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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan peneliatin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Machmud (2016 : 51) mendefinisikan pendekatan kualitatif 

adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok.  

Menurut Sugiyono (2014 : 15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena secara 

umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model komunikasi 

dalam Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran mendalam dan 

menyeluruh terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan masyarakat. 
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3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Trunojoyo Kav. 8 

Kepanjen. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di tempat tersebut 

peneliti dapat menemukan subjek dan juga informasi terkait Erupsi Gunung 

Kelud dan juga Kabupaten Malang merupakan daerah rawan bencana yang 

salah satunya ada terkena dampak Erupsi Gunung Kelud 

b. Waktu Penelitan 

Untuk waktu penelitian, peneliti menyesuaikan dengan subjek yang 

diwawancarai. Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 4 Januari 2018 

dan 15 Januari 2018. Pada tanggal 4 Januari 2018 dilakukan wawancara 

pada pukul 09.55 lalu pada tanggal 15 Januari 2018 pada pukul 12.54.  

 

3.3. Subjek dan Informan Penelitian 

Untuk subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Sugiyono (2014 : 300) mendefinisikan teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari sumber 

disini merupakan orang yang paling mengetahui tentang apa yang diteliti atau 

sebagai penguasa sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam menggali 

informasi.  

Subjek dari penelitian ini adalah staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Malang dalam Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan yang 
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dimana dalam bidang tersebut staf tersebut mengetahui tentang kegiatan mitigasi 

bencana  

Kriteria untuk subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Staff BPBD Kabupaten Malang dalam Bidang Kesiapsiagaan dan 

Pencegahan yang minimal kerja sudah 5 tahun 

b. Staff BPBD Kabupaten Malang dalam Bidang Kesiapsiagaan dan 

Pencegahan yang mengikuti kegiatan mitigasi erupsi Gunung Kelud dan 

memiliki wawasan dalam hal mitigasi bencana 

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Malang ada 33 orang dan 5 orang staff 

yang berada di Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Berdasarkan kriteria diatas, 

peneliti memilih dua subjek yaitu Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan 

dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang. Dikarenakan Kabid. 

Kesiapsiagaan Pak Joni sudah bekerja di BPBD Kabupaten Malang selama 5 tahun 

mulai tahun 2013 dan juga beliau mengikuti kegiatan mitigasi erupsi Gunung 

Kelud. Beliau sudah menjadi Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan yang 

dimana beliau paham tentang kegiatan dalam Pencegahan terutama Mitigasi. Kasie. 

Kesiapsiagaan Pak April merupakan pioneer dalam pembentukan BPBD 

Kabupaten Malang yang dimana beliau sudah bekerja mulai pada tahun 2011. 

Beliau awal bekerja sudah menggeluti dalam bidang pra bencana yang artinya 

dalam Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Beliau sudah mempelajari tentang 

tahapan dan kegiatan yang ada dalam fase pra bencana salah satunya kegiatan 

mitigasi.  
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3.4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk melengkapi penelitian 

yang akan dilakukan di lembaga tersebut, baik yang berasal dari dalam perusahaan 

yaitu BPBD Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari sumber atau objek dan perilaku yang diamati. Penilitian ini mendapatkan 

sumber yang berasal dari wawancara, dokumentasi lainnya dan menggunakan dua 

jenis sumber data, antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data fakta dan informasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dari lapangan atau lokasi penelitian termasuk juga dari 

subjek penelitian. Data yang diperoleh peneliti dilakukan dari wawancara 

yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan dan 

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang yang berkaitan 

dengan kegiatan mitigasi pada bencana erupsi Gunung Kelud. Dari data 

wawancara peneliti ingin mrndapatkan informasi tentang mitigasi 

bencana yang dilakukan BPBD dan juga proses komunikasi yang 

dilakukan BPBD sehingga peneliti bisa menetapkan model komunikasi 

yang digunakan saat mitigasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dapat dijadikan data pelengkap atau 

penunjang dari penilitian ilmiah ini guna memperlancar proses penelitian. 

Data sekunder dilakukan melalu studi kepustakaan untuk mendapatkan 
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informasi dan literature yang berhubungan dengan judul diatas serta yang 

sifatnya melengkapi dan memperkuat hasil penelitian, yaitu berupa: 

literatur ilmiah, laporan, dan segala bentuk dokumen yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan. Data yang diperoleh peneliti dari BPBD 

Kabupaten Malang adalah Rencana Kontinjensi dan dokumentasi pada 

erupsi Gunung Kelud. Dari dokumentasi peneliti dapat mengetahui 

kegiatan mitigasi apa saja yang dilakukan BPBD Kabupaten Malang dan 

juga perencanaan BPBD. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara secara mendalam (indepth interview) kepada informan yang dapat 

memberikan informasi / data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Pak Joni) dan Kasie 

Kesiapsiagaan (Pak April) BPBD Kabupaten Malang guna memperoleh data 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab dan secara bertatap muka 

antara peneliti dengan informan.  

Wawancara disini peneliti melakukukan teknik wawancara tak 

berstruktur atau terbuka dimana peneliti menggunakan wawancara yang 

bebas, tidak terpaku dengan pedoman yang sudah tersusun.  
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b. Dokumentasi  

 Selain menggunakan wawancara, peneliti menggunakan 

dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.   

Dokumentasi ini bisa berupa bahan – bahan dokumentasi yang dimiliki oleh 

lembaga, media online, majalah, koran atau berita – berita. Untuk sebagai 

pelengkap data dan juga menguatkan bukti, peneliti menambah foto – foto 

dan data pada saat BPBD Kabupaten Malang melakukan kegiatan mitigasi 

yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. Hasil dokumentasi ini 

mendukung data wawancara nantinya. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis Data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data di lapangan dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. 

Hal ini diharuskan peneliti untuk mengantisipasi jika wawancara yang sudah 

dilakukan akan tetapi data yang didapat kurang memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan wawancara sampai mendapatkan data yang dianggap kredibel. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015 : 91) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing.  
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Gambar 3.1 

Gambar Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

 

 

a) Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang jumlahnya banyak, rumit dan kompleks. Hasil 

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang 

ini lah yang akan dikumpulkan menjadi satu. 

b) Reduksi Data 

Data yang didapat saat berada di lapangan sangatlah banyak dan rumit. Oleh 

karena itu perlu teknik reduksi data dalam menganalisis data. Reduksi data 

adalah kegiatan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal – hal yang penting. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti 

dalam mendapatkan gambaran yang jelas tentang data atau informasi yang 

sudah peneliti dapat di lapangan.  
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c) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya data tersebut disusun. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Menurut Miles dan Huberman 

dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut.  

d) Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan 

verifikasi karena kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti yang kuat serta mendukung pada tahap 

pengumpulan data dan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut kredibel. 

 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan Triangulasi untuk menguji Keabsahan 

Data. Menurut Willian Wiersma dalam Sugiyono (2014 : 372) Triangulasi dalam 

pengujian kredibilatas ini diartikan sebagai pengecakan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  Peneliti menggunakan teknik 
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Triangulasi Sumber karena peneliti ingin menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Moleong dalam 

Bungin (2007 : 257) hal ini dapat memasukkan informan dalam kancah penelitian, 

menciptakan kesempatan untuk mengikhtisiarkan sebagai langkah awal analisis 

data dan menyediakan tambahan informasi secara sukarela.   




