
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Bencana alam seakan tidak henti-hentinya menimpa Indonesia, sehingga 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dengan istilah gempa bumi, tsunami, 

letusan gunung, banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. Wilayah Indonesia, 

termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam, yang disebabkan karena 

posisi Indonesia terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik dunia yaitu 

lempeng Hindia-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di sebelah barat 

dan Lempeng Pasifik di sebelah timur.  

Berdasarkan catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukan 

bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan bencana. Diantaranya 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, 

Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Selatan, 

Jawa Timur bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Kemudian pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua serta 

Balikpapan di Kalimantan Timur (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Selain terletak tiga lempeng tektonik dunia. Bencana merupakan peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non 

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
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manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis 

(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Kejadian ini semakin mempertegas bahwa Indonesia memang merupakan 

daerah rawan gempa. Bencana demi bencana seakan hanya sesuatu proses yang 

berlalu tanpa disikapi secara partisipatif. Setelah bencana terjadi pemberitahuan 

surat kabar atau media lebih menekankan masalah penanganan korban dan 

bantuan, sedangkan tindakan antisipasinya sangat minim. Peristiwa bencana tidak 

mungkin dihindari, tetapi yang dapat dilakukan adalah memperkecil terjadinya 

korban jiwa, harta benda, maupun lingkungan. Penanggulangan bencana masih 

sering dipersepsikan sebagai bantuan dan pertolongan yang belum dianggap 

sebagai program penanggulangan atau mitigasi yang menyeluruh, yang 

pelaksanaannya sering bersifat reaktif dan kurang konsepsional. Badan-badan 

yang dilibatkan serta kekuatan dan dukungan yang dikerahkan memerlukan 

penggalakan dan penggiatan setelah atau dekat sebelum bencana terjadi untuk 

dapat secara tepat dan cepat bertindak dalam mengatasi ancaman bencana. 

Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang 

selama ini terjadi, lebih sering disebabkan karena kurangnya kesadaran dan 

pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana 

serta upaya mitigasinya. 

Pengetahuan masyarakat tentang bencana seharusnya dapat terwujud dalam 

kesadaran tentang kerawanan wilayah yang menjadi tempat tinggal, pemahaman 

tentang sebab-sebab dan akibat adanya bencana. Kesadaran dapat terbentuk dari 

pengalaman, dan kejadian bencana. Seperti yang terjadi di Jawa Timur menurut 

BPBD (Badan Penanggulngan Bencana Daerah tahun 2013), Jawa Timur 
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merupakan titik rawan adalah Kabupaten Malang, Jember, Lumajang, 

Bojonegoro, Kediri, Trengalek, Tuban, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, 

Pacitan, Probolinggo, dan Banyuwangi (Laporan Kegiatan Kampung Siaga 

Bencana KSB Propinsi Jawa Timur Tahun 2012).  

 Kondisi wilayah Kabupaten Malang sangat rawan dan rentan bencana, oleh 

karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 

kopentensi, pranata kearifan lokal, standar operasional dan prosedur 

penanggulangan bencana. Kabupaten Malang adalah  salah satu bagian di Provinsi 

Jawa Timur yang daerahnya terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan. 

Kecamatan Pujon khususnya yang mempunyai wilayah  pegunungan dan berada 

di lereng Gunung Kawi, dengan banyak  sungai-sungai kecil yang bermuara di 

aliran sungai konto serta mengalir di sepanjang wilayah Kecamatan Pujon. 

Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang pada bulan 

November Tahun 2010 meresmikan Desa Percontohan Siaga bencana tingkat 

nasional. Desa tersebut merupakan bagian dari program Kampung Siaga Bencana 

(KSB) lainnya yang sebelumnya telah dirintis pemerintah. Desa yang berhasil 

menjadi pilot project nasional, yakni Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon, 

Kabupaten Malang (Kegiatan KSB Propinsi Jawa Timur Tahun 2012). 

Desa Sukomulyo merupakan daerah yang berada di wilayah rawan bencana 

banjir dan longsor. Wilayah tersebut masuk pada peta rawan bencana. Kesiap-

siagaan masyarakat mempertahankan budaya kearifan lokal dengan menjaga 

kelestarian lingkungan, meski sering terjadi banjir dan longsor, namun jatuhnya 

korban bisa diminimalisir jumlahnya. 
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Letak desa yang dipisahkan dengan Sungai Konto yang berasal dari puncak 

perbukitan, menjadi wilayah yang selalu mendapat perhatian pemerintah 

khususnya selama musim penghujan. Data Tagana (taruna siaga bencana) Jatim 

menyebutkan,  di wilayah tersebut pada Tanggal (24/04/2010) setidaknya sepuluh 

rumah rusak berat akibat terendam air bah, dan lima pengguna jalan menjadi 

korban akibat banjir bandang. Banjir terjadi setelah wilayah Malang Raya diguyur 

hujan deras dari siang hingga malam.  

Dalam bencana tersebut, banjir juga merusakkan Jembatan Bailey sebagai 

pengganti Jembatan Ngeprih di Dusun Ngeprih, Desa Bendosari, Kecamatan 

Pujon, yang sebelumnya telah ambles pertengahan Januari 2010. Wakil Gubernur 

Jatim, Saifullah Yusuf pernah melakukan peninjauan lokasi pada bulan April 

2010. Saat itu wagub melihat langsung hamparan sawah yang rata dengan tanah 

maupun batu-batu besar dan rumah yang hancur, Gus Ipul juga menyerahkan 

bantuan dan turun langsung disepanjang tepi Sungai Konto di pinggir jalan 

sampai Jembatan Belly. Ketiga tempat itu berada di jalur utama Malang-Kediri. 

Letak desa yang berada di perlintasan jalan menghubungkan Malang-Kediri-

Jombang tak jarang juga sering terjadi kemacetan di wilayah tersebut. Ini karena 

jika terjadi longsor, antrian kendaraan sering mamadati wilayah permukiman di 

Desa (Kegiatan KSB Propinsi Jawa Timur Tahun 2012). 

Sudah beberapa kali di Desa Sukomulyo tejadi bencana banjir sehingga 

mengakibatkan banjir pada Tahun 2013 hujan yang yang deras sehingga arus 

aliran Sungai Konto meluap dan menggenangi rumah-rumah warga yang 

bermukim di pinggir aliran Sungai Konto sehingga mengakibatkan dua rumah 

roboh. Bencana banjir yang paling  banyak menelan korban terjadi pada Tanggal 8 
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Februari 2014 satu minggu sebelum gunung kelud meletus. Pada waktu itu sungai 

Konto mengalir deras hingga meluap dan menerjang jembatan yang 

menghubungkan antara Dusun Kedugrejo dan jalan raya, sehingga jembatan 

tersebut putus, rumah-rumah yang berada di aliran sungai banyak yang rusak. 

Yang menjadi korban lainnya diantaranya masyarakat Dusun Bakir dan Dusun 

Kedungrejo yank berada dipinggiran Sungai Konto dua orang tewas akibat arus 

aliran sungai yang cukup deras. (Kegiatan KSB Sukosari di Sukomulyo, Tahun 

2014). 

Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh alam yang prosesnya 

terjadi secara alamiah. Berdampingan dengan itu, bencana buatan manusia adalah 

akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Sedangkan bencana bastar adalah 

bencana yang diakibatkan oleh keduanya (alam dan manusia). Dewasa ini, 

berbagai pusat studi dan instansi pengamat bencana mulai memperhatikan pola-

pola penanggulangan bencana. Dalam artian, manajemen bencana mulai 

dicanangkan mulai dari pencegahan, persiapan, mitigasi, hingga respon dan 

pemulihan pasca bencana. 

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang 

menimbulkan kerugian secara meluas dan dapat berdampak serius bagi 

masyarakat. Berbagai material maupun dampak dari bencana alam yang muncul 

kerap kali diluar kendali manusia. Lebih lanjut, menurut Parker (seorang pakar 

bencana, 1992), bencana ialah sebuah kejadian yang biasa terjadi karna sebab 

alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari 

kesalahan dalam sistem teknologi yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan 

masyarakat. 
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Berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa 

pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang memberikan perlindungan sosial 

kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana mengembangkan 

suatu model kebijakan penanggulangan yang berbasis masyarakat yaitu KSB 

dimana urusan bersama antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.  

KSB merupakan program Dinas Sosial Kabupaten Malang yang di bangun 

atas kesepakatan bersama dengan pihak masyarakat di Desa Sukomulyo, 

Kecamatan Pujon. Dalam KSB ini masyarakat yang berada di daerah rawan 

bencana khususnya di Desa Sukomulyo di berdayakan dengan cara meningkatkan 

kapasitas mereka dan sekaligus menginisiasi adanya suatu prasarana 

penanggulangan bencana tingkat komunitas seperti lumbung sosial 

penanggulangan bencana, gardu sosial yang di dadalamnya dilengkapi cara-cara 

lokal untuk penanggulangan bencana (KSB Kementrian Sosial Republik 

Indonesia Tahun 2011). 

Dengan didirikannya KSB di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon 

kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana tersebut cukup cepat, karena 

masyarakat sudah terlatih dan siap siaga dalam mengurangi resiko terjadinya 

bencana, rasa solidaritas dan semangat gotong royong masih melekat di 

masyarakat desa sukomulyo. Dengan cara bergotong-royong masyarakat 

membersihkan lumpur, sampah-sampah yang terbawa air, dan membenahi pipa air 

bersih. Serta mengefakuasi korban ketempat yang aman. Ancaman yang 

ditimbulkan dari bencana banjir bandang tersebut kerusakan pemukiman yang 

berada di DAS Sungai Konto dan merusak lahan persawahan yang mengakibatkan 
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akan menghambat kegiatan perekonomian di Desa tersebut. Karena Desa 

Sukomulyo merupakan  salah satu penyuplai sayur-mayur di Pasar Pujon.  

Bencana Banjir dan Longsor sering terjadi di Desa Sukomulyo, karena 

meluapnya aliran Sungai Konto akibat hutan di perbukitan gundul dan tebing-

tebing yang terjal di sepanjang jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang 

dengan Kabupaten Kediri. Ancaman bila terjadi tanah longsor adalah akan 

tertutupnya jalan tersebut sehingga akan mengganggu semua kegiatan transportasi 

di wilayah tersebut. Dan akan berdampak akan terganggunya kegiatan 

perekonomian di wilayah – wilayah yang sangat tergantung dengan akses jalan 

tersebut yaitu wilayah Kecamatan Ngantang, Kasembon dan Kabupaten Kediri. 

Tetapi pada dasarnya masyarakat masih perlu pelatihan serta dukungan moril dan 

materil dari instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana alam yang sering 

terjadi di Desa Sukomulyo. 

Dari uraian tersebut, maka timbul keinginan untuk mengkaji lebih lanjut 

masalah tersebut dengan judul: “Peran Kampung Siaga Bencana (KSB) Dalam 

Mitigasi Bencana (Studi Di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang)”. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tujuan KSB yang ada pada masyarakat Desa Sukomulyo dalam 

mitigasi bencana?  

2. Bagaimana peran KSB di Desa Sukomulyo dalam mitigasi bencana? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tujuan KSB yang ada pada masyarakat Desa Sukomulyo 

dalam mitigasi bencana. 

2. Untuk mengetahui peran KSB dalam mitigasi bencana. 

1.4 Manfaat Penelitian.  

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritis.   

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuwan terutama 

dalam mengembangkan konsep perencanaan dan kebijakan tentang 

penanggulangan bencana untuk pengembangan sosiologi bencana.  

1.4.2 Secara praktis. 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti tentang  

penanggulangan bencana alam khususnya dalam Sosiologi 
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Lingkungan bagi peneliti berikutnya, hasil peneliti ini dapat di jadikan 

referensi. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu naskah akademik 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah  dalam upaya 

penanggulangan bencana alam.  

1.5 Definisi Konsep. 

a. Peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.  

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi 

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang 

lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman,  1998:286). 

b. KSB 

KSB  adalah sutu model penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang 

diinisiasi oleh Kementrian Sosial bersama dengan masyarakat untuk mewadahi 

kegiatan penanggulangan bencana yang di lakukan oleh masyarakat, dibentuk di 

daerah rawan bencanan dengan cara melibatkan seluruh elemen yang ada pada 

masyarakat (UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana). 

c. Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh 

faktor alam dan/ faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
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timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dampak psikologis (UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 

tentang Penanggulangan Bencana). 

d. Mitigasi. 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 

TAHUN 2007 tentang Penanggulangan Bencana). 

1.6 Metode Penelitian. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menafsirkan serta menggambarkan keadaan 

sesuai dengan kenyatan yang sudah diperoleh. Pada penelitian kualitatif, 

diharapkan penilti mempunyai lebih banyak keluasan dalam menyusun, 

mendiskripsikan, dan menganalisis hasil catatan data–data dilapangan secara 

subjektif (Sugioyo, 2010 : 54). 

1.6.1 Lokasi Penelitian. 

 Penelitian dilakukan di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang pada Peran KSB dalam Mitigasi Bencana di Desa Sukomulyo.  Penelitian 

dilakukan di Desa Sukomulyo dengan pertimbangan: 

a) Pada lokasi ini masih terkandung murni unsur pedesaan yang masih 

tradisional dan tatanan nilai sosail budaya masyarakat lokalnya 

masih kuat. 
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b) Pada lokasi ini masyarakat Masyarakat menjadi mengerti dan 

terbuka wawasannya serta mempunyai kesadaran tentang bahaya 

dan pentingnya berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. 

Terbentuknya 70 orang petugas penanggulangan bencana lokal 

yang terampil, dan mampu melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana di kambung siaga bencana serta dapat berkolabarsi dengan 

pemerintah baik pusat dan daerah. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif  

yaitu adanya gambaran tentang unsur-unsur peran kelompok sebagai pokok 

penelitian, oleh karena itu dalam ini memerlukan gambaran unsur-unsur yang 

terkandung pada peran kelompok masyarakat dalam pengembangan KSB. Untuk 

itu dengan menggunakan pendekatan deskriptif data yang diperoleh dapat 

diuraikan lebih jelas dan lebih mudah dalam memahami hasil penelitian. 

1.6.3 Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian yang digunakan atau dipilih oleh peneliti harus 

didasarkan ciri–ciri atau sifat–sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Hal ini 

diatas biasa di sebut dengan purposive sampling. Penekanan purposive 

sampling disini adalah pada karakter anggota sampel yang karena 

pertimbangan mendalam dianggap atau dinyakini oleh peneliti akan benar–

benar mewakili karakter populasi atau sub populasi. Purpsive sampling yaitu  

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 
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tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (ibid).  

Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti 

sendiri dengan pertimbangkan peneliti serta mengetahui karakteristik dan sifat 

sampel tersebut. 

Ada pun yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah: 

1. Ibu Luluk sebagai ketua KSB 

2. Bapak Mauliq anggota KSB  

3. Bapak Asmu’I anggota KSB 

4. Bapak Abdul Rokim anggota KSB 

5. Bapak Suwarno anggota KSB 

6. Bapak Sunardi anggota KSB 

7. Ibu Lestari anggota KSB 

8. Bapak Bambang anggota KSB 

9. Bapak Kasmadi anggota KSB 

10.  Bapak Bakhtiar anggota KSB 

11.  Bapak Zulkarnain Masyarakat Desa Sukomulyo 

 

1.7 Metode Pengumpulan Data  

Ada pun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah: 

a) Interview atau Wawancara.  

Wawancara (interview) adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 

suatu masalah tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah 
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menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur agar pada saat wawancara 

berlangsung suasana yang terjadi bias santai dan terkesan wajar. (Ibid) 

Interview dilakukan secara partipasipan yaitu penerimaan dan ke ikut 

sertaan interview dalam kegiatan interview sehingga tanya jawab berlangsung 

dalam suasana wajar. Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal–hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpresentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, 

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugioyo, 2010 : 72). 

Dalam wawancara peneliti dengan semua informan tidak menggunakan 

pedoman wawancara secara sistematis agar dalam proses wawancara dapat 

berjalan apa adanya tetapi masih dalam kontek tema yang di angkat oleh peneliti.  

 

b) Observasi. 

Adalah pengamatan dan pencatatan secara observasi sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada obyek penelitian, pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung pada lokasi guna 

mengumpilkan data–data yang diperlukan. Jenis observasi yang dilakukan adalah 

observasi terus terang atau tersamar, yaitu mereka yang diteliti mengetahui sejak 

awal bahwa peniliti melakukan kegiatan penelitian tetapi pada situasi tertentu 

peneliti dapat juga melakukan observasi secara tersamar karena tidak realistik 

untuk serba terus terang mengamati situasi (Sugiyono 2010 : 42). 

  Dalam observasi peneliti mengawali langkah penelitian secara umum, 

selanjutnya hal–hal yang di amati dalam observasi adalah tentang peran KSB 
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dalam mitigasi bencana. Peneliti akan mencari data yang berhubungan dengan 

peran KSB yang berbasis masyarakat dalam mitigasi bencana di Desa Sukomulyo, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

 

c) Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data dengan cara 

mencatat data yang bersumber dari catatan, agenda, buku/pustaka, peraturan-

peraturan tertulis, serta merekam hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

penelitian (Arikunto, Suharsimi, 2000 : 68).  

Dalam dokumentasi digunakan untuk menambah kelengkapan data, 

mengetahui keadaan secara komplek, mengingat kemampuan kita yang sangat 

terbatas, dan mengetahui keaslian data. 

1.8 Teknik Analisa Data. 

Untuk mengetahui kredibilitas data dalam penulisan ini digunakan teknik 

pemeriksaan kecukupan refansial. Data–data yang tidak direncanakan dalam 

penelitian, disimpan dan digunakan dalam analisis hasil penelitian. Data –data 

tersebut berasal dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Data– data yang 

diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif  yaitu 

dengan cara menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara terperinci. 

Pada data yang diperoleh kemudian disusun dengan aturan–aturan dan analisa 

sedemikian sehingga memperindah bahasan (Surhasimi Arikunto. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Pratek, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, Hlm,68). Di 

dalam menetapkan suatu analisa dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap  
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yaitu: display data (pengambilan data), reduksi data (pengolaan data) dan 

conclusion data (kesimpulan) sehingga didapatkan data yang valid. 

Teknik analisa data merupakan langkah terakhir sebelum menarik 

kesimpulan, untuk itu teknik analisa data sangat diperlukan dalam penelitian 

untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh. Alasan penulis 

menggunakan deskriptif kualitatif karena metode ini menggambarkan peran 

masyarakat KSB formal dalam mitigasi bencana. Setelah data dianalisa dengan 

metode diskriptif kualitatif selanjutnya dibahas permasalahan tersebut hingga ada 

pada suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), 

melalui 4 tahap: 

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari 

subjek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan observasi terus terang 

atau tersamar, wawancara dengan subyek penelitian, serta melakukan 

dokumentasi. 

Dalam mengumpulkan data penelitian akan melakukan observasi tentang 

peran masyarakat KSB formal dalam mitigasi bencana di Desa Sukomulyo. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan subyek penelitian mengenai peran 

KSB dalam mitigasi bencana di Desa Sukomulyo, serta peneliti juga melakukan 

dokumentasi sebagai data tambahan. 
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b. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, keabstrakan dan tranfromasi data awal yang muncul dari catatan 

lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, 

dipakai, dan yang diringkas, serta dimasukan dalam kategori yang diteliti. 

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian di lakukan. Pada 

tahap ini peneliti mereduksi data sesuai dengan indikator– indikator yang sudah di 

tentukan oleh peneliti yakni dengan cara memilah– milah data yang nantinya akan 

dibuat sebagai perbandingan yakni peran KSB  dalam mitigasi bencana.   

c. Penyajian Data 

Sekumpulan data yang terorganisir sehingga dapat memberi deskripsi 

menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang 

kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara 

sistematis. Dalam penyajian data penelitian akan menyajikan semua data–data 

yang diperoleh untuk menjawab dalam rumusan masalah dan tentunya ada 

kesesuaian rumusan masalah dan penyajian data yang diperoleh.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganilis, mencari, makna dari data yang 

ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap 

ini, data–data dari hasil dari pengumpulan, reduksi dan pengajian data akan ditarik 

kesimpulan  bagaimana peran KSB dalam mitigasi bencana dan dianalisis dengan 

teori–teori yang berkaitan dengan data hasil kesimpulan tersebut. 
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Skema 1.1 

Model Analisa Interaktif Dari Miles dan Huberman 
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