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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Evaluasi Program 

a. Definisi Evaluasi 

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu 

program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, 

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh 

lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat 

kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan 

demi keberhasilan program. Menurut Sudjana (2008 : 22) evaluasi program 

merupakan kegiatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur 

ilmiah untuk memperoleh data yang berguna bagi pengambilan keputusan. 

Stufflebeam dan Shinkfield (2007: 16) mengatakan evaluasi adalah proses 

sistematis menggambarkan, memperoleh, pelaporan, dan menerapkan informasi 

deskriptif dan pertimbangan tentang manfaat beberapa objek, senilai, kejujuran, 

kelayakan, keselamatan, signifikansi, dan/atau ekuitas. Sedangkan Ralph Tyler dalam 

Sudjana (2008:19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan 

sejauh mana tujuan Pendidikan dapat dicapai, dan upaya mendokumentasikan 

kecocokan antara hasil belajar peserta didik dengan tujuan program. 

Selanjutnya Fakhruddin (2011:1) mengemukakan bahwa  

“untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan sejumlah cara dilakukan untuk 
memperoleh berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan untuk 
menentukan apa kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan sebagaimana yang 
direncanakan, apabila ingin mengetahui apakah tujuan yang telah 
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direncanakan tercapai dan dampaknya terhadap sasaran program baik 
masyarakat maupun individu diperlukan sejumlah prosedur perolehan 
informasi yang akurat untuk menentukan ukuran-ukuran atau nilai tentang 
sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan disebut dengan evaluasi”. 
 

Menurut Djaali dan Mulyono (2004:1) evaluasi merupakan proses dalam menilai 

sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian dari hasil 

evaluasi yang didapat diambil sebuah keputusan untuk kelanjutan program yang 

dievaluasi. Sedangkan Arikunto dan Cepi Safruddin (2010: 2) mengatakan evaluasi 

adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu program, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membuat alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan.  

Dalam buku Suharsimi (2012:3) dijelaskan bahwa evaluasi yaitu pengambilan 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, dimana dalam kegiatan 

tersebut meliputi pengukuran dan penilaian. Cronbach dan Stufflebeam dalam buku 

Suharsimi mengungkapkan evaluasi bukan sekedar megukur sejauh mana tujuan 

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi harus memiliki tujuan 

yang jelas dimana terdapat kesesuaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program. 

Terdapat tiga elemen penting dalam evaluasi yatu : 1) kriteria/pembanding yaitu ciri 

ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, 

2) bukti/kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan 

3) penilaian (judgement) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan 

kejadian (Sutjipta, 2011:20). 

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan 

data yang digunakan untuk bahan masukan pada program selanjutnya apakah 
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program akan dilanjutkan, dihentikan atau diperbaiki dengan menggunakan metode 

yang sesuai dengan tujuan agar penjelasan program lebih jelas dan mudah dimengerti. 

b. Tujuan Evaluasi 

Evaluasi berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan 

untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas evaluasi program. Sudjana (2008:36) 

menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk : 1) memberikan 

masukan untuk perencanaan program, 2) memberikan masukan untuk kelanjutan 

program, 3) memberi masukan untuk modifikasi program, 4) memperoleh informasi 

tentang factor pendukung dan penghambat program, 5) memberikan masukan untuk 

motivasi dan pembinaaan pengelolaan pelaksana program, dan 6) memberikan 

masukan untuk memahami landasan dan keilmuwan bagi evaluasi program. Menurut  

Kirkpatrick (2006:17) ada tiga alasan diperlukan evaluasi program: 1) untuk 

menunjukkan eksistensi sebuah program dan mengetahui besaran dana yang 

dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program yang dilakukan, 2) 

untuk memutuskan apakah program yang dilaksanakan akan diteruskan atau 

dihentikan, 3) untuk mengumpulkan informasi dan alternatif untuk mengembangkan 

program di masa mendatang. 

Suharsimi dan Cepi (2004:27) mengemukakan evaluasi program diarahkan untuk 

memperoleh rekomendasi sehingga tujuan evaluasi tidak boleh terlepas dari tujuan 

program yang akan dievaluasi sehingga keduanya saling terkait karena tujuan 

program merupakan dasar untuk merumuskan tujuan evaluasi program. Fitzpatrick 

(2011:16) menjelaskan tujuan evaluasi program adalah untuk menentukan kelebihan 

atau kekurangan termasuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk 
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memperbaiki program, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan 

demokrasi pada masyarakat luas, dan menambah pengetahuan dasar. 

Tujuan evaluasi menurut Suharsimi (2012:18) dilihat dari berbagai segi dalam 

sistem pendidikan diantaranya : 1) evaluasi berfungsi selektif yaitu dengan 

mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didik, 2) evaluasi berfungsi 

diagnostik yaitu dengan melihat kebaikan dan kelemahan peserta didik untuk mencari 

cara mengatasinya, 3) evaluasi berfungsi sebagai penempatan yaitu evaluasi yang 

digunakan untuk menentukan kelompok belajar, 4) evaluasi sebagai pengukur 

keberhasilan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil 

diterapkan. 

Pandangan lain mengenai tujuan evaluasi diantaranya : 

1) Belajar dari pengalaman dimana melalui evaluasi keberhasilan dan kegagalan 
dapat diinterpretasikan sehingga kedepannya dapat ditingkatkan. 

2) Transparansi, evaluasi menggambarkan pertanggungjawaban sumber daya 
3) Memperdalam pemahaman yaitu evaluasi digunakan untuk memperdalam 

pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat dikembangkan untuk kerjasama 
dengan pihak lain 

4) Meningkatkan komunikasi, evaluasi dimaksudkan untuk mendorong 
komunikasi dan pemahaman diantara kelompok-kelompok (Austrian 
Development Agency, 2008 :4) 

Roswati dalam Ashiong P. Munthe (2015:3) menjabarkan tujuan dari evaluasi 

program adalah : 

 1) memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan,  
2) memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki,  
3) memberitahukan stategi, atau teknik yang perlu dihilangkan/diganti,  
4) memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat 

lain,  
5) memberikan masukan dana harus dialokasikan ke mana,  
6) memberikan masukan apakah teori/pendekatan tentang program dapat 

diterima/ditolak.  
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Dari penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari evaluasi 

program adalah sebagai acuan dalam memberikan masukan untuk perbaikan program, 

perumusan program selanjutnya dan pengembangan program. 

c. Model Evaluasi 

Evaluasi didefinisikan sebagai proses untuk menggambarkan proses dalam 

memperoleh informasi yang berguna untuk alternatif sebuah keputusan.  Ada tiga 

poin penting pada evaluasi, pertama evaluasi dipahami sebagai sistem untuk 

memperoleh informasi yang relevan dan digunakan untuk mengambil keputusan agar 

program yang sedang berlangsung dapat meningkat .Kedua proses evaluasi meliputi 

tiga langkah dasar yaitu menjawab pertanyaan untuk memperoleh informasi, 

memperoleh informasi yang relevan dan mengambil keputusan untuk program 

selanjutnya. Ketiga evaluasi adalah proses pengambilan keputusan. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini digunakan salah satu model evaluasi yaitu Logical 

Framework (kerangka kerja logis). 

Logical Framework atau disingkat logframe sering digunakan oleh organisasi-

organisasi di seluruh dunia seperti CIDA, DFID, UNDP dan organisasi LSM lainnya. 

Hal ini dikarenakan Logframe lebih terorganisir,dapat digunakan untuk menetapkan 

indikator kinerja dan pengalokasian tanggung jawab, dapat menghubungkan input-

pelaksanaan-hasil, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi secara tepat 

dan jelas, dapat juga digunakan dalam dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan 

dapat memperhitungkan resiko.  

Menurut International Federation of Red Cressent Societies (2002 : 1), Logical 

Framework dapat juga digunakan untuk melihat keberhasilan atau ketidaktercapaian 
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suatu program dari result atau hasil, impact (jangka Panjang), outcomes (menengah), 

dan outputs (produk), activities (kegiatan) dan input (keuangan, manusia, sumber 

daya material). Solihin (2012:6) menjelaskan Logical Framework adalah jenis khusus 

model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan 

proyek/program, mengidentifikasi hubungan kausatif antara input, process, output, 

outcome dan impact.  

Logical Framework merupakan fondasi penting bagi evaluator untuk memahami 

apakah dan dengan cara apa program tersebut dapat berjalan dengan efektif, apakah 

program tersebut benar-benar menghasilkan outcome yang dapat terlihat dan apakah 

outcome tersebut sesuai dengan output program. Model ini juga sangat berguna untuk 

mengembangkan kriteria keberhasilan program untuk memantau output dan outcome 

program (McDavid & Laura, 2006:69). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Logical Framework adalah alat yang digunakan untuk menilai perencanaan, 

monitoring dan evaluasi dari sebuah program pelatihan yang mana hasil dari evaluasi 

dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan ketidaktercapaian program untuk 

nantinya diperbaiki. 

Dalam merencanakan atau mengevaluasi sebuah program menggunakan model 

Logical Framework, ada tiga pendekatan yang harus dipahami untuk menentukan 

pendekatan yang paling sesuai dengan program yang akan direncanakan atau 

dievaluasi. Pendekatan tersebut antara lain : 

1) Model Pendekatan Teori 

Model pendekatan teori menekankan pada teori perubahan yang 

mempengaruhi desain atau rencana program. Model ini menggambarkan 
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bagaimana dan mengapa program akan dilaksanakan (kellog Foundation, 

2004:9). Model pendekatan teori dapat memberikan gambaran logis mengapa 

program harus dilakukan dan kegiatan apa yang harus dilakukan agar tercapai 

tujuan yang diharapkan. 

2) Pendekatan hasil 

Pendekatan hasil menjelaskan apa harapan yang akan dicapai, bagaimana 

cara mencapai harapan tersebut, dan bagaimana mengetahui apakah harapan 

telah dicapai. Model ini membagi hasil dan dampak dari waktu ke waktu 

untuk menggambarkan dampak jangka pendek (1-3 tahun), dampak jangka 

Panjang (3-6 tahun), dan dampak 6-10 tahun yang mungkin timbul dari 

keseluruhan kegiatan (Kellog Foundation, 2004:10). Selain itu evalusi hasil 

merupakan dasar untuk melakukan evaluasi di tingkat yang lebih tinggi 

(UNDP. 2009:133) 

3) Pendekatan Aktivitas 

Yaitu evaluasi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan, aktivitas atau 

kinerja yang dilaksanakan sehingga input digunakan untuk menghasilkan hasil 

yang spesifik. Pendekatan ini mendeskripsikan apa yang ingin program 

lakukan dan aktivitas mana yang paling berguna untuk manajemen dan 

monitoring program. Djuju Sudjana (2006: 55), menyatakan bahwa evaluasi 

proses berkaitan dengan pelaksanaan program yang di dalamnya berkaitan 

dengan hubungan akrab antar pelaksana program dengan peserta didik, media 

komunikasi, logistik, sumber-sumber, jadwal kegiatan, dan potensi – potensi 

apa saja yang menjadi penyebab kegagalan program. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hasil dalam mengevaluasi 

keberhasilan program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana. 

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk dampak 

pelaksanaan program, mengetahui bagaimana keluaran (output) program dan 

bagaimana aktivitas program serta mengetahui input program kesiapsiagaan keluarga 

di MDMC Yogyakarta.  

d. Komponen dalam Model Logical Framework 

Logical Framework pada umumnya terdiri dari empat komponen utama yaitu :1) 

masukan (inputs), 2) keluaran (outputs), 3) hasil (outcomes), dan 4) dampak (impact) 

(Bappenas, 2010:12). Fitzpatrick (2011:14) menjelaskan logic model terdiri atas 

empat unsur utama yakni inputs, activities, output, dan outcome program. Outcome 

merupakan tujuan jangka panjang program sedangkan output merupakan dampak 

langsung program dari pelaksanaan program.  

Input (masukan) misal anggaran program yang biasanya dalam bentuk anggara 

tahunan, fasilitas untuk karyawan / staff, seluruh perlengkapan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan program, activities (kegiatan) misal kurikulum, jadwal pertemuan, 

pelatihan karyawan/staff dan semua komponen penting dalam program, outputs 

merupakan hasil langsung atau hasil jangka pendek yaitu produk langsung langsung 

dari pelaksanaan program dan outcomes merupakan hasil jangka menengah dan hasil 

jangka panjang misal perkembangan peserta setelah program selesai dilaksanakan. 

Setiap komponen logical framework saling bergantung. Artinya input program akan 

mempengaruhi proses program, proses program akan mempengaruhi output program, 
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output program akan mempengaruhi outcome program, dan outcome program akan 

mempengaruhi dampak jangka panjang program (Barau & Olukosi, 2011:260). 

Aspek-aspek yang akan dievaluasi dalam model evaluasi logical framework 

meliputi :  

1) Hasil program, hasil program terdiri dari goal, purpose, dan output. Goal 
merupakan hasil tertiggi dari program yang sudah dilaksanakan. Purpose yaitu 
tujuan pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan. Sedangkan output 
terdiri dari  produk, barang atau layanan sebagai hasil dari kegiatan. 

2) Proses program berupa aktivitas atau tindakan yang dilakukan sehingga input 
digunakan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan program. 

3) Input program yaitu keuangan, manusia, sumberdaya material yang diperlukan 
untuk melakukan suatu kegiatan (Hussain, 2013 :141-142). 
 

Pendapat lain mengemukakan bahwa logic framework terdiri atas lima bagian, 

yaitu : resources/input, activities, output, outcomes, dan impact yang bila dijelaskan 

dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logic Framework Menurut Kellog Foundation (2004 : 15) 
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 Dari gambar diatas penjelasan trkait kompinen- komponen Logical Framework 

sebagai berikut : 

1) Resources/inputs meliputi SDM, keuangan, sumber organisasi yang telah 

tersedia untuk mengerjakan program tersebut 

2) Activities adalah sebuah kegiatan yang dilakukan terhadap input meliputi 

proses, peralatan, teknik, dan tindakan yang disengaja merupakan bagian 

dari implementasi program. Intervensi atau keputusan yang dilakukan 

dalam program digunakan untuk menghasilkan perubahan yang 

diharapkan. 

3) Outputs merupakan produk langsung dari program termasuk tipe, 

tingkatan, dan target layanan yang akan diberikan oleh program kepada 

peserta program. 

4) Outcomes adalah perubahan spesifik pada peserta program dalam hal 

prilaku, pengetahuan, ketrampilan, status dan jabatan dalam pekerjaan. 

5) Impact adalah perubahan mendasar baik yang diharapkan maupun tidak 

diharapkan yang terjadi pada peserta baik lembaga, komunitas, atau sistem 

sebagai hasil kegiatan program. 

6) Situation statement merupakan merupakan langkah pertama dalam logic 

model untuk mengidentifikasi isu yang akan disesuaikan dengan program 

7) Assumtions adalah faktor eksternal yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi keberhasilan program.  
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Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Logical Framework terdiri dari 

komponen inputs, activities, output, dan outcome program dimana setiap komponen 

diguanakan untuk meilai potensi keberhasilan program dan saling mempengaruhi satu 

sama lain. 

2. Kesiapsiagaan Bencana 

a. Pengertian Bencana 

Bencana merupakan peristiwa yang tidak diduga dan terjadi secara tiba-tiba, 

adanya bencana dapat mengakibatkan kerusakan jiwa serta materil.  Menurut M.Fikri 

Afistianto dan M. Farel Adirianto dalam Andika Swastaji (2010:2) bencana adalah 

sebuah kejadian yang disebabkan oleh proses alam atau ulah manusia, yang terjadi 

secara bertahap atau mendadak, dan mengakibatkan kehilangan jiwa manusia, 

kerusakan dan kehilangan harta benda, serta kerusakan lingkungan. Pada buku 

Panduan Pendidikan di Masa Darurat (2008), bencana merupakan gangguan serius 

pada fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian besar pada manusia, materi atau 

lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat yang terkena bencana untuk 

menghadapinya dengan hanya menggunakan sumber daya yang mereka miliki. 

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak pada 

psikologis. Bencana dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 
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1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

puting beliung, dan tanah longsor. 

2) Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-

alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, modernisasi, epidemi, 

dan wabah suatu penyakit. 

3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, 

dan adanya teror (Undang-Undang No.24 Tahun 2007). 

Menurut Anies dalam Suhardjo Drajat (2014 : 3) bencana adalah suatu kejadian 

yang meyebabkan kerusakan fisik dalam skala besar baik infrastruktur/prasarana 

maupun lingkungan hidup, dan mengancam nyawa orang dalam jumlah banyak 

dalam suatu komunitas / wilayah. Menurut United Nations International Strategy for 

Disaster (UN-ISDR 2004:3) bencana adalah: 

“ A serious disruption of the functioning of a community or a society causing 
widespread human, material, economic, or environmental losses which exceed 
the ability of the affected community or society to cope using its own resources” 

 
Yang dapat diartikan kejadian yang menyebabkan gangguan serius pada 

berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat sehingga menyebabkan kerugian 

dari segi korban jiwa, material, ekonomi, atau lingkungan secara luas yang melebihi 

kemampuan masyarakat untuk mengatasi dampak kejadian tersebut. Ensiklopedia 

Manajemen Bencana (Indian Institute of Disaster Management, 2007 :1), bencana 

berarti kejadian yang muncul dengan sedikit atau tanpa ada peringatan sebelumnya 
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yang menyebabkan gangguan atau ancaman serius bagi kehidupan dan mungkin 

kematian atau cidera bagi sejumlah besar orang. 

Dari beberapa penjelasan diatas bencana dapat diartikan sebagai Peristiwa yang 

terjadi secara bertahap ataupun secara mendadak yang disebabkan oleh kerusakan 

alam maupun ulah manusia yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik 

kehilangan jiwa maupun materi. 

b. Resiko Bencana 

Jenis dan skala bencana bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

terhadap besarnya dan banyaknya jenis risiko bencana. Besarnya resiko bencana 

juga dipengaruhi  oleh kondisi kerentanan terhadap bencana dan kemampuan 

menanggulangi bencana. Menurut Masyarakat Penanggulangan Bencana 

Indonesia (MPBI), resiko adalah 

“ Kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu 
tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Resiko dapat 
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan 
masyarakat”  

 
Menurut Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 

2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, pengkajian resiko 

bencana meliputi : 

1) Kajian / identifikasi bahaya (hazard assessment) 

2) Kajian / identifikasi kerentanan (vulnerability assessment) 

3) Kajian / identifikasi kapasitas (risk assessment) 

4) Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta 

resiko bencana 



26 
 

Resiko bencana dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Bagi manusia, yaitu meninggal dunia, hilang, cedera atau terluka, sakit, 

cacat, trauma, dan gangguan sosial psikologis lainnya, berada dalam 

pengungsian, tercerai berai dengan anggota keluarga, dan kehilangan 

pekerjaan. 

2) Kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan pada tanah, udara, dan air. 

3) Kerusakan sarana prasarana umum, seperti sekolah, perkantoran, tempat 

ibadah, pasar, jalan, jembatan, sarana penerangan, sarana komunikasi, dan 

sarana air bersih. 

4) Kerusakan maupun kehilangan harta benda seperti rumah, perabotan rumah 

tangga, surat-surat berharga, dan sebagainya 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan resiko bencana diantaranya kehilangan 

pekerjaan, harta benda, kerusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan dan 

bahkan kehilangan nyawa. Semua resiko itu dapat diminimalisir dengan 

kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana baik itu sebelum, saat, 

dan sesudah bencana. 

c. Pengertian Kesiapsiagaan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kesiapsiagaan adalah 

keadaan siap siaga. Berasal dari kata dasar siap siaga, yang berarti siap untuk 

bertindak. Dalam Bahasa Inggris, padanan kata kesiapsiaagaan adalah 

preparedness. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 
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dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Menurut Nick Carter 

dalam (LIPI/UNESCO-ISDR, 2006: 5), kesiapsiagaan dari suatu pemerintah, 

suatu kelompok masyarakat atau individu yaitu, tindakan-tindakan yang 

memungkinkan bagi pemerintah, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas 

dan individu untuk mampu menghadapi suatu situasi bencana secara cepat dan 

tepat guna. Tindakan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana penanggulangan 

bencana, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan relawan. Menurut Sutton dan 

Tierney dalam (Dodon, 2013: 129) kesiapsiagaan adalah kegiatan yang 

memberikan perlindungan aktif kepada masyarakat pada saat bencana terjadi dan 

memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan dan dorongan 

bagi pemulihan jangka panjang. Kesiapsiagaan adalah kegiatan-kegiatan dan 

langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bencana alam untuk 

mengingatkan dan memberikan pemahaman masyarakat akan kemungkinan 

adanya kejadian bencana, mengevakuasi orang dan harta benda jika mereka 

terancam dan untuk memastikan respon yang efektif, misalnya dengan menumpuk 

bahan pangan yang diperlukan saat bencana terjadi (Charlotte Benson dkk, 2007 

dalam MPBI, 2009). 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006 :6) mengemukakan kesiapsiagaan merupakan 

salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep 
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pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan 

merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan resiko bencana 

yang bersifat pro-aktif sebelum terjadi suatu bencana. 

Berdasarkan framework kesiapsiagaan terhadap bencana yang dibuat oleh 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006) kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam empat 

parameter yaitu knowlodge and attitude (KA), emergency planning (EP), warning 

system (WS) atau sistem peringatan dini dan pengerahan sumberdaya (RMC). 

Pengetahuan digunakan untuk mengukur pemahaman tentang pengetahuan dasar 

mengenai bencana alam seperti ciri, gejala dan penyebab. Perencanaan 

kedaruratan digunakan untuk mengetahui mengenai tindakan apa yang telah 

dipersiapkan dalam menghadapi bencana alam. Sistem peringatan dini untuk 

mengetahui usaha apa yang ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya korban 

akibat bencana. Sedangkan mobilisasi sumberdaya adalah potensi dan penigkatan 

sumberdaya di masyarakat seperti melalui ketrampilan yang diikuti, dana dan 

lainnya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kesiapsiagaan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah secara bersama-

sama untuk melakukan pengorganisasian pada saat sebelum terjadi bencana, saat 

terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana serta berusaha membantu kesiapan 

masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. 

d. Tujuan Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sumberdaya yang 

diperlukan untuk siaga dalam peristiwa bencana dapat digunakan secara efektif 
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pada saat bencana dan tahu bagaimana cara menggunakannya (Sutton dan Tierney 

dalam Dodon, 2013:129). Menurut Gregg dalam (Dodon, 2013: 129) 

kesipasiagaan bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana melalui tindakan 

pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisiensi untuk tindakan tanggap 

darurat dan bantuan saat bencana. Menurut Barry Aditya (2009 : 24) 

Kesiapsiagaan dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi jatuhnya korban 

bencana dan memastikan yang akan dilakukan merupakan tindakan yang tepat 

guna dalam pelaksanaannya saat dan setelah bencana terjadi. 

Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BPNB) menjelaskan kegiatan 

kesiapsiagaan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah situasi yang lebih buruk 

dari bencana itu sendiri dan juga bertujuan untuk menyelamatkan sebanyak-

banyaknya kehidupan dan pada akhirnya juga untuk membantu korban agar dapat 

kembali pada kehidupan normal setelah terjadinya bencana dalam jangka waktu 

yang singkat. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kesiapsiagaan bertujuan untuk 

menanggulangi atau mencegah banyaknya efek samping bencana baik dari segi 

kehilangan harta benda maupun nyawa dengan memaksimalkan tindakan 

pencegahan tanggap bencana. 

e. Indikator Penilaian Kesiapsiagaan 

Framework kesiapsiagaan terhadap bencana yang dibuat oleh LIPI-

UNESCO/ISDR (2006) menjelaskan kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam 

empat parameter yaitu knowlodge and attitude (KA), emergency planning (EP), 

warning system (WS) atau sistem peringatan dini dan pengerahan sumberdaya 
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(RMC). Pengetahuan digunakan untuk mengukur pengetahuan dasar mengenai 

bencana alam seperti tanda- tanda dan penyebab. Perencanaan kesiapsiagaan 

digunakan untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dipersiapkan dalam 

menghadapi bencana alam. Sistem peringatan dini adalah rencana-rencana yang 

ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya korban akibat bencana. Sedangkan 

mobilisasi sumberdaya adalah potensi dan penigkatan sumberdaya di masyarakat 

seperti melalui ketrampilan yang diikuti, dana dan lainnya. 

Menurut LIPI UNESCO/ISDR (2006) kesiapsiagaan individu dan rumah 

tangga untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya gempa bumi yaitu : 1) 

pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana; 2) kebijakan dan panduan; 3) 

rencana untuk keadaan darurat bencana; 4) sistim peringatan bencana dan 5)  

kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Penjelasan dari poin di atas adalah 

sebagai berikut : 

1)  Pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana 

Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. 

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh individu dan rumah tangga tentang 

kejadian alam dan bencana gempa bumi (tipe, sumber, besaran, lokasi), 

kerentanan fisik bangunan (bentuk dan fondasi). Pengetahuan yang dimiliki 

biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap 

dan siaga dalam mengantisipasi bencana terutama bagi mereka yang 

bertempat tinggal di daerah rawan bencana seperti banjir. 

2) Kebijakan keluarga untuk kesiapsiagaan 
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Kebijakan kesiapsiagaan berupa kesepakatan keluarga mengenai tempat 

evakuasi dalam situasi darurat, kesepakatan keluarga untuk melakukan atau 

berpartisipasi dalam simulasi evaluasi. 

3) Rencana Tanggap Darurat 

Rencana tanggap darurat meliputi 7 (tujuh) komponen : 

a) Rencana keluarga untuk merespon keadaan darurat: adanya rencana 

penyelamatan keluarga (siapa melakukan apa) bila terjadi bencana. 

b) Rencana evakuasi meliputi adanya peta evakuasi dalam rumah , tempat 

berkumpulkan keluarga saat bencana ; adanya kerabat/keluarga/teman 

yang menyediakan tempat pengungsian sementara dalam keadaan 

darurat. 

c) Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan dan keamanan. 

d) Pemenuhan kebutuhan dasar 

e) Peralatan dan perlengkapan 

f) Fasilitas-fasilitas penting yang memiliki akses dengan bencana seperti 

fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. 

g)  Latihan simulasi bencana 

4) Sistem Peringatan Dini Bencana 

Tersedianya sumber-sumber informasi untuk peringatan bencana baik dari 

sumber tradisional maupun lokal. Adanya akses untuk mendapatkan informasi 

peringatan bencana. Peringatan dini meliputi penyampaian informasi yang 

tepat waktu dan efektif melalui kelembagaan yang jelas sehingga 

memungkinkan setiap individu dan rumah tangga yang terancam bahaya dapat 



32 
 

mengambil langkah untuk menghindari atau mengurangi resiko dan 

mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif. 

Anggota keluarga yang mana disini diwakili oleh kepala keluarga harus dapat 

melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa, harta 

benda dan kerusakan lingkungan dengan adanya peringatan dini bencana 

untuk itu maka diperlukan latihan/simulasi bencana yang harus dilakukan. 

Apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana menyelamatkan diri 

pada waktu tertentu sesuai dengan lokasi dimana kepala keluarga tersebut 

sedang berada saat terjadinya peringatan.  

5) Mobilisasi Sumber Daya 

Adanya anggota keluarga yang ikut terlibat dalam seminar/ pertemuan/ 

pelatihan kesiapsiagaan bencana, Adanya keterampilan anggota keluarga yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan terhadap bencana, Adanya tabungan yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, Kesepakatan keluarga untuk 

melakukan latihan simulasi dan memantau tas siaga bencana secara reguler. 

Menurut BNPB (2017:15) kesiapsiagaan terhadap bencana bisa tercapai jika 

upaya penting dalam berbagai situasi bencana terlaksana. Upaya penting 

kesiapsiagaan diantaranya : 

1) Memahami bahaya di sekitar  

2)  Memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi 

dan rencana pengungsian 

3) Memiliki ketrampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan 

mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri 
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4) Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan 

rencana tersebut dengan latihan 

5) Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi  

6) Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini cenderung pada pendapat LIPI 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Peserta program mampu menyelamatkan diri dan keluarga pada saat 

terjadi bencana 

b. Peserta program menggunakan ilmu yang didapatkan untuk menghadapi 

bencana 

c. Peserta program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 

menguasai materi dan ketrampilan siaga bencana 

d. Lembaga MDMC melaksanakan program kesiapsiagaan keluarga sesuai 

dengan petunjuk teknik 

e. Sumber daya yang digunakan sesuai dengan prasyarat program 

3. Kajian Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

Secara etimologis keluarga dalam istilah Jawa terdiri dari dua kata yakni 

kawula dan warga. Kawula berarti abdi dan warga adalah anggota, artinya 

kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi 

kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Maulana M.Ali 

menyatakan bahwa  

“keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu 
perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang 
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khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, 
kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga 
tersebut” 
 

Menurut Safrudin Aziz (2015:16) keluarga secara realitas adalah 

sekelompok orang yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya dalam ikatan 

nikah ataupun nasab yang hidup dalam satu tempat tinggal, memiliki aturan yang 

ditaati secara bersama dan mampu mempengaruhi antar anggotanya serta 

memiliki tujuan dan program yang jelas. Keluarga merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul 

dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan (Departemen Kesehatan RI, 1988).  

Menurut Mubarak (2009) keluarga adalah kumpulan dari dua atau lebih 

individu yang memiliki ikatan perkawinan,hubungan darah, maupun adopsi, dan 

setiap anggota keluarga yang terdapat interaksi satu dengan lainnya (Wirdhana et 

al.2012:5). Undang Undang No. 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga adalah 

bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau 

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah kumpulan 

individu dalam unit terkecil yang memiliki hubungan darah dimana antar anggota 

keluarga memiliki hubungan saling terikat dan saling memberikan perlindungan 

satu sama lainnya. 

b. Fungsi Keluarga 

Keluarga sebagai bagian terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat sangat 

besar fungsinya dalam membentuk kepribadian seseorang sejak dini. Fungsi 
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keluarga merupakan gambaran bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai 

sistem dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Fungsi 

keluarga akan mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh 

anggota keluarga (Families,2010). 

 Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan maupun kegiatannya tanpa peduli 

dengan perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari tidak kokohnya 

pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial seperti rawan terkibat dalam 

kenakalan remaja. Banyak orangtua  yang cenderung memikirkan kebutuhan 

lahiriah anaknya dengan bekerja keras tanpa mempedulikan bagaimana anak-

anaknya tumbuh dan berkembang. Peran orang tua dalam pengasuhan anak 

berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, ayah dan ibu sama-sama 

memiliki peran yang penting sejak anak dalam kandungan. Namun ada sedikit 

perbedaan dari apa yang diperlihatkan oleh ayah dan ibu (Roslina dalam Silalahi, 

2010:180). Ibu cenderung menumbuhkan perasaan mengasihi anak melalui 

interaksi yang melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Sedangkan ayah akan 

lebih banyak menumbuhkan rasa tanggung jawab, percaya diri dan kompeten 

pada anak melalui kegiatan bermain yang melibatkan fisik.  

Orang tua memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan 

karakter anak. Orang tua berperan sebagai pemenuhan kebutuhan anak, tumbuh 

kembang anak, teladan bagi anak, dan pembentuk konsep diri dalam keluarga. 

Menurut Helmawati (2004:45) fungsi keluarga mencakup pertama fungsi agama, 

kedua fungsi biologis, ketiga fungsi ekonomi, keempat fungsi kasih sayang, 
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kelima fungsi perlindungan, dan keenam fungsi rekreasi. Safrudin Aziz (2015:19) 

menyatakan bahwa 

“ secara substantif keluarga memiliki fungsi yang saling terkait antara 
fungsi satu dengan fungsi yang lainya. Keterkaitan itu pada prinsipnya 
sebagai wahana untuk mengembangkan seluruh potensi anggotanya agar 
dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik serta 
memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya 
keluarga sejahtera. 

 

Terdapat delapan fungsi keluarga sebagaimana yang diutarakan oleh 

Wirdhana (2013 : 15) : 

a) Fungsi keagamaan yaitu keluarga merupakan tempat pertama seorang 
anak mengenal, dan menumbuhkan serta memiliki pemahan terhadap 
nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan yang agamis, berakhlak 
mulia dengan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada 
Tuhan Yang Maha Esa 

b) Fungsi sosial budaya yaitu memberikan pemahaman kepada seluruh 
anggota keluarganya dalam keaneka ragaman budaya dalam satu 
kesatuan dan memiliki kepedulian terhadap pengembangan sosial 
budaya. 

c) Fungsi cinta dan kasih sayang yaitu memberikan landasan yang kokoh 
terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-
anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi 
sehingga keluarga menjadi tempat utama untuk saling berbagi kasih 
sayang. 

d) Fungsi perlindungan yaitu sebagai tempat untuk menumbuhkan rasa 
aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya 

e) Fungsi reproduksi yaitu melakukan perencanaan untuk melanjutkan 
keturunannya  

f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu memberikan pemahaman dan 
arahan kepada keluarga agar mampu menyesuaikan diri di kehidupan 
masa mendatang 

g) Fungsi ekonomi yaitu sebagai unsur pendukung kemandirian dan 
ketahanan keluarga 

h) Fungsi pembinaan lingkungan yaitu memberi kemampuan kepada 
setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara 
seimbang sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan tempat 
tinggalnya. 

 



37 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki beberapa 

fungsi serta peranan dalam kelangsungan hidup anggota keluarganya baik itu 

fungsi pada sisi agama, ekonomi, perlindungan,dan rekreasi. Semua fungsi 

tersebut memiliki satu tujuan yaitu tercapainya keluarga yang sejahtera. 

c. Bentuk Keluarga 

Dalam kehidupan masyarakat akan ditemui banyak sekali keluarga, yang tiap 

keluarga memiliki ciri-ciri yang berlainan satu sama lain. Terdapat beberapa bentuk 

keluarga yang dikemukakan oleh Horton and Hunt dalam buku Siti Hartinah (2009 

:5) antara lain : 

1) Keluarga Inti (Nuclear Family) yaitu keluarga yang terdiri dari suami, isri, 
dan anak 

2) Keluarga Besar (Extended Family) yaitu keluarga yang selain terdiri dari 
suami istri, dan anak juga terdiri dari orang-orang yang ada hubungan darah 
dengan mereka misal kakek-nenek, paman, bibi, keponakan, dan sebagainya 

3) Keluarga Berantai (Serial Family) yaitu keluarga yang terdiri dari wanita dan 
pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti 

4) Keluarga Duda/Janda (Single Family) yaitu keluarga yang terjadi karena 
adanya perceraian atau kematian dari salah satu pasangan 

5) Keluarga Berkomposisi (Composite) yaitu keluarga yang pernikahannya 
berpoligami dan hidup secara bersama dalam satu rumah 

6) Keluarga Kabitas (Cahabitation) yaitu terdiri dari dua orang perempuan dan 
laki-laki yang menjalin hubungan tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu 
keluarga.  

 
Kamanto Sunarto (1993:159-160) menjelaskan keluarga dapat dibedakan menjadi 

beberapa bentuk diantaranya : 

a) Berdasarkan keanggotaannya terdiri dari keluarga inti dan keluarga luas 
b) Berdasarkan garis keturunan terdiri atas keluarga patrilineal, keluarga 

matrilineal, dan keluarga bilateral 
c) Berdasarkan pemegang kekuasaannya terdiri dari keluarga patriarhat, keluarga 

matriarhat, dan keluarga equalitarian 
d) Berdasarkan bentuk perkawinan terdiri dari keluarga monogami, keluarga 

poligami, dan keluarga poliandri 
e) Berdasarkan status sosial ekonomi, terdiri atas keluarga golongan rendah, 

keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi 
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f) Berdasarkan keutuhan, terdiri atas keluarga utuh, keluarga pecah atau 
bercerai,dan keluarga pecah semu. 
 

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa keluarga memiliki berbagai macam bentuk 

diantaranya keluarga inti, keluarga besar, sampai pada keluarga yang berdiri tanpa 

adanya sebuah pernikahan. Bentuk-bentuk keluarga dapat berubah setiap saat 

mengikuti perubahan kontruksi sosial yang terjadi di masyarakat. 

4. Kajian Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta 

Lembaga Muhammadiyah Disaster Management Center atau yang dikenal dengan 

sebutan MDMC adalah Lembaga lintas sektor yang bergerak dalam kegiatan 

penanggulangan bencana. Kegiatan MDMC dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. 

MDMC mencoba melakukan upaya penyadaran dan pengurangan risiko bencana 

yang sejalan dengan Undang Undang No.24 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

yang dilakukan secara terstruktur mulai sebelum bencana, saat tanggap darurat dan 

setelah terjadi bencana. 

Nilai-nilai filosofis yang dianut dalam MDMC adalah, 1) Rahmat bagi alam 

semesta, 2) Berkeadilan, 3) Profesional. Sedangkan nilai-nilai operasional dalam 

MDMC adalah 

a. Responsif : melayani dengan cepat dan tanggap. 

b. Musyawarah : melakukan metode partisipatif untuk mencapai sebuah 

keputusan yang mufakat. 

c. Efisien dan efektif : mengoptimalkan sumberdaya, tepat sasaran, tepat 

guna. 

d. Berkelanjutan : menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas dan 

masyarakat.. 
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e. Berjejaringan : bekerja bersama dengan siapapun yang memiliki visi dan 

misi yang sama. 

f. Akuntabel : bekerja secara transparan, terbuka terhadap publik terkait 

kegiatan dan laporan keuangan. 

g. Kepatuhan Hukum : bekerja atas dasar kesadaran hokum dan kode etik 

yag berlaku. 

Visi MDMC adalah Terwujudnya badan penanggulangan bencana yang 

profesional. Sedngkan untuk Misi MDMC adalah Meningkatkan Kapasitas 

Kelembagaan untuk memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang mengangkat masalah mengenai kesiapsiagaan 

keluarga dalam bencana erupsi merapi yaitu: 

1. Penelitian oleh Arif Wijayanto tahun 2017 tentang “ Evaluasi Program Pendidikan 

Kewirausahaan Masyarakat Di Kabupaten Sleman”. Penelitian bertujuan untuk 

menganalisis dampak jangka panjang, outcome, output, proses, dan input program PKM di 

Kabupaten Sleman. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan model evaluasi 

Logical Framework. Penelitian ini digunakan acuan dalam proses mengevaluasi program. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada subyek kajian dimana 

penelitian ini akan mengevaluasi program kesiapsiagaan keluarga yang diselenggarakan 

oleh MDMC Yogyakarta.  

2. Penelitian oleh Iis Prasetyo tahun 2006 tentang “Program Pendampingan Korban Bencana 

Merapi di Desa Girikerto dan Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah 
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Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini memberikan pengembangan pada program 

pendampingan korban bencana Merapi berupa Mengembangkan program atau kegiatan 

untuk anak-anak agar betah lebih lama di pengungsian, Mengembangkan program 

pendampingan pendidikan bagi anak-anak yang masih sekolah dan prasekolah, 

Mengembangkan program konseling bagi anak-anak dan orang dewasa, Pengembangan 

program pendampingan orang dewasa dan lansia. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu pada subjek kajian, yang mana pada penelitian ini kajiannya pada 

program kesiapsiagaan keluarga yang diselenggarakan oleh MDMC. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 
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Yogyakarta menyimpan potensi bencana diantaranya bencana gunung Meletus dan 

gempa bumi. Dalam sepuluh tahun terakhir Gunung Merapi tercatat telah mengalami dua 

kali letusan dahsyat, yaitu pada tahun 2006 dan 2010 lalu. Erupsi pada akhir 2010 lalu, 

menimbulkan korban meninggal dunia hampir 300 warga di lereng Merapi. Akibat 

bencana ini, banyak kerugian dialami oleh warga DIY dan Jawa Tengah. Kegiatan 

ekonomi, seperti industry pariwisata, sektor perdagangan dan jasa, serta aktivitas 

akademis, terutama di Kota Yogyakarta sempat terganggu. Pada bencana alam gempa 

bumi Yogyakarta termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas tinggi. Bencana alam 

gempa bumi Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2006 masih berdampak hingga kini.  

Bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya pada Sabtu 27 Mei 2006 

berkekuatan 5,9 pada skala Richter, merupakan tipe gempa merusak dengan skala 

kerusakan 7 MMI (Modified Mercally Intensity) atau setara 40 kiloton TNT alias dua kali 

lipat ledakan bom Hiroshima. (“Gempa Yogyakarta,” 8 Juni 2011). Korban jiwa 

mencapai angka lebih dari angka 6000. Melihat intensitas bencana yang sering terjadi di 

Yogyakarta maka dibutuhkan program untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada keluarga 

dikarenakan keluarga merupakan prioritas pertama dan utama dalam menjaga keamanan 

dan keselamatan personal maupun kolompok dalam hal ini anggota keluarga saat 

terjadinya bencana. Setiap keluarga harus mampu melaksanakan sistem tanggap bencana. 

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta telah melakukn 

program kesiapsiagaan keluarga melalui pemberdayaan pasca bencana, pembuatan 

perangkat pembelajaran bencana, dan penanganan trauma healing. Dalam program 

terdapat beberapa tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, evaluasi 
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keseluruhan program yang telah dilaksanakan MDMC berguna untuk perbaikan dan 

peningkatan program kesiapsiagaan keluarga yang akan dilaksanakan selanjutnya. 

D. Pertanyaan Evaluasi 

Dalam upaya mendapatkan data dan hasil yang akurat, maka peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitiannya, 

adapun beberapa pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak jangka panjang program kesiapsiagaan keluarga dalam 

menghadapi bencana yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster 

Management Center (MDMC) Yogyakarta : 

a. Apakah peserta program memiliki tanggung jawab dalam mejaga lingkungan 

tempat tinggal? 

b. Apakah peserta program memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda terjadinya 

bencana? 

c. Apakah dampak program disebabkan oleh outcome? 

2. Bagaimana outcome program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 

yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta : 

a. Apakah peserta program menggunakan modul kesiapsiagaan bencana yang 

diberikan oleh MDMC Yogyakarta untuk membuat rencana kesiapsiagaan di 

lingkungan keluarga? 

b. Apakah peserta memiliki pengetahuan tentang trauma healing? 

c. Apakah peserta program menggunakan pengetahuan kesiapsiagaan bencana untuk 

mengatasi trauma pada anggota keluarga? 
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d. Apakah outcome yang terjadi disebabkan oleh output program? 

3. Bagaimana output program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta : 

a. Apakah peserta menguasai materi ancaman dan tanda-tanda bencana? 

b. Apakah peserta memiliki pengetahuan menyusun jalur evakuasi di lingkungan 

keluarga? 

c. Apakah output yang terjadi disebabkan proses program? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi 

bencana yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center 

(MDMC) Yogyakarta : 

a. Apakah aktivitas program diatur dengan jelas dan terstruktur? 

b. Apakah metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta? 

c. Apakah penggunaan media pembelajaran tepat? 

d. Apakah fasilitas yang digunakan lengkap dan mendukung proses kegiatan? 

e. Apakah dilaksanakan evaluasi kegiatan? 

f. Apakah dilaksanakan pendampingan setelah program selesai? 

g. Apakah proses program yang terjadi disebabkan input program? 
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5. Bagaimana input program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta : 

a. Apakah penyelenggara program layak untuk melaksanakan program? 

b. Apakah instruktur memiliki kompetensi sesuai bidang? 

c. Apakah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan program? 

d. Apakah dana program sesuai dengan kebutuhan program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


