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Bab 4. Metode Penelitian 

Penelitian pada tahun pertama dilaksanakan pada bulan April hingga 

Nopember 2013, secara umum hasil akhir yang dicapai adalahpeta resiko bencana 

berbasis masyarakat dan model adaptasi pertanian masyarakat terhadap perubahan 

iklim. Model ini diikuti oleh pemetaan potensi bencana dan permasalahan di 

bidang pertanian. 

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah diuraikan di atas, penelitian 

ini mengacu pada berbagai teknik yaitu pengumpulan data, termasuk tinjauan 

literatur secara menyeluruh, transek, indept interview, melakukan review secara 

global terkait isu CBDRM dan Climate Change Adaptation. Selain itu dilakukan 

diskusi terfokus dengan para stakeholders, pemangku kebijakan (Pemkab, 

kecamatan, Dinas Pertanian, LH), PPL untuk tahap identifikasi, sosialisasi, uji 

coba, implementasi. Data primer didapat dari 70 responden yang terdistribusi 

antar dusun. 

Penelitian ini difokuskan pada Desa Tlogolele Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali, yang dipilih sebagai contoh situasi di Indonesia karena 

berlatar belakang proses mitigasi bencana, survival, dan adaptasi lingkungan, 

ekses yang ditimbulkan dari erupsi gunung Merapi. Perubahan iklim yang terjadi 

memiliki dampak signifikan sebagai pemicu timbulnya bencana ikutan lainnya, 

tanah longsor, banjir, rawan pangan, dan lainnya, yang mengancam keselamatan 

manusia.  

4.1 Pembuatan Peta Potensi Rawan Bencana 

Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel bola salju (Atkinson dan Flint, 2001). Wawancara semi-terstruktur yang 

dilakukan, memungkinkan untuk pewawancara untuk santai memandu tema 

umum wawancara melalui focus groups discussion, dengan jawaban dari peserta 

yang descriptive (Jennings, 2005). Untuk melengkapi data yang dikumpulkan 

melalui wawancara, dilakukan penelusuran dan site visit terhadap lokasi atau 

tempat pusat informasi, penanganan bencana. Kegiatan ini sangat berguna dalam 

mengumpulkan informasi dan berbicara secara informal dengan stakeholder dari 

berbagai latar belakang yang terlibat dalam DRR dan CCA. 

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan 
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penuh memahami suatu kasus secara mendalam, dalam kompleksitas dengan 

mempertimbangkan konteks (Punch, 2005). Studi kasus yang disajikan di sini 

adalah "studi kasus instrumental" (Punch, 2005), digunakan untuk memberikan 

wawasan tentang realitas pengalaman praktek komunitas DDR berbasis 

masyarakat dan CCA. Beberapa agen, aktor dan pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam studi kasus diwawancarai untuk mengembangkan gambaran 

lengkap dari setiap program DDR, termasuk tujuan dan keadaan, pelaksana dan 

mitra organisasi, lembaga donor, lokasi dan kegiatan yang terkait.  

Seluruh data dan informasi yang didapatkan baik dari lapangan maupun 

studi literature akan diolah dan di analisis. Luaran dari tahap ini adalah peta 

potensi rawan bencana. Model ini kemudian akan didiseminasikan kepada 

masyarakat, stakholders, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di 

wilayah penelitian. Model ini merupakan hasil rangkuman pengalaman dan 

kearifan masyarakat dalam menghadapi dan pengelolaan bencana. Diseminasi 

membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan bagi 

perbaikan model yang kontekstual. Hasil akhir model ini dapat diterima dan 

dimanfaatkan masyarakat dalam menghadapi permasalahan bencana dan 

perubahan iklim. 

4.2 Model Adaptasi budidaya pertanian terhadap perubahan iklim  

Dalam menyusun model adaptasi ini, terlebih dahulu secara cepat 

dilakukan pemetaan potensi pertanian masyarakat yang kemudian diikuti trend 

hasil produksi selama 10 tahun terakhir. Perilaku ekonomi petani terhadap resiko 

usaha tani di wilayah rawan bencana, bagaimana pengetahuan local masyarakat 

mendorong mereka tetap melakukan usaha tani, dan bagaimana strategi mereka 

dalam bertahan terhadap berbagai bencana yang mendera. Setelah ditemukan 

trend, pola budidaya pertanian, dan hasil produksinya maka dilakukan identifikasi 

lebih mendalam terkait factor penyebab penurunan hasil produksi pertanian.  

Analisis ini dilakukan dengan mengkomparasikan berbagai aspek, yaitu kondisi 

lahan dan tanah pertanian, curah hujan, pola musim, temperature dan kelembaban 

udara, hama penyakit, dan bibit. Diharapkan dengan melakukan analisis terhadap 

berbagai aspek ini dapat ditemukan akar permasalahan utama menurunnya 

produksi pertanian. 
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Dari temuan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan model budidaya 

pertanian dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Model ini akan 

didiseminakan kepada masyarakat desa, kelompok tani, penyuluh pertanian 

lapangan, pemerintah daerah, dan dinas teknis terkait.  
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Pada penelitian tahun pertama (2013) ini kegiatan berakhir pada tahap diseminasi 

model. 

Analisa Kebutuhan Model 
 

Melalui :  
Wawancara, Focus Group 

Discussion 

Mulai 

 

Rancangan Sistem Informasi 
Geografis untuk Pemetaan 
daerah Potensi Bencana 

Menyusun Model Adaptasi 
budidaya pertanian terhadap 

perubahan iklim 

Diseminasi kepada masyarakat desa, kelompok 
tani, penyuluh pertanian lapangan, pemerintah 

daerah, dan dinas teknis terkait 

Rancangan Rakitan teknologi jenis tanaman 
yang mampu beradaptasi terhadap iklim 

Ujicoba Rakitan teknologi jenis tanaman yang 
mampu beradaptasi terhadap iklim 

Membangun Sekolah iklim yang akan melatih 
kelompok tani khususnya tentang apa itu 

perubahan iklim dan dampaknya 

Ujicoba Sekolah iklim  untuk Masyarakat 
khususnya Petani 

Selesai 

 

Diseminasi kepada masyarakat desa, kelompok 
tani, penyuluh pertanian lapangan, pemerintah 

daerah, dan dinas teknis terkait 
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Gambar 4. 1 Bagan alir tahapan kegiatan penelitian 
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Tabel 4.1. Jadwal Penelitian Tahun 1 

 

No Kegiatan Bulan 

1 

Bulan 

2 

Bulan 

3 

Bulan 

4 

Bulan 

5 

Bulan 

6 

1 Melakukan 

Analisa 

Kebutuhan  

      

2 Pengambilan 

Data 
      

3 Focus Group 

Discussion 
      

4 Rancangan 

Sistem 

Informasi 

Geografis untuk 

Pemetaan 

      

5 Pengembangan 

GIS 
      

6 Menyusun 

Model Adaptasi 

budidaya 

pertanian 

terhadap 

perubahan iklim 

      

7 Pelatihan GIS 

dan Uji coba 

model 

      

8 Penyusunan 

Laporan dan 

Diseminasi  
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Pemetaan Resiko Bencana 

 Peta potensi bencana 

 Dampak bencana 

terhadap pertanian, 

ekonomi, social, dan 

kesehatan masyarakat 

 Peta potensi, pola 

budidaya pertanian, 

hasil produksi, dan 

ekonomi pertanian 

 Pengelolaan pertanian 

berbasis local 

knowledge & local 

wisdom 

 Rancangan rakitan 

teknologi jenis tanaman 

yang bisa beradaptasi 

Merancang model adaptasi 

budidaya pertanian 

terhadap perubahan iklim 

Rakitan teknologi jenis 

tanaman yang bisa 

beradaptasi terhadap 

perubahan iklim 

 Uji coba model 

budidaya pertanian 

  Model perlakuan 

terhadap tanaman 

holtikultura 

 Kerusakan/kegagalan 

panen dapat direkduksi 

hingga 5% dati total 

kerugian yang ada 

 modul/panduan tentang 

strategi kiat memilih 

jenis tanaman dan 

budidaya pertanian di 

daerah rawan bencana 

Membangun sekolah 

iklim pusat pembelajaran 

petani 

 Modul dan kurikulim 

pembelajaran 

 Inovasi model perlakuan 

budidaya pertanian oleh 

masyarakat 

 Petani mampu 

mengembangkan 

varietas local unggulan 

yang  mampu 

beradaptasi terhadap 

perubahan iklim 

Pusat Pengembangan budidaya 

pertanian berbasis local 

knowledge & local wisdom 

Peta resiko bencana dan 

dampak bencana berbasis 

GIS 

Model budidaya pertanian 

yang mampu beradaptasi 

terhadap perubahan iklim 

Teknologi jenis tanaman 

yang mampu beradaptasi 

terhadap lingkungan 
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Gambar 4. 2 Logical framework penelitian tahunan 




