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ABSTRACT  

The village is the smallest part of government organizations that have great 

potential but often cannot be optimized properly due to various internal and external 

factors that often follow it. This results in a low level of welfare which is likely to result 

from the low level of understanding of the community about something. Knowledge 

about health, which includes influencing factors such as water conditions, waste 

disposal management, healthy living and so on is still not optimized. The ability to 

deal with disasters is still not responsive because the transfer of knowledge and 

supporting facilities in this regard has not been maximized. Therefore, we aim to 

examine the impact of water conditions and other health factors along with their 

facilities and how the Cupunagara Village community understands about disaster 

mitigation. The results of the study show that the condition of water and health 

facilities in Cupunagara is not too good and the people are still unfamiliar with 

disaster mitigation. This research must be continued by the next researcher, the 

information obtained is even better. 

Keywords:  village, mitigation, health 

 

ABSTRAK  

Desa merupakan bagian terkecil dalam organisasi pemerintahan yang memiliki potensi 
yang besar namun seringkali belum bisa dioptimalkan karena berbagai faktor internal 

maupun eksternal yang sering mengikutinya. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat 
kesejahteraan yang kemungkinan besar dihasilkan dari rendah pula pemahaman 

masyarakatnya tentang suatu hal. Pengetahuan tentang kesehatan, yang meliputi 
faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi air, pengelolaan pembuangan 

sampah, dan lain sebagainya masih kurang dioptimalkan. Kemampuan menghadapi 
bencana pun masih kurang tanggap karena transfer ilmu pengetahuan maupun sarana 

penunjang dalam hal tersebut belum maksimal. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk 
meneliti bagaimana dampak kondisi air dan faktor kesehatan lainnya beserta 

fasilitasnya serta bagaimana pemahaman masyarakat Desa Cupunagara tentang 
mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kondisi air dan fasilitas 

kesehatan di Cupunagara belum terlalu baik serta masyarakatnya masih awam tentang 
mitigasi bencana. Penelitian ini tetap harus dilanjutkan oleh peneliti berikutnya agar 

informasi yang didapat menjadi lebih baik lagi. 
Kata kunci: desa, mitigasi, kesehatan  
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PENDAHULUAN  

Menurut Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1979 dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, desa dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan 

penduduk yang menempati suatu wilayah 

dan merupakan kesatuan dalam 

masyarakat, dan mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah di bawah 

Kecamatan, serta memiliki hak 

menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 1 Di sisi lain, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 pasal 1 ayat 1,2 desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
Berdasarkan hal tersebut, desa 

dalam arti yang sempit merupakan suatu 

wilayah yang memiliki ruang lingkup 

yang kecil (organisasi pemerintahan 

terendah) dan memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan organisasi pemerintahan 

yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini 

terjadi karena masyarakat desa  

membentuk suatu pola tersendiri yang 

lahir dari berbagai karakter dan menjadi 

identitas masyarakat desa tersebut. 

 Masyarakat desa pada umumnya 

merupakan masyarakat yang sederhana, 

homogen, dan masih melestarikan 

berbagai nilai dan norma dalam menjalani 

kehidupan sehari-harinya. Bentang alam 

yang ada di desa pun umumnya masih asri 

dan belum sepenuhnya dioptimalkan, 

juga kehidupan sosial masyarakatnya 

yang cenderung sederhana dibandingkan 

kehidupan sosial masyarakat kota dengan 

 
1 Eko Murdiyanto. Sosiologi Pedesaan. 2rd rev.  

LP2M UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020. 

25 p.  

fasilitas yang kurang memadai dan 

kualitas pendidikan yang masih harus 

terus ditingkatkan. 

Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang terjadi di sebuah desa yang terletak 

paling selatan di Kecamatan Cisalak, 

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. 

 

 
Sumber: Kecamatan Cisalak dalam Angka 

2020 

Letaknya yang paling tinggi 

secara geografis dan memiliki sumber 

daya yang mampu menyejahterakan 

penduduknya nyatanya tidak bisa 

dioptimalkan dengan baik karena 

beberapa faktor tertentu, khususnya 

tingkatan pendidikan yang rendah dan 

akses jalan yang buruk. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu 

diadakannya suatu kajian yang lebih 

lanjut lagi untuk mengamati fenomena 

sosial ini dan dampaknya terhadap 

masyarakat serta solusi yang bisa 

diberikan sehingga diharapkan mampu 

menjadi pertimbangan para pembuat 

kebijakan.  

Rumusan masalah yang digunakan 

untuk mengkaji permasalahan ini 

diantaranya (1) Bagaimana pengaruh 

2 Sumber dari situs DPR.  
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kondisi air kehidupan masyarakat; (2) 

Bagaimana kualitas kesehatan masyarakat 

dan fasilitas pendukungnya; (3) Bagaimana 

pengetahuan masyarakat tentang bencana 

dan mitigasi bencananya. 

LANDASAN TEORI  

Teori Mitigasi Bencana 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008, yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat 6 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana, mitigasi dapat diartikan sebagai 

serangkaian upaya untuk mengurangi 

risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman 

bencana.3 

Sedangkan, definisi bencana 

menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 

ayat 14 tentang Penanggulangan Bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis.  

Berdasarkan hal tersebut, definisi 

mitigasi bencana dapat diartikan sebagai 

serangkaian upaya yang dilakukan dengan 

tujuan menumbuhkan kesadaran dan 

pemahaman tentang segala hal yang dapat 

dilakukan dalam menghadapi berbagai 

peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan. 

Mitigasi bencana dalam Bahasa 

Inggris dikenal dengan sebutan disaster 

mitigation. Menurut Public Safety Canada 

yang dilansir oleh Kompas.com5, disaster 

mitigation adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan untuk mengurangi dampak 

serta memperkecil risiko bahaya melalui 

tindakan yang proaktif yang dilakukan 

sebelum bencana tersebut terjadi 

(preventif). 

 

Teori Desa  

Desa berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu “dhesi” yang berarti 

tempat lahir. Para ahli banyak yang 

berpendapat tentang definisi desa. 6 

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, 

desa adalah suatu kesatuan hukum di mana 

bertempat tinggal suatu masyarakat yang 

berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. Menurut Koentjaraningrat, 7  desa 

didefinisikan sebagai sebuah komunitas 

kecil yang menetap di suatu tempat. 

Masyarakat dalam komunitas ini tentunya 

mengalami interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor di dalamnya baik 

internal ataupun eksternal sehingga 

terbentuklah suatu kebudayan atau 

kehidupan sosial dengan corak tertentu. 

 

 
Kebun Teh di Desa Cupunagara

 
3 Sumber: Website BPBD Kab. Karanganyar 
4 Sumber: BNPB.go.id 
5 Karunia, Vanya. (2021). Mitigasi Bencana: 

Pengertian, Tujuan, Jenis dan Contohnya. 

Kompas (daring). Tautan: 

https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/26/

141402669/mitigasi-bencana-pengertian-tujuan-

jenis-dan-contohnya?page=all. 
6 Tautan: Website Berdesa.com 
7  Eko Murdiyanto. Sosiologi Pedesaan. 2rd 

rev. LP2M UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 

2020. 30 p 

https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/26/141402669/mitigasi-bencana-pengertian-tujuan-jenis-dan-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/26/141402669/mitigasi-bencana-pengertian-tujuan-jenis-dan-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/26/141402669/mitigasi-bencana-pengertian-tujuan-jenis-dan-contohnya?page=all
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METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah 

studi literatur dan metode penelitian 

survei berupa wawancara. Metode 

penelitian survei atau secara ringkas biasa 

disebut survey methods adalah 

serangkaian proses atau teknik yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan 

informasi dalam penelitian dengan 

mengajukan pertanyaan kepada 

sekelompok orang yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pada umumnya, metode ini 

memfasilitasi pertukaran informasi antara 

peserta penelitian dan orang atau 

organisasi yang melakukan penelitian. 

Instrumen pengumpulan data bisa 

menggunakan angket atau kuesioner, 

namun dalam penelitian ini kami 

menggunakan instrumen pengumpulan 

data berupa kuisioner dengan 

mewawancarai langsung. Penelitian ini 

juga menambahkan metode penelitiannya 

dengan kajian literatur yaitu suatu 

penelitian yang menggunakan kajian 

literatur atau kepustakaan seperti buku, 

catatan, atau laporan hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan kajiannya 

dengan tujuan untuk mendalami dengan 

lebih baik data yang kami dapat dari hasil 

wawancara dan data yang kami dapat 

berdasarkan teks tertulis dari instansi 

resmi pemerintah. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Disebut data primer karena 

datanya langsung didapatkan dari hasil 

wawancara di lapangan. Sedangkan, 

disebut data sekunder karena data yang 

sudah dibuat atau diolah oleh peneliti 

terdahulu digunakan kembali pada 

penelitian ini dengan tujuan untuk 

menambah informasi. Sumber data 

sekunder yang penulis gunakan bersumber 

dari jurnal, publikasi pemerintah dan atau 

sumber lain yang mendukung dan 

terpercaya. 

Sedangkan, jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian korelasional yaitu jenis 

penelitian yang berupaya melihat ada 

atau tidaknya korelasi antara satu variabel 

dengan variabel lain dengan pendekatan 

kuantitatif.  

Sifat penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif adalah pendekatan yang isinya 

menjabarkan tentang apa yang diteliti.  

Prosedur dan langkah penelitian ini 

adalah:  

1. Mencari permasalahan di daerah 

yang akan diteliti.  

2. Merumuskan pertanyaan dari 

berbagai indikator dalam 

instrument penelitian. 

3. Mewawancarai beberapa 

penduduk di daerah penelitian 

yang sudah ditetapkan dengan 

menerapkan protokol kesehatan. 

 

ISI DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana Pengaruh Kondisi Air 

Terhadap Kehidupan Masyarakat 

Desa 

       Desa Cupunagara adalah sebuah 

desa yang terletak di ujung paling selatan 

Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, 

Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki 

luas 33,69 kilometer persegi dengan 

ketinggian 1.040,00 meter dari 

permukaan laut.  

 

 
Desa Cupunagara 

Hal tersebut menjadikan Desa 

Cupunagara sebagai desa terluas secara 

wilayah dan desa dengan ketinggian yang 
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paling tinggi dari permukaan laut 

dibandingkan dengan delapan desa 

lainnya di Kecamatan Cisalak. 

Kedelapan desa lainnya hanya memiliki 

luas antara 2,22 Km persegi sampai 7,29 

Km persegi. 

Walaupun memiliki luas wilayah yang 

jauh lebih besar dibandingkan dengan 

desa sekitarnya, tetapi jumlah rumah 

tangganya tidak lebih besar dibanding 

desa lainnya, yaitu Gardusayang. Desa 

Cupunagara memiliki total 1.647 rumah 

tangga per 2020, dengan 31 Rukun 

Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga 

(RW). Desa Gardusayang sendiri 

memiliki 2.764 rumah tangga. 

Kebutuhan air bersih masyarakat desa 

Cupunagara yang berjumlah 4.994 jiwa 

ini berasal dari Gunung Cipabeasan yang 

terletak tidak jauh dari pemukiman 

warga. Masyarakat mendapatkan air 

dengan cara menggunakan paralon untuk 

mengalirkan air dari gunung menuju 

tempat penampungan air yang ada di 

dekat masjid. Kemudian air tersebut 

dialirkan kembali ke rumah-rumah warga 

menggunakan selang air. Untuk dana 

pemeliharaan peralatan dalam 

mengalirkan air berasal dari masyarakat 

dengan iuran sebesar 15.000 per 

tahunnya. Kondisi air ini bersih karena 

langsung dari gunung, tetapi belum 

pernah ada yang melakukan pengujian 

terhadap kualitas air tersebut. 

  

 
Wawancara dengan Ibu Ijah 

        Sementara itu, untuk memenuhi 

kebutuhan air minum masyarakat 

biasanya memasak air yang berasal dari 

gunung tersebut. Apabila membeli air 

minum dapat dikenakan harga sebesar 

Rp. 25.000 untuk galon baru dan Rp. 

5.000 untuk isi ulang. Sedangkan untuk 

kebutuhan pertanian terdapat beberapa 

masyarakat yang menggunakan air dari 

gunung dan ada juga yang menggunakan 

air dari sungai. 

 

 
Wawancara dengan Ibu Anis 

Menurut informasi yang didapat 

dari salah satu warga, karena belum 

adanya sistem untuk menguji kelayakan 

air, maka penduduk setempat harus 

menyaring air tersebut apabila ingin 

digunakan memasak air untuk minum 

dan apabila airnya kerung di musim 

hujan. Hal ini tentulah suatu hal yang 

kurang baik karena meskipun langsung 

berasal dari gunung, tapi kebersihannya 

tetap harus diukur melalui suatu alat 

tertentu. 

 

Bagaimana Kualitas Kesehatan 

Masyarakat dan Fasilitas 

Pendukungnya 

        Fasilitas kesehatan di Desa 

Cupunagara masih belum baik karena 

fasilitas pendukungnya yang belum 

maksimal. Di des aini, hanya terdapat 

Posyandu, 1 Pos KB, 1 Bidan, dan 2 

dukun bayi. Puskesmas yang beroperasi 

setiap saat hanya ada di Kecamatan 

Cisalak. Namun, puskesmas ini memiliki 

infrastruktur yang kurang memadai serta 

pelayanan yang kurang baik. Tidak ada 

dokter tetap yang menjadi tenaga 

kesehatan di puskesmas ini. Dokter hanya 

berkunjung setiap satu tahun sekali. 
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        Masyarakat sekitar biasa berobat 

ke puskesmas apabila penyakit biasa 

seperti flu, batuk, demam, dan 

sebagainya. Untuk biaya pengobatan 

biasanya menggunakan dana pribadi 

dengan membayar sebesar Rp. 50.000 

sampai Rp.100.000, tetapi ini dirasa 

kurang efektif karena obat yang diberikan 

puskesmas efeknya kurang terasa dalam 

mengobati penyakit yang diderita oleh 

masyarakat. Selain itu, apabila 

menggunakan BPJS atau KIS pelayanan 

yang diterima seringkali berbeda seakan-

akan lebih memprioritaskan warga yang 

membayar sendiri. 

 

 
Wawancara dengan Bu Omah 

        Menurut penuturan warga disana, 

apabila berobat ke puskesmas seringkali 

diminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit 

Dr. M. Salamun yang ada di Lembang. 

Hal ini terjadi karena fasilitas yang 

kurang memadai di puskesmas. Namun, 

jarak dari pemukiman warga ke rumah 

sakit terdekat cukup jauh dan transportasi 

menuju rumah sakit tersebut dapat 

memakan biaya hingga Rp. 500.000. 

Ditambah lagi keadaan jalan yang rusak 

memperburuk keadaan. 

Menurut data dari Kantor Kecamatan 

Cisalak, panjang jalan aspal di Desa 

Cupunagara ada 8 jalan, 7 jalan kerikil, 

dan 3 tanah. Desa lainnya bahkan tidak 

mencapai 2 jalan yang masih berkerikil. 

Berdasarkan hal tersebut, jalan di 

Cupunagara menjadi yang terparah 

dengan letaknya yang paling tinggi di 

banding daerah sekitarnya.  

Di sisi lain, tidak adanya agen 

ekspedisi dengan kekuatan sinyal yang 

lemah menjadikan masyarakat Desa 

Cupunagara sulit terhubung dengan dunia 

luar seperti toko daring apabila ingin 

memenuhi kebutuhannya, termasuk 

dalam hal ini yang berhubungan dengan 

kesehatan.  

 Hal ini cukup memprihatinkan dan 

menyulitkan warga yang ada disana 

untuk mendapatkan kualitas pelayanan 

kesehatan yang baik. 

        Desa Cupunagara yang terletak di 

daerah pegunungan ini memiliki suhu 

yang relatif dingin. Suhu yang dingin 

rentan menyebabkan penyakit batuk dan 

flu yang sering dialami warga terlebih 

lagi saat memasuki musim hujan. 

Penyakit yang sering menyerang lainnya, 

menurut penuturan warga, adalah sakit 

pada kaki. Penyakit ini menimbulkan 

keanehan di masyarakat karena 

menyerang segala usia, bahkan anak-

anak muda yang tidak bekerja di kebun.  

Pencahayaan di rumah warga terbilang 

baik karena sekarang jarang terjadi 

pemadaman listrik. Namun, menurut data 

dari Kantor PLN Kecamatan Cisalak, dari 

1581 rumah tangga, hanya 1500 rumah 

tangga saja yang merupakan pelanggan 

PLN, yang mana hal ini berarti 95 persen 

dari total penduduk saja yang 

menggunakan listrik negara. Menurut 

data dari sumber yang sama, tidak ada 

pasar di desa ini, namun ada 102 warung 

dan 2 toko. 

 Sampah di Desa Cupunagara tidak 

ditampung untuk kemudian dibuang ke 

TPU melainkan langsung dibakar oleh 

warga untuk sampah anorganik. 

Sedangkan sampah organiknya dibuang 

ke kebun. Kegiatan kerja bakti masih 

sering dilakukan warga dengan arahan 

dari pak RT dan biasanya berkumpul 

terlebih dahulu di lapangan terbuka atau 

masjid. Hal ini karena Desa Cupunagara 

belum memiliki balai desa sendiri. 
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Bagaimana Pengetahuan Masyarakat 

Tentang Bencana dan Mitigasi 

Bencananya 

Bencana yang sering terjadi di desa 

Cupunagara adalah tanah longsor dan 

rentan terjadi di musim hujan. Salah satu 

contohnya adalah longsor di daerah 

Puncak Eurad yang terjadi pada bulan 

November 2021. Daerah yang terdampak 

longsor ini cukup luas dan mengakibatkan 

terputusnya jalur transportasi antara desa 

Cupunagara menuju Lembang.  

Upaya warga dalam mengatasi 

bencana ini adalah dengan mengadakan 

kerja bakti untuk membersihkan tanah 

yang menghalangi jalan. Pemerintah 

setempat juga membantu dengan 

mengirimkan alat-alat berat seperti 

ekskavator untuk mengangkut tanah yang 

menghalangi jalan. Dampak dari bencana 

ini ialah terputusnya transportasi selama 

seminggu lebih. Padahal jalur ini 

merupakan jalur utama yang sering 

digunakan warga untuk berbelanja 

kebutuhannya ke pasar. Warga pun 

terpaksa memutar jalan ke daerah Subang 

yang mana jalannya kurang bagus dan juga 

memakan waktu lebih lama. Ada juga 

beberapa warga yang memilih untuk 

mengangkut motornya melewati daerah 

longsor karena apabila memutar dirasa 

memakan waktu terlalu lama. 

Bencana lain yang seringkali 

muncul adalah angin besar. Beberapa 

tahun yang lalu, sempat terjadi angin besar 

yang merobohkan rumah warga. Hal 

tersebut kemungkinan besar terjadi karena 

letak Desa Cupunagara sendiri yang 

berada di ketinggian, namun perlu 

penelitian yang lebih lanjut tentang ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi saat pengabdian, masyarakat 

Cupunagara belum memahami dengan 

baik seputar kebencanaan dan mitigasi 

bencananya. Bahkan, menurut BPS dalam 

Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020), 

Desa Cupunagara tidak memiliki sistem 

peringatan dini dan tidak punya rambu-

rambu dan jalur evakuasi bencana. 

Akan tetapi, pada Pengabdian 

Masyarakat yang dilaksanakan pada 28 

sampai 30 Januari 2022, Himpunan 

Mahasiswa Pendidikan Geografi 

memberikan penyuluhan sekaligus 

pemberian rambu-rambu bencana. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

melaksanakan Tridharma Perguruan 

Tinggi dengan memberikan penyuluhan 

atau pengetahan untuk meningkatkan  

kesadaran masyarakat Cupunagara seputar 

kesehatan dan mitigasi bencana. 

 

Penyerahan rambu-rambu bencana 

SIMPULAN 

       Desa Cupunagara adalah sebuah 

desa yang terletak di ujung paling selatan 

Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, 

Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki 

luas 33,69 kilometer persegi dengan 

ketinggian 1.040,00 meter dari 

permukaan laut.  

Permasalahan kesehatan di Desa 

Cupunagara adalah tidak adanya tempat 

penyaringan atau uji kelayakan air. 

Walaupun air berasal langsung dari 

gunung yang kemungkinan besar 

menyehatkan, tapi tetap akan lebih baik 

apabila diuji terlebih dahulu kualitasnya.  

Permasalahan kesehatan lainnya 

adalah berbagai penyakit yang datang 

saat musim hujan seperti batuk dan flu, 

juga penyakit dengan penyebab yang 

belum ditemukan yaitu sakit kaki yang 
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juga menjangkiti anak mudanya. 

Permasalahan kualitas sarana kesehatan 

yang tidak memadai ikut memperburuk 

masalah kesehatan ini. 

Mengenai kebencanaan, masyarakat 

Desa Cupunagara masih awam tentang 

topik ini. Perlu diadakannya penyuluhan 

yang lebih intensif lagi yang bisa 

dilakukan oleh pihak yang berwenang 

agar siap dalam menghadapi bencana 

yang datang serta mengetahui cara 

menanggulanginya.  

  

REKOMENDASI  

Dari hasil penelitian ini terdapat 

beberapa hal yang masih harus diteliti oleh 

peneliti selanjutnya agar dapat 

ditindaklanjuti dengan lebih baik. 

Beberapa diantaranya, adalah: 1) Peneliti 

selanjutnya akan lebih baik apabila 

mendapatkan informasi yang lebih jelas 

tentang penyebab sakit kaki pada sebagian 

besar masyarakat Cupunagara yang 

bahkan menjangkiti anak mudanya 2) 

Peneliti selanjutnya dapat menjabarkan 

dengan lebih rinci penyebab lain dari 

kurangnya kesadaran pada kesehatan 

ataupun mitigasi bencana masyarakat 

Cupunagara. 
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