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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lembaga Muhammadiyah Disaster Management Center 

(MDMC) Yogyakarta 

a. Profil Lembaga 

Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (Bahasa 

Inggris: Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)) merupakan 

lembaga Muhammadiyah yang bertugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi 

sumberdaya dalam Tanggap Darurat Bencana, Mitigasi dan Kesiapsiagaan 

Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana. Sehingga dalam pelaksanannya 

diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Seluruh Jajaran Pimpinan, Majelis, 

Lembaga, Amal Usaha, Organisasi Otonom dan Kader Muhammadiyah. Selain itu 

juga bekerja sama dengan lembaga SAR di Indonesia. 

MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) atau Lembaga 

Penanggulangan Bencana Muhammadiyah merupakan sebuah lembaga sebagai 

yang dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah yang terlibat dalam 

penanggulangan bencana serta revitalisasi pasca bencana 

sebagai bentuk Dakwah Amar Ma‟ruf Nahi Munkar. 

Lembaga Penanggulangan Bencana awalnya dibentuk 

pada tahun 2007 sebagai Badan Penanggulangan Bencana. 

Pada Muktamar Jogja tahun 2010 kemudian disahkan menjadi 

Lembaga Penanggulangan Bencana. Tugas utama MDMC 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencarian_dan_penyelamatan


57 
 

ialah mengkoordinasi sumberdaya Muhammadiyah dalam proses penanggulangan 

bencana. MDMC tidak hanya sekedar terbatas pada 

penanggulangan bencana semata, melainkan juga pada 

mitigasi, kesiap siagaan, tanggap darurat dan juga rehabilitasi 

pasca bencana. MDMC menggunakan kode etik kemanusiaan internasional dan 

juga piagam kemanusiaan internasional dalam pelaksanaan penanganan dan 

penanggulangan bencana. Selain itu juga MDMC melakukan penanggulangan 

bencana selaras dengan Hyogo Framework for Action serta 

membangun basis tangguh bencana melalui komunitas 

komunitas serta melalui struktur Muhammadiyah di setiap daerah dalam Negara 

Indonesia. ( www.mdmc.or.id) 

b. Visi dan Misi 

Visi : “Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul 

dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu 

meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh 

terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan 

bermartabat” 

Misi : 

- Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sistem Penanggulangan Bencana di 

Muhammadiyah 

- Mengembangkan Kesadaran Bencana di Lingkungan Muhammadiyah 

- Memperkuat Jaringan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan 

Bencana. 

http://www.mdmc.or.id/
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c. Struktur Lembaga 

Dalam lembaga MDMC terdapat struktur kelembagaan yang dipilih 

melalui rapat koordinasi yang dilakukan tiap 5 tahun. Sumber daya manusia di 

MDMC Yogyakarta terdiri dari relawan mahasiswa dan dosen dari beberapa 

perguruan tinggi di Yogyakarta. Personalia lembaga MDMC tahun pimpinan 

2015-2020 berjumlah 47 orang terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, 

bendahara, dan beberapa divisi.  

Divisi-divisi yang dibentuk bertujuan untuk memudahkan setiap kegiatan 

dan program yang dilaksanakan. Dalam MDMC terdapat beberapa divisi 

diantaranya divisi organisasi dan kepemimpinan, divisi jaringan dan kerjasama, 

divisi pendidikan dan pelatihan, divisi tanggap darurat, serta divisi pengurangan 

resiko dan kesiapsiagaan. 

Perekrutan personalia lembaga MDMC dilakukan melalui seleksi yang 

diadakan oleh lembaga, personalia yang dipilih adalah orang-orang yang memang 

berkompeten dalam kebencanaan dan mau mempelajari hal baru. Setiap relawan 

yang bergabung di MDMC akan diberikan pelatihan khusus untuk keperluan 

tanggap bencana dan penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. 

d. Program-Program 

Dalam lembaga MDMC terdapat program kesiapsiagaan bencana dimana 

program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi 

masyarakat dalam penanggulangan bencana, saat bencana, dan pasca bencana. 

Program dalam lembaga MDMC setiap kurun waktu 5 tahun mengalami 

perubahan dimana disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kondisi alam. 
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Program kesiapsiagaan yang ada dalam MDMC pada kurun waktu 2015 sampai 

saat ini antara lain : 

1) Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat untuk Kedaruratan dan 

Bencana (Hospital Preparedness and Community Readiness 

for Emergency and Disaster)  

Kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapsan Masyarakat untuk Kedaruratan dan 

Bencana atau disingkat HPCRED merupakan Memperkuat Rumah Sakit 

Muhammadiyah / Aisyiyah dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk 

mempersiapkan situasi kedaruratan dan bencana. Dalam program HPCRED 

terdapat beberapa kegiatan yaitu : 

a) Membangun rumah sakit yang fungsinya dapat berlanjut dalam 

memberikan layanan berkualitas selama keadaan darurat dan bencana. 

b) Membentuk komite kesehatan bencana yang mengkoordinaikan 

kegiatan pencegahan bencana untuk tanggap darurat sehingga merk 

akan siap untuk diberangkatkan ke setiap derah yang terkena bencana 

c) Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat 

sekitar rumah sakit sehingga mereka dapat disejajarkan dengan sistem 

kesiapsiagaan Rumah Sakit, dan menjadi bagian dari sistem 

manajemen penanggulangan bencana kabupaten / kota 

d) Membangun sistem mentoring program kesiapsiagaan Rumah Sakit 

dan kesiapan masyarakat dalam bentuk penyediaan bahan, metode dan 

sistem evaluasi kegiatan pelatihan, dan 
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simulasi berdasarkan praktik terbaik dari program HPCRED pada 

tahun 2015 serta program HCPDM tahun 2008 -2011 

e) Meningkatkan pengetahuan dan manajemen sistem informasi sebagai 

sarana pembelajaran sosialisasi untuk masyarakat umum dan 

pengambil keputusan tentang program kesiapsiagaan 

rumah sakit yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah 

f) Membuat dan memberikan pedoman pengembangan organisasi untuk 

Komite Kesehatan Bencana (KKB), pedoman untuk tim deploy KKB 

dan untuk tim operasi lapangan 

2) Volcano Community-Hospital Ring (VaCHRi) 

Bencana erupsi merapi memberi pelajaran bahwa setiap orang harus memiliki 

kesiapan jika terjadi bencana setiap saat. Kesiapan harus didukung oleh semua 

elemen, baik struktur di komunitas dan penyedia layanan kesehatan, dalam hal 

ini penyelenggara fasilitas sosial termasuk rumah sakit. Sangat penting untuk 

sinergi antara rumah sakit komunitas di 

untuk membentuk jalinan erat dalam konsep-pengetahuan, rasa keterlibatan 

dan kerja sama dalam manajemen bencana melihat hal tersebut MDMC 

sebagai lembaga kebencanaan membentuk program yang dinamakan VaCHRi 

(Volcano Community-Hospital Ring). VaCHRi diadakan di empat wilayah 

yaitu Sleman, Klaten, Boyolali, dan Muntilan. Sleman dijadikan pilot project 

dalam program ini. VaCHRi memiliki beberapa sub program diantaranya : 

a) Workshop / training tentang “Manajemen Bencana Berbasis 

Masyarakat” 
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b) Workshop / training tentang “Penanganan Saat Bencana” 

c) Pelayanan Kesehatan 

d) Workshop/training kolaborasi antara tim kesehatan dan tim kampung 

siaga  

e) Sarasehan bersama Dosen atau tim ahli dalam bidang kebencanaan 

3) Jamaah Tangguh Bencana 

Program ini merupakan program bencana berbasis masyarakat dimana 

penguatan pemahaman tentang bencana dilakukan pada kelompok-kelompok 

yang ada di masjid atau bisa dikatakan sebagai program bencana berbasis 

masjid. Program ini diadakan di zona rentan bencana alam yang mana zona-

zona bencana tersebut sudah ada di peta bencana MDMC. Tujuan dari 

program jamaah tangguh bencana adalah terciptanya masyarakat tangguh 

bencana. 

4) Child Disaster Awareness for School and Communities (CDASC) 

MDMC membangun program Sekolah Siaga Bencana sebagai 

peningkatan kepeloporan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Selain 

fokus pada sekolah Muhammadiyah yang terdiri dari TK, SD, SMP hingga 

SMA juga membangun program di sekolah negeri maupun sekolah swasta 

lainnya yang berada di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Sekolah 

siaga bencana di inisiasi ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Program 

telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan yang mana telah mengembangkan 

beberapa perangkat pembelajaran dan perangkat permainan.  
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2. Program Kesiapsiagaan Keluarga  

Jatuhnya korban akibat bencana alam yang terjadi di Yogyakarta menyadarkan 

bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan terjadinya bencana 

alam sehingga masyarakat tidak bisa menyelamatkan jiwanya maupun 

menyelamatkan anggota keluarganya. Sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat 

keluarga memikul tanggung jawab utama dalam pendidikan nilai kepada anak. 

Keluarga sebagai tempat anak dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai 

nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan menjadi acuan untuk 

mengevaluasi prilaku. Melihat hal inilah maka pelibatan keluarga menjadi sangat 

penting karena dengan memulai memberikan pendidikan kesiapsiagaan bencana 

mulai dari komunitas kecil yaitu keluarga maka akan dapat memberikan pengaruh 

yang besar, terutama dalam mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadi bencana 

alam. 

Sebagai lembaga yang menangani bencana MDMC menginisiasi program 

kesiapsiagaan bencana untuk keluarga, target dari program ini adalah orangtua dan 

anak-anak. Namun dalam perkembangan di lapangan program ini berbaur menjadi 

program Child Disaster Awareness for School and Communities (CDASC) yang 

mana lingkup pesertanya menjadi lebih luas tidak hanya anak-anak dan orangtua 

tetapi juga melibatkan sekolah sebagai lingkungan terdekat anak setelah rumah. 

Program CDASC meliputi workshop untuk anak yaitu berupa pelatihan 

menghadapi bencana yang masuk dalam kurikulum pramuka di sekolah, sosialisai 

kepada ibu-ibu dengan dikemas melalui parenting, dan rembug kampung yang 
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didalamya membahas potensi bencana di lingkungan, ancaman serta kondisi 

lingkungan tempat tinggal. 

Saat ini program CDASC yang telah dilaksanakan di Desa Trimulyo,Blawong, 

Bantul Yogyakarta pada tahun 2015 pasca bencana gempa bumi Yogyakarta telah 

memiliki peta evakuasi yang bisa digunakan warga untuk menyelamatkan diri saat 

terjadi bencana dan memiliki pearngkat pembelajaran untuk anak mulai dari lagu 

siaga bencana, permainan siaga bencana, dan film siaga bencana. Program 

kesiapsiagaan keluarga saat ini telah dikembangkan dan dilaksanakan pada daerah 

pasca bencana yaiti di Padang, Bengkulu, dan Garut. 

B. Hasil Analisis Evaluasi Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi 

Bencana 

a. Evaluasi Dampak Jangka Panjang 

Evaluasi dampak jangka panjang program kesiapsiagaan bencana pada lembaga 

MDMC mengacu pada dampak kesiapsiagaan, yaitu masyarakat semua kalangan 

menjadi masyarakat tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian dampak jangka 

panjang tersebut telah ditetapkan dalam beberapa indikator yaitu : 1) peserta program 

mempunyai rasa tanggung jawab dan percaya diri yang tinggi ketika berada di 

kehidupan masyarakat, 2) peserta program memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda 

bencana datang, 3) dampak jangka panjang merupakan akibat dari outcome. 

Dampak jangka panjang yang bisa dilihat saat ini adalah peserta program mampu 

menjaga lingkungan tempat tinggal mereka dengan hal-hal sederhana seperti 

menanam pohon di halaman kemudian membuang sampah pada tempatnya dengan 

tidak membiarkan tersumbat. Data-data mengenai dampak jangka panjang dari 
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program kesiapsiagaan keluarga di lembaga MDMC Yogyakarta dapat dilihat dari 

hasil wawancara dengan AN yaitu peserta program kesiapsiagaan oleh MDMC : 

“iya alhamdulilah saya merasakan manfaat dari hasil pelatihan kesiapsiagaan, 
saya jadi memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan 
membantu masyarakat saat terjadi bencana sewaktu-waktu” (CL 5, CW 3) 
 

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh DW sebagai berikut : 

“ saya merasakan jadi lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu warga sini 
ketika ada bencana dan yang paling penting saya punya tanggung jawab untuk 
menyampaikan pendidikan bencana minimal ke orang terdekat saya mbak “(CL 6, 
CW 4) 
 

Pendapat lain disampaikan juga oleh peserta lainnya : 

“ kalau yang dirasakan setelah program selesai adalah saya jadi percaya diri 
berada di tengah masyarakat karena memang saat program berlangsung memang 
kami dibentuk untuk menjadi percaya diri dengan bekal kemampuan yang kami 
miliki serta kami diminta tanggung jawab memberikan pelayanan pada 
masyarakat baik belum bencana atau setelah bencana” (CL 7,CW 5). 
 

Pernyataan diatas diperkuat oleh keterangan penyelenggara program sebagai berikut : 

“ secara umum kami menyelenggarakan program kesiapsiagaan ini untuk 
membentuk masyarakat tangguh bencana dari mulai kelompok terkecil yaitu 
keluarga sampai kelompok terbesar yaitu masyarakat. Secara khusus kami ingin 
mereka yang kami latih memiliki semangat, kepercayaan diri dan tanggung jawab 
di tengah kehidupan masyarakat serta mereka menjadi lebih peka ketika terjadi 
tanda bahaya bisa menyelamatkan diri dan orang di sekitarnya” (CL 3, CW 1) 
 
Dari keempat wawancara diatas dapat diketahui bahwa peserta program 

kesiapsiagaan di lembaga MDMC memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab 

ketika berada ditengah masyarakat dengan bekal kemampuan yang didapat setelah 

program selesai. Selain memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab peserta 

program juga memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda terjadi bencana, hal ini dapat 

dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : 
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“ sekarang saya peka terhadap bencana mbak kalo ada gempa bumi secara reflek 
saya akan menyelamatkan diri dengan lari keluar rumah dan mengajak keluarga 
saya untuk menyelamatkan diri” (CL 6, CW 4) 
 

Peserta lain ST juga mengatakan : 

“ kalau efek dari program yang saya rasakan sih, saya jadi tau bagaimana tanda-
tanda bencana khususnya gempa dan banjir selain itu saya dan keluarga bisa lebih 
menyiapkan diri jika sewaktu-waktu ada bencana” (CL 7, CW 5). 
 

Keterangan diatas didukung oleh pernyataan penyelenggara program sebagai berikut : 

“ saya rasa memang benar peserta program jadi lebih peka terhadap tanda 
bencana, karena sebelum program dilaksanakan warga taunya lari tanpa persiapan 
apapun” (CL 3, CW 1) 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dampak jangka panjang yang 

dicapai oleh peserta disebabkan oleh outcome program yang telah dicapai 

sebelumnya. Ketercapaian dampak jangka panjang diatas tidak terlepas dari 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki peserta untuk siaga menghadapi bencana. 

Pengetahuan dan  ketrampilan tersebut tertuang pada peta evakuasi dan perangkat 

kesiapsiagaan anak. Hal ini disampaikan oleh penyelenggara program BR : 

“ sebelum mengikuti program peserta masih belum mengenal secara mendalam 
jalur evakuasi desa, bencana yang rawan di desa dan bagaimana cara 
menyelamatkan diri. Karena belajar dan kami berikan perangkat pembelajaran 
mereka jadi lebih memahami dan belajar tentang bencana lebih mudah” (CL 3, 
CW 1) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa 

peserta program telah memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri yang tinggi 

ketika berada di kehidupan masyarakat, peserta program memiliki kepekaan terhadap 

tanda-tanda bencana datang. Dari program ini juga telah dikembangkan perangkat 

kampanye kesiapsiagaan anak serta peta evakuasi bencana. Dampak jangka panjang 
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yang dicapai oleh peserta ini, disebabkan outcome program yang telah dicapai 

sebelumnya. Tabel evaluasi dampak jangka panjang sebagai berikut : 

Tabel 3. Tabel evaluasi Dampak Jangka Panjang Program Kesiapsiagaan Keluarga 
Dalam Menghadapi Bencana 
 
Hierarki Logis Hasil Penelitian Kesimpulan Sarana Verifikasi 

Dampak jangka 
panjang 

Peserta program 
memiliki rasa 
tanggung jawab 
untuk menjaga 
lingkungan dan 
menyelamatkan 
masyarakat 
sekitarnya ketika 
bencana terjadi 

Peserta program 

memiliki tanggung 

jawab untuk 

menjaga 

lingkungan agar 

tidak terjadi 

bencana dan dapat 

mengantisipasi 

saat terjadi 

bencana dengan 

ilmu yang 

dimilikinya. 

Wawancara, 

dokumentasi, 

observasi 

Peserta memiliki 
kepekaan terhadap 
tanda-tanda 
terjadinya bencana 

 Dampak jangka 
panjang program 
tercapai, 
dikarenakan 
peserta dan 
penyelenggara 
program 
menggunakan 
ilmu yang 
diperoleh pada 
saat program 
berlangsung untuk 
mengembangkan 
perangkat 
kesiapsiagaan dan 
menyusun peta 
evakuasi 
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b. Evaluasi Outcome Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi 

Bencana 

Evaluasi outcome program kesiapsiagaan keluarga di MDMC mengacu pada hasil 

program yaitu peserta program menggunakan ilmu yang didapatkan untuk 

menghadapi bencana. Pencapaian outcome program kesiapsiagaan ini telah ditetapkan 

dalam beberapa indikator yaitu : 1) peserta mampu menerapkan rencana 

kesiapsiagaan di lingkungan keluarga, 2) peserta memiliki ketrampilan mengatasi 

trauma akibat bencana pada lingkungan keluarga, 3) outcome yang terjadi disebabkan 

oleh output. 

Berdasarkan hasil pengamatan bersama penyelenggara program pencapaian hasil 

program yang dilaksanakan oleh MDMC ini peserta mampu berlindung saat 

terjadinya bencana. Saat terjadi gempa bumi peserta tidak lagi panik dan berlarian 

akan tetapi yang terjadi adalah peserta tenang dan berlindung di rempat lapang atau 

dibawah meja. Indikator pencapaian outcome peserta memiliki ketrampilan trauma 

belum dimiliki oleh peseta karena memang untuk mengatasi trauma sulit dan peserta 

tidak memiliki background serta bekal ilmu yang cukup tentang traumahealing. 

Berikut ini cuplikan wawancara bersama peserta program kesiapsiagaan : 

“ kemarin ada materi membuat perencanaan kesiapsiagaan di rumah mulai 
membuat jalur evakuasi dan persiapan barang yang harus dibawa saat sewaktu-
waktu terjadi bencana” (CL 6, CW 4) 
Pendapat yang sama juga diungkapkan AN peserta program kesiapsiagaan yang 

lain sebagai berikut : 

“iya mbak saat program kami diberi materi rencana kesiapsiagaan di lingkungan 
keluarga dan sekarang saya sudah menerapkan dirumah saya sendiri.” (CL 5, CW 
3) 
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Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada 

penyelenggara program sebagai berikut : 

“memang kami memberikan materi rencana kesiapsiagaan di lingkungan keluarga, 
itu merupakan modal yang bisa diterapkan di lingkungan terdekat saat terjadi 
bencana” (CL 3, CW 1) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa peserta program 

kesiapsiagaan mendapatkan ilmu untuk mengatasi trauma akibat bencana pada 

lingkungan keluarga. Informasi ini diketahui dari peserta program sebagai berikut : 

“ saat program berlangsung kami diberikan motivasi untuk membantu mengatasi 
trauma akibat bencana utamanya diterapkan pada lingkungan keluarga, memang 
butuh waktu untuk memiliki ketrampilan mengatasi trauma” (CL 7, CW 5) 
 
Pendapat ini didukung oleh pernyataan penyelenggara program sebagai berikut : 

“kami berikan pengetahuan dan cara mengatasi trauma akibat bencana / trauma 
healing pada peserta melalui kegiatan yang menyenangkan utamanya 
diperuntukkan kepada anak-anak,tapi memang untuk memiliki kemampuan 
mengatasi trauma itu butuh waktu” (CL 3, CW 1) 
 
Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peserta program menggunakan ilmu 

yang didapatkan selama program berlangsung untuk bekal menghadapi bencana. 

Namun untuk memiliki ketrampilan mengatasi trauma peserta masih dalam tahap 

belajar karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Ketercapaian outcome tersebut tidak terlepas dari output program yang telah 

dicapai sebelumnya. Outcome yang tercapai disebabkan oleh output program yang 

baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta dalam menghadapi bencana. Keterangan 

ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan peserta program DW berikut ini : 

“iya mbak kami diberikan ilmu yang memang diperlukan untuk menghadapi 
bencana mbak seperti cara menghadapi bencana, cara evakuasi, cara 
menyelamatkan diri sampai cara mengatasi trauma akibat bencana”             (CL 6, 
Cw 4) 
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Keterangan diatas didukung oleh pernyataan penyelenggara program sebagai berikut : 

“memang kami membuat perencanaan materi yang akan diberikan sesuai dengan 
kebutuhan peserta, kami gali informasi dari peserta jadi dari peserta untuk 
peserta” (CL 3, CW 1) 
 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa MDMC telah 

mencapai outcome sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan. Peserta 

menggunakan ilmu yang didapat untuk menerapkan rencana kesiapsiagaan di 

lingkungan keluarga, namun untuk ketrampilan mengatasi trauma peserta belum 

sepenuhnya menguasai hal tersebut. Outcome  program ini tercapai dikarenakan 

output program yang telah dicapai sebelumnya sesuai dengan kebutuhan peserta 

untuk menghadapi bencana.  

 

Tabel 4.  Evaluasi Outcome Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi 
Bencana 
 
Hirarki Logis Hasil Penelitian Kesimpulan  Sarana verifikasi 

Outcome  Peserta program 
menggunakan ilmu 
yang didapat 
setelah program 
untuk membuat 
rencana 
kesiapsiagaan di 
lingkungan 
keluarga 

Peserta 

menggunakan ilmu 

yang didapat untuk 

merencanakan 

kesiapsiagaan 

bencana di 

lingkungan 

keluarga 

Wawancara 

 Peserta program 
mendapat ilmu 
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untuk mengatasi 
trauma akibat 
bencana namun 
belum sepenuhnya 
diterapkan karena 
memang trmasuk 
hal sulit 

 Outcome program 
tercapai 
dikarenakan 
pengetahuan yang 
diterima sesuai 
dengan kebutuhan 
peserta dalam 
menghadapi 
bencana 

  

 

c. Evaluasi Output Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi Bencana 

Evaluasi output program kesiapsiagaan di MDMC dilakukan dengan mengacu 

pada peserta menguasai materi dan ketrampilan siaga bencana. Pencapaian hasil 

program ini telah ditetapkan dalam beberapa indikator yaitu : 1) Peserta mengenal 

ancaman bencana dan tanda-tanda terjadi bencana, 2)Peserta memiliki ketrampilan 

menyusun jalur evakuasi di keluarganya masing-masing, 3)Output yang terjadi 

disebabkan oleh proses. 

Selain terjadi gempa Kabupaten Bantul khususnya Dusun Blawong memiliki 

potensi terjadi bencana longsor, bersama peserta program penyelenggara pogram dari 

MDMC Yogyakarta membuat peta Dusun Blawong. Pada peta tersebut memuat jalur 

evakuasi dan titik-titik rawan bencana longsor serta daerah rawan kekeringan. Peta 

Dusun Blawong terlampir  
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Berikut ini hasil wawancara dengan peserta program kesiapsiagaan mengenai 

evaluasi output program : 

“selesai program saya memahami ancaman dan tanda-tanda terjadi bencana 
seperti apa” (CL 7, CW 5) 
 

Pernyataan lain disampaikan oleh AN : 

“ saya jadi tahu apa saja tanda bencana khususnya gempa bumi, ancaman bencana 
lainnya yang berpotensi terjadi di tempat tinggal kami” (CL 5, CW 3) 
 

Pengelola program juga menyatakan hal yang sama kepada peneliti sebagai berikut : 

“ setelah selesai program peserta memahami apa saja ancaman bencana di wilayah 
tempat tinggal mereka dan juga tahu tanda-tanda bencana contohnya kalo akan 
terjadi gempa biasanya hewan akan jadi gelisah ada juga yang sampai kabur. Hal-
hal kecil inilah yang kami berikan pada peserta”  
(CL 3, CW 1) 
 
Output program tidak terlepas dari proses pelaksanaan program. Proses 

pelaksanaan program yang sesuai dengan kriteria keberhasilan telah menghasilkan 

output yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini : 

“ iya mbak yang memberikan materi dalam berbahasa mudah dipahami kasus 
yang dipakai juga sesuai dengan keadaan sini jadi ya kita nyaman untuk belajar” 
(CL 6, CW 4) 
 

Selain itu peserta lain juga mengutarakan pernyataan yang sama : 

“ materinya memang pas dengan keinginan kita belajar pun jadi semangat karena 
selain materi ada juga film dan lagu-lagu yang diberikan seru mbak” (CL 7, CW 
5) 
 

Pengelola program menyatakan hal yang sama kepada peneliti sebagai berikut : 

“ proses pelaksanaan program memang kami berikan materi yang dibutuhkan 
peserta saat proses pun tidak hanya materi satu arah saja kami buka diskusi seluas-
luasnya. Agar tidak bosan ada juga film serta lagu-lagu terkait bencana yang kami 
berikan, alhamdulilah mereka terlihat enjoy “ (CL 3, CW 1) 
 
Dari hasil wawancara diatas, dapat terlihat bahwa output program tercapai 

dikarenakan proses pelaksanaan sesuai dengan kriteria keberhasilan. Materi dan 
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metode dibuat sesuai kebutuhan peserta, penggunaan media variatif juga membuat 

peserta memahami materi dengan mudah.  

 Tabel 5. Tabel Evaluasi Output Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam 
Menghadapi Bencana 

 
Hierarki Logis Hasil Penelitian Kesimpulan Sarna Verifikasi 
Output  Peserta mengenal 

ancaman bencana 
yang ada 
didaerahnya dan 
mengetahui tanda-
tanda bencana 

Setelah program 
selesai 
dilaksanakan, 
peserta program 
memiliki 
kemampuan 
mengenal ancaman 
bencana di 
daerahnya dan 
menyusun jalur 
evakuasi di 
keluarganya 
masing-masing. 

Wawancara 

 Setelah program 
berlangsung peserta 
memiliki 
kemampuan 
menyusun jalur 
evakuasi di 
keluarganya 
masing-masing 

  

 Output program 
tercapai 
dikarenakan proses 
pembelajaran 
berjalan dengan 
baik 

  

 

d. Evaluasi Proses Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi Bencana 

Evaluasi proses program kesiapsiagaan di MDMC dilakukan dengan mengacu 

pada lembaga penyelenggra melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis 
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yang telah ditentukan. Pencapaian hasil program telah ditetapkan dalam beberapa 

indikator yaitu : 1) Aktivitas yang dilakukan selama program berlansung secara 

terstruktur, 2) Metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta, 

3)Media pembelajaran yang digunakan mendukung program, 4) Fasilitas yang 

digunakan lengkap dan mendukung program, 5) Dilaksanakan evaluasi kegiatan, 6) 

Dilaksanakan pendampingan setelah program selesai, 7) proses yang terjadi 

disebabkan oleh input. 

Pemilihan materi dan metode dalam pelaksanaan program melalui rembug 

bersama antara penyelenggara program dengan peserta program. Rembug bersama ini 

untuk mengetahui potensi wilayah, ancaman bencana, kondisi lingkungan, dan 

mencari solusi bersama untuk mendapatkan program yang sesuai. Rembug 

masyarakat berguna untuk mengetahui kebutuhan peserta sehingga peserta memiliki 

kemauan dan motivasi untuk mengikuti program. Berikut ini adalah hasil wawancara 

dengan peserta program : 

“ jadwal program kemarin dilaksanakan selama 3 hari jadwalnya sore bada ashar. 
Satu hari materi dua hari lebih banyak diskusi dan praktik mbak” 
 (CL 6, CW 4) 
 

Peserta lain juga memberikan pernyataan yang serupa : 

“ jadwal kegiatan 3 hari dan dilakukan pada sore hari dengan pembagian satu hari 
materi dua hari praktik. Metodenya ya lebih banyak tanya jawabnya” 
(CL 5, CW 3) 
 
Ketiga pernyataan diatas menyimpulkan bahwa jadwal program telah diatur oleh 

penyelenggara program, jadwal berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan setiap 

sore bada shalat ashar. Porsi pemberian teori adalah satu hari dan praktik 

dilaksanakan selama dua hari.selama kegiatan berlangsung materi pembelajaran 
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disesuaikan dengan kondisi peserta. Berikut hasil wawancara dengan AN peserta 

program : 

“ materi yang diberikan waktu program diantaranya membuat peta siaga bencana, 
mengatasi trauma akibat bencana, kemudian cara menyelamatkan diri dan 
keluarga saat bencana. Saya rasa materinya pas untuk kami” (CL 7, CW 5) 
 

Penyelenggara program Bapak RR mengatakan hal yang sama : 

“ materinya yang kami buat memang melihat kondisi di lapangan saat itu, apa saja 
yang dibutuhkan masyarakat dn itu semua hasil diskusi bersama”  
(CL 3, CW 1) 
 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, materi yang diajarkan saat 

program berlangsung, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disesuaikan 

dengan tujuan program untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan 

menyelamatkan diri dan keluarga saat bencana terjadi.  

Proses pelaksanaan program diakhiri dengan evaluasi peserta dan pendampingan 

pasca program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta mampu 

menyerap informasi yang didapat melalui program. Evaluasi yang dilakukan yaitu 

melalui simulasi bencana. Sedangkan pasca program pihak MDMC melakukan 

pendampingan kegiatan siaga bencana di sekolah-sekolah. Saat ini CDASC di 

Blawong, Bantul pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada masyarakat siaga 

bencana bantul. Berikut pemaparan dari penyelenggara program Bapak RR : 

“ pada setiap program kesiapsiagaan kami tentu ada evaluasinya, dan evaluasinya 
berupa simulasi bencana aplikasi dari simulasi tersebut kita bisa lihat mereka 
sekarang sudah tahu kemana harus berlindung saat bencana. Untuk CDASC 
sendiri memang sudah kami limpahkan pada komunitas siaga bantul tapi disini 
kami masih terus melakukan pendampingan dan monitoring kesana, mereka juga 
terus berkonsultasi pada kami jika ditemui kendala pelaksanaan.” (CL 3, Cw 1) 
 
Proses pelaksanaan program yang telah dipaparkan diatas ditentukan oleh input 

program. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang menjelaskan hal tersebut : 
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“ kenapa prosesnya sukses pasti karena inputnya baik juga. Peserta sendiri 
memang dari awal punya motivasi untuk belajar dan menggali informasi soal 
bencana. Sarana prasarana dan fasilitator kami juga mendukung hal tersebut.” (CL 
3, CW 1) 
 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas proses pembelajaran yang 

dilakukan selama program jelas dan terstruktur. Metode dan materi yang 

dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta karena melalui proses identifikasi kebutuhan. 

Penggunaan media mendukung proses pembelajaran dan fasilitas yang disediakan 

lengkap serta mendukung proses program. Evaluasi program dilaksanakan melalui 

simulasi bencana yang melibatkan seluruh peserta. Selanjutnya penyelenggara 

program MDMC terus melakukan monitoring dan pendampingan pada kegiatan siaga 

bencana yang dilakukan peserta program. 

Tabel 6. Tabel Evaluasi Proses Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi 
Bencana 
 
Hierarki Logis Hasil Penelitian Kesimpulan Sarana Verifikasi 
Proses  Jadwal pelaksanaan 

program diatur oleh 
penyelenggara 
program. Total 
pertemuan 3 hari 
dengan porsi 1 hari 
materi dan 2 hari 
praktik. 

Jadwal pelaksanaan 
program diatur oleh 
penyelenggara 
program. Total 
pertemuan selama 3 
hari dengan porsi 1 
hari materi dan 2 
hari praktik. Materi 
program 
disesuaikan dengan 
kebutuhan peserta 
program. Pada 
akhir program 
diadakan evaluasi 
berupa simulasi 
bencana, dan 
dilanjutkan 
program 

Wawancara 
Dokumentasi 
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pendampingan oleh 
MDMC.  

 Materi yang 
diajarkan pada 
proses program 
sesuai dengan 
kebutuhan peserta 
dan disesuaikan 
dengan tujuan 
program untuk 
membantu 
masyarakat 
memiliki 
kemampuan 
menyelamatkan diri 
dan keluarga saat 
bencana terjadi 

  

 Penggunaan media 
dan fasilitas 
maksimal  

  

 Evaluasi program 
dilaksanakan 
melalui simulasi 
bencana 

  

 Penyelenggara 
program terus 
melakukan 
pendampingan pada 
peserta walaupun 
program telah 
dilimpahkan pada 
masyarakat. 

  

 Proses pelaksanaan 
program 
berlangsung dengan 
baik dikarenakan 
kualitas 
penyelenggara 
program yang baik, 
peserta memiliki 
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motivasi yang 
tinggi, fasilitator 
yang kompeten dan 
sarana prasarana 
mendukung 
program. 

 

e. Evaluasi Input Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi Bencana 

Evaluasi input program kesiapsiagaan di lembaga MDMC dilakukan dengan 

mengacu pada sumber daya yang digunakan sesuai dengan prasyarat program. Input 

program kesiapsiagaan ini telah ditetapkan dalam beberapa indikator yaitu : 1) 

Peserta program memenuhi pra syarat program, 2) Fasilitator adalah seorang yang 

ahli dibidangnya, 3) Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan program untuk 

mendukung ketercapaian program, 4) Dana program sesuai dengan kebutuhan 

program.  

Peserta program merupakan perwakilan di tiap RT pada satu dusun meliputi 

pemuda, anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Proses pemilihan peserta di serahkan 

langsung kepada sasaran program disini yang melakukannya adalah kepala dusun dan 

anggotanya. Fasilitator yang dipilih untuk program kesiapsiagaan keluarga 

merupakan relawan MDMC yang kompeten dalam bidang kesiapsiagaan, fasilitator 

dalam program ini ada 2 orang. Sarana prasarana yang disediakan oleh MDMC pada 

saat pelaksanaan program menyesuaikan kebutuhan dan semua sarana prasarana yag 

digunakan dalam kondisi layak. Anggaran untuk setiap program yang berjalan di 

MDMC Yogyakarta merupakan hasil perencanaan yang telah dirancang dan 

disepakati bersama pada pleno tahunan yang rutin diadakan., sehingga penggunaan 

dana penyelenggaraan program lebih terorganisir. 
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Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dengan 

peserta program sebagai berikut : 

“ kualitas sangat baik peralatannya, sarana dan prasarana juga lengkap, fasilitator 
juga ahli dibidangnya”.(CL 7, CW 5) 
 

Peserta lain AN juga mengungkapkan hal yang sama : 

“ kualitas program saya rasa sangat baik sarana lengkap, fasilitator pun 
menyenangkan dan mumpuni di bidangnya.”(CL 5, CW 3) 
 

Hal ini diperkuat oleh penyelenggara program : 

“ sarana prasarana program memang kami sediakan yang lengkap dan fasilitator 
yang kami sediakan juga memang dipilih yang profesional dan ahli di bidang 
kebencanaan.” (CL 3, CW 1) 
 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas program yang ada di 

MDMC baik ini ditandai dengan sarana prasarana yang lengkap dan mendukung 

pelaksanaan program. Selain itu fasilitator yang ada di MDMC dipilih tenaga ahli 

yang mumpuni di bidang kebencanaan.  

 

Tabel 7. Tabel Evaluasi Input Program Kesiapsiagaan Keluarga Dalam Menghadapi 
Bencana 
 
Hierarki Logis Hasil Penelitian Kesimpulan Sarana Verifikasi 
Input Penyelenggara 

program layak 
untuk 
melaksanakan 
program 
kesiapsiagaan 
bencana 

Penyelenggara 
program layak 
melaksanakan 
pogram, fasilitator 
berkompeten di 
bidang 
kebencanaan, 
sarana dan 
prasarana 
menunjang 
keterlaksanaan 
program  

Wawancara, 
dokumentasi 
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 Sarana prasarana 
yang tersedia saat 
program lengkap 
dan memenuhi 
kebutuhan proses 
pembelajaran 

  

 Fasilitator adalah 
orang yang ahli di 
bidang 
kebencanaan 

  

 Input program telah 
memenuhi 
prasyarat untuk 
program 
kesiapsiagaan 
bencana 

  

 
C. Pembahasan 

Secara umum evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis dan menyajikan data yang digunakan untuk bahan masukan pada program 

selanjutnya apakah program akan dilanjutkan, dihentikan atau diperbaiki. Menurut 

Anwar Royid, Pranata Humas Muda mengemukakan tujuan evaluasi secara garis besar 

diantaranya : (1) mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan, (2) 

mengetahui apakah kegiatan pendidikan dan pelatihan telah diikuti oleh peserta yang 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, (3) mengetahui tingkat efektivitas capaian 

penyelenggaraan kegiatan, dan (4) mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran 

program. 

Peneliti menggunakan model evaluasi Logical Framework, model evaluasi ini 

digunakan untuk melihat keberhasilan atau ketidaktercapaian suatu program. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka kerja logis digunakan 

supaya peneliti dapat berpikir secara terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-
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investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan 

tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan 

jelas, serta dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah 

dan dapat memperhitungkan resiko. Pembahasan hasil penelitian meliputi : 1) evaluasi 

dampak jangka panjang, 2) evaluasi outcome program, 3) evaluasi output program, 4) 

evaluasi proses program, dan 5) evaluasi input program 

1. Evaluasi Dampak Jangka Panjang 

Dampak jangka panjang merupakan hasil tertinggi dari program yang telah 

dilaksanakan (International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities, 

2002:4). Evaluasi terhadap dampak program ditujukan untuk mengetahui seberapa 

jauh para lulusan program dapat menjalankan tugas sebagai tenaga yang ahli dalam 

bidangnya (Subali, 2016:17). Evaluasi dampak tidak hanya mengukur apakah tujuan 

telah dicapai atau menilai efek langsung pada peserta program. Akan tetapi, ini 

mencakup berbagai macam dampak pada semua tingkatan rantai hasil, termasuk efek 

pada keluarga, rumah tangga dan masyarakat; pada sistem kelembagaan, teknis 

atau sosial; dan pada lingkungan. Dalam hal ini dampak jangka panjang program 

kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh MDMC adalah peserta mampu menyelamatkan 

diri dan keluarga pada saat terjadi bencana.  

Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. 

Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan 

siaga dalam mengantisipasi bencana terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di 

daerah rawan bencana (LIPI UNESCO ISDR, 2006). Berdasar hasil penelitian dari 

program kesiapsiagaan yang diadakan MDMC peserta menjadi lebih peka terhadap 
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bencana yang akan datang, sehingga sedini mungkin sudah mempersiapkan akan 

datangnya bencana alam.  

Peserta program menyatakan bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam 

menjaga lingkungan dari bencana serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

pemahaman tentang bencana kepada lingkungan terdekat khususnya keluarga. Hal ini 

sesuai dengan tujuan dari program kesiapsiagaan yaitu untuk mengurangi kerugian 

yang terjadi akibat bencana dan mendorong masyarakat untuk melindungi diri dan 

keluarga terdekatnya (wikipedia.com). 

Indikator kesiapsiagaan dari BNPB menjelaskan bahwa kesiapsiagaan tercapai 

jika masyarakat memahami bahaya di sekitar lingkungan tempat tinggal. Berdasar 

penelitian yang dilakukan setelah adanya program kesiapsiagaan dari MDMC peserta 

program memahami apa saja bencana yang mengancam lingkungan tempat tinggal 

mereka. Logical famework melihat atau mengidentifikasi hubungan kausal antar 

komponen (Matthew, 2014:8). Peserta program mengungkapkan bahwa dampak 

jangka panjang yang diraihnya merupakan akibat dari penggunaan ketrampilan dan 

pengetahuan yang didapatkan pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

2. Evaluasi Outcome Program 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (2002 :4) 

menyatakan outcome adalah tujuan pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan. 

Dalam hal ini outcome dari program kesiapsiagaan adalah peserta menggunakan ilmu 

yang didapatkan untuk menghadapi bencana. 

Berdasarkan hasil penelitian ketercapaian dikarenakan output program yang telah 

dicapai sebelumnya sesuai dengan kebutuhan peserta untuk menghadapi bencana. 
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Faktor utama keberhasilan outcome adalah kontribusi softskill dan hardskill peserta 

(Utomo, 2010:97) menyatakan bahwa softskill merujuk kepada indikator seperti 

kreatifitas, sensifitas, intuisi yang lebih terarah pada kualitas personal yang berada di 

balik prilaku seseorang, sedangkan hardskills menggambarkan prilaku dan 

ketrampilan yang dapat dilihat (eksplisit). Peserta program mampu menggunakan 

ilmu dan ketrampilan yang didapat setelah program untuk membuat rencana 

kesiapsiagaan di lingkungan keluarga. Berbeda dengan materi rencana kesiapsiagaan, 

dalam materi ketrampilan mengatasi trauma peserta program masih belum mumpuni 

dalam hal tersebut namun hal ini dimaklumi oleh penyelenggara program karena 

untuk memiliki kemampuan mengatasi trauma memang membutuhkan waktu yang 

lama.  

Logical Framework merupakan fondasi penting bagi evaluator untuk memahami 

apakah dan dengan cara apa program dapat berjalan efektif, apakah program benar-

benar menghasilkan outcome yang dapat terlihat dan apakah outcome sesuai dengan 

oytput program (McDavid&Laura, 2006:69). Peserta mengakui bahwa ketercapaian 

outcome tersebut tidak terlepas dari output program yang telah dicapai sebelumnya. 

Outcome yang tercapai disebabkan oleh output program yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta dalam menghadapi bencana. 

3. Evaluasi Output 

Output merupakan produk langsung dari kegiatan program dalam hal ini termasuk 

target layanan, tipe dan tingkatan yang diberikan program kepada peserta (Kellog 

Foundation, 2004). Dalam program kesiapsiagaan ini output yaitu peserta program 

menguasai materi dan ketrampilan siaga bencana. 
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Berdasarkan hasil penelitian output yang diharapkan berhasil dicapai oleh 

MDMC. Peserta program mengenal ancaman bencana di daerahnya dan bisa 

mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan dalam menghadapi 

bencana telah dilakukan dengan membuat jalur evakuasi di lingkungan keluarga. 

Materi, metode dan media yang baik menjadikan peserta mudah memahami 

pembelajaran yang disampaikan fasilitator. Setelah program selesai dilaksanakan, 

peserta program memiliki kemampuan mengenal ancaman bencana di daerahnya dan 

menyusun jalur evakuasi di keluarganya masing-masing. 

Logical framework digunakan untuk memeriksa konsistensi hubungan logis yang 

ada untuk mencapai tujuan program (Barau&Olukosi,2011:260). Konsistensi 

hubungan logis dalam output dan proses terlihat pada program yang dilaksanakan 

MDMC, yaitu output tercapai akibat proses yang sesuai dengan indikator 

keberhasilan. 

4. Evaluasi Proses Program Kesiapsiagaan Keluarga 

Djuju Sudjana (2006: 55), menyatakan bahwa evaluasi proses berkaitan dengan 

efisiensi pelaksanaan program yang di dalamnya berkaitan dengan hubungan akrab 

antar pelaksana dan peserta didik, media komunikasi, logistik, sumbersumber, jadwal 

kegiatan, dan potensi – potensi penyebab kegagalan program. Proses dalam logical 

framework merupakan apa yang program lakukan terhadap input meliputi aktivitas, 

alat, dan implementasi program (kellog Foundation, 2004).  

Menurut Anwar Royid, Pranata Humas Muda, pelatihan dikatakan ideal bila 20 % 

dilakukan didalam kelas atau teori dan 80 % diluar kelas atau praktek. Berdasarkan 

hasil penelitian jadwal pelaksanaan program diatur oleh penyelenggara program. 
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Total pertemuan selama 3 hari dengan porsi 1 hari materi dan 2 hari praktik. Materi 

program disesuaikan dengan kebutuhan peserta program. Di dalam jadwal 

pembelajaran terdapat data mengenai materi pembelajaran, tutor, media, tempat, dan 

perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar orang dewasa.  

Penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diberikan. 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa video, lagu dan peta siaga hal ini 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk membangkitkan semangat 

peserta program dan mengtasi kejenuhan pada peserta. Pada akhir program diadakan 

evaluasi berupa simulasi bencana, dan dilanjutkan program pendampingan oleh 

MDMC. Evaluasi belajar adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak dengan kata lain evaluasi hasil belajar berfungsi 

sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses belajar peserta program 

(Ratnawulan&Rusdiana, 2014:70).  

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa proses yang berhasil dicapai oleh 

MDMC merupakan akibat dari input yang baik. Aktifitas yang dilaksanakan selama 

program disesuaikan dengan kebutuhan peserta sehingga seluruh aktivitas yang 

dilakukan mendukung proses pembelajaran. 

5. Evaluasi input Program  Kesiapsiagaan Keluarga 

Input dalam logical framework merupakan sumber keuangan, manusia, dan 

sumber daya material yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Socities, 2002:4). Input program meliputi 

: 1)lembaga penyelenggara kompeten di bidangnya, 2)pseserta program memenuhi 

syarat, 3) tutor yang ahli di bidangnya, 4)sarana dan prasarana sesuai dengan 
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kebutuhan program,5) dana disesuaikan kebutuhan program. Berdasar hasil penelitian 

diketahui bahwa Penyelenggara program layak melaksanakan pogram karena 

memiliki fasilitator yang berkompeten di bidang kebencanaan. Hal ini sesuai dengan 

yang dijelaskan Mustofa (2010:46) mengenai kompetisi yang harus dimiliki 

penyelenggara program untuk meningkatkan mutu layanan yaitu : 1) mampu 

menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadi bagi 

tenaga pendidik, bahan pembelajaran yang cukup dan pemeliharaan fasilitas yang 

baik, 2) memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengkoordinasian 

proses pembelajaran, 3) berkomunikasi secara teratur dengan pemangku kebijakan. 

Selanjutnya sarana dan prasarana yang tersedia menunjang keterlaksanaan 

program. Sarana dan prasarana mendukung kebutuhan belajar peserta diantaranya 

terdapat laptop, lcd, ruang belajar dan modul belajar. Pendanaan untuk program 

kesiapsiagaan murni disediakan oleh lembaga MDMC yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya program. Rancangan anggaran telah ditentukan di awal perencanaan 

program melalui rapat pleno tahunan. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian telah dilakukan dengan berbagai usaha agar kajian sebagai hasil penelitian 

mendalam dan fokus pada penelitian. Dari proses penelitian yang dilakukan sudah bisa 

menjawab pertanyaan penelitian. Namun, masih ada beberapa keterbatasan yang 

didapatkan ketika peneliti berada di lapangan sehingga penelitian ini tidak dapat 

dikatakan sempurna. Keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Proses program yang telah berjalan menyebabkan informan lupa dengan pelaksanaan 

program kesiapsiagaan bencana di MDMC. Namun hasil penelitian dapat dijadikan 
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referensi bagi penyelenggara program untuk mengevaluasi program di tahun 

selanjutnya. 

2. Pada kegiatan wawancara , informan memiliki kesamaan dalam menjawab pertanyaan 

peneliti sehingga peneliti harus memberikan pertanyaan secara berulang agar hasil 

penelitian benar-benar valid. 

3. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang 

diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, maupun kajian dokumen sehingga 

konsep yang dibangun melalui hasil penelitian belum mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


