
Lampiran 1 

 

INFORMASI DAN INSTRUKSI UNTUK SUKARELAWAN  

YANG MENJAWAB PERTANYAAN 
 
Untuk: Kepala Keluarga (suami atau istri) 

Selamat pagi/siang/malam, 

Nama saya ................................., mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang 

membantu penelitian tentang “Pengembangan Strategic Plan Manajemen Bencana bagi Keluarga Petani 

dan Pekerja di Sektor Pariwisata yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana II di Gunung Merapi” dan 

keluaran penelitian yang ditargetkan adalah strategic plan dalam penanggulangan bencana bagi 

keluarga petani dan pekerja di sektor pariwisata yang tinggal di wilayah Kawasan Rawan Bencana II.  

Oleh karena itu, saya ingin mengundang Saudara untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Kontribusi 

berupa informasi dan data menjadi sangat berharga bagi penelitian untuk pengembangan pemahaman 

dan pengetahuan tentang strategic plan manajemen bencana di lokasi KRB II Gunung Merapi. Demi 

menghormati kebebasan Saudara, maka: 

1. Kami memberikan kebebasan kepada Saudara untuk berpartisipasi memberikan informasi atau 

tidak. Saudara dapat berdiskusi tentang penelitian ini dengan orang yang Saudara rasa nyaman 

untuk diajak berbicara 

2. Jika Saudara bersedia berpartisipasi, peneliti akan memberikan pertanyaan dan membutuhkan 

waktu kira-kira 45-60 menit.  

3. Jika Saudara bersedia untuk berpartisipasi, kami meminta kesediaan Saudara mengisi formulir 

kesediaan yang berisi tentang keterangan nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi 

dan tanda tangan. Kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk tetap merahasiakan biodata 

Saudara.  

4. Mohon dapat menjawab pertanyaan dengan jujur dan sebenar-benarnya karena ini sangat 

penting bagi penelitian ini 

5. Informasi yang Saudara berikan adalah bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan penelitian.  

6. Keseluruhan wawancara akan ditulis, direkam dan kami dokumentasikan berupa foto dan 

video, kami pastikan kepada Saudara bahwa jawaban Saudara akan dijaga kerahasiaannya. 

7. Jikalau ada pertanyaan yang kurang dapat dipahami, Saudara berhak mengajukan pertanyaan 

kepada tim peneliti kami 

8. Jikalau ada pertanyaan yang kurang berkenan untuk dijawab, Saudara berhak untuk 

menghaturkan informasi tersebut tidak ingin Saudara berikan.  

Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jika Saudara memiliki pertanyaan 

mengenai penelitian ini, mohon dapat menghubungi Bu Diah Setyawati Dewanti, Program Studi Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor 0274-

387656 ext 184. 

Terima kasih banyak atas bantuannya, 

Hormat saya, 

 

 

 

Diah Setyawati Dewanti 

Ketua Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANDUAN WAWANCARA – STRUCTURE INTERVIEW GUIDELINE 

KODE : ..................................... 

Biodata KeyInformant: 

1. Siapakah nama Bapak/Ibu? Berapa umur Bapak/Ibu? 

2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 

3. Dimana Bapak/Ibu tinggal? 

4. Apakah sudah menikah?, Jika belum maka lanjut ke pertanyaan 5 

a. Berapa jumlah putra dan putri bapak/ibu? 

b. Apakah mereka tinggal di rumah yang sama atau berbeda? Jika berbeda rumah, 

bolehkah kami mengetahui di mana putra/putri Bapak/Ibu tinggal? 

5. Apakah di dalam keluarga Bapak/Ibu ada yang bermigrasi* ke luar daerah? Kemana dan 

mengapa bermigrasi? 

6. Apakah latar belakang pendidikan Bapak/Ibu? 

 

Struktur Keluarga 

7. Ada berapa jumlah anggota keluarga Anda yang bekerja? Siapa saja dan bekerja sebagai apa? 

Tolong jelaskan bagaimana pendapatan Saudara dan anggota keluarga lainnya dapat membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga Saudara? 

8. Apakah ada pekerjaan sampingan dari Saudara dan atau anggota keluarga lainnya? 

 

Topik Utama: Struktur Daerah dan Desa 

9. Bagaimana Gunung Merapi dapat membantu pekerjaan dan juga penghasilan Saudara? 

10. Bagaimana struktur organisasi di desa Saudara? 

11. Apa pekerjaan mayoritas keluarga disini 

12. Apa yang Saudara ketahui tentang desa Anda dan Gunung Merapi? 

 

Topik Utama: Human capital 

13. Menurut Saudara, bagaimana kemampuan bertani para petani di daerah desa Anda? 

14. Menurut Saudara, apakah warga di desa ini menerima edukasi untuk meningkatkan kemampuan 

bertani? Atau berdagang?  

15. Menurut Saudara, apa yang paling penting bagi Anda untuk dapat meningkatkan kemampuan 

pengetahuan Anda dalam bertani atau berdagang? 

 

Topik Utama: Social capital 

16. Bagaimana tingkat persaudaraan antar tetangga di sini? Apakah ada konflik? 

17. Bagaimana kekerabatan atau saudara (kandung atau darah) antar warga disini? 

18. Apakah disini sering diadakan pertemuan desa yang membuat antar keluarga dan tetangga 

bertemu? Kegiatannya apa saja? Dan bagaimana biasanya? 

 

Topik utama: Physical and Natural capital 

19. Bagaimana sarana dan prasarana disini? Untuk air? Listrik? Jalan antar desa? Jalan antar kota? 

Sekolah? Masjid/mushola?  

20. Bagaimana menurut Saudara kualitas tanah disini? 

 

Topik utama: Financial capital 

21. Bagaimana menurut Saudara tingkat pendapatan dan pekerjaan warga disini? 

22. Apa yang menjadi sumber pendapatan bagi keluarga disini? Kira-kira apalagi kesempatan bagi 

warga disini untuk bisa meningkatkan pendapatan disini.  

23. Apa yang menjadi tantangan bagi keluarga disini dalam meningkatkan pendapatan keluarga? 

 



Topik urama: Manajemen bencana 

24. Berapa kali Saudara melihat Gunung Merapi meletus? 

25. Bisakah Saudara menceritakan tentang Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010; 2006 

dan letusan sebelumnya yang menurut Saudara paling besar 

26. Setelah mengetahui kebiasaan letusan Gunung Merapi seperti itu, apa yang Saudara lakukan 

saat Gunung Merapi masih tenang atau dalam keadaan tidur seperti ini? 

27. Saat Gunung Merapi mulai meningkat aktivitas nya, apa yang biasanya Saudara lakukan? 

28. Saat Gunung Merapi sedang meletus hebat-hebatnya, apa yang Saudara lakukan? 

29. Setelah erupsi Gunung Merapi selesai, dan pemerintah memperbolehkan Saudara kembali 

kerumah masing-masing, apa yang biasanya Saudara lakukan? 

30. Apakah Saudara memiliki rencana untuk pindah dari sini? Jika iya atau tidak, alasannya 

kenapa? 

31. Apakah Gunung Merapi memberikan keuntungan bagi keluarga Saudara dan desa ini? 

32. Apakah Gunung Merapi dapat membuat lingkungan sekitar desa ini lebih baik atau lebih buruk? 

Mohon dijelaskan kenapa jawaban Saudara lebih baik atau lebih buruk 

33. Apakah warga disini memerlukan peningkatan pengetahuan mengenai penanggulangan atau 

manajemen bencana terutama bencana Gunung Merapi? Jika iya atau tidak, kenapa? 

34. Apakah hidup di Gunung Merapi dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan Saudara? 

Jika iya atau tidak mohon dijelaskan bagaimana caranya? 


