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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif.  Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

karakteristiknya terencana, terstruktur dan sistematis yang disusun secara jelas 

mulai dari awal pembuatan sampai dengan pembuatan desain penelitian. 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif dalam 

peneltiannya berlandasarkan pada filsafat positivisme, dengan filsafat tersebut 

dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap sampel/populasi. 

Menurut Burns dan Bush (dalam Mangkunegara, 2011) penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang memerlukan penggunaan struktur 

pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dan untuk memperoleh data 

penelitian di butuhkan banyak responden.Dalam penelitian ini peneliti 

mendeskripsikan pendidikan kebencanaan, kesiapsiagaan siswa dan kebijakan 

mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Selo. 

2. Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang 

disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditelitinya. Menurut Sugiyono (2014) 

menyatakan bahwa dalam pembuatan desain penelitian harus spesifik, jelas 

dan rinci yang telah ditentukan sejak awal dan mantap sehingga dapat menjadi 

pegangan langkah demi langkah dalam melakukan penelitian. Jenis desain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto, dalam penelitian ex-

post facto tidak ada variabel pengontrol atau kelompok kontrol dan tidak ada 

kegiatan pre tes. Hubungan dari sebab dan akibat antara subjek yang satu 

dengan subjek yang lain yang akan diteliti tidak dimanipulasi, karena dalam 
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penelitian ini hanya menggungkapkan fakta mengenai gejala atau fenomena 

yang telah terjadi berdasarkan dari data yang telah terkumpul dari hasil 

penyelidikan dalam penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Selo yang terletak di Jalan Tembus 

Boyolali Magelang KM.27, Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah 57363. 

2. Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melaksanakan penelitian 

sesuai tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

N

o 

Kegiatan Agustus 

2020 

September 

2020 

Oktober  

2020 

November  

2020 

Desember  

 2020 

Januari 

2021 

1 Pengajuan 

judul dan 

perencanaan 

penelitian  

      

2 Penyusunan 

proposal 

      

3   Penyusunan 

dan 

uji coba 

kuisioner 

      

4 Penyebaran 

kuisioner 

      

5 Analisi dan 

pengelolaan 

data 

      

6 Penyusunan 

laporan 

 

      

            Sumber: Peneliti,2020 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mewakili 

karakteristik tertentu yang digunakan untuk sumber data dalam suatu 

penelitian. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang memiliki kuantitas & 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa di SMP Negeri 2 Selo yang berjumlah 148 orang dan 2 

orang yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, adapun rincian 

populasi siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Siswa SMP N 2 Selo tahun Ajaran 2020/2021 

Kelas  Jumlah 

VII 44 

VIII 45 

IX 59 

Jumlah Total 148 

Sumber: Data pokok SMP Negeri 2 Selo, 2020 

2. Sampel 

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimilikioleh suatu populasi (Sugiyono, 2011). Dengan demikian sampel 

penelitian adalah sebagian dari populasi atau bagian-bagian kecil dari anggota 

populasi yang karakteristiknya hendak diteliti sehingga bisa mewakili dari 

keseluruhan populasi dan jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Simple Random Sampling (Probability Sampling). Simple Random 

Sampling merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

cara penggunaannya secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau strata dari 

populasi (Akdon dan Sahlan, 2005).  Dalam pengaambilan sampel peneliti 

menggunakan rumus Slovin dengan rincian sebagai berikut: 
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𝑛 =
N

 1 + N (e)2 

Keterangan: 

n: Besaran sampel 

N: Besaran populasi 

e: Presisi yang di tetapkan 

 Dari rumus diatas dapat dihitung besar jumlah sampel dalam penelitian 

ini, dengan jumlah populasi yang diketahui sebesar 148 orang dan presisi yang 

ditentukan sebesar 10 % maka hasil perhitungan besarnya sampel yaitu: 

𝑛 =
148

 1 + 148 (10%)2
= 59, 67 

 Hasil dari perhitungan rumus slovin diatas berjumlah 59, 67 lalu di 

bulatkan menjadi minimal 60 orang yang akan dijadikan sampel untuk 

penelitian, sehingga sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

60 siswa dan 2 orang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di SMP Negeri 

2 Selo. 

3. Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Simple Random Sampling. Dengan menggunakan teknik ini peneliti bisa 

memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih 

sebagai sampel, selain itu pemakain teknik ini juga berdasarkan sifat populasi 

yang homogen dan jumlah tidak terlalu banyak. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 60 siswa dan 2 orang kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah, dalam pengambilan responden dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan kelas, usia dan jenis kelamin. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian merupakan suatu karakteristik yang diamati dari 

sautu subjek penelitian yang akan di teliti secara empiris kerena mempunyai nilai 

maupun operasional dari suatu konsep. Variabel dalam penelitian ini adalah 

kesiapsiagaan siswa, pendidikan kebencanaan, dan kebijakan mitigasi. Definisi 

operasional variabel merupakan pandangan atau istilah yang digunakan dalam 
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penelitian agar pembaca mudah memahami variabel yang diteliti. Definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Operasional Variabel 

Variabel Definisi operasional Alat ukur Skala 

Kesiapsiagaan 

Bencana  

 

Kesiapsiagan bencana yaitu 

smengenai kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapai bencana 

erupsi Gunungapi Merapi yang 

terdiri dari 4 indikator. Indikator 

tersebut berupa pengetahuan, 

sistem peringatan dini, rencana 

tanggap darurat dan mobilisasi 

sumber daya. 

Kuesioner Ordinal 

Urgensi 

Pendidikan 

Kebencanaan 

dan Kebijakan 

Mitigasi 

Bencana 

Tingkat urgensi pendidikan 

kebencanaan dan kebijakan 

mitigasi bencana di sekolah 

Hasil 

kesiapsiagaan 

siswa dalam 

menghadapi 

erupsi 

Gunungapi 

Merapi dan 

hasil 

wawancara 

- 

Kebijakan 

Mitigasi 

 Bencana 

Kebijakan mitigasi di sekolah 

dalam menghadapi erupsi 

Gunungapi Merapi. 

Wawancara - 

     Sumber: Peneliti, 2020 
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik wawancara 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model wawancara 

semiterstruktur dalam melakukan penelitian, wawancara dilakukan untuk 

mencari dan memperoleh data mengenai kebijakan mitigasi bencana dalam 

menghadapi erupsi Gunungapi Merapidan sebagai data pendukung urgensi 

pendidikan kebencanaan dan kebijakan mitigasi bencana. Adapun tabel 

pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.4 dan tabel 3.5. 

Tabel 3.4 Pedoman Wawancara Pendidikan Kebencanaan 

No Indikator Jumlah Soal Nomor Soal 

1 Pendidikan Kebencanaan 4 1,2,3,4 

Sumber: Rachmawati, 2007 

Tabel 3.5 Pedoman Wawancara Kebijakan Mitigasi Bencana 

No Indikator Jumlah Soal Nomor Soal 

1 Pengetahuan dan Sikap 3 1,2 

2 Rencana Kebijakan Mitigasi 

Bencana 

1 3 

3 Mobilisasi Kebijakan Mitigasi 

Bencana 

7 4,5,6 

4 Sistem Peringatan Bencana 1 7 

Sumber: Rachmawati, 2007 

b. Teknik kuesioner 

Menurut Arikunto (2012) kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan 

tertulis yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden baik 

mengenai laporan tentang pribadi maupun hal-hal yang diketahuinya. Dalam 

penelitian ini peneliti juga membuat perangkat pertanyaan yang sesuai dengan 

topik penelitian dan meminta kepada subjek atau responden untuk 

menjawabnya, kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman. 
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Skala Guttman merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban 

yang tegas dari responden (Sugiyono, 2014), dalam kuesioner penelitian ini 

hanya terdapat dua interval jawaban ya dan tidak.  Dalam penelitian ini 

kuesioner digunakan untuk mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dengan indikator 

kesiapsiagaan yang terdiri atas pengetahuan, rencana tanggap darurat, sistem 

peringatan dini, dan mobilitas sumber daya. Adapun kisi-kisi kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Kuisioner Penelitian 

N

o 

Indikator Jumlah 

Soal 

Nomor soal 

1 Pengetahuan 30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30 

2 Rencana 

tangap 

darurat 

20 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 

40,41,42,43,44.45,46,47,48,49,50. 

3 Sistem 

peringatan 

bencana 

10 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. 

4 Mobilisasi 

sumber daya 

10 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70. 

Sumber: LIPI, 2006 

c. Teknik Studi dokumentasi 

Studi dokumen digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi-

informasi atau data yang berkaitan dengan kondisi sekolah dan kondisi sosial 

sekolah. Data dokumentasi yang dikumpulkan berupa tulisan, gambar, 

observasi lapangan, peta administrasi Kabupaten Boyolali, peta zonasi 

ancaman bahaya Gunung Merapi tahun 2010 dan hasil wawancara. Selain itu 

juga studi dokumentasi yang dibutuhkan berupa Data pokok SMP Negeri 2 

Selo tahun ajaran 2020/2021. 
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2.   Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dengan menggunakan 

skala Guttman. Menurut Arikunto (2005) instrument penelitian merupakan alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan data agar pekerjaannya mudah diolah. Variasi instrument 

penelitian yang baik harus valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas  

Uji validitas angket bertujuan untuk mengukur dan memastikan angket 

yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak valid. 

suatu istrument dinyatakan valid maka viliditas datanya tinggi dan 

sebaliknya jika suatu istrument dinyatakan kurang valid maka validitas 

datanya rendah. Validitas butir dihitung dengan mengkorelasikan skor butir 

dengan skor total, Kriteria dalam uji validitas angket adalah item dikatakan 

valid jika harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒dan item dikatakan tidak valid jika harga 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 .  Adapun rumus yang digunakan untuk menggukur validitas 

angket menggunkan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut. 

R𝑥𝑦=
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)  

√{𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2}{𝑁∑𝑦2−(∑𝑦)2}
 

Keterangan:  

𝑅𝑥𝑦 = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total  

𝑁 = banyaknya subjek  

ΣX = banyaknya butir soal  

ΣY = jumlah total skor  

ΣXY = jumlah perkalian skor butir dan skor total  

ΣX2 = jumlah kuadrat skor butir soal 
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Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan korelasi produk moment 

(𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) dengan taraf kesalahan 5% atau taraf signifikan 95%. jika harga 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒maka item/butir tersebut dianggap valid dan item/butir 

dikatakan tidak valid jika harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒.  Pengujian validitas item/butir 

soal pertanyaan pada kuisioner kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi dilakukan dengan bantuan program IBM 

SPSS Statistic 22. 

b. Uji Relibilitas  

  Uji relibilitas instrumen digunakan untuk memperoleh keterpercayaan 

instrumen, instrumen yang sudah dapat dipercaya maka akanmenghasilkan 

data yang dapat dipercaya. Uji relibilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus KR 21, adapun rumus KR 21 menurut Sugiyono (2014) 

adalah sebagai berikut. 

                             rI =
𝑘

(𝑘−1)
 {1 −

𝑀(𝑘−𝑀)

𝑘 (𝑠t2)
} 

ri  = reliabilitas internal instrumen 

k  = jumlah item soal dalam instrumen  

M = rata-rata skor total  

 st
2 = varians total 

Kriteria besarnya koefisien relibilitas menurut Fraenkel, Wallen, & 

Hyun (2012) suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien 

reliabilitas KR lebih dari 0,70 (ri > 0,70).  Nunnally (dalam Streiner, 2003) 

menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas 

Alfa Cronbach lebih dari 0,70 (ri >0,70) dalam penelitian ini uji relibilitas 

dilakukan dengan menggunkan bantuan program program IBM SPSS 

Statistic 22. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) Analisis deskriptif adalah analisis 

data yang berupa identitas responden dan proses pengambilan keputusan. Analisis 

data tersebut dikelompokkan berdasarkan atas jawaban yang sama yang kemudian 

dipersentasekan berdasarkan jumlah responden. Teknik analisi deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi, urgensi pendidikan 

kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo dan kebijakan mitigasi bencana dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi, perhitungan yang digunakan 

untuk memperoleh tujuan tersebut dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi 

adalah teknik analisis indeks. Dalam analisis indeks tersebut terdiri atas empat 

parameter yaitu pengetahuan/knowledge (K), rencana tanggap 

darurat/emergency planning (EP), peringatan bencana/warning system (WS), 

dan mobilisasi sumber daya/resource mobilization capacity (RMC). Teknik 

analisis indeks dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi. 

Indeks adalah angka perbandingan antara satu bilangan dengan bilangan lain 

yang berisi informasi mengenai suatu karakteristik tertentu pada waktu dan 

tempat yang sama atau berlainan. Nilai indeks berada pada kisaran antara 0-

100, sehingga semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi.  
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Tingkat kesiapsiagaan siswa dalam kajian ini dikategorikan menjadi lima, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Indeks Kesiapsiagaan Bencana 

No Nilai Indeks Kategori 

1 80 – 100 Sangat siap 

2 65 – 79 Siap 

3 55 – 64 Hampir siap 

4 40 – 54 Kurang siap 

5 < 40 Belum siap 

           Sumber: Jan Sopaheluwakan (LIPI, 2006). 

Dalam melakukan pengukuran tingkat kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi mengunakan perhitungan nilai 

indeks menggunakan rumus sebagai berikut: 

Indeks= Skor riil parameter  x100 

skor maksimum parameter 

 Skor maksimum diperoleh dari jumlah parameter yang diindeks dengan 

masing-masing item memiliki nilai satu. Jumlah skor riil parameter diperoleh 

dengan menjumlahkan skor rill seluruh pertanyaan dalam parameter yang 

bersangkutan. 

2.  Pentingnya Pendidikan Kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pentingnya 

pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo adalah menggunakan analisis 

deskriptif, sumber data yang digunakan untuk menganalisis data tentang 

pentingnya pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo adalah hasil 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dan 

hasil wawancara tentang pendidikan kebencanaan di sekolah. 
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        3. Kebijakan mitigasi dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kebijakan 

mitigasi dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi adalah analisis 

deskriptif, sumber data yang digunakan berupa hasil wawancara dan studi 

dokumentasi sebagai bahan pendukungnya. 
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