitu sosial media dan marketplace 

membuat ArtSpace menjadi startup yang melayani penjualan dan media promosi karya 

seniman indonesia. Cara menggunakannya akan dijelaskan pada contoh dibawah. 

4. Langkah Awal  

Sebelum memasuki halaman , Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. 

Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut : 

o Buka xampp versi 3.2.1. 

o Klik Start Apache dan MySQL 
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Ketikkan alamat url localhost/aukd pada addressbox. 

 

Gambar URL yang diketikkan pada address box aplikasi browser 

Tekan tombol Enter, maka akan mengrah ke halaman utama aplikasi alat ukur ketahanan desa. 

 

AUKD 

Beranda 
 

 

 

User dapat menggunakan aplikasi secara langsung tanpa harus melakukan login, user cukup 

memilih angket yang ingin di isi, sesuai dengan kategorinya. 
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Form 
 

 

 

User diharuskan mengisikan data diri yang dibutuhkan seperti lokasi, pekerjaan, pendidikan 

dan umur. 
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Setelah user mengisikan data diri secara lengkap user dapat melanjutkan untuk mengisikan 

pertanyaan yang ada. 

 

 

 

User juga dapat menuliskan komentar dan saran pada kolom komentar dibawah. Setelah 

mengisi klik tombol “Simpan” untuk menyimpan hasil pengisian 

 

 

Untuk Menyelesaikan klik “kembali” untuk kebali ke menu awal (beranda) 
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ADMIN AUKD  

Login 
 

 

Agar dapat mengakses halaman admin, admin harus melakukan login terlebih dahulu, dengan 

default username : admin dan password : admin.  

Sebelumnya admin harus melakukan copy dan paste password agar dapat memasuki halaman 

dashboard. 

Dashboard 
 

 

Pada halaman dashboard admin dapat melihat detail data yang telah di inputkan diantaranya  
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- jumlah responden dari semua kategori 

- pesentase tingkat kesiapan desa  

- jumlah responden dari setiap desa 

- jumlah responden berdasarkan kategori umur  

Manajemen User 

 

Admin dapat menambahkan user serta meng edit data user dan memberi role pada user lain 

mengakses halaman admin. 

 

Untuk menambahkan user klik “Tambah User” dan lengkapi data yang dibutuhkan yaitu Username, 

password, nama lengkap, email dan pilih role dan klik ”simpan” untuk menyimpan data user. 
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Halaman “Edit User ” berfugsi untuk mengedit user yang telah ada, dengan meng inputkan username, 

password baru,nama lengkap, email dan level admin. 

Apabila password tidak dirubah maka kosongkan saja. 

Manajemen Group  
 

 

 

o Manajemen group berfungsi untuk admin membuat kelompok pertanyaan. Untuk 

menambahkan klik tobol “Tambah Grup” 
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o Isi nama group dengan awalan kode yang ada. contoh “[MT] Kesehatan Lingkungan” 

Dengan keterangan kode sebagai berikut : 

[MT] Masyarakat. 

[AD] Aparatur Desa. 

[TM] Tokoh Masyarakat 

[PK] Petugas Kesehatan 

 

Kode pada awal nama group berfungsi sebagai filter form yang akan ditampilkan. 

Kilik “Simpan” untuk menyimpan dan “Batal” untuk membatalkan dan kembali. 

 

 
  

o Untuk mengubah groub yang sudah ada, klik “Edit” dan ganti nama group lama dengan nama 

group yang baru lalu klik “Simpan” untuk menyimpan dan “Batal” untuk membatalkan dan 

kembali.  
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Manajemen Deskripsi 
 

 

Managemen Deskripsi berfungsi untuk mengolah pertanyaan yang ada, untuk menambahkan 

pertanyaan klik tombol “Tambah Deskripsi”  

 

Setelah Admin meng klik tombol “Tambah Deskripsi” admin dapat memilih terlebih dahulu kategori 

dari deskripsi pertanyaan lalu isi atau tuliskan deskripsi. 

Klik “Simpan” untuk menyimpan dan klik “Batal” untuk membatalkan dan kembali ke menu 

sebelumnya. 
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Untuk meng edit deskripsi klik “Edit” dan pada halaman edit admin dapat merubah group deskripsi 

dan isi deskripsi/pertanyaan, lalu klik “Simpan” untuk menyimpan dan “Batal” untuk membatalkan 

serta kembali ke menu sebelumnya. 

Hasil Kuisioner 
 

 

Halaman Hasil Kuisioner berisi grafik hasil secara keseluruhan, menampilkan jumlah presentasi serta 

jumlah jawaban setiap poinnya. 
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Grafik per gruop menanmpikan persentase grafik serta jumlah jawaban  dari semua gruop yang ada. 

 

  

Halaman laporan berisi laporan dari semua responden. Admin dapat menampilkan data responden 

bedasarkan rentang tanggal (dari tanggal, higga tanggal). 
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Untuk menampilkan detail per responden klik tombol ”Detail” lalu klik “cetak” mencetak 

 

 

 

Pilih tempat penyimpanan file dan klik “Save” untuk menyimpan. 

 



94 
 

 

 

 
 

Admin dapat membuka hasil cetak file dengan menggunakan Microsoft Exel 
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Lampiran 3.  

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

Biaya Penelitian 

Anggaran biaya yang diajukan pada penelitian ini sejumlah Enam Puluh Tiga Juta Rupiah 

(Rp.63.000.000,-) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian 

No Jenis pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp.) 

1 Honor pembantu peneliti, Enumerator untuk pelaksana 

pengumpul data  

Rp. 9.280.000,- 

2 Persiapan Penelitian 

a. Perijinan, Etical Clearens, Suvenir penelitian, surat 

menyurat, Cetak panduan 

 

Rp. 19. 305.000,- 

3 Pelaksanaan Penelitian: 

Biaya perjalanan dinas,  Sewa kendaraan 

operasional,Transport, Konsumsi, FGD 

 

Rp. 27.170.000,- 

3 

 

Pengolahan Data, Penganalisis data 

Lain-lain : 

- ATK, Foto copy, Penyusunan laporan,  bahan 

komputer 

Rp. 7.245.000,- 

 Jumlah Rp. 63.000.000,- 

 

Jadual Kegiatan 

Kegiatan penelitian ini direncanakan dalam jadual kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Rencana Kegitan Penelitian 

No  Kegiatan Semester pertama Semester kedua 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop 

1 Penyusunan proposal             

2 Seminar proposal             

3 Uji kelaikan etik             

4 Pelaksanaan penelitian             

5 Analisa data              

6 Penyusunan laporan             

7 Seminar hasil penelitian             
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Lampiran 4 

FORMAT SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI 

 

DAN PEMBAGIAN TUGAS 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA / NIP INSTANSI 

ASAL 

BIDANG 

ILMU 

ALOKASI 

WAKTU 

PEMBAGIAN 

TUGAS 

1 : Loetfia Dwi 

Rahariyani, S.Kp., 

M.Si. 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

Keperawatan 2 Jam 

/minggu x 

8 bln  

- Menyusun 

proposal 

- Mengurus 

perijinan 

- Melaksanankan 

Penelitian 

- menyusun 

laporan 

- menyusun 

publikasi 

2 Dr. Atik Badi’ah, 

S.Pd, S.Kp, M.Kes 

Poltekkes 

Kemenkes 

Yogyakarta 

Keperawatan 2 Jam 

/minggu x 

8 bln  

- Mengurus 

perijinan 

- Melaksanankan 

Penelitian di 

provinsi DI 

Yogyakarta 

- menyusun 

laporan 

 

3 Nikmatul Fadilah, 

S.Kep.Ns, M. Kep 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

Keperawatan 2 Jam 

/minggu x 

8 bln  

-  Menyusun 

proposal 

- Mengurus 

perijinan 

- Melaksanankan 

Penelitian 

- menyusun 

laporan 

-  menyusun 

publikasi 
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Lampiran 5 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                          :  Loetfia Dwi Rahariyani.,SKp.MSi 

NIDN                          :  4024016901 

Pangkat / Golongan    :  Pembina / IV a 

Jabatan Fungsional     :  Lektor Kepala 

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : 

 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga Berbasis  

Community As Partners Terhadap Upaya Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari  

 

 

Yang diusulkan dalam skema Penelitian Kerjasama Dalam Negeri  untuk tahun anggaran 2020 

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.  

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesuangguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

                                                                                  Surabaya, 30 Januari  2020 

                                                                                          Yang menyatakan, 

            Mengetahui 

    Ka. Pus. Unit Peneltian 

 

 

 

    Setiawan, SKM., M.Psi                                       Loetfia Dwi Rahariyani.,SKp.MSi 

     NIP. 196304211985031005                                     NIP. 196901241992032001 

 

 

 

 

Mengesahkan 

Direktur Poltekkes Kemenkes 

 

 

 

                                                  Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes 

                                                        NIP. 196204291993031002 
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Lampiran 6     

 

FORM INFORMED CONSENT 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN (Informed consent) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama   :…………………………………………………………………… 

 Umur   :…………………………………………………………………… 

 Alamat   :…………………………………………………………………… 

 Tlp / Email  :…………………………………………………………………… 

 Sesudah mendengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan untuk 

menanyakan yang belum dimengerti, dengan ini memberikan : 

PERSETUJUAN 

Mengikuti penelitian sebagai subyek penelitian dengan judul penelitian : 

“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga Berbasis Community As 

Partner Terhadap Upaya Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari” 

 

dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan 

 

 

 

                                                                                                       Yang Membuat Pernyataan 

 

     

 

                                                                                                    

…………………………………… 
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                                                                           KUESIONER 1 

A. Data Umum 

1) Umur : ..................... tahun 

2) Jenis kelamin :  Laki-laki           Perempuan                                   

3) Jumlah anggota keluarga serumah : ................... orang 

B. Data Khusus 

 

Petunjuk Pengisian : Mohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu/sdr untuk menjawab pertanyaan di 

bawah ini sesuai dengan kondisi. 

Petunjuk :  Pilihlan jawaban dengan memberikan tanda ;  √ 

(X1) Faktor Komunitas 

(X1.1) Lingkungan Fisik 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Pernah mengalami situasi gawat darurat sehari-hari    

2 Apakah bapak ibu merasa terancam dengan kejadian bencana atau gawat darurat 

sehari-hari ? 

  

3 Jika gunung meletus ancaman gawat darurat yang mungkin timbul adalah terjadi 

luka robek / patah tulang 

  

4 Gangguan pernapasan /batuk atau sesak napas   

5 Mengalami iritasi mata karena debu atau uap panas   

6 Mengalami luka bakar   

7 Sakit maag atau diare   

8 Stress atau gangguan psikologis    

 

(X1.2) Pendidikan 

1. Pendidikan bapak/ibu : ………………. 

2. Pernah mendapat pelatihan gawat darurat :  Ya                             Tidak 

 

(X1.3) Keamanan dan Transportasi 

(X1.3.1) Keamanan 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Jika ada kondisi gawat darurat  saya bisa minta 

bantuan pada tetangga/orang lain 
     

2 Saya bisa memberikan pertolongan pertama pada 

keluarga yang mengalami sesak napas 
     

3 Saya bersyukur jika ada situasi gawat darurat tetangga 

atau masyarakat sekitar siap membantu 
     

4 Mayoritas masyarakat tahu cara memberikan 

pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat sehari 

hari 

     

5 Saya bisa melakuan perawatan luka dengan baik jika 

ada keluarga yang mengalami cidera 
     

 

KODE RESPONDEN: 
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(X1.3.2) Transportasi 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidak 

Setuju 

1 Jika terjadi situasi gawat darurat transportasi mudah 

ditemukan untuk pertolongan 
     

2 Di desa tersedia kendaraan untuk menangani gawat 

darurat sewaktu waktu jika diperlukan 
     

3 Perangkat desa sangat membantu menyiapkan 

transportasi jika ada situasi gawat darurat 
     

 

(X1.4) Politik dan Pemerintah 

(X1.4.1) Politik 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidak 

Setuju 

1 Apakah ada lembaga swadaya di masyarakat yang 

fokus ke bencana & gawat darurat sehari-hari 
     

2 Apa ada rencana desa untuk membentuk lembaga 

swadaya  masyarakat yang terkait gawat darurat sehari 

hari ? 

     

3 Aparatur Desa & Tokoh masyarakat sangat peduli 

pada warga yang mengalami gawat darurat sehari-hari 
     

 

(X1.4.2) Pemerintahan 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Informasi dan pelatihan kepada masyarakat desa 

tentang upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari 

sudah dilaksanakan 

     

2 Penanganan gawat darurat sehari-hari di desa sudah 

sesuai harapan 

     

3 Pemerintah desa sudah membuat program pencegahan 

gawat darurat sehari-hari 

     

4 Aparatur desa sangat memperhatikan warga yang 

mengalami gawat darurat sehari-hari 

     

5 Desa memiliki rencana untuk membentuk organisasi 

yang terkait dengan gawat darurat sehari-hari 

     

 

(X1.5) Kesehatan 
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(X1.5.1) Kondisi kesehatan  

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Kesehatan saya dan keluarga terjamin      

2 Saya tidak terlalu khawatir terhadap kesehatan saya 

dan keluarga 

     

3 Saya tidak terlalu cemas  jika terjadi situasi gawat 

darurat sehari-hari 

     

4 Saya dan keluarga jarang sakit (kurang dari 3 x 

setahun) 

     

5 Saya & keluarga bisa tidur dengan nyenyak      

(X1.5.2) Pelayanan Sosial             

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Saya puas dengan bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah saat terjadi situasi gawat darurat  

     

2 Kebutuhan masyarakat baik fisik maupun psikologis 

terpenuhi saat mengalami gawat darurat sehari-hari 

     

3 Dukungan masyarakat lain sangat baik saat 

saya/keluarga mengalami situasi gawat darurat 

     

4 Saya mendapat dukungan baik pemerintah maupun 

tetangga saat mengalami kesulitan 

     

 

(X1.6) Komunikasi  

(X1.6.1) Jaringan komunikasi siaga bencana  

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Saya sering diskusi dengan masyarakat dan perangkat 

desa tentang kesiapsiagaan bencana dalam mencegah 

gawat darurat 

     

2 Upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari sering di 

bahas di desa 

     

3 Kesiapsiagaan bencana dan penanganan gawat darurat 

sehari-hari di desa sering dikomunikasikan pada 

masyarakat 
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(X1.6.2) Sumber informasi bencana  

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Sumber informasi saat terjadi bencana jelas dan 

terkoordiner baik 
     

2 Saat terjadi bencana instruksi tindakan yang harus 

dilakukan oleh masyarakat sangat jelas  
     

3 Informasi tentang bencana terstruktur jelas dan tidak 

membingungkan 
     

 

(X1.7) Sosial – Ekonomi 

(X1.7.1) Kepedulian Masyarakat 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Jika ada situasi gawat darurat sehari-hari pada 

tetangga saya akan segera membantu baik tenaga 

maupun dana 

     

2 Semua warga harus ikut menyumbang jika warga 

mengalami kondisi gawat darurat sehari-hari 
     

3 Masyarakat harus belajar cara penanganan gawat 

darurat sehari-hari 
     

4 Masyarakat memiliki kesepakatan untuk saling 

membantu jika ada warga yg mengalami gawat darurat 
     

 

(X1.7.2)  Pekerjaan 

 1. Apakah bapak/ibu bekerja ?       Ya                              Tidak       

 2. Jika bekerja penghasilan :      1.  < Rp. 2.000.000,-                              2 . >Rp. 2.000.000      

(X2) Faktor Fasilitas Kesehatan 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Tenaga kesehatan yang ada didesa sudah cukup 

memadai untuk menghadapi bencana & Kondisi gawat 

darurat sehari-hari 

     

2 Pelayanan Puskesmas sangat memuaskan      

3 Fasilitas pelayanan kesehatan di desa sudah baik      

4 Masyarakat mendapat penyuluhan rutin dari 

Puskesmas untuk penanganan gawat darurat sehari-

hari 

     

5 Tenaga kesehatan di Puskesmas sangat kompeten dan 

peduli 
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(X3) Faktor Dukungan Tokoh Masyarakat 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Tokoh masyarakat ikut memikirkan upaya 

pencegahan bencana dan gawat darurat sehari-hari 
     

2 Saya senang dengan adanya tokoh masyarakat      

3 Tokoh masyarakat ikut memberikan bantuan dana dan 

moril saat terjadi situasi gawat darurat 
     

4 Tokoh masyarakat selalu memberikan arahan dan 

dukungan untuk pencegahan gawat darurat sehari-hari 
     

 

(X4) Stress Komunitas 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Saya takut jika bencana terjadi dan saya mengalami 

situasi gawat darurat 
     

2 Saya tidak bisa meninggalkan rumah saya jika ada 

bencana karena  harta saya ada disana 
     

3 Jika ada masalah gawat darurat akibat bencana saya 

tidak punya uang untuk berobat 
     

4 Saya masih trauma dengan kondisi gawat darurat yang 

pernah terjadi 
     

5 Saya tidak mampu mengatasi masalah gawat darurat 

yang kemungkinan terjadi pada diri dan keluaga saya 
     

 

 

(X5) Derajat Reaksi 

 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Saya banyak menderita kerugian akibat kondisi gawat 

darurat yang saya alami 

 

     

2 Saya sering ketakutan jika membayangkan kondisi 

gawat darurat yang kemungkinan terjadi 

 

     

3 Masyarakat belum  mampu untuk menghadapi kondisi 

gawat darurat sehari-hari secara mandiri 

 

     

4 Peran tenaga kesehatan dan aparatur desa belum 

maksimal untuk membantu masyarakat dalam 

pencegahan gawat darurat 

 

     

5 Situasi gawat darurat sangat menakutkan      
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(X6) Pemberdayaan Masyarakat 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Pertolongan pertama gawat darurat sehari-hari harus 

dilakukan oleh masyarakat sendiri 

     

2 Masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang 

pencegahan gawat darurat sehari-hari  

     

3 Semua orang bisa memberikan pertolongan pertama 

pada orang yang mengalami luka robek atau patah 

tulang 

     

4 Belajar bersama di masyarakat untuk pencegahan 

gawat darurat sehari-hari sudah dilakukan secara rutin  

     

 

(Y) Kesiagaan 

No Pernyataan 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak  

Setuju 

Sangat 

tidk 

Setuju 

1 Mayoritas masyarakat pernah mendapat 

informasi/pengetahuan cara mengatasi gawat darurat 

sehari-hari 

     

2 Mayoritas masyarakat sudah bisa memberikan 

pertolongan pertama jika ada situasi gawat darurat 

sehari-hari misal : Luka robek, Diare, Luka bakar, 

Sesak napas, Iritasi mata, Maag 

     

3 Mayoritas warga desa bisa melakukan rehabilitasi 

trauma pasca bencana pada diri dan keluarga 
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Lampiran  7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

BIODATA ANGGOTA PENELITI 

A. Identitas Diri 

1 Nama : Loetfia Dwi Rahariyani.,SKp.Msi 

2 Jenis Kelamin : Perempuan 

3 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 

4 NIP : 196901241992032001 

5 NIDN : 4024016901 

6 Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 24 Januari 1969 

7 E-mail : rahariyani@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP : 081330405835 

9 Alamat Kantor : Poltekkes Kemenkes Surabaya 

  JL Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya 

10 No. Telepon/Faks : 031 – 5038487 

11 Lulusan yang telah 

dihasilkan  

: Mahasiswa vokasi ( D III & D IV Keperawatan) 

 

12 

 

Mata Kuliah Yang Diampu 

 

1. Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana 

2. Management Patient Safety    

3. Personality Development  

4. Keperawatan Medikal Bedah  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

 

Universitas Padjadjaran 

Bandung 

Universitas Airlangga 

Surabaya 

Bidang Ilmu Keperawatan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Tahun masuk – 

Tahun Lulus 

1997 – 1999 2002 – 2004 

 

C. Pengalaman Penelitian 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2020 Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Desa Siaga Berbasis  

Community As Partners Terhadap 

Upaya Pencegahan Gawat Darurat 

Sehari-Hari  

Penelitian Dalam 

Negeri Poltekkes 

Kemenkes Surabaya 

(Ketua) 

Rp. 90.000.0000,- 

mailto:rahariyani@yahoo.com
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2 2019 Model Komunikasi Efektif 

Terhadap Keselamatan Pasien dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan 

Keperawatan di Rumah Sakit 

Penelitian Berbasis 

Kompetensi 

Poltekkes Surabaya 

(Ketua) 

Rp. 60.000.000,- 

3 2018 Model Intervensi Keperawatan 

Kelompok Terhadap Kebutuhan 

Psikologis Remaja Di Panti Asuhan 

 

Unggulan  

Poltekkes Surabaya 

(Anggota) 

Rp. 45.000.000,- 

4 2018 Pengaruh strategi Koping Suportif 

Keluarga Terhadap Beban Pemberi 

Perawatan dan Aktivitas Kehidupan 

Sehari-hari Pasien Stroke 

Hibah Bersaing 

Poltekkes Surabaya 

(Anggota) 

Rp. 35.000.000,- 

5 2017 Model Pencegahan Gawat Darurat 

Jantung Pada Pasien Penyakit 

Jantung Koroner (Pjk) 

Hibah Bersaing 

Poltekkes Sby 

( Ketua ) 

Rp. 30.000.000,- 

6 2015 Pengembangan Penanganan Gawat 

Darurat Sehari-Hari Berbasis 

Masyarakat Pemulung Di Kota 

Surabaya 

Hibah Bersaing 

Poltekkes Sby 

( Ketua ) 

Rp. 25.000.000 

7 2014 Upaya Pencegahan Stroke Pada 

Penderita Hipertensi Dengan Model 

Terapi Kelompok (Intensive 

Problem Solving Group) Di 

Wilayah Puskesmas Krembangan 

Selatan. 

Risbinakes 

( Anggota ) 

Rp. 10.000.000 

8 2010 RISKESDAS MDGS TAHUN 2010  

 

Badan Penelitian 

dan Pengembangan 

Kesehatan 

(Penanggung Jawab 

Teknis) 

- 

9 2010 Kajian Pelaksanaan Program 

Kesehatan Reproduksi Pada Wanita 

Pemulung Di Kota Surabaya 

Risbinakes Rp.10.000.000 

10 2006 The Quality Of The Diagnostic 

Process For Tuberculosis In The 

Puskesmas (Primary Health Center 

Level) At Sidoarjo District, East 

Java (Nasional 2006) 

TBC KNCV  

(NETHERLAND) 

Rp.116.000.000,- 

11 2006 Kajian Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi Pada 

Pendidikan Keperawatan Dan 

Kebidanan Berdasarkan Harapan 

User Di Propinsi Jawa Timur 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

(Ketua) 

Rp. 35.000.000 

 

D. Publikasi Artikel 
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No Judul Artikrl Nama Jurnal Volume 

1 Psychological Needs of Adolescents in the 

Orphans 

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicology 13(4) 1566-

1570 

2019 

2 Analysis of Influencing Faktor of Burden of 

Caregiver Among Stroke Patients at Home 

Journal of Public Health 

in Africa 10,1188 

2019 

3 The Impact of Independent of Activity Daily 

Living Among Stroke Patients on Caregivers 

Burden 

Jurnal Ners 2019 

4 Trigger Stressor Among Patients Coronary 

Heart Disease (CHD) 

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicology 13(4) 1820-

1823 

2019 

5 Trigger Stressor Among Patients Coronary 

Heart Disease (CHD) 

Internasional Conference 

on Health  Polytechnic 

Surabaya 

Nopember 

2018 

6 Model "Join Profesion" (JP) Mengatasi 

Masalah Gawat Darurat Medik di 

Penerbangan 

Buletin; SDM Kesehatan                                   

Badan Pengembangan 

dan Pemberdayaan SDM 

Kesehatan Kemenkes RI     

Oktober 2017 

7 Apakah Pemulung Sudah Menikmati Jaminan 

Kesehatan Nasional ( JKN)? 

Hasil Penelitian yang 

dipresentasikan di Forum 

Nasional Kebijakan 

Kesehatan Indonesia VII 

 

UGM 

Yogyakarta 

Tgl 25-26 

Oktober 2017 

8 Lama Sakit dan Proses Berduka Pada 

Penderita Kanker                        

Jurnal Keperawatan 

Poltekkes Sby 

 

  Vol. X.No.1 

April 2017 

9 "Dealing With the Daily Emergency Care: A 

Case  Among the Waste pickers in Surabaya"    

Interantional Journal of 

Public Health Science 

(IJPHS) 

ISSN: 2252-8806 

http://www.iaesjournal.com 

Vol.5 No.4, 

December 

2016 

10 "Self Efforts to Chronic Kidney Disease 

Prevention " 

Internasional Conference 

on Health  Polytechnic 

Surabaya 

Nopember 

2016 / ISBN : 

978-602-

73545-6-2 

11 Assesing the Benefits of Super Depo Sutorejo 

as a Model of Integration of waste Pickers in 

aSustainable City Waste Managemen" 

Abstract prosiding  

International Journal of 

Environmental and 

Ecological Engineering    

Vol.3, No 1, 

2016   

12 Upaya Pencegahan Stroke Pada Penderita 

Hipertensi dengan Model Terapi Kelompok  

( Intensive problem solving group) di 

Pskesmas 

Jurnal Penelitian 

Kesehatan    

  Vol : 13, 

No.1 Maret 

2015   
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13 Peningkatan Perilaku Seks Sehat Melalui 

Model Terapi Kelompok Pada Pekerjaan Seks 

Komersial 

Jurnal Keperawatan 

Indonesia 

Voume 13, 

No. 3, 

November 

2010 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Tahun Waktu dan Tempat 

 

1 Seminar Deteksi Dini Sindrom Serangan 

Jantung Koroner Akut  

2019 19 Januari 2019 

Surabaya 

2 Internasional Conference on Health  

Polytechnic Surabaya 

2018 20 – 21 Nopember  

Surabaya 

3 Seminar Nasional Easy Step For 

Preparation And Interpretation ECG 

STIKES ABI 

2018 21 Juli  

Surabaya 

4 Forum Nasional Kebijakan Kesehatan 

Indonesia VII 

 

2017 UGM Yogyakarta 

Tgl 25-26 Oktober  

F. Karya Buku 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1 Asuhan Keperawatan Klien 

Gangguan Sistem Integumen 

2008 116 EGC  

Penerbit Buku 

Kedokteran  

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

penelitian dosen berbasis kompetensi. 

 

                                                                             Surabaya,       

                                                                                     Peneliti 

 

 

                                                                        Loetfia Dwi Rahariyani.,SKp.MSi 

                                                                               NIP 196901241992032001 
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BIODATA PENELITI (ANGGOTA 1) 

 

1. Identitas Diri 

1 Nama Dr. Atik Badi’ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Pangkat/Jabatan Pembina Tingkat I/IV B 

4 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

5 NIP 196512301988032001 

6 NIDN 4030126501 

7 Tempat, Tanggal lahir Trenggalek, 30 Desember 1965 

8 E-mail atik.cahyo@yahoo.com 

9 Nomor Telephone/HP 0274(617522) / 08164267407 

10 Alamat Kantor Jl. Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, 

Yogyakarta, 55293 

11 No. Telephon/Fax (0274)617885 

12 Lulusan yang telah 

dihasilkan 

D III Keperawatan dan D IV Keperawatan : 80 

orang/tahun 

13 No. Telephon/Fax (0274)617601 

14 Mata kuliah yang 

diampu 

1. Keperawatan Anak (D III, D IV) 

2. Anatomi Fisiologi (D III, D IV, Prodi Ners, Sarjana 

Terapan Anestesiologi) 

3. Keperawatan Dasar (Prodi Ners) 

4. Pemberdayaan Masyarakat (D IV) 

5. Promosi Kesehatan (D IV) 

6. Pendidikan Kesehatan (D III) 

7. Statistik Kesehatan (D III dan D IV) 

8. Konsep Dasar Keperawatan II (Sarjana Terapan 

Anestesiologi) 

9. PKK Keperawatan Anak (D III, D IV) 

10. PKK Keperawatan Anestesi ( D IV) 

11. PKK Keperawatan Gawat Darurat Anestesi (D IV) 

12. PKK Keperawatan Dasar (D IV) 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP PGRI 

Wates Yogya 

UNPAD 

Bandung 

UGM 

Yogyakarta 

UNS 

Surakarta 

Bidang Ilmu Ilmu 

Pendidikan : 

Bimbingan 

Konseling 

Keperawatan 

dan profesi 

Kesehatan 

Ibu Anak 

(KIA) 

Minat : Promosi 

Kesehatan  

Prodi : 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Tahun Lulus 

 

1994 1997 2002 2018 
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3. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir 

NO Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1. 2017 Model Kolaborasi Perawat Sanitarian 

Dalam Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diare Balita Di Komunitas (Anggota 

Peneliti) 

Risbinakes 

Skema Antar 

Profesi 

20.000.000,- 

2. 2018 Pengembangan Model Kompetensi Klinik 

Keperawatan Medikal Bedah Pada 

Mahasiswa Vokasional Keperawatan 

(Anggota Peneliti) 

Risbinakes 

Skema 

Penelitian 

Unnggulan 

40.000.000,- 

3.  2019 Pengembangan model parenting dan 

applied behavior analysis (ABA) terhadap 

perkembangan anak autis di sekolah autis 

Risbinakes 

Skema Dalam 

Negeri 

75.000.000,- 

4. 2019 Pengaruh terapi bermain cerita pop up toys 

Terhadap tingkat kecemasan dan nyeri 

operasi general anestesi pada anak usia 

sekolah di RSUD Propinsi DIY 

Risbinakes 

Skema 

Berbasis 

Kompetensi 

60.000.000,- 

 

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/ 

Tahun 

1 Pengaruh Panduan Terstruktur 

Komunikasi Terapeutik Perawat 

Terhadap Kecemasan Keluarga Pasien di 

Unit Perawatan Kritis RSUP Dr Sardjito 

Yogyakarta Journal Caring ISSN 1978-

5755 Volume 1 / Februari 2012 Tahun 

2012 (Anggota Peneliti) 

Journal Caring  ISSN 1978-5755 

Volume 1 / 

Februari 2012 

Tahun 2012 

2 Menggambar dan Mewarnai 

Menurunkan Tingkat Kecemasan Anak 

Yang Dirawat (Anggota Peneliti) 

Jurnal Media Ilmu 

Kesehatan  

ISSN 2252-3413 / 

Volume 1 / Nomor 

3 / Desember 2012 

Tahun 2012 

3 Model Promosi Kesehatan Melalui 

Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Autis 

(Peneliti Utama) 

Prosiding Kongres 

Dan seminar Nasional 

Epidemiologi Sosial 

Dalam Mendukung 

Pelayanan Kesehatan 

Primer  

ISBN 978-602-

19378-3-9/Nop 

2012 Tahun 2012 

4 Peran Pengasuh dan Kemandirian Anak 

(Anggota Peneliti) 

Jurnal Media Ilmu 

Kesehatan  

Volume 2 Nomor 5 

– Agustus 2013-

ISSN 2252-3413 

Tahun 2013 

5 Upaya Preventif dan Promotif Bidang 

Kesehatan “Pengobatan Tradisional” 

(Peneliti Utama) 

Majalah Mensana 

Informasi Kesehatan 

dan Media Sehat 

Edisi I/2013-ISSN 

1693-6841 Tahun 

2013 

6 Head Massage Therapy Effect Of Head 

Pain In The Elderly Social Institution 

Yogyakarta Profincial  Unit Budhi 

Luhur (Anggota Peneliti) 

Prosiding Seminar dan 

Presentasi Ilmiah 

Kongres Nasional II 

Ikatan Perawat 

ISBN 978-602-

9420-50-0)/Okt-Nop 

2013 Tahun 2013 
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Kesehatan Komunitas 

Indonesia 

7 Pengaruh Pemberian Stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE) Terhadap 

Perkembangan Motorik Halus Anak 

Usia Prasekolah (3-6 tahun) di TK 

Propinsi DIY (Anggota Peneliti) 

Jurnal Kesehatan 

Samodra Ilmu/JKSI 

Volume 5 ISSN 

2086-2210 tanggal 1 

Januari 2014 Tahun 

2014 

8 Pengaruh Penggunaan Modul Tentang 

Menarche Terhadap Pengetahuan Dan 

Kesiapan Menghadapi Menarche Pada 

Siswi Kelas V Sekolah Dasar Di 

Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman 

Yogyakarta (Anggota Peneliti) 

Jurnal Kesehatan 

Samodra Ilmu /JKSI 

Volume 5 Nomor 

2/ ISSN 2068-

2210/Juli 2014 

Tahun 2014 

9 Hubungan Antara Pemberian Stimulus 

Bahasa Dengan Perkembangan Bahasa 

Batita (Anggota Peneliti) 

Jurnal Media Ilmu 

Kesehatan 

ISSN 2252-3413 / 

Volume 3 / Nomor 

2 / Agustus 2014 

Tahun 2014 

10 Pendidikan Kesehatan Tentang Hygiene 

Berpengaruh Terhadap Perilaku 

Orangtua Dalam Melakukan Hygiene 

Pada Anak Diare (Anggota Peneliti) 

Jurnal Media Ilmu 

Kesehatan 

ISSN 2252-3413 / 

Volume 3 / Nomor 

2 / Agustus 2014 

Tahun 2014 

11 Senam Otak (Brain Gym) Berpengaruh  

Terhadap Tingkat Stress Pada Anak 

Usia Sekolah Kelas V SD Negeri Pokoh 

I, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta (Anggota Peneliti) 

Jurnal Ners dan 

Kebidanan, Indonesian 

Journal Of Nursing and 

Midwifery, Alma Ata 

Yogyakarta 

Volume 4, No 2, 

2016. ISSN 2354-

7642. Tahun 2016 

12 Pengaruh Pendidikan Cuci Tangan 

Terhadap Perilaku Cuci Tangan 

Terhadap Perilaku Cuci Tangan di TK 

ABA Balong Umbulharjo Cangkringan 

Sleman Yogyakarta (Anggota Peneliti) 

Jurnal Kesehatan 

Masyarakat  

Vol 9 No 2 Tahun 

2016 

 

13 Stimulation Model Of Growth And 

Development Of Fine Motor Skills And 

Sensory Integration Of Children Autism 

In Health Promotion (Peneliti Utama) 

The 3rd International 

Conference on Health 

Science 2016 

“Optimizing The 

Mental Health Under 

SDGs”   

ISBN 978-602-

72715-1-7 

Nopember 2016 

14  Stimulation Model Growth and Social 

Personal Development of Children 

Autism in Health Promotion (Peneliti 

Utama) 

Jurnal Internasional 

Health Notions 

Volume 2, Issue 2 

February 2018, 

ISSN 2580-4936  

15 Hubungan Kinerja Perawat dengan 

Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap 

RS Tk. III 04.06.03 Dr. Soetarto 

Yogyakarta (Anggota Peneliti) 

Jurnal Ilmiah 

Keperawatan Indonesia 

(JIKI) 

Volume 1 Nomor 2 

Maret 2018 

16 Pengaruh Auditory Visual Therapy (AVT) 

Terhadap Perkembangan Bahasa Anak 

Gangguan Pendengaran Usia Sekolah (6-

12 Tahun) di SLB Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) (Anggota Peneliti) 

Jurnal Riset Kesehatan 

Nasional  

Volume 2 Nomor 1 

April 2018, pISSN 

2580-6173 (cetak), 

eISSN 2548-6144 

(online) 
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17 Model Kolaborasi Perawat Sanitarian 

Dalam Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diare Balita Di Komunitas (Anggota 

Peneliti) 

Jurnal Riset Kesehatan 

Nasional  

Volume 2 Nomor 1 

April 2018, pISSN 

2580-6173 (cetak), 

eISSN 2548-6144 

(online) 

18 Efektivitas Progressive Muscle 

Relaxation dengan zikir terhadap 

penurunan tekanan darah dan Penurunan 

Tingkat Stress Pada Penderita Hipertensi 

(Anggota Peneliti) 

Jurnal Medisains, 

Jurnal Ilmiah Ilmu-

ilmu Kesehatan  

Vol 16, No 1, April 

2018 

pISSN: 1693 - 

7309; eISSN: 2621 

- 2366 

19 Pengaruh Pelatihan Bermain Pada 

pengasuh Terhadap Parenting Self 

Efficacy Anak Prasekolah (Anggota 

Peneliti) 

Jurnal Medisains, 

Jurnal Ilmiah Ilmu-

ilmu Kesehatan  

Vol 16, No 1, April 

2018 

20 Nyeri dan Kecemasan Berhubungan 

Dengan Kualitas Hidup Pada Remaja 

Dismenore (Anggota Peneliti) 

dalam Health Sciences 

and Pharmacy Journal  

Vol 2, No 1, April 

2018, pp 22-29, 

ISSN 2599-

2015/Online 

21  Stimulation Model Language 

Development of Children Autism in 

Health Promotion (Peneliti Utama) 

Jurnal Internasional 

Health Notions 

Volume 2, August 

2018, ISSN 2580-

4936  

22 Pelatihan Bermain Pada Ibu 

Meningkatkan Kelekatan Anak 

Jurnal Medisain Januari 2019, 

ump.ac.id 

23 Pelatihan Bermain Pada pengasuh 

Meningkatkan Parenting Self Efficacy 

(Anggota Peneliti) 

Jurnal Keperawatan 

Respati Yogyakarta 

Volume 6, Nomor 

1, Januari 2019, (p-

ISSN: 2088-8872; 

e-ISSN:2541-

2728 http://nursingj

urnal.respati.ac.id/) 

  

24 Pengaruh Pelatihan Memotong Kuku 

Terhadap Perilaku Memotong Kuku 

Anak Retardasi Mental di SLB Propinsi 

DIY (Sebagai Anggota Peneliti) 

Jurnal Riset Kesehatan 

Nasional Denpasar Bali 

OJS 

Volume 3 Nomor 

1, April 2019, ISSN 

2580-6173 

25 Pengaruh Stimulasi Cuci Tangan 

Terhadap Perilaku Mencuci Tangan 

Anak Autis di Sekolah Autis Propinsi 

DIY (Sebagai Peneliti Utama) 

Jurnal Riset Kesehatan 

Nasional Denpasar Bali 

OJS 

Volume 3 Nomor 

1, April 2019, ISSN 

2580-6173 

26 Pengaruh Stimulasi Skill Play Terhadap 

Perkembangan Motorik Kasar Anak 

Autis di Sekolah Autis 

Jurnal Kebidanan 

Boyolali OJS 

Volume XI Nomor 

1 Juni 2019, ISSN 

2085-6512 (cetak) 

dan ISSN 2301-

7023 (Online) 

 

5. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
N  No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 

1 Kongres Dan seminar Nasional 

Epidemiologi Sosial Dalam 

Mendukung Pelayanan 

Kesehatan Primer 

Model Promosi Kesehatan 

Melalui Stimulasi Tumbuh 

Kembang Anak Autis (Peneliti 

Tunggal)  

Hotel Lor In, 

Surakarta, 2012 
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2 The 3rd International Conference 

on Health Science 2016 

“Optimizing The Mental Health 

Under SDGs”   

 

 

 

Stimulation Model Of Growth 

And Development Of Fine 

Motor Skills And Sensory 

Integration Of Children Autism 

In Health Promotion (Peneliti 

Utama) 

Hotel Garuda 

Yogyakarta, 

Nopember 2016 

3 Pertemuan Ilmiah Tahunan 

Perawat Maternitas (IPEMI) 

Jawa Tengah 

 

 

 

 

Pengaruh penggunaan buku 

saku tentang menarche terhadap 

sikap dan kesiapan menghadapi 

menarche pada remaja putri di 

SDN Patran Gamping Sleman 

Yogyakarta (Peneliti Utama) 

Purwokerto, 6 

Oktober 2018 

4 The 5rd International Conference 

on Health Science 2018, 

Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Yogyakarta 

Effect Stimulation Of Surah Al 

Ikhlas On Language 

Development Of Autistic 

Children At Bina Anggita 

Special School  Yogyakarta 

(Peneliti Tunggal) 

Hotel Garuda 

Yogyakarta, 3-4 

Nopember 2018 

5 Conference Continuing Nursing 

Education (CNE), PSIK FKIK 

UMY 2018 

Pengaruh Stimulasi Bermain 

Puzzle Terhadap Perkembangan 

Motorik Halus Anak Autis  

Di Sekolah Autis Citra Mulia 

Mandiri Yogyakarta (Peneliti 

Utama) 

Hotel Rich Jogja 

City Mall 

Yogyakarta, 25 

Nopember 2018 

 

6. Karya buku dalam 5 tahun terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1. Kanker Payudara dan SADARI 

(Anggota Penulis) 

2013 53 Nuha Medika, Medical 

Book  ISBN 978-602-

17607-3-4  

2. Model Stimulasi Tumbuh Kembang 

Anak Autis Dalam Promosi 

Kesehatan (Ketua Tim Penulis) 

2015 108 Prodi S2 Gizi UNS,  

ISBN No : 978-602-

71149-4-4  

3. Praktek Klinik Keperawatan Anak 

Bagi Mahasiswa Prodi D III 

Keperawatan Edisi 2 (Anggota 

Penulis) 

2017 112 Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta,  

ISBN 978-602-70370-1-

4. 

4 Asuhan Keperawatan Anak Sehat 

dan Berkebutuhan Khusus 

(Anggota Penulis) 

 

2017 118 Pustaka Baru Press, 

ISBN 978-602-6237-12-

5. 

5 Apa yang Ku Perlu Tahu tentang 

Pubertas Dan Menarche (Anggota 

Penulis) 

2018 42 Husada Mandiri 

Kompleks Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta 

dalam ISBN 978-602-

50873-4-9,  

Juni 2018 
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BIODATA  PENELITI (ANGGOTA 2) 

 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama                  : Nikmatul Fadilah, S.Kep.Ns, M. Kep 

2. Jenis Kelamin  : Perempuan  

3. Jabatan    Fungsional : Lektor 

4. NIP /Pangkat / Golongan : 197703012002122003/Penata Muda Tingkat I/IIIb 

5. NIDN   : 4001037701 

6. Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 1 Maret 1977 

7. E- mail   : nikmatulf@potekkesdepkes-sby.ac.id 

8. Nomor Telepon / HP  : 081332783553 

9. Alamat Kantor  : Jl. Parangkusumo No. 1 Surabaya 

10. No. Telepon / Fax : (031) 3550163 / (031) 3554043   

11. Unit Kerja                : Prodi DIII Keperawatan Sutopo Surabaya 

 12.Mata Kulih yang diampu  : 

1.  Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana 

2.  Keperawatan Medikal Bedah  

3.  Dokumentasi Keperawatan 

4.  Keperawatan Profesional 

 

B. Riwayat Pendidikan : 

 S – 1 S – 2 S – 3 

NAMA PERGURUAN 

TINGGI 

Universitas 

Airlangga 

Universitas 

Airlangga 

Universitas 

Airlangga 

BIDANG ILMU Keperawatan Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat 

TAHUN MASUK – 

LULUS 

2006 – 2009 2012 – 2014 2017  

(Ijin belajar) / 

kandidat doktor 

 

C. Pengalaman Penelitian   

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2019 
Model Komunikasi Efektif Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kepuasan Pasien Berbasis 

Keamanan dan Keselamatan di Rumah Sakit 

Penelitian 

berbasis 

kompetensi 

(anggota) 

Rp. 60.000.000,- 

2 2018 Pengaruh Strategi Koping Suportif Keluarga 

Terhadap Beban Pemberi Perawatan dan Aktivitas 

Kehidupan Sehari-hari Pasien Stroke 

Penelitian 

hibah (ketua) 

Rp. 35.000.000,- 

3 2017 Pengembangan Model Ketahanan Keluarga 

terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga 

denga Stroke (Integrasi Teori Chronic Sorrow dan 

Family Adjusment and Adaptation Model) 

Penelitian 

hibah (ketua) 

Rp. 30.000.000,- 
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No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

4 2016 Pengendalian emosi remaja dengan terapi latihan 

asertif 

Penelitian 

pemula 

(anggota) 

Rp. 10.000.000,- 

5 2015 Peningkatan kualitas hidup pasien hemodialisa 

ditinjau dari perilaku caring Perawat di ruang 

Hemodialisa RSUD dr. Soetomo Surabaya 

Penelitian 

Mandiri 

(ketua) 

Rp. 5.000.000,- 

6 2009 Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol 

dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja 

Penelitian 

Mandiri (DIK 

rutin) 

(anggota) 

Rp. 3.500.000,- 

7 2004 Pengaruh Pemberian Relaksasi progresif Terhadap 

Dissminorrhoe (Studi Kasus Mahasiswa Prodi 

Keperawatan Sutopo Surabaya 

Penelitian 

Mandiri (DIK 

rutin) 

(anggota) 

Rp. 3.500.000,- 

8 2003 Pengaruh Menopause Terhadap Terjadinya 

Depresi Pada Wanita Menopause 

Penelitian 

Mandiri (DIK 

rutin) 

(anggota) 

Rp. 3.000.000,- 

 

D. Publikasi Artikel  Ilmiah  

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Vol / Nomor / 

Tahun 

1 Structural Models of Factor 

Relating to The Family 

Resilience of Patients with 

Stroke 

Indian Journal of Public Health Research 

and Development 

ISSN 0976-0245 (Print) 

ISSN 0976-5506 (Electronic) 

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?tar

get=ijor:ijphrd&volume=9&issue=11&artic

le=312 

DOI= 10.5958/0976-5506.2018.01721.7 

Volume 9, 

Number 11, 

November 2018 

2 Quality of Life of  Caregiver 

of Stroke Patient 

Proceedings of the 2nd International 

Symposium of Public Health 

November 11-12, 2017, in Surabaya, 

Indonesia. 

https://www.scitepress.org/PublicationsDeta
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Lampiran 11. MANUSKRIP 

 

STRESS KOMUNITAS AKIBAT BENCANA GUNUNG BERAPI TERHADAP PROSES 

PEMBERDAYAAN UPAYA PENCEGAHAN GAWAT DARURAT SEHARI-HARI 

Loetfia Dwi Rahariyani, Nikmatul Fadilah 

Lecturer, Health Polytechnic of Surabaya, Ministry of Health, Indonesia 

Abstract 

Introduction: Daily emergency conditions must be anticipated and can be overcome as quickly 

as possible so as not to cause greater losses. Community empowerment based on experience in 

coping and dealing with disasters, being able to manage risks, reduce, and recover from disasters 

is adaptive community coping in responding to stressors that may appear again. 

Method: analytic observational with cross sectional design. The population of the community in 

Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Yogyakarta Regency. The sample size is 165 

respondents. 

Results: most of the people have low stress for the threat of disaster, but have high stress for 

attachment to the area. The coefficient of community stress estimate on the empowerment 

process is 0.321, the higher the community stress, the lower the empowerment process. Based on 

the t value, it was obtained a significance value of 0.027 (p <0.05) so that there was a significant 

effect of community stress on the empowerment process. 

Conclusion: Community stress will affect the degree of reaction and have an impact on the 

community empowerment process in daily emergency prevention efforts. 

 

Keywords: Stress, Community, Empowerment 

 

1. Pendahuluan 

        Banyaknya kejadian bencana alam memicu timbulnya masalah gawat darurat di lapangan 

(pra rumah sakit). Meningkatnya jumlah korban yang meninggal dan mengalami kecacatan pada 

kejadian gawat darurat akibat dari penanganan korban yang kurang optimal atau salah 

menimbulkan permasalahan tersendiri. Peristiwa gawat darurat sehari-hari baik medis akibat 

penyakit infeksi atau non infeksi, kecelakaan atau bencana alam bisa terjadi pada siapapun, 

kapanpun, dan di manapun. Kondisi gawat darurat sehari-hari harus diantisipasi dan bisa 

ditanggulangi secepat mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.  Mayoritas 

pemulung pernah mengalami gawat darurat sehari-hari khususnya trauma/luka, dan semua 

pemulung tidak bisa melakukan tindakan yang benar tentang cara penanganan luka 

(Rahariyani,2016).  Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan merupakan salah 

satu indikator dari target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu memperkuat 
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kapasitas seluruh negara. Hal ini juga senada dengan Framework Disaster Risk Reduction 2015-

2030 terkait target mengurangi angka kematian yang diakibatkan oleh bencana. 

Stresor spesifik yang telah ditemukan mempengaruhi kesehatan mental pascabencana 

termasuk berkabung, cedera pada diri atau anggota keluarga, ancaman hidup, kerusakan properti, 

kerugian finansial, kehancuran komunitas, dan perpindahan. Bencana sangat menekan tidak 

hanya untuk individu yang mengalami kehilangan pribadi tetapi juga untuk masyarakat luas. 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan upaya untuk mengembangkan 

daya yang dimiliki seseorang dengan cara memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar bisa 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan mengembangkannya, dengan tujuan 

mengantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

diri dan keluargannya dalam memenuhi dan meningkatkan derajat kesehatannya. Pemberdayaan 

masyarakat dengan berdasar pengalaman mengatasi dan menghadapi bencana yang berfokus 

apakah masyarakat mampu mengelola resiko, mengurangi, maupun memulihkan diri dari 

bencana atau kondisi ketergantungan pada pihak lain. Kemandirian masyarakat dalam upaya 

pencegahan  gawat darurat sehari-hari bisa dikaji, apakah masyarakat memiliki kemampuan 

pencegahan primer, sekunder, atau tersier. Dalam proses pemberdayaan semestinya seluruh 

anggota komunitas butuh untuk terlibat dan merawat dirinya sendiri ketika mengalami kondisi 

rentan khususnya upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Proses pemberdayaan melalui 

pembelajaran di masyarakat, yang mencakup peningkatan kesadaran, memperoleh pengetahuan, 

belajar dari pengalaman orang lain dan menemukan perspektif baru tentang upaya pencegahan 

diri dan kehidupan. Melalui proses pemberdayaan ini diharapkan tiap unsur masyarakat secara 

bersama-sama membentuk pola koping adaptif terhadap stressor akibat bencana sehingga mampu 

megidentifikasi sendiri kebutuhan komunitasnya berdasarkan tingkat kerentanan komunitasnya, 

yang pada akhirnya mereka dapat menentukan sendiri seberapa besar kemampuan, kebutuhan 

dan bantuan yang diperlukan dalam kondisi wilayah rentan bencana. Koping komunitas yang 

adaptif yang didasarkan pada kebutuhan dan keterlibatan anggota komunitas untuk merawat 

komunitasnya sendiri akan menjadikan mereka mencapai kesiapsiagaan dalam merespon stressor 

yang mungkin muncul lagi. Dalam periode jangka panjang diharapakan akan membentuk 

komunitas yang mandiri untuk mengatasi stressor yang ditemui khususnya dalam upaya 

pencegahan gawat darurat sehari-hari. 

 

2. Metode  
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Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. 

Populasi penelitian adalah masyarakat di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten 

Sleman Yogyakarta. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan desa tersebut berada di 

Kawasan Rawan Bencana II (KRB II) Gunung Merapi yang aktif dan sering mengalami erupsi 

sehingga desa tersebut rawan mengalami bencana vulkano. Besar sampel menggunakan rule of 

the thumb dalam SEM, Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan jumlah sampel 

165 responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. 

 

3. Hasil Penelitian 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian di Desa Hargobinangun 

            Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta Bulan Juni-Agustus 2020 (n=165) 

 

No 

 

 Indikator Jumlah 

∑ 

Persentase 

% 

1 Umur 

d. < 20 tahun 

e. 20-60 tahun 

f. > 60 tahun                                                    

 

37 

110 

18 

 

22,4 

66,7 

10,9 

2 Jenis Kelamin 

c. Laki-laki 

d. Perempuan 

 

80 

85 

 

48,5 

51,5 

3 Jumlah Anggota keluarga 

a. ≤ 4 

b. > 4 

 

78 

87 

 

47,3 

52,7 

4 Pendidikan 

a. Tidak Sekolah 

b. Pendidikan Dasar 

c. Pendidikan Menegah 

d. Pendidikan Tinggi 

 

1 

44 

72 

48 

 

0,6 

26,7 

43,6 

29,1 

 

Tabel 2. Faktor Stress Yang Mempengaruhi Masyarakat Akibat Bencana Atau Situasi Gawat    

Darurat Yang Pernah Dialami di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

 

No Indikator Katagori 

Tinggi Sedang  Rendah  

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Ancaman bencana 6 3,64 15 9,09 144 87,3 

2 Keterikatan dengan wilayah 72 43,64 57 34,5 36 21,8 
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3 Keterbatasan ekonomi 57 34,5 36 21,8 72 43,6 

4 Trauma masa lalu 45 27,3 30 18,2 90 54,5 

5 Ketidak berdayaan 36 21,8 63 38,2 66 40 

 

Berdasar tabel 2 dapat dilihat faktor stress sebagian besar masyarakat menyatakan ancaman 

bencana dalam katagori rendah (87,3%), sedangkan keterikatan dengan wilayah hampir separuh 

menyatakan tinggi (43,64%). 

Tabel 4.8 Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gawat Darurat Sehari-Hari  

               Di Desa Hargobinangun Bulan Juni-Agustus 2020  (n=165) 

No Indikator Katagori 

Baik Cukup Kurang 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Meningkatkan kesadaran 103 62,4 22 13,3 40 24,3 

2 Memperoleh pengetahuan 94 57 49 29,7 22 13,3 

3 Belajar dari pengalaman 95 57,6 50 30,3 20 12,1 

4 Menemukan perspektif baru 87 52,7 64 38,8 14 8,5 

 

Besarnya koefisien estimate stress komunitas terhadap proses pemberdayaan adalah 0.321. 

Koefisien tersebut bertanda positif yang apabila semakin tinggi stress komunitas maka semakin 

rendah proses pemberdayaan. Dan sebaliknya semakin rendah stress komunitas maka semakin 

tinggi proses pemberdayaan. Berdasarkan nilai t hitung diperoleh nilai signifikansi 0.027 (p < 

0.05) sehingga ada pengaruh signifikan stress komunitas terhadap proses pemberdayaan. 

 

4. Diskusi 

         Indikator stress komunitas meliputi ancaman bencana, keterikatan dengan wilayah, 

keterbatasan ekonomi, trauma masa lalu,dan  ketidak berdayaan. Hasil penelitian sebagian besar 

(87,3%) masyarakat menganggap ancaman bencana atau situasi gawat darurat yang pernah 

dialami katagori rendah, yang berarti bahwa masyarakat merasa tidak terancam berada di 

kawasan rawan bencana, dan mayoritas masyarakat tidak trauma dengan bencana atau situasi 

gawat darurat yang pernah dialami, hal tersebut disebabkan masyarakat memiliki keterikatan 

dengan wilayah tempat tinggal cukup tinggi. Ketahanan (Resiliensi) Bencana adalah kapasitas 
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atau kemampuan sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih 

dengan cepat dari dampak bencana (Mayunga et al, 2007; Ofei-Manu dan Didham, 2017). 

Indikator derajat reaksi akibat stress komunitas yang dialami meliputi; adanya perasaan 

menderita, trauma, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, dan ketakutan. Hasil penelitian 

mayoritas masyarakat memiliki reaksi negatif akibat bencana atau situasi gawat darurat yang 

dialami. Dan hampir semua responden memiliki reaksi negatif terhadap ancaman kesehatan, 

ancaman keamanan dan ketakutan akibat situasi gawat darurat yang pernah dialami. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan faktor utama derajat reaksi akibat stressor yang dialami adalah 

masalah ancaman keamanan, ketakutan, dan ancaman kesehatan saat terjadi bencana atau situasi 

gawat darurat sehari-hari. Guna mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi pemerintah 

sudah berupaya untuk menciptakan ketangguhan komunitas, dalam bentuk program desa tangguh 

bencana. Tujuan dari program ini agar masyarakat mandiri dan mampu mempersiapkan diri 

dalam menghadapi bencana atau kondisi gawat darurat yang kemungkinan terjadi sehingga 

keamanan, ketakutan dan ketergantungan pada pihak lain dapat dikurangi. 

“Ketahanan” atau “resiliensi” merupakan kapasitas dan reaksi (respon) terhadap tekanan 

atau kejadian bencana yang dihadapinya pada berbagai fase bencana. Konsep ketahanan 

(resiliensi) komunitas terhadap bencana pada umumnya memperhatikan beberapa aspek 

diantaranya sosial, ekonomi, institusi, infrastruktur dan modal komunitas (Ostadtaghizadeh et al, 

2015). Feofilovs & Romagnoli (2017) menambahkan resiliensi komunitas dipengaruhi modal 

sosial, modal ekonomi, modal fisik, modal sumber daya manusia, dan modal lingkungan. 

Twigg (2007) menerangkan bahwa resillience (ketahanan) mencakup tiga pengertian, yaitu 1) 

Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui 

perlawanan atau adaptasi. 2) Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi 

dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian kejadian yang mendatangkan bahaya. 3) 

Kapasitas untuk memulihkan diri atau „melenting balik‟ setelah suatu kejadian. Twigg (2007) 

dalam konteks suatu tatanan masyarakat/komunitas tahan bencana meliputi: (1) kapasitas 

komunitas untuk mengurangi risiko/stress/kerusakan melalui mitigasi atau adaptasi; (2) kapasitas 

untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana; (3) kapasitas 

untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana. 

       Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam 

membuat pilihan dan mentransformasikan pilihan mereka kedalam tindakan atau hasil yang 

diinginkan (Nachshen, 2000). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya merubah pola 
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perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, 

perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi 

local. Indikator proses pemberdayaan meliputi; meningkatkan kesadaran, memperoleh 

pengetahuan, belajar dari pengalaman, dan menemukan perspektif baru. Hasil penelitian 

sebagian besar masyarakat memiliki proses pemberdayaan baik. Proses pemberdayaan 

memberikan kesempatan individu untuk bekerja dengan orang lain, belajar keterampilan 

pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah serta mengelola sumber-sumber yang tersedia 

di masyarakat (Tremblay & Gutberlet, 2010). Hasil penelitian menunjukan masyarakat sudah 

berupaya untuk meningkatkan diri dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari akibat 

bencana yang pernah dialami. Hasil proses pemberdayaan yang terbaik berada pada peningkatan 

kesadaran, yang berarti masyarakat menyadari mereka berada di kawasan rawan bencana yang 

harus diantisipasi jangan sampai mengalami situasi gawat darurat sehari-hari dan kondisi yang 

lebih buruk akibat bencana yang kemungkinan terjadi. Hasil penelitian proses pemberdayaan 

yang terendah adalah menemukan perspektif baru. Hal ini menunjukkan masyarakat cenderung 

melakukan sesuatu yang biasa dilakukan, oleh karena itu motivasi dan pemberian informasi atau 

pelatihan terkait dengan gawat darurat sehari-hari perlu dilakukan agar masyarakat bisa memiliki 

ketrampilan atau pengetahuan yang baru sehingga bisa menemukan upaya-upaya pencegahan 

yang lebih baik. 

 

5. Kesimpulan  

       Stres komunitas akan mempengaruhi derajat reaksi dan berdampak pada proses 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan gawat darurat sehari-hari. Pemberdayaan 

masyarakat yang kurang optimal akan mempengaruhi pengembangan desa siaga 
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