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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergolong rawan 

terhadap kejadian bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba maupun 

melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Hal tersebut berhubungan 

dengan letak geografis Indonesia yang dikepung tiga lempeng tektonik dan 

mempunyai jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yang merupakan 

jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Jalur gunung api tersebut merupakan 

sumber terjadinya gempa dan letusan, sehingga secara fisik gunung api sebagai 

pemicu terjadinya longsor, tsunami jika berasa dari gunung api laut, gempa 

vulkanik, lahar panas dan awan panas (http://www.pdat.co.id). 

Gunung Merapi adalah salah satu gunung teraktif di dunia yang terletak di 

perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 hingga mencapai puncak 

letusan terbesar 5 November merupakan bencana Merapi terburuk sejak tahun 

1870 atau dalam kurun waktu 100 tahun (http://lepmida.com). Letusan tersebut  

menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar di empat kabupaten yaitu 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten di Jawa Tengah 

dan Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Lokasi penelitian diambil di Desa 

Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Desa Balerante merupakan 

desa yang mengalami kerusakan yang paling parah apabila dibandingkan dengan 

desa-desa lain di Kabupaten Klaten. Selain itu, Desa Balerante masuk dalam 

radius 5 Km dan radius 10 Km dari puncak Merapi (Zona I dan Zona II bahaya 

erupsi Gunung Merapi). Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan zonasi 

bahaya erupsi Merapi berdasarkan jumlah rumah yang rusak berat/roboh total. 
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Daerah yang berada di Zona I merupakan Kadus yang mengalami tingkat 

kerusakan paling parah yaitu Kadus I, yang terdiri dari Dukuh Sambungrejo, 

Dukuh Ngipiksari, Dukuh Karangrejo, Dukuh Gondang, Dukuh Sukorejo dan 

Dukuh Ngelo; Zona II merupakan Kadus yang mengalami tingkat kerusakan 

sedang yaitu Kadus II, yang terdiri dari Dukuh Baerante dan Dukuh Banjarsari; 

sedangkan Zona III merupakan Kadus yang mengalami tingkat kerusakan ringan 

yang terdiri dari Kadus III dan Kadus IV yang terdiri dari Dukuh Balerejo, Dukuh 

Bendorejo, Dukuh Bendosari, Dukuh Kaligompyong, Dukuh Guwosari, Dukuh 

Pusung dan Dukuh Tegaweru.  

Terjangan awan panas dan lahar dari Gunung Merapi membawa pada 

kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini  dilihat dari kerusakan lingkungan 

yang ditimbulkan baik kerusakan fisik dan non-fisik, termasuk juga kerusakan 

ekosistem secara menyeluruh. Erupsi Merapi telah merusak sebagian besar  

permukiman, infrastruktur dan sarana sosial seperti bangunan-bangunan 

pendidikan, kesehatan, pasar dan bangunan pemerintahan yang berada di sekitar 

lereng Gunung Merapi. Rusaknya fasilitas-fasilitas tersebut berdampak terhadap 

stabilitas mata rantai ekonomi masyarakat korban merapi, antara lain hilangnya 

kesempatan kerja pada tempat-tempat kerja sebelum erupsi Merapi, sehingga 

masalah ketenagakerjaan yang sudah menjadi isu nasional semakin menonjol. 

Erupsi Merapi juga memaksa masyarakat di sekitar lereng Merapi mengungsi ke 

tempat yang lebih jauh dan lebih aman. Korban erupsi di Desa Balerante hingga 

25 Maret 2011 tercatat 4 jiwa yang meninggal dunia karena luka bakar akibat 

terjangan awan panas dan 1.806 jiwa berada di pengungsian hingga saat ini. 

Jumlah rumah yang rusak berat/roboh total di Desa Balerante sebanyak 115 unit 

dan 52 unit lainnya rusak sedang hingga rusak ringan, jaringan pipa air bersih dari 

mata air bebeng Kabupaten Sleman terputus, 20 unit tiang listrik roboh dan lebih 

dari 6 Km jalan rusak berat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2010).  

Masyarakat korban erupsi Merapi di Desa Balerante yang kehilangan mata 

pencahariaanya sebagian besar adalah masyarakat yang bermata pencaharian 
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disektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Ketebalan abu dan pasir serta 

awan panas akibat erupsi Merapi menghancurkan lahan perkebunan dan ternak 

yang notabene sebagai subyek yang paling penting bagi masyarakat. Luas lahan 

pertanian dan perkebunan yang ludes diterjang awan panas berkisar 30 Ha dan 

318 ekor ternak mati di tempat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2010). 

Dengan demikian, erupsi Merapi telah merusak aset-aset yang dimiliki oleh 

masyarakat serta trauma psikis yang tidak mungkin cepat beralu bagi masyarakat 

di sekitar lereng Gunung Merapi khususnya.  

Posisi Desa Balerante yang berada di lereng Gunung Merapi sangat rentan 

dan rawan terhadap erupsi. Erupsi Merapi yang berulang kali terjadi tidak serta 

merta membuat masyarakat meninggalkan atau berpindah dari permukiman 

tersebut, bahkan rencana program relokasi dari pemerintah tidak mendapat respon 

yang baik dari masyarakat. Pada mulanya masyarakat mau dipindahkan ke shelter, 

tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi karena lahan pertanian yang ada di 

tempat semula lebih menjanjikan, mereka juga mempunyai ikatan sosial yang kuat 

dengan daerah asalnya walaupun menyadari seberapa besar resiko bencana yang 

mereka hadapi.  

Dalam kondisi sosial masyarakat serta kondisi fisik lingkungan seperti itu, 

dibutuhkan suatu strategi penghidupan untuk menggerakkan kembali roda 

perekonomian masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap 

bertahan hidup di daerah asal yaitu dengan pengalihan sumber pendapatan. 

Dengan demikian aternatif sumber penghidupan selain pertanian, perkebunan dan 

peternakan berkembang di masyarakat.  

Sebagai awal upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi dan 

mengetahui perubahan penghidupan masyarakat dalam melanjutkan kehidupan, 

maka penulis meneliti lebih dalam lagi mengenai kehidupan masyarakat di 

Kecamatan Kemalang dengan judul “PERUBAHAN PENGHIDUPAN 

MASYARAKAT DI DESA BALERANTE KECAMATAN KEMALANG 

KABUPATEN KLATEN PASCA ERUPSI MERAPI TAHUN 2011”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Erupsi Merapi mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat di 

Kelurahan Balerante. Kerugian tersebut tidak hanya kerugian harta benda dan 

infrastruktur, melainkan korban jiwa. Erupsi Merapi telah menyisakan trauma 

yang sangat berat bagi masyarakat. Selain itu, mengakibatkan rusaknya 

permukiman penduduk, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat aktivitas sosial-

ekonomi yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian penghidupan untuk 

melihat kondisi masyarakat pasca erupsi Merapi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kelompok 2 KKL IV (2011) menemukan 

bahwa masyarakat di Kecamatan Kemalang sebagian besar mengambil 

keuntungan dari erupsi Merapi. Masyarakat memanfaatkan pasir dan batu yang 

melimpah di Kali Woro akibat banjir lahar dingin sebagai tambahan penghasilan 

atau sebagai mata pencaharian utama  pasca erupsi Merapi. Masyarakat 

mengambil sejumlah strategi bertahan hidup untuk melindungi kesejahteraan 

keluarganya. Selain melakukan penurunan konsumsi strategi terbanyak adalah ada 

anggota rumah tangga berganti status pekerjaan. Strategi penghidupan berupa 

pengalihan mata pencaharian ini menarik untuk diteliti sebagai suatu pemahaman 

bagaimana suatu rumah tangga mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya 

dan modal yang dikuasai melalui kegiatan tertentu yang dipilih. 

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa permasalahan penelitian 

diantaranya : 

1. Bagaimana strategi bertahan hidup masyarakat pasca erupsi Merapi di Desa 

Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Balerante 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten tetap bertahan hidup dan 

bertempat tinggal di Lereng Gunung Merapi? 

3. Adakah perubahan penghidupan masyarakat di Desa Balerante sebelum dan 

sesudah (pasca) Erupsi Merapi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui strategi bertahan hidup masyarakat pasca erupsi Merapi di Desa 

Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa 

Balerante tetap bertahan hidup dan bertempat tinggal di Lereng Gunung 

Merapi. 

3. Mengetahui perubahan penghidupan masyarakat di Desa Balerante sebelum 

dan sesudah (pasca) Erupsi Merapi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat lain yang diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk memberikan 

pemikiran yang berupa pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan tema 

penyusunan skripsi ini, diantaranya : 

1. Memberikan informasi penghidupan masyarakat pasca erupsi Merapi di 

Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat tentang kondisi 

masyarakat pasca erupsi Merapi. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Peneitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Putaka 

a. Penghidupan (Livelihood) dan Strategi Bertahan Hidup 

Poin paling penting dalam konsep penghidupan dapat dianggap 

sebagai strategi mempertahankan kelangsungan hidup yang dilakukan 

setiap orang untuk memperoleh  penghasilan. Pakpahan dan Pasandaran 

(1990) dalam Deni Mukbar (2009) menyebutkan bahwa masalah 

mempertahankan kelangsungan hidup berbeda-beda menurut derajatnya, 

mulai dari mempertahankan masalah hidup dan mati sampai dengan 

mempertahankan hidup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari 

seperti mampu bekerja secara normal sesuai dengan jenis pekerjaannya 
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masing-masing. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi rumah tangga 

merupakan sumber tersedianya  pendapatan bagi rumah tangga yang 

bersangkutan. Seberapa luas tersedianya lapangan pekerjaan dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki setiap anggota 

rumah tangga, akan menentukan derajat tingkat pendapatan bagi rumah 

tangga tersebut.  

Penghidupan (Livelihood) dapat diidentikkan dengan strategi 

mendapatkan nafkah. Tujuan seseorang memperoleh nafkah adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan kesamaan memperoleh manfaat pada 

masyarakat. Disisi lain nafkah pun menjadi jaminan bagi seseorang untuk 

menggunakan segala kemampuan dan kekayaan yang dimilikinya, tanpa 

mengabaikan kelestarian alam, berorientasi kepada tanggung jawab untuk 

generasi mendatang, serta demokratisasi (Uphoff, 2002 dalam Deni 

Mukbar, 2009). Dalam bentuk paling sederhana, livelihood dapat dimaknai 

sebagai strategi mencari nafkah, yaitu upaya yang dilakukan  seseorang 

untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk 

mendapatkan penghasilan, sehingga mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Secara umum, definisi penghidupan (Livelihood) adalah suatu 

kehidupan berkelanjutan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-

aset (simpanan, sumberdaya, hak dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan 

sebagai sarana untuk hidup (Chambers dan Conway, 1992 dalam Witoro, 

2007). Suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi 

dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau 

meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan 

berkelanjutan untuk generasi berikutnya dan yang memberi sumbangan 

terhadap penghidupan-penghidupan lain pada tingkat lokal dan global 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Chambers dan Conway, 

1992 dalam Witoro, 2007). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami masalah 

penghidupan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan menggunakan 
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kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). 

Kerangka kerja sustainable livelihood menjelaskan faktor-faktor utama 

yang mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat serta hubungan 

khusus diantara faktor-faktor tersebut. Kerangka kerja ini dapat digunakan 

untuk merencanakan kegiatan pembangunan baru maupun untuk menilai 

sumbangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi keberlanjutan 

penghidupan (Sebastian Saragih, dkk, 2007). Dalam bentuk paling 

sederhana, kerangka kerja ini menggambarkan manusia (individu maupun 

kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan 

ancaman.  

Berdasarkan pemahaman tersebut, ada lima sumber penghidupan 

yang dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi di 

dalam upayanya untuk mengembangkan kehidupan, yaitu : 

a) Modal Alam (Natural Capital) 

Modal alam merupakan sumber daya alam dan sumber daya 

hayati yang melingkupi suatu masyarakat seperti air, tanah, kualitas 

udara, perlindungan terhadap erosi, sumber daya pohon dan hasil hutan, 

kehidupan liar, keanekaragaman hayati dan lain-lain.  

b) Modal Fisik (Physical Capital) 

Modal fisik merupakan salah satu kategori aset yang meliputi 

infrastruktur pelayanan yang dibuat untuk proses produksi ekonomi 

seperti bangunan, jalan, saluran irigasi, peralatan-peralatan, mesin, 

sarana komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai serta 

akses terhadap komunikasi.  

c) Modal Manusia (Human Capital) 

Modal manusia merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat 

misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan 

kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang 

menentukan hasil kerja (return) terhadap tenaga yang dikeluarkannya 

(Moser, 1998). Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 

modal terpenting untuk mewujudkan kemakmuran suatu masyarakat.  



8 

 

 

d) Modal Finansial (Financial Capital) 

Modal finansial mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang 

ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, 

pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan 

sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat 

kehidupan masyarakat.  

e) Modal Sosial (Social Capital) 

Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk 

bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai 

kelompok dan organisasi, misalnya dengan memanfaatkan lembaga-

lembaga sosial lokal, arisan, dan pemberi kredit informal dalam proses 

dan sistem perekonomian keluarga. Kemampuan bekerjasama muncul 

dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-

bagian paling kecil dalam masyarakat. Di Indonesia modal sosial yang 

paling menonjol adalah gotong royong antar anggota masyarakat. 

Dimana kesemua aset di atas saling berhubungan satu sama lain 

yang menjadi bagian dalam sustainable livelihood, seperti yang dapat 

dilihat pada bagian pentagon dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 The Pentagon Asset (Modal Segilima) 
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Strategi penghidupan suatu rumah tangga tidak bisa hanya 

mengandalkan pada strategi tunggal saja untuk menjamin keberlanjutan 

penghidupan keluarga tersebut. Masing-masing keluarga memiliki strategi 

penghidupan yang berbeda-beda yaitu dengan memanfaatkan aset yang 

dimilikinya serta akses atas aset tersebut. Masyarakat membutuhkan 

sejumlah aset untuk mencapai hasil-hasil livelihood yang positif. Tidak 

cukup hanya sejenis aset untuk mencapai hasil-hasil penghidupan yang 

jumlahnya banyak dan berbeda-beda tersebut. Sebagai akibatnya mereka 

harus mencari cara  untuk memperoleh dan menggabungkan berbagai aset 

yang benar-benar mereka miliki dengan cara yang inovatif guna 

mempertahankan hidupnya.  

Sehingga dalam upaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi 

masyarakat pasca bencana, keluarga perlu mengembangkan berbagai 

strategi untuk bertahan hidup. Secara umum strategi bertahan hidup dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan 

seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi 

kehidupan rumah tanggany. Conway dan Chambers (1992) 

mendeskripsikan strategi bertahan hidup meliputi aset (modal alam, modal 

fisik, modal manusia, modal finansial dan modal sosial), aktivitas dan 

akses terhadap aset-aset tersebut yang dikombinasikan untuk menentukan 

kehidupan bagi individu maupun rumah tangga. Sehingga 

keberlangsungan hidup (livelihood) secara garis besar dapat diukur dengan 

melihat 3 komponen besar pendukungnya, yaitu: 

a) Aset 

Aset menunjukan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki 

untuk bertahan hidup yang meliputi modal alam (natural capital), 

modal sosial (social capital), modal fisik (physical capital), modal 

manusia (human capital), modal finansial (financial capitan) dan modal 

sosial (social capital). Hal ini menyangkut kepemilikan terhadap suatu 

barang yang dapat membantu seseorang untuk mempertahankan hidup. 

Selain sumber daya yang bersifat finansial, aset juga dapat berupa 
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keterampilan atau pengalaman yang dimiliki anggota keluarga serta 

hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. 

b) Aktivitas 

Aktivitas menunjukan usaha yang dilakukan oleh anggota rumah 

tangga untuk mendukung keberangsungan hidupnya. Aktivitas ini dapat 

meliputi berbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan, wirausaha, 

aktivitas sosial dan lain sebagainya. 

c) Akses 

Akses cenderung mengacu kepada hubungan atau interaksi 

dengan daerah lain menyangkut bagaimana mendapatkan suatu 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akses dapat diartikan 

sebagai proses yang dinamis dimana individu atau kelompok individu 

bersaing untuk mengamankan status melalui produksi dan pertukaran. 

Yang menarik adalah cara setiap individu untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan diakui dalam beberapa aktivitas livelihood. 

Kekuatan seseorang/masyarakat ditentukan oleh besar/kecilnya, 

keragaman, dan keseimbangan antar aset. Misalnya orang/komunitas yang 

hanya memiliki uang banyak tetapi tidak memiliki modal sosial 

(kekerabatan) maka akan hidup didalam komunitas yang tidak aman. 

Keluarganya dan dirinya mungkin terancam hidupnya, atau jika dia atau 

keluarganya menghadapi bencana maka tidak ada dari kerabatnya yang 

akan membantunya.  

Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) 

di atas memberikan pemahaman bagaimana masyarakat menjalani 

kehidupannya, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap 

mata pencaharian hidup masyarakat. Berbagai aktivitas peningkatan mata 

pencaharian yang dilaksanakan adalah salah satu dari berbagai target 

pencapaian pemulihan perekonomian masyarakat, sehingga untuk langkah 

yang lebih jauh, keberlanjutan penghidupan harus didukung dengan 

membangun ketahanan masyarakat dari berbagai kerentanan dan 

perubahan, serta perubahan musiman.  



11 

 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penduduk untuk Menetap 

Meskipun harus menerapkan berbagai strategi untuk bertahan dan 

bangkit dari kondisi ekonomi yang sulit, akan tetapi program relokasi dari 

pemerintah tidak mendapat tanggapan yang positif. Masyarakat memilih 

untuk kembali ke daerah asal karena berbagai macam faktor. Adapun 

faktor positif yang terdapat di daerah asal yang menyebabkan penduduk 

memilih untuk tidak meninggalkan daerah asalnya menurut Ida Bagus 

Mantra, (1985) berkaitan dengan: 

a. Jalinan persaudaraan dan kekeluargaan diantara warga desa 

sangat erat.  

b. Sistem gotong royong pada masyarakat pedesaan Jawa sangat erat 

pula. 

c. Penduduk sangat terkait pada tanah pertanian. 

d. Penduduk sangat terkait pula kepada daerah (desa) dimana 

mereka dilahirkan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa keinginan untuk 

tetap bermukim atau tidaknya seseorang dari lokasi yang rawan bencana, 

sangat erat kaitannya faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Karakteristik dan Sejarah Bermukim 

Analisis karakteristik dan sejarah bermukim masyarakat 

bertujuan untuk mengetahui asal usul keberadaan permukiman dengan 

melihat lama bermukim dan seperti apa komposisi masyarakat terhadap 

usia dan agama. 

b. Faktor Sosial 

Kehidupan sosial masyarakat dapat diidentifikasi melalui tingkat 

pendidikan, ikatan sosial dan interaksi sosial. Tingkat pendidikan, 

ikatan sosial dan interaksi sosial yang melekat pada diri seseorang akan 

sangat menentukan dalam hal seseorang mengambil keputusan untuk 

menetap atau tidak pada suatu lokasi yang rawan bencana khususnya 

erupsi. 
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Tingkat Pendidikan, akan berhubungan dengan mata 

pencaharian, seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih baik 

biasanya akan memperoleh pekerjaan yang baik pula dan dimungkinkan 

penghasiannya akan baik pula, sebaliknya seseorang yang pendidikan 

rendah biasanya akan sulit memperoleh pekerjaan yang baik dan 

penghasilannya pun akan di bawah rata-rata. Dengan bekal pendidikan 

yang tinggi, maka dapat mendorong masyarakat untuk keluar dan 

mencari daerah yang aman. 

Ikatan Sosial, lebih terkait dengan ada atau tidaknya hubungan 

kekerabatan dalam suatu lokasi. Banyaknya kerabat dalam satu lokasi 

lingkungan permukiman akan dapat menjadi suatu alasan mengapa 

seseorang tetap ingin menetap pada lokasi tersebut walaupun rawan 

akan erupsi. 

Interaksi Sosial, merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kegiatan kemasyarakatan baik berupa perkumpulan maupun organisasi 

kemasyarakatan. Salah satu indikator yang dapat diukur untuk menilai 

baik atu tidaknya interaksi sosial dalam suatu permukiman adalah 

dengan mengetahui ada atau tidaknya kegiatan kemasyarakatan. 

Sehingga dapat dikatakan bila interaksi sosial dalam suatu daerah 

berjalan dengan baik akan dapat mempengaruhi seseorang untuk tetap 

tinggal di daerah tersebut. 

c. Faktor Ekonomi 

Mata Pencaharian atau Pekerjaan, akan berkaitan dengan 

tingkat pendapatan seseorang. Seseorang yang mempunyai mata 

pencahariannya tidak terikat dengan alam, ada kemungkinan untuk 

meninggalkan daerah asal dan bergeser ke daerah yang lebih aman. 

Lokasi Pekerjaan, bertujuan untuk mengetahui apakah pekerjaan 

seseorang bergantung dengan lokasi yang rawan terhadap bencana atau 

tidak. Seseorang yang mempunyai pekerjaan yang bergantung dengan 

lokasi yang di tempati, akan memilih untuk tetap tinggal di daerah 

tersebut meskipun bahaya mengancamnya. 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Kelompok II Kuliah Kerja Lapangan IV di Kecamatan Kemalang 

(2011) penelitiannya berjudul “Analisis Respon Masyarakat Pasca Erupsi 

Merapi Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten” bertujuan untuk 

mengetahui respon masyarakat di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten 

pasca erupsi Merapi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

alat pengumpulan data berupa kuesioner/angket langsung tertutup terhadap 

beberapa rumah tangga yang dijadikan sebagai sample penelitian. 

Penelitian dilakukan di Zona I (radius 5 KM) dan Zona II (radius 

10 Km) yang terdiri dari delapan desa di Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten, yaitu Desa Tegalmulyo, Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa 

Tlogowatu, Desa Panggang, Desa Bumiharjo, Desa Tangkil dan Desa 

Kendalsari. Masing-masing desa tersebut kemudian dipiih beberapa 

responden untuk dijadikan sample. Metode pemilihan sample yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Insidental Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat di gunakan 

sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok 

sebagai sumber data. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di daerah 

penelitian masih labil secara psikis sehingga jika peneliti mewawancara 

responden secara detail akan sulit untuk menjawab bahkan responden 

mengira mereka akan dijadikan obyek penelitian yang bisa menghasilkan 

uang bagi peneliti. padahal responden masih banyak membutuhkan 

bantuan bukannya dijadikan objek penelitian. Selain itu jumlah penduduk, 

jarak desa atau tempat tinggal responden terhadap lokasi bencana, dan 

aksesibilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel. Penentuan 

besarnya sampel berdasarkan kuota sampling, dimana jumlah sampel yang 

diambil untuk masing-masing Zona Erupsi Merapi dengan pertimbangan 

dapat mewakili masing-masing zona. 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan melakukan 
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interpretasi menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran. Dengan 

menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran akan lebih 

memudahkan dalam mengetahui kondisi sosial responden, keadaan 

ekonomi responden, dan kondisi pendidikan responden pasca erupsi 

Merapi.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa daerah-daerah yang berada di 

Zona II memiliki kondisi yang lebih baik dari pada daerah-daerah yang 

berada di Zona I. Hasil ini didasarkan pada analisis yang dilakukan 

terhadap kondisi lahan pertanian dan non-pertanian, tingkat pendidikan 

dan jumah anggota keluarga yang bekerja, sumber dana serta kepemilikan 

barang rumah tangga masyarakat. Berdasarkan penelitian, aktivitas 

perekonomian di Zona I mengalami penurunan. Penduduk yang bekerja di 

bidang pertanian menurun drastis sedangkan di bidang jasa dan 

perdagangan meningkat. Hal ini disebabkan karena lahan yang mereka 

miliki ludes tersapu awan panas tertama di Desa Balerante. Kondisi ini 

membuat masyarakat di Desa Balerante belum dapat beraktifitas seperti 

biasa karena mereka masih harus membenahi rumah mereka yang hancur 

tersapu awan panas. Sedangkan aktivitas perekonomian di Zona II 

mengalami peningkatan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki 

pekerjaan tetap misalnya hanya mengurus ternak dan mencari rumput, 

tetapi setelah terjadi erupsi, mereka mengisi waktu luang dengan 

memanfaatkan pasir dan batu yang berlimpah di sekitar Kali Woro untuk 

menambah penghasilan, misalnya dengan membuat paving, menambang 

pasir di Kali Woro, maupun mendirikan tempat usaha baru penggilingan 

batu. Erupsi Merapi tidak terlalu berpangaruh terhadap keberlanjutan 

pendidikan masyarakat baik di Zona I maupun Zona II, ini disebabkan 

kerena di tempat-tempat pengungsian mereka tetap mendapatkan 

pendidikan ataupun mereka untuk sementara pindah ke sekolah-sekolah 

yang dekat dengan lokasi pengungsian.  

Sita Dhini (2009) melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Bertahan Buruh Kontrak Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok (Studi 
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Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Kontrak di CV. Belawan Indah)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi 

kemiskinan keluarga buruh kontrak yang bekerja di CV. Belawan Indah 

dan untuk mengetahui strategi bertahan yang dilakukan oleh buruh kontrak 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar/pokok keluarga. Metode 

penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana unsur kehidupan yang 

ingin dibahas adalah kemiskinan dan strategi bertahan hidup setiap harinya 

yang dilakukan oleh setiap buruh kontrak yang bekerja di sebuah 

perusahaan.  

Analisis data yang digunakan  adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

data yang diperoleh terlebih dahulu dievaluasi untuk memastikan 

objektivitas (kesesuaian dengan keadaan sebenarnya) dan relevansi dengan 

masalah yang diteliti. Temuan dalam penelitian tersebut kemudian diedit, 

diinterpretasikan atau ditafsirkan dan diorganisasikan. Kemudian dianalisis 

secara sistematis untuk memperoleh data sesuai dengan objek 

permasalahan penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keluarga buruh telah 

mampu melakukan strategi bertahan dengan baik. Keluarga buruh kontrak 

melakukan strategi aktif dimana buruh kontrak tersebut memberdayakan 

anggota keluarga mereka untuk membantu perekonomian. Selain itu, 

dilakukan juga strategi pasif yang mengurangi pengeluaran yang tidak 

perlu dan berusaha hidup sehemat mungkin tak terkecuali penghematan 

dari segi pangan. 

Gigih Himbawan (2010) melakukan penelitian dengan judul 

“Penyeab Tetap Bermukimnya Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir 

Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu”. Penelitian ini untuk 

mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tetap menetap di 

daerah kawasan rawan bencana banjir pada Kelurahan Tanjung Agung 

Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

campuran (mix method), yaitu suatu metode yang mengkombinasikan dua 
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teknik pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif kedalam metodologi 

sebuah penelitian tunggal.  

Teknik analisis dengan menggunakan metode kuantitatif pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif yang bersifat 

uraian atau penjelasan dengan membuat tabel atau grafik, mengelompokan 

serta menganalisa data berdasarkan pada hasil jawaban kuisioner yang 

diperoleh. Sedangkan teknik analisis dengan metode kualitatif 

menggunakan teknik pengamatan dan wawancara dengan informan terpilih 

sebagai sumber informasi.  

Hasil dari penelitian ini kemudian di analisis dengan menggunakan 

uji statistik hubungan antar dua variabel (crosstab) di dapat bahwa faktor 

penyebab yang menentukan seseorang tetap bermukim di Kelurahan 

Tanjung Agung Kota Bengkulu. Setelah dilakukan penelitian, selanjutnya 

diketahui bahwa yang menjadi alasan tetap bermukimnya responden 

dilokasi rawan banjir adalah adanya kerabat yang masih berada dalam satu 

lokasi yang sama dengan responden dan yang terakhir adalah jenis rumah 

yang dimiliki responden terutama responden yang memiliki rumah 

panggung dan bertingkat sama sekali tidak berkeinginan untuk pindah. 
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Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Penulis Kelompok II KKL IV (2011) Sita Dhini (2009) Gigih Himbawan (2010) Sutriyah K (2011) 

Judul Analisis Respon Masyarakat Pasca Erupsi 

Merapi Di Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten 

Strategi Bertahan Buruh Kontrak Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Pokok (Studi 

Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Buruh 

Kontrak di CV. Belawan Indah) 

Penyebab Tetap Bermukimnya 

Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir 

Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu 

Perubahan penghidupan masyarakat 

pasca erupsi merapi di Desa 

Balerante Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten  

Tujuan  Untuk menganalisis respon penduduk pasca 

bencana erupsi Merapi di Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten. 

1. Untuk mengetahui bagaimana 

kondisi kemiskinan keluarga buruh 

kontrak yang bekerja di CV. 

Belawan Indah. 

2. Untuk mengetahui strategi bertahan 

yang dilakukan oleh buruh kontrak 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

dasar/ pokok keluarga 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menyebabkan seseorang tetap menetap di 

daerah kawasan rawan bencana banjir 

pada Kelurahan Tanjung Agung Kota 

Bengkulu. 

1. Mengetahui strategi bertahan 

hidup masyarakat pasca erupsi 

Merapi di Desa Balerante 

Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi (memotivasi) 

masyarakat di Desa Balerante 

tetap bertahan hidup di Lereng 

Gunung Merapi. 

3. Mengetahui perubahan 

penghidupan masyarakat di 

Desa Balerante sebelum dan 

sesudah (pasca) Erupsi Merapi. 

Metode 

Analisis 

Analisis deskriptif kuantitatif Analisis deskriptif kuantitatif Mix Method (mengkombinasikan analisis 

kualitatif dan kuantitatif) 

Analisis statistik deskriptif dan 

Analisis Chi-Square 

Hasil yang 

di capai 

1. Kondisi sosial : keikutsertaan  

masyarakat dalam aktivitas sosial 

keagamaan sebelum dan sesudah erupsi. 

2. Kondisi ekonomi :  mencakup kondisi 

harta benda dan peralihan mata 

pencaharian masyarakat pasca erupsi. 

3. Kondisi pendidikan : keberanjutan 

pendidikan masyarakat pasca erupsi 

Merapi. 

Strategi bertahan keluarga buruh kontrak 

CV. Belawan Indah : 

1. Strategi Aktif : mengoptimalkan 

potensi keluarga (istri dan anak 

mereka ikut bekerja). 

2. Strategi Pasif : memperketat atau 

mengurangi pengeluaran keluarga  

3. Strategi Jaring Pengaman : 

pemanfaatan relasi sosial seperti 

tetangga dan organisasi sosial 

untuk pemenuhan kebutuhan. 

Adanya kerabat yang masih berada dalam 

satu lokasi yang sama dengan responden 

dan yang terakhir adalah jenis rumah yang 

dimiliki responden terutama responden 

yang memiliki rumah panggung dan 

bertingkat sama sekali tidak berkeinginan 

untuk pindah dari Kelurahan Tanjung 

Agung Kota Bengkulu. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Erupsi Merapi yang merusak struktur kehidupan masyarakat di Desa 

Balerante menggugah pemerintah untuk melakukan relokasi masyarakat ke tempat 

yang dirasa lebih aman. Akan tetapi program yang direncanakan oleh pemerintah 

tidak mendapat respon yang positif dari masyarakat. masyarakat tetap memilih 

untuk tinggal di Desa Balerante dengan resiko apapun. Keputusan rumah tangga 

untuk menetap di Desa Balerante dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

karakteristik dan sejarah bermukim (usia, agama dan sejarah bermukim), faktor 

sosial (tingkat pendidikan, ikatan sosial dan interaksi sosial) dan faktor ekonomi 

(mata pencaharian dan lokasi pekerjaan).   

Pilihan dalam mengelola serta memanfaatkan aset sumber daya dan modal 

sebagai strategi penghidupan dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan rumah 

tangga dalam melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk meneruskan 

kelangsungan hidup. Kapasitas dan kemampuan rumah tangga tersebut dapat 

dilihat dari karakteristik sosial-ekonomi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk melihat perkembangan kehidupan rumah tangga melalui kegiatan sosial-

ekonominya maka dapat diukur aset penghidupan yang meliputi lima komponen 

dasarnya yaitu modal alam, modal finansial, moda fisik, modal manusia dan 

modal sosial. 

Strategi penghidupan rumah tangga juga terkait dengan aktivitas yang 

dilakukan. Aktivitas berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat 

dengan berbagai tujuan tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, aktivitas dihubungkan 

dengan pekerjaan yang secara langsung dapat menghasilkan pendapatan untuk 

keberlangsungan hidupnya. Sedangkan secara sosial, aktivitas dihubungkan 

dengan kebersamaan dan saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemudian penghidupan juga terkait dengan akses yang merupakan kemampuan 

untuk menjangkau suatu pelayanan oleh rumahtangga untuk mendukung upaya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini, akses pelayanan 

diukur melalui layanan informasi dan bantuan yang disertai dengan relasi rumah 

tangga masyarakat. 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat 

untuk Menetap : 

1. Karakteristik & Sejarah Bermukim 

2. Faktor Sosial 

3. Faktor Ekonomi 

  

Permukiman Masyarakat di Desa 

Balerante Pasca Erupsi Merapi 

Program Pemerintah untuk 

Merelokasi Masyarakat 

Masyarakat Tetap Bermukim di 

Desa Balerante 

Strategi Bertahan Hidup : 

1. Aset   

2. Aktivitas 

3. Akses 

1. Kajian Penyebab Tetap Bermukimnya 

Masyarakat di Desa Balerante. 

2. Variasi Strategi Bertahan Hidup yang 

Dilakukan Masyarakat 

Perubahan Penghidupan (Livelihood) 

-  Mata Pencaharian 

-  Pendapatan 

-  Kepemilikan Aset 

- Peta Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat 

Sebelum dan Sesudah Erupsi Merapi. 

- Peta Perubahan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan 

Sesudah Erupsi Merapi. 

- Peta Perubahan Kepemilikan Aset Masyarakat 

Sebelum dan Sesudah Erupsi Merapi. 
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1.7. Hipotesis 

1. Sebagian besar strategi penghidupan yang di lakukan oleh masyarakat di 

Zona I dengan memanfaatkan akses yaitu dengan memanfaatkan bantuan 

yang diberikan dari berbagai piak baik swasta, pemerintah maupun 

perorangan . Sedangkan masyarakat di Zona II dan Zona III lebih banyak 

memanfaatkan aset yaitu memanfaatkan harta benda yang dimilikinya. 

2. Sebagian besar masyarakat di Zona I memilih untuk pindah (sementara) dari 

Desa Balerante karena kawasan ini letaknya dekat dengan puncak Merapi 

dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi sehingga menyebabkan 

sebagian besar masyarakat kehilangan harta benda mereka. Sedangkan 

masyarakat di Zona II dan Zona III cenderung memilih untuk tetap tinggal 

di Desa Balerante karena letaknya cukup jauh dari puncak Merapi sehingga 

tingkat kerusakannya pun tidak terlalu parah bahkan masih banyak harta 

benda masyarakat yang masih utuh. 

3. Penghidupan masyarakat pasca erupsi Merapi di Zona I mengalami 

perubahan yang sangat signifikan terhadap komponen penghidupan 

masyarakat baik dari segi mata pencaharian, pendapatan maupun aktivitas 

sosial. Sedangkan masyarakat di Zona II dan Zona III mengalami perubahan 

yang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar. 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Waktu dan Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten yang kemudian dibagi menjadi 3 Zona Erupsi Merapi.  

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yang dimulai dari bulan Februari 

2011 sampai bulan Juli 2011. Penentuan wilayah ini dilakukan dengan 

alasan-alasan tertentu yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Merupakan daerah yang terkena dampak langsung terparah di 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. 

b. Merupakan daerah yang masuk dalam zonasi ancaman bahaya erupsi 

radius 5 Km dan radius 10 Km dari puncak Gunung Merapi. 

c. Terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi penghidupan 

masyarakat dan faktor penyebab masyarakat memilih untuk menetap.  
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1.8.2. Teknik Perolehan Data 

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian dari 

berbagai sumber, maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Studi Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan penelitian 

pustaka baik melalui studi hasil penelitian sebelumnya maupun laporan 

yang bersifat empiris mengenai variable-variabel penelitian. Studi 

kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang 

peneliti menetapkan topik penelitian, selanjutnya melakukan kajian 

yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. 

b. Penelitian Lapangan 

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek 

penelitian untuk memperoleh data primer denga menggunakan teknik 

observasi lapangan, wawancara dan survei untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi masyarakat. 

c. Pengumpulan data melalui dinas atau instansi-instansi terkait dalam 

penelitian untuk memperoeh data sekunder mengenai kondisi objek 

penelitian. 

Dalam peneitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Selain itu juga diperlukan data kepustakaan sebagai 

andasan dalam melakukan analisis objek penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, yang diperoeh denga cara : 

a. Survei 

Yaitu proses pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

b. Observasi 

Yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

kondisi wilayah penelitian. Observasi lapangan bertujuan agar 

peneliti memperoleh fakta dari wilayah studi serta untuk 
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melengkapi data yang tidak diperoleh dari studi pustaka, survei 

maupun wawancara. Observasi lapangan dilakukan dengan 

dokumentasi gambar untuk memperkuat fakta. 

c. Wawancara 

 Yaitu proses pengumpulan data melalui hubungan komunikasi atau 

wawancara langsung terhadap responden terkait dengan penelitian. 

Teknik wawancara digunakan untuk mengorek sedalam-dalamnya 

informasi sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

2. Data Sekunder 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan 

mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku atau data yang 

tersedia di embaga-lembaga terkait, sumber-sumber lainnya seperti 

surat kabar maupun internet dan lain-lain yang berkaitan langsung dan 

dianggap relevan dengan penelitian ini. Adapun jenis data sekunder 

yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Data Sekunder Penelitian 

No. Data Sumber Data 

1. Lokasi daerah penelitian Peta Desa, Kantor Kelurahan  

2. Kondisi fisik daerah 
Monografi Desa, Kantor 

Kelurahan 

3. Kepadatan Penduduk 
Monografi Desa, Kantor 

Kelurahan 

4. Sosial-Ekonomi 
Monografi Desa, Kantor 

Kelurahan 

Sumber : Data Sekunder Monografi Desa 

 

1.8.3. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai dan 

dapat diukur jumlahnya. Dengan mengetahui hubungan antara variabel, 

maka dapat digunakan untuk menjeaskan suatu fenomena ilmiah 

(Singarimbun, 1989). 
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Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah : 

1. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menetap 

a. Karakteristik dan Sejarah Bermukim 

» Usia   »   Sejarah Bermukim  

» Agama 

b. Faktor Sosial 

» Tingkat Pendidikan  »   Interaksi Sosial 

» Ikatan Sosial 

c. Faktor Ekonomi 

» Mata Pencaharian atau Pekerjaan 

» Lokasi Pekerjaan 

 

2. Strategi Penghidupan 

a. Aset 

» Modal Alam : lahan dan ternak 

» Modal Fisik : kepemilikan bangunan dan peralatan rumah 

tangga 

» Modal Manusia : pendidikan, pekerjaan dan anggota rumah 

tangga bekerja 

» Modal Finansial : pendapatan dan pengeluaran rumah tangga 

masyarakat  

» Modal Sosial : aktivitas dan organisasi sosial yang diikuti 

masyarakat 

b. Aktivitas 

» Aktivitas ekonomi seperti jenis pekerjaan dan status pekerjaan. 

» Aktivitas sosial seperti jenis aktivitas sosial yang diikuti. 

c. Akses 

» Layanan informasi dan bantuan seperti uang, rumah, tenda, 

obat-obatan, material bangunan, sembako dan lain-lain. 

» Relasi rumah tangga seperti kerabat keluarga, organisasi sosial 

dan pemerintah. 
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1.8.4. Pemilihan Unit dan Sampel Penelitian 

a. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subjek penelitian (Arikunto dalam Sita Dhini, 2009). Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah Zona (Zona I, Zona II dan Zona 

III). Penelitian ini dilakukan di Desa Balerante yang terletak di Zona I 

dan Zona II berdasarkan zonasi bahaya Gunung Merapi yang 

dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan zona 

bahaya erupsi Merapi berdasarkan jumlah rumah yang rusak 

berat/roboh total di Desa Balerante. Pertimbangan ini diambil karena 

apabila penulis menggunakan zonasi berdasarkan jarak, perbedaan 

wilayah cakupan antara Zona I dan Zona II tidak seimbang, Zona I 

luasnya hanya 16,961 Ha, sedangan Zona II luasnya mencapai 

811,162 Ha. Dengan perbedaan luasan area yang sangat jauh dan tidak 

signifikan tersebut maka apabila dilakukan analisis, hasilnya akan 

terlihat sangat kasar.  

Zonasi berdasarkan jumlah rumah yang rusak berat/roboh 

diklasifikasikan menjadi 3 zona, yaitu : 

» Zona I merupakan dukuh yang mengalami tingkat kerusakan 

paling parah (77 – 115 rumah rusak berat) yaitu Kadus I, yang 

terdiri dari Dukuh Sambungrejo, Dukuh Ngipiksari, Dukuh 

Karangrejo, Dukuh Gondang, Dukuh Sukorejo dan Dukuh Ngelo. 

» Zona II merupakan dukuh yang mengalami tingkat kerusakan 

sedang (38 – 76 rumah rusak berat) yaitu Kadus II, yang terdiri 

dari Dukuh Baerante dan Dukuh Banjarsari. 

» Zona III merupakan dukuh yang mengalami tingkat kerusakan 

ringan (0 – 37 rumah rusak berat) yang terdiri dari Kadus III dan 

Kadus IV yang terdiri dari Dukuh Balerejo, Dukuh Bendosari, 

Dukuh Kaligompyong, Dukuh Guwosari, Dukuh Pusung dan 

Dukuh Tegaweru.  
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b. Responden 

Pengambilan sampel responden dilakukan secara proporsional 

random sampling, yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan 

proporsi jumlah anggota sub-populasi yang berbeda-beda menjadi 

bagian yang menarik dalam penentuan anggota sampel (Hadi Sabari 

Yunus, 2010).  

Responden yang akan diteliti adalah berupa kepala keluarga 

yang terkena bencana yang disebabkan oleh erupsi Merapi (selain 

kepala keluarga yang bekerja sebagai PNS) di tiap-tiap dusun. 

Besarnya sampel yang diambil 10% dari jumlah kepala keluarga di 

masing-masing zona. Jumlah sampel yang akan diambil pada 

penelitian ini adalah 56 responden, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1.3 Daftar Responden Penelitian Zona I 

Zona Dukuh Jumlah KK Σ Sampel (10%) 

I 

Sambungrejo 29 3 

Ngipiksari 29 3 

Karangrejo 7 1 

Gondang 41 4 

Sukorejo 21 2 

Ngelo 8 1 

Jumlah Sampel Zona I 14 

Sumber : Penulis 

 

Tabel 1.4 Daftar Responden Penelitian Zona II 

Zona Dukuh Jumlah KK Σ Sampel (10%) 

II 
Balerante 130 13 

Banjarsari 34 3 

Jumlah Sampel Zona II 16 

Sumber : Penulis 
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Tabel 1.5 Tabel Daftar Responden Penelitian Zona II 

Zona Dukuh Jumlah KK Σ Sampel (10%) 

III 

Balerejo 9 1 

Bendosari 15 2 

Bendorejo 16 2 

Kaligompyong 42 4 

Guwosari 33 3 

Tegalweru 91 9 

Pusung 47 5 

Jumlah Sampel Zona III 26 

Sumber : Penulis 

 

1.8.5. Teknik Analisis 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Data-data statistik yang dikumpulkan umumnya masih acak, 

mentah dan tidak terorganisir dengan baik. Data-data tersebut harus 

diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau 

presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan. 

Statistik deskriptif digunakan untuk analisis bagi variabel-variabel yang 

dinyatakan dengan sebaran frekuensi, baik secara angka-angka mutlak 

maupun secara presentasi. Tabel frekuensi yang dibuat berguna untuk 

mengelompokan data dalam tabel silang. Tabel silang sebagai metode 

yang sederhana digunakan untuk menyoroti dan menganalisis hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan software 

komputer melalui program Microsoft Excel untuk menampilkan laporan 

yang rinci dengan mengutamakan ringkasan statistik, termasuk 

tampilan beberapa grafik statistik yang mendukung pembahasan 

statistik deskriptif. 
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2. Analisis Chi-Square 

Pengujian Chi-Square adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan atau tidak di antara lebih dari dua proporsi sample dengan 

membandingkan 2  hitung dengan 2  table (Kuswadi dan Erna 

Mutiara, 2004). Sebelum melakukan analisis Chi-Square, terlebih 

dahulu dilakukan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mendapatkan 

faktor apa saja yang menjadi penyebab tetap bermukimnya masyarakat 

di lokasi tersebut, dengan mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan 

antara berbagai macam variabel yang dianalisis terhadap tetap 

bermukimnya masyarakat. Diketahui ada tidaknya keterkaitan antara 

dua variabel tersebut dengan melihat nilai Chi-Kuadrat dari hasil 

analisis Crosstab.  Data dianalisis dengan statistik dengan dibantu oleh 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution).  

Adapun langkah-langkah dalam prosedur Chi-Square adalah 

sebagai berikut : 

a. Merumuskan formula hipotesis 

» Ho  : χ =  0  :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan  

» Ha  : χ ≠ 0  :  Terdapat hubungan yang signifikan  

b. Menentukan taraf nyata yang akan digunakan untuk mendapatkan 

nilai Chi-Kuadrat tabel ( 2  tabel) dan menentukan kriteria 

pengujian atau aturan pengambilan keputusan.  

» Taraf signifikansi (α)  =  0,05 atau 5% 

» Derajat kebebasan (df) =  (Baris – 1) x (Kolom – 1) 

c. Menentukan Uji Statistik 

Nilai 2  hitung diperoleh dari hasil pengolahan dengan program 

SPSS. 

d. Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 

» Ho ditolak, jika 2  hitung   2  tabel 

» Ho diterima, jika 2  hitung   2  tabel 
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1.9. Batasan Operasional 

1. Akses merupakan hubungan atau interaksi dengan daerah lain menyangkut 

bagaimana mendapatkan suatu pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

2. Aktivitas merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu rumah tangga 

dalam memanfaatkan waktu mereka untuk melakukan suatu pekerjaan agar 

kelangsungan hidupnya tetap terjaga.  

3. Aset merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu rumah 

tangga seperti lahan pertanian, ternak, tabungan, anggota rumah tangga, 

pekerjaan, pendidikan dan aktivitas sosial yang dapat dimanfaatkan oleh 

rumah tangga tersebut untuk tetap bertahan hidup.  

4. Erupsi gunungapi merupakan letusan gunung api (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Erupsi juga dapat berarti proses keluarnya magma dari dalam 

bumi. Ketika magma bergerak naik, banyak gas dilepaskan, dan tekanan gas 

itulah yang menimbulkan semburan material volkanik.  

5. Strategi bertahan hidup merupakan keseluruhan cara atau kegiatan 

ekonomi yang diambil oleh anggota rumah tangga untuk bertahan hidup 

dan/atau (dalam kondisi yang memungkinkan) untuk membuat status 

kehidupan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan berbagai sumberdaya 

yang dimiliki (Paulina P Tulak, Arya Hadi Dharmawan dan Bambang 

Juanda, 2009). Strategi bertahan hidup dalam penelitaian ini merupakan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang dilakukan dari awal 

terjadinya erupsi Merapi sampai penelitian skripsi ini dilakukan. 

6. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang didalamnya terdiri dari 

beberapa rumah tangga yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai 

terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (Harold J. Laski). 

7. Penghidupan (Livelihood) merupakan suatu kehidupan berkelanjutan yang 

meliputi komponen-komponen pembentuknya yang berupa aset, akses dan 

aktivitas yang dibutuhkan sebagai sarana untuk menentukan taraf hidup 

yang dapat dicapai oleh individu atau rumahtangga (Chambers dan Conway 

dalam Witoro, 2007). 
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8. Perubahan Penghidupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

adanya perubahan-perubahan penghidupan masyarakat yang meliputi 

perubahan mata pencaharian, perubahan pendapatan dan perubahan aktivitas 

sosial masyarakat antara sebelum dengan sesudah terjadinya erupsi Merapi. 

9. Rumah tangga korban merupakan suatu lembaga sosial paling kecil yang 

dinyatakan secara administrasi dengan kartu keluarga sebagai bagian dari 

korban bencana alam. 

10. Zonasi Berdasarkan Kerusakan Erupsi Gunung Merapi dalam 

penelitian ini merupakan zonasi yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah 

rumah yang rusak berat atau roboh total akibat erupsi Gunung Merapi. 

11. Zona I merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerusakan bangunan 

tertinggi/paling banyak, yaitu antara 77 – 115 rumah rusak berat. 

12. Zona II merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerusakan bangunan 

sedang, yaitu antara 38 – 76 rumah rusak berat. 

13. Zona III merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerusakan bangunan 

ringan, antara 0 – 37 rumah rusak berat. 


