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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan zaman yang semakin pesat dari era desentralisasi dan otonomi 

daerah di Indonesia mampu menciptakan sebuah ruang yang luas bagi lahirnya para 

pemimpin dari berbagai tingkatan. Secara umum pemimpin juga merupakan sebuah 

pelaku yang memastikan tercapainya daya guna sebuah organisasi, lembaga, maupun 

institusi pemerintah. Dengan kehadiran suatu pemimpin yang profesional sangat 

diharapkan dapat membangun dan meningkatkan efiensi, produktifitas, dan inovasi 

pemerintah suatu Negara yang berdaya saing. Begitu juga dengan organisasi, 

lembaga, maupun institusi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemimpin 

sebuah institut pemerintahan mengukur dengan sinergritas seberapa jauh tugas yang 

dijalankan. 

 Namun, kepemimpinan di era reformasi yang ditandai dengan pilihan langsung 

masih sangat jauh dari harapan masyarakat dan tetap saja masih ada pemimpin yang 

selfish, birokratis, pragmatis, anti dialog, top down, bahkan ada pemimpin yang 

sangat lugas mendemonstrasikan gaya kepemimpinannya yang oligarkis dan 

otoritarian. Meskipun pemimpin itu sebuah produk demokrasi, akan tetapi dia tidak 

melakukan transformasi yang dapat melahirkan suatu legasi yang bermakna bagi 

yang di pimpinnya. Dalam model kepemimpinan seperti ini, biasanya lebih 

mengedepankan suatu hal yang bersifat legalistik, prosedural, fisikal, dan artifisial 
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yang nantinya dengan mudah ditiadakan oleh pemimpin selanjutnya.
1
Pemimpin yang 

baik sebenarnya ialah pemimpin yang mampu merangkul dan berkorban untuk 

masyarakatnya. Akan tetapi, sangatlah berbeda. Bila kita melihat kepemimpinan di 

era yang sekarang, dari kasta yang paling bawah sampai kasta yang paling tinggi, 

dari pusat hingga ke daerah, banyak pemimpin yang hadir dengan tidak 

mencerminkan suatu kepemimpinan yang seharusnya, justru yang ada hanyalah 

pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan masyarakat, yang juga tidak 

memperduliakan nasib masyarakat bawahan, dan hamper tidak peduli dengan 

pelayanan masyarakat. Karena kepemimpinan yang sekarang hanya mementingkan 

kepentingan kelompok dan haus akan kekuasaan sendiri. 

 Salah satu unsur yang penting dalam kepemimpinan adalah pemimpin yang 

mempunyai niat untuk menyelenggarakan pembangunan yang berfokus pada 

manusia, jiwa, kesadaran, dan martabatnya. Begitu juga dengan organisasi, lembaga, 

maupun institusi, sebuah organisasi Pemerintah yang terarah di tentukan dengan 

kapasitas, kapabilitas, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Salah satu gaya yang 

menekankan pentingnya seorang pemimpin menciptakan sebuah visi dan lingkungan 

yang dapat memotivasi para bawahan atau rakyat untuk berprestasi dalam melampaui 

harapannya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Dalam suatu perubahan 

organisasi, lembaga, maupun institusi baik terencana maupun tidak terencana itu 

sangatlah tidak mudah. Akan tetapi ada aspek yang terpenting yaitu individu, 

perubahan individu inipun juga tidak mudah, tetapi harus ada proses.  
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 Pemimpin yang menjadi panutan sebuah organisasi, lembaga, mapun institusi 

harus dapat membuat perubahan didalamnya t. Gaya kepemimpinan transformatif 

juga lebih meningkatkan semangat kinerja pengikut dibandingkan dengan gaya 

kepemimpinan transaksional. Dengan kepemimpinan transformasional ini, bawahan 

ataupun rakyat juga ikut merasakan keyakinan, loyalitas, harapan, dan penghormatan 

kepada pemimpinnya dan juga terinspirasi untuk lebih maju kedepannya. Gagasan 

awal mengenai gaya kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh James 

Macfregor Burn yang menerapkannya dalam konteks politik, lalu di sempurnakan 

dan diperkenalkan oleh Bernard Bass. Menurut Burn gaya kepemimpinan 

transformasional menyerukan nilai-nilai moral dari pengikut dalam upaya untuk 

meningkatkan kesadaran meraka tentang etis dan untuk mmobilisasi sumber daya 

mereka untuk menciptakan reformasi institusi. Kepemimpinan ini adalah 

kepemimpinan yang melakukan suatu transaksi untuk memotivasi para bawahan atau 

pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi meraka. 

 Di Negara Indonesia ini nampaknya sudah banyak yang menerapkan model 

atau gaya kepemimpinan transfomasional, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. 

Di bawah kepemimpinan Drs. Suyoto M.Si, pada tahun 2008-2018 Bupati 

Bojonegoro ini berhasil merubah wajah pemerintahan atau transformasi Bojonegoro 

menuju Good and Clean Governance.
2
Dengan gaya kepemimpinan transformasinya 

beliau memangkas kontradiksi diantara kota dan desa, serta bertujuan untuk 

mentransformasi Bojonegoro yang dahulunya adalah sebuah daerah termiskin di 
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Pulau Jawa menjadi sebuah daerah yang sukses dengan melepas belenggu 

kemiskinan dan dengan terus melakukan perubahan secara bertahap. Transformasi 

kepemimpinan di Bojonegoro adalah merupakan suatu momentum untuk 

membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan benar.
3
 Dalam implementasi 

tranformasi kepemimpinan di Bojonegoro ini terdapat juga tantangan yang harus 

dihadapi yaitu perumusan kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Untuk itu, transformasin kepemimpinan di Bojonegoro di landasi dan 

di dukung dengan 6 pilar pembangunan berkelajutan dan 6 pilar elemen transformasi. 

6 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu: 1. ekonomi; 2. lingkungan hidup; 3. 

pembentukan modal social; 4. peningkatan kapasitas fiscal; 5. pengelolaan 

pemerintahan yang bersih dan tepat; 6 kepemimpinan transformative. Sedangkan 6 

pilar elemen transformasi yaitu: 1. visi; 2. strategi; 3. pengaturan; 4. manajemen 

operasional; 5. budaya; 6. semangat dan niat. Dengan dukungan 6 pilar 

pembangunan berkelanjutan dan 6 pilar elemen transformasi, Bupati Bojonegoro 

dapat merubah Bojonegoro dan bertansformasi terhadap kemajuan dan daya saing 

bangsa Indonesia, di sisi lain juga dapat menyelesaikan masalah lokal sambil 

berkontribusi secara nasional dan goblal.
4
 

 Transformasi kepemimpinan ini di terapkan oleh bupati Bojonegoro dalam 

masa kepemimpinannnya untuk membangun dan merubah wadah daerah kabupaten 

Bojonegoro yang dahulunya mempunyai sejarah kemiskinan dan berjuang untuk 

terlepas dari kemiskinan. Bupati bojonergoro dengan gaya kepemimpinannya 

                                                           
3
Sri Suryaningrum, THE ROLE OF POVERTY ALLEVIATION IN BOJONEGORO: FLOOD WELL-MAINTAIN , jurnal 

ekonomi dan syariah, 2015 
4
Suyoto, Beyond Personal and Institusional Performance: BOJONEGORO TRANSFORMATION STORY, Jakarta 1 juni 

2016 



 

5 
 

berhasil membawa bojonegoro terlepas dari belenggu kemiskinan, dan di sisi lain 

juga terus melakukan transformasi. Dalam keberhasilannya menjadi pemimpin yang 

transformatif dan membawa bojonegoro terlepas dari belenggu kemiskinan, Bupati 

Bojonegoro memiliki lima program besar yang dilakukan selama kepemimpinannya: 

1. perbaikan jalan; 2. Infrastruktur pertanian; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. 

Melaksanakan demokrasi sebagai bagian dari proses birokrasi pemerintah 

Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sedang berusaha mengimplementasikan lima 

program intensif dengan berbagai cara dengan kendala anggaran, salah satunya 

adalah memaksimalkan potensi Bojonegoro. Potensi-potensi ini termasuk kehutanan 

(terutama produk pertanian jati), sumber daya air (waduk), 78.000 hektar lahan 

pertanian, dan cadangan minyak dan gas. Namun di sisi lain potensi-potensi tersebut 

dapat menjadi boomerang bagi masyrakat sendiri, dimana pengembangan sumber 

daya alam (SDA) selalu memiliki efek negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik 

sosial, dan resistensi rendah terhadap integrasi sosial dan pemerintah. Kehadiran 

sumber daya alam (SDA) juga dapat menyebabkan korupsi dan kelemahan mental di 

masyarakat. Akan tetapi, bupati Bojonegoro telah merancang dan membuat 

antisapasi dalam program kerjanya dengan cara memfokuskan pada pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

 Sebagai daerah yang rawan bencana terutama bencana banjir, posisi geografis 

Kabupaten Bojonegoro yang menjadikan aliran sungai bengawan solo, dan sejarah 

geologis bojonegoro 30 juta tahun yang lalu adalah lautan. Jadi membuat daerah 

bojonegoro menjadi daerah rawan banjir di saat musim hujan dan kekeringan di saat 

kemarau datang. Meski daerah bojonegoro tidak turun hujan akan tetapi daerah 
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kabupaten kota lainnya hujan, banjir bisa melanda daerah bojonegoro.
5
Luapan air 

bengawan solo yang sering melanda 140 desa terbesar di 16 kecamatan di 

bojonegoro mulai dari ujung barat yaitu kecamatan Margomulyo, Ngraho, Padangan, 

Kasiman, Malo, Purwosari, Gayam, Kalitidu, Dander, Bojonegoro, Trucuk, Kapas, 

Balen, Kanor, Sumberjo hingga Baureno. Luapan air yang menggenangi area 

persawahan, jalan desa, dan fasilitas umum seperti mushola, gedung sekolah dan 

serta pemukiman warga.
6
 

Dulu banjir identik dengan kepanikan warga dan kerugian, akan tetapi dengan 

kepemimpinan transformatifnya bupati Bojonegoro mampu mengubah mainset 

masyarakat bojonegoro dan di gali potensinya untuk dimanfaatkan menjadi sebuah 

pendapatan penduduk. Budi daya tanam belimbing kini dapat tumbuh subur di 

daerah rawan banjir dan budi daya belimbing kini sekaligus menjadi sumber 

pendapatan penduduk. Menyiasati banjir yang mengancamtanaman padi, bupati 

Bojonegoro ini juga merubah waktu strategi pola penanaman tanaman padi. 

Penanaman tanaman padi dapat di lakukan di bulan september jauh sebelum banjir 

melanda.Bahkan sekarang dari air luapan sungai bengawan solo produksi padi, ikan, 

blimbing, dan jambu di bojonegoro menjadi meningkat. Setelah sukses menerapkan 

model kepemimpinan tranformatifnya, tahun 2014 bojonegoro sempat dinyatakan 

BNPB dalam perihal pengelola bencana terbaik Nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di teliti adalah 

kepemimpinan transformatif dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten 

                                                           
5
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6
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bojonegoro. Melalui kepemimpinan transformatif ini, pemerintah kabupaten 

bojonegoro dapat selalu siaga akan datangnya sebuah bencana banjir untuk 

kedepannya. Pada sisi lain Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) 

Kabupaten Bojonegoro juga selalu siaga dan selalu update akan kenaikan dan kondisi 

Tinggi Muka Air (TMA) bengawan solo pada papan duga TBS Bojonegoro kota 

kepada awak media.
7
 Dengan melakukan riset ini diharapkan dapat peneliti dapat 

menginterpretasikan model kepemimpinan transformatif pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam penanggulangan bencana banjir serta hambatan yang di hadapi. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat 

disimpulkan dengan pertanyaan diantaranya: 

1. Bagaiamana gaya kepemimpinan transformatif pemerintah kabupaten bojonegoro 

dalam penanggulangan bencana banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) di Kabupaten Bojonegoro? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi becana banjir di 

Bojonegoro? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
7
 https://beritabojonegoro.com/read/8411-update-tma-bengawan-solo-bojonegoro-kota-mulai-stabil.html 



 

8 
 

1. Mengetahui gaya kepemimpinan transformatif pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam penanggulangan bencana banjir melalui Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Bojonegoro? 

2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro dalam penanggulangan bencana 

banjir di Bojonegoro 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini penulis berharap mampu menyampaikan sebuah makna 

dengan praktis dan teoristis diantaranya : 

1. Manfaat Teoristis 

Dibidang pengetahuan ilmu tentang pemerintahan mengharapkan 

penelitian ini menjadi sebuah bahan referensi keilmuan termasuk tata cara 

penganggulangan bencana melalui sebuah kepemimpinan transformatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi, bisa diterapkan sebagai bahan rujukan mengenai warga 

model kepemimpinan transformatif dalam penanggulangan bencana 

banjir. 

b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebuah gambaran kepemimpinan yang 

dapat merubah daerah yang di pimpin agar daerah menjadi lebih 

berkembang dan dapat megantisipasi akan sebuah bencana alam seperti 

bencana banjir. 

c. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman terkait sebuah 

kepemimpinan tranformatif dalam penanggulangan bencana banjir 
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d.   

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan sebuah gambaran suatu gejala oleh kelompok 

maupun perorangan tertentu yang mendefinisikan berlandaskan generalisasi dari 

beberapa karakteristik dan kejadian. Dengan ini agar dapat mempunyai suatu 

pengertian yang sama, diperlukannya sejumlah pengertian mengenai suatu rancangan 

yang berkaitan dengan judul riset tersebut, sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah sebuah ilmu yang bervariasi secara 

berkelompok. sejumlah pakar kepemimpinan mengartikan kepemimpinan 

sebagai suatu mekanisme antar pemimpin dan pengikut yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Secara menyeluruh kepemimpinan telah 

diajarkan berdasarkan teori yang ada. Dalam beberapa hal, kepemimpinan 

merupakan seorang aktor dari berbagai proses pemahaman untuk menjadi lebih 

baik yang di gambarkan dalam sebuah teori.
8
 

Joseph C. Rost mengartikan kepemimpinan sebagai suatu ikatan yang 

berpengaruh satu sama lain antara pimpinan, pengikut ataupun bawahan yang 

bertujuan dapat meciptakan perubahan yang nyata. Dalam sebuah hubungan, 

kepemimpinan sangatlah berpengaruh terhadap sekelompok orang maupun 

perorangan yang mendambakan perubahan yang signifikan, dan pemimpin 

mampu mencerminkan kepada para pengikutnya dalam tujuan dan perubahan. 
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Dengan demikian, kepemimpinan merupakan suatu rancangan atau proses 

yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik antara pemimpin dan 

pengikut tanpa adanya unsur paksa.
9
 

2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah teori kepemimpinan. Pendekatan ini masih 

berfokus pada gaya kepemimpinan karena gaya kepemimpinan merupakan 

bagian dari pendekatan perilaku kepemimpinan yang berfokus pada proses 

mekanisme kepemimpinan untuk mempengaruhi kegiatan individu untuk 

mencapai tujuan di lokasi tertentu. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku 

kepemimpinan yang digunakan untuk memengaruhi aktivitas orang yang 

diciptakan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan organisasi atau 

lembaga yang dapat berubah, sementara para pemimpin mengembangkan 

program kerja dan disiplin mereka sesuai dengan perkembangan aturan yang 

berlaku, meningkatkan kesejahteraan bawahannya dan bagaimana eksekutif 

berkomunikasi dengan bawahan.
10

 

Gaya kepemimpinan yang kurang melibatkan bawhan dalam 

mengambil keputusan akan mengakibatkan bawahan merasa tidak diperlukan, 

karena pengambilan keputusan tersebut terkait dengan tugas bawahan. Akan 

tetapi, jika terjadinya kegagalan dalam pencapain sebuah tujuan maka suatu 

tindakan yang bijak kepada bawahan merupakan suatu gaya memimpin yang 
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Frengky Basna, Analisis Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja 
Pegawai, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 4 ,No.3, Edisi Khusus SDM 2016: 319-334 



 

11 
 

tepat. Gaya kepemimpinan juga dilakukan untuk berkomunikasi dengan 

bawahnnya dengan cara pemimpin akan mempengaruhi tujuannya. 

3. Kepemimpinan Transfomatif 

Teori ini pertama kali dipresentasikan oleh Burn dan mengidentifikasi 

dua jenis kepemimpinan politik: kepemimpinan transformasional dan 

kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional ditandai oleh 

seorang pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan dalam nilai, 

kepercayaan, sikap, perilaku, emosi, dan kebutuhan bawahan untuk perubahan 

yang lebih baik di masa depan. Pemimpin Transformasional adalah 

transformer yang ingin mengatur ulang seluruh organisasi sehingga organisasi 

dapat memaksimalkan kinerjanya secara keseluruhan.
11

 

Kepemimpinan yang transformatif juga membantu (1) mengenali 

pentingnya suatu pekerjaan, (2) mendorong organisasi untuk lebih tertarik pada 

kepentingannya sendiri, dan (3) untuk mengubah pengikut dengan 

mengaktifkan permintaan pengikut di tingkat yang lebih tinggi. Dapat 

termotivasi. Kepemimpinan Inovasi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, 

kesamaan paling penting, yaitu, operasi organisasi tidak dipimpin oleh 

birokrasi tetapi oleh persepsi umum. Kedua, aktor mengambil kepentingan 

organisasi, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, pengikut dan orang-orang aktif 

berpartisipasi. 

4. Kepemiminan Dalam Penanggulangan Bencana 
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Siagian dalam Tatik Yuniati merumuskan kepemiminan sebagai suatu 

kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja bersama-

sama menuju suatu tujuan tertentu yang diinginkan bersama. Dalam 

penanganan banjir, kepemimpinan diperlukan untuk mengoordinasikan semua 

pihak terkait dan stakeholders untuk dapat mencapai tujuan dalam 

penanggulangan bencana banjir, baik dari mulai tahap pencegahan, 

penanganan, maupn pemuihan. Secara umum menurut pedoman 

penanggulangan banjir yang dikeluarkan oleh Bakornas Penanggulangan 

Bencana, pola penanganan bencana banjir dilakukan dengan mengutamakan 

upaya kesiapsiagaan dan kecepatan bertindak sejak kesiapsiagaan tanggap 

darurat hingga pemulihan darurat.
12

 

F. Definisi Operasinal 

 Definisi operasional adalah pedoman mengenai dengan cara apa 

peneliti mengukur variabel yang diamati. Variabel yang harus dipresentasikan 

secara bedah didalam hasil riset ini diantaranya : 

1. Gaya kepemimpinan transformatif Bupati (Kang Yoto) Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro dalam Penanggulangan Bencana Banjir di 

Kabuoaten Bojonegoro 

a. Berkawan dengan bencana dan berkerja maksimal 

b. Penanganan bencana dengan konsep harmoni dengan banjir (living 

Harmony) 

c. Penyedian fasilitas pengungsian kepada korban bencana banjir 
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d. Koordinasi antar pemimpin dan pelaksana dalam penanggulangan 

bencana banjir 

2. Gaya Kepemimpinan Transformatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

Sebagai Bentuk Usaha Melalui BPBD dalam Penanggulangan Bencana 

Banjir 

a. Pelayanan penanganan pra bencana terhadap penanggulangan banjir 

b. Pelayanan penanganan tanggap darurat terhadap penanggulangan 

banjir 

c. Pelayanan penanganan rehabilitas dan rekontruksi terhadap 

penanggulangan banjir 

3. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Bojonegoro dalam Penanggulangan Bencana Banji 

a. Sumber daya manusia 

b. Kebijak pimpinan 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis, yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kalitatif, 

dimana penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam 

Gunawan
13

adalah: 
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“prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ata 

lisan dari orang-orang dan bererilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar 

dan individu secara holistic (utuh).” 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang  lebih fokus 

pada penelitian yang menghasilkan data penjelasan tertulis atau verbal dari 

pengamat. Dimana dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan tentang 

model kepemimpinan transformatif pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam 

penangguangan bencana banjir dengan mengambil studi di pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah total komponen atau unit yang diteliti, dan representatif 

adalah yang akan diselidiki. Seperti yang dijelaskan Hasan
14

, populasi adalah 

seluruh unit sampling dengan karakteristik yang sama sesuai dengan kriteria 

penelitian yang dilakukan. Sampling, di sisi lain, adalah komponen yang mau 

diperiksa atau dianalisa. Pengambilan sampel dilaksanakan akibat kesulitan untuk 

menyelidiki segala sesuatu (penduduk) dalam penelitian. Pengambilan sampel 

ditujukan untuk mendapatkan ide-ide tentang persatuan dengan memilih topik 

(individu) atau penyedia informasi dari suatu kelompok atau seluruh kelompok. 
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Sampling obyektif menurut Herdiansyah
15

 adalah teknik pengambilan 

sampel berbasis non-event berdasarkan pada properti yang diperoleh dari topik 

yang ada karena memiliki karakteristik yang semacam dengan tujuan riset yang 

akan dilaksanakan. Topik penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena melalui instansi tersebut 

dapat mengkoordinasikan informasi terhadap BPBD Kabuaten 

Bojonegoro untuk mendata wilayah mana saja yang tergenang banjir. 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro 

yang mempunyai tugas untuk menanggulangi akan terjadinya bencana 

3. Stakeholdes, merupakan masyarakat korban bencana banjir 

3. Sumber Data 

Untuk mengetahui model kepemimpinan transformatif dalam 

penanggulangan bencana banjir di Bojonegoro, Itu berasal dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengendalian banjir dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengkaji 

menerapkan dua jenis bahan yang bergantung pada kategori berbasis sumber, 

yakni :  

a. Premier  

Data premier ialah bahan yang didapat secara serentak dari para peneliti 

dalam survei lapangan. Seperti dijelaskan oleh Kuncoro, data puncak 

ialah bahan yang bisa didapatkan dengan semua metode survei dan survei 

lapangan menggunakan yang asli. Data kunci dari riset ini didapatkan 

                                                           
15

 Herdiansyah, haris, 2010, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta  



 

16 
 

dari wawancara dengan instruktur lapangan mengenai model 

kepemimpinan inovatif di bidang manajemen banjir. 

b. Sekunder 

Data sekunder adalah bahab pelengkap, yang didapatkan melalui pihak 

kedua. Dalam penelitian ini, bahan tambahan dapat diperoleh dengan 

mengumpulkan data pendukung seperti profil pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dan data lainnya, seperti data tambahan. 

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam satu penelitian, data adalah faktor yang sangat penting dalam 

menjawab apa topik penelitian itu. Menggunakan metode pengumpulan data 

untuk memproses data dan menganalisanya menggunakan metode tertentu. 

Dalam studi ini, yaitu: 

a. Observasi dilakukan langsung di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk 

Berikan penjelasan langsung kepada para peneliti.mengenai model 

kepemimpinan transformatif pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai dari 

proses perencanaan hingga penanggulangan bencana banjir di Bojonegoro. 

Sehingga peneliti mengetahui secara mendalam tentang kepemimpinan 

transformatif dan cara penanggulangan bencana, dan kendala-kendala yang 

dihadapi dilapangan dan Memberikan diagnosis melalui observasi.
16

 

b. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan bahan bahasan secara 

langsung dari penyedia informasi. Wawancara yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, bukan susunan, dimana wawancara lebih 
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bebas dibandingkan wawancara tersusu, ini karena kami mewawancarai 

secara terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide dari penyedia informasi dan 

tidak memakai pedoman wawancara.
17

 Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan pada subjek yang ditetapkan dalam mendapatkan bahan dan 

informasi yang signifikan mengenao dengan Model Kepemimpinan 

Transformasional dalam pengelolaan banjir. Penyedia informasi dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bupati pemerintah Kabupaten Bojonegoro ataupu pihak birokrat terkait 

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Stakeholders 

c. Dokumentasi dilaksanakan agar dapat menggalang bukti dan data dari 

lapangan. Suatu dokumen dapat dipahami sebagai catatan tertulis yang 

berkaitan dengan peristiwa masa lalu.
18

 Kumpulan data dari gambar atau foto 

yang mendukung dokumentasi penelitian ini, yaitu dokumen pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro serta catatan lapangan dan penelitian para peneliti. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini hendak dilaksanakan dilingkungan pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dan di lingkungan kerja Badan Penanggukangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa pemkab dan 

BPBD merupakan unit kerja dalam penerapan model kepemimpinan 

transformatif dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. 
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6. Teknik Analisi Data 

Analisis data merupakan langkah penting dalam studi Bamdan dan Biklen 

(2007), seperti yang dijelaskan oleh Imam Gunawan
19

, Jadi analisis data adalah 

pencarian sistematis dan penyortiran hasil tanya jawab, daftar, dan data yang 

disatukan untuk menambah wawasan tentang segala sesuatu yang dikumpulkan 

dan untuk memfasilitasi pengumpulan temuan. Miles of Huberman (1992) 

mengemukakan tiga langkah yang harus diambil suatu departemen untuk 

mengungkapkan data penelitian kualitatif: 1. Reduksi data; 2). Data paparan; 3). 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Pada ketiga tahap ini, Gunawan, analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

proses akuisisi data. Ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan semasa dan 

setelah terkumpulnya data. Kumpulan data yang dikumpulkan oleh penulis dan 

dikelompokkan menurut pertanyaan penelitian. Langkah-langkah analisis berikut 

untuk mil Huberman adalah:  
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Bagan 1.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
20

 

Pada bagan diatas, menggambarkan langkah-langkah analisis proses data 

yagi pertama, meringkas tugas, memilih tugas utama, tugas yang fokus pada 

tugas penting, dan cara mengurangi data dengan menemukan subjek dan pola. 

Data yang didapatkan sebagai hasil dari lokakarya pemerintah, pengamatan, dan 

catatan lapangan dikategorikan sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian, 

memungkinkan aliran anggota untuk fokus pada relevansi yang relevan dan 

memungkinkan peminjaman data. 

Kedua, deskripsi data seperti yang disajikan oleh Miles dan Hubberman 

dalam Gunawan
21

, Representasi data adalah seperangkat laporan terstruktur dan 
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menyajikan kemungkinan kesimpulan. Setelah data implementasi program 

pengembangan domain integritas diperoleh dan kemudian diciutkan untuk 

merumuskan masalah penelitian, data berikut disediakan dalam format yang 

dilengkapi oleh data dan dokumentasi yang didapat dari penulis. Presentasi data 

diperuntukkan dalam menabahkan wawasan penulis dan responden tentang 

masalah penanggulangan bencana banjir dengan gaya kepemimpinan 

transformative. 

Terakhir, penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

didasarkan pada hasil data yang dikaji. Sehingga sesudah mendapatkan data 

tentang gaya kepemimpinan transformatif dapat disajikan dalam bentuk 

deskripsi untuk menjawab deskripsi masalah, setelah itu dapat dibuat 

kesimpulan. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan 

menggambar berdasarkan analisis model interaktif. Kesimpulan atau verifikasi 

adalah proses interaktif dan berkala. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

berkelanjutan, berulang dan berkelanjutan. Jadi reduksi data, representasi data, 

dan kesimpulan yang diperoleh adalah tokoh sukses berturut-turut dengan 

serangkaian kegiatan analitis yang mengikuti. 
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