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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualtatif 

deskriptif, peneliti berusaha untuk menggambarkan bentuk kolaborasi peran 

pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan tanggap bencana yang 

terjadi di Lembar. Peneliti meninjau kerjasama yang dilakukan antara 

pemerintah dan masyarakat ,dan meneliti apa saja bekal yang telah diberikan 

pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi 

banjir jika sewaktu-waktu bencana terulang kembali. 

B. Jenis Penelitian  

Berdasarkan pada penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

kejadian-kejadian yang ada, baik itu bersifat alami maupun buatan manusia, 

lebih fokus kepada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. 

Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan manipulasi, perlakuan atau 

pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan 

suatu kondisi yang alami tanpa dibuat-buat karena itu dibutuhkan sikap yang 

toleran, sabar, dan menjadi pendengar yang baik. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan penjelasan 

tentang bagaimana bentuk kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat 

dalam kesiapsiagaan tanggap bencana yang terjadi di Lembar. Peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif, karena dalam melakukan penelitian 

diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan membandingkan kejadian, 

kenyataan dan perkembangan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu yang 

akan diteliti yaitu bentuk kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan tanggap bencana banjir bandang. Kekuatan penelitian 

kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan 

mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-

kata maupun gambaran secara holistik. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lembar yaitu di Desa Labuan 

Tereng. Desa Labuan Tereng adalah salah satu desa di kecamatan lembar 

yang merupakan desa terparah terdampak banjir jika dibandingkan dengan 

desa yang lain. Sebagian wilayah kecamatan Lembar terutama desa Labuan 

Tereng terletak di kaki bukit. Di sepanjang kaki bukit tersebut terletak rumah-

rumah penduduk yang sebenarnya terlihat rawan akan tanah longsor, terlihat 

bukit tersebut tidak terdapat pepohonan yang dapat menahan tekanan tanah 

akibat hujan deras. 

D. Subjek Penelitian 
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Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat fenomena 

penelitian. 22Dengan teknik purposive yaitu metode penempatan sampel 

dengan memilih beberapa sampel berdasarkan atas suatu pertimbangan 

tertentu yang di nilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam 

sebuah populasi. Subjek penelitian ini memiliki peranan penting dalam proses 

penelitian karena subjek penelitian akan menghasilkan data yang dicari saat 

penelitian berlangsung. Adapun beberapa narasumber yang menguasai 

tentang apa yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat / penduduk asli Desa Labuan Tereng yang merasakan dampak 

bencana banjir bandang. 

2. Tokoh masyarakat dan Perangkat Desa 

3. Karyawan BPBD Kabupaten Lombok Barat 

 
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 

Nama  Pekerjaan  Deskripsi 
Humaedi Kusai Kepala Desa 

atau Kepala 
Dusun 
Setempat 

Kepala Desa atau Kepala 
Dusun setempat bertugas 
untuk mempercepat 
kepedulian dan tanggung 
jawab masyarakat dalam 
menghadapi bencana di 
Desa Labuan Tereng 

- Hartono Ahmad S.Sos, 
M.Si (Kepala bidang 
Kedaruratan & Logistik) 

- Abdul Khaer Alimsah 
(Karyawan biang 
Kesiapsiagaan) 

- Joko Marhaendriyanto 
(Kepala bidang 
Rehabilitasi & 

Karyawan 
Kantor 
BPBD-NTB 

Karyawan Kantor BPBD 
Kabupaten Lombok Barat 
memiliki tugas dan 
wewenang untuk 
penanggulangan bencana 
baik itu pra bencana, saat 
bencana, dan pasca bencana 
di Desa Labuan Tereng 

                                                             
22Arikumto, Suharsimi. 2003. “Prosedur Penelitian”. Cet. Kelima. Jakarta : Rineka Cipta 

Hlm 130 
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Rekonstruksi)  

 Tokoh 
Masyarakat/
Perangkat 
Desa 

Tokoh Masyarakat sangat 
memegang peran atau andil 
untuk dapat bekerjasama 
dengan pemerintah untuk 
pengurangan resiko 
bencana dan pencegahan 
bencana banjir di Desa 
Labuan Tereng 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Teknik wawancara adalah salah satu tehnik yang tepat digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian,  agar fakta  yang  berkembang  dapat 

terungkap dengan jelas. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Pertanyaan yang diajukan disusun dari panduan wawancara yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti, sehingga informan memberikan informasi 

yang dibutuhkan dengan konkrit, jelas dan peneliti mengetahui 

bagaimana saja bentuk kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat 

dalam kesiapsiagaan tanggap bencana, dalam hal ini yaitu masyarakat 

Desa Labuan Tereng dan pemerintah setempat. 

2. Observasi  

Cara yang digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi 

yang dapat memberikan keterangan tambahan tentang masalah yang akan 
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di teliti disebut observasi. Peneliti bertindak sebagai orang luar atau 

pengamat, yang bertujuan untuk lebih memahami dan mendalami bentuk 

kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat setempat di 

Lembar, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. 

Dalam observasi ini, peneliti akan memberitahukan kepada 

informan bahwa peneliti sedang melakukan observasi untuk pengumpulan 

data penelitian. Observasi sesekali akan di sertakan saat wawancara agar 

memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang objek yang sedang di 

observasi. Peneliti mengobservasi kondisi fisik, sikap selama wawancara, 

kegiatan di luar wawancara dan kondisi tempat informan. Hasil observasi 

tersebut selanjutnya dicatat dan di cocokkan dengan wawancara. 

3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendukung 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam studi dokumentasi 

ini peneliti  mempelajari  data-data  dalam  bentuk  dokumen,  buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian 

berupa informasi tentang bentuk kolaborasi peran pemerintah dan 

masyarakat dalam kesiapsiagaan tanggap bencana.  

F. Uji Keabsahan Data 

Tehnik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding lain terhadap data itu.  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data 

triangulasi dengan sumber dan metode. Dengan teknik triangulasi, peneliti 

dapat membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai 

suatu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu 

peneliti juga melakukan pengecekan melalui teknik triangulasi dengan 

metode, yaitu mengecek hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data dan informasi 

yang diperoleh menjadi valid. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

D a l a m  penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan 

mencatat, mencari dan mengumpulkan seluruh data mengenai hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang behubungan dengan 

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan tanggap bencana di Desa Sambalia. Termasuk apa saja 

bekal pelatihan yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat 
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dalam kesiapsiagaan tanggap bencana dan bagaimana respon masyarakat 

terhadap bentuk pelatihan kesiapsiagaan tersebut ,apakah masyarakat 

sudah dapat menjalankan kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan memilih hal-hal yang 

pokok,. Dengan begitu data yang telah direduksi atau di rangkum akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti dalam proses 

data ini akan mengumpulkan dahulu hasil-hasil dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat dalam kesiapsiagaan 

tanggap bencana di Desa Sambalia untuk digolongkan ke dalam tiap 

permasalahan agar dapat ditarik kesimpulannya. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Menyajikan data adalah langkah selanjutnya setelah data di 

reduksi. Dalam menyajikan data, harus disajikan secara tersusun dan 

terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami 

peneliti. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk 

dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami 

mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan 
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masyarakat dalam kesiapsiagaan tanggap bencana di Desa Labuan Tereng 

yang diteliti. 

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi menjadi tahap terakhir dalam 

menganalisa data. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat 

sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Data-data yang 

diperoleh di lapangan menjadi pendukung untuk menyusun kesimpulan 

awal dan hasil dari penelitian akan memberikan penjelasan dan 

kesimpulan atas permasalahan penelitian. 
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