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ABSTRAK 

 

Muhammad Naufal ‘Izuddin, 17102050032. Sistem Pemanenan Air Hujan 

Sebagai Alternatif Upaya Penanggulangan Bencana Alam Kekeringan (Studi Kasus 

Di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul). Skripsi: 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Faktultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Sistem pemanenan air hujan merupakan salah satu teknik yang diaplikasikan 

oleh sebagian besar masyarakat di Kalurahan Jerukwudel dalam menghadapi bencana 

alam kekeringan yang pada setiap tahunnya terjadi. Kalurahan Jerukwudel memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 1953 jiwa yang terbagi kedalam 8 padukuhan/dusun yang 

pada setiap tahunnya menjadi korban akibat dari bencana alam kekeringan yang 

terjadi pada setiap tahunnya. Guna menghadapi dan mensiasati adanya bencana alam 

kekeringan yang terjadi setiap tahunnya tersebut, maka masyarakat di Kalurahan 

Jerukwudel membuat sebuah sistem pemanenan air hujan yang telah diaplikasikan 

oleh sebagian besar masyarakat di Kalurahan Jerukwudel. Pemanenan air hujan 

adalah suatu metode guna mengumpulkan dan menyimpan/menampung air hujan 

yang jatuh pada suatu bangunan, jalan, atau permukaan lainnya yang dapat digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan air ataupun juga dapat diresapkan kedalam tanah 

kembali. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem pemanenan 

air hujan sebagai alternatif upaya penanggulangan bencana alam kekeringan di 

Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dari 

penelitian ini adalah warga masyarakat yang berada di Kalurahan Jerukwudel yang 

telah mengalami bencana alam kekeringan dan memiliki sistem pemanenan air hujan. 

Objek dari penelitian ini adalah adalah sistem pemanenan air hujan di Kalurahan 

Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemanenan air hujan 

yang diaplikasikan oleh warga masyarakat Kalurahan Jerukwudel adalah dengan 

metode sistem pemanenan hujan aktif dimana air hujan yang jatuh dari langit, 

kemudian ditangkap, lalu dialirkan kedalam bak penampungan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan air sehari-hari. 

Kata Kunci: pemanenan air hujan, bencana alam, kekeringan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari banyak kepulauan 

dengan potensi terjadinya bancana alam dengan intensitas cukup banyak. Kondisi 

tersebut disebabkan karena Indonesia dikepung oleh 3 (tiga) lempeng tektonik 

yang tersebar di seluruh penjuru dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Lempeng 

Eurasia dan Lempeng Pasific. Lempeng-lempeng tersebut saling bertumbukkan 

antara lempeng satu dengan lempeng yang lain dengan pergerakan Lempeng 

Indo-Australia bertumbukan dengan Lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, 

Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain itu, Negara Indonesia merupakan negara yang 

melintas diatas jalur The Pasific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yang mana 

merupakan sebuah jalur yang terdiri dari rangkaian gunung api aktif di dunia. 

Jalur Ring of Fire tersebut membentang antara zona subduksi maupun pemisahan 

antara Lempeng Pasifik dengan Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, 

Lempeng Amerika Utara, dan Lempeng Nazca yang bertumbuk dengan Lempeng 

South America
1
. Melihat pada Undang-Undnag nomor 24 tahun 2007 tentang PB 

(Penanggulangan Bencana), jenis bencana alam yang sering tejadi di berbagai 

wilayah di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, 

                                                           
1
 .: “.: Indonesia Tsunami Early Warning System - InaTEWS :.,” diakses 11 Januari 2021, 

http://inatews2.bmkg.go.id/new/tentang_eq.php. 
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angin topan, kekeringan, dan tanah longsor
2
. Dengan adanya kondisi geografis 

Indonesia yang merupakan “supermarket bencana”, kita sebagai warga Negara 

Indonesia tentunya dapat meminimalisir dampak akibat terjadinya bencana 

tersebut. 

Merujuk publikasi data yang diakses dari situs Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), pada kurun waktu 2019, Indonesia mengalami 

3.814 kejadian bencana. Kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu tahun 

2019 tersebut antara lain banjir sebanyak 784 kejadian, tanah longsor sebanyak 

719 kejadian kebencanaan, gempa bumi sebanyak 30 kejadian kebencanaan, 

gelombang pasang dan abrasi sebanyak 18 kejadian kebencanaan, erupsi gunung 

api sebanyak 7 kejadian kebencanaan, puting beliung sebanyak 1.387 kejadian 

kebencanaan, kekeringan sebanyak 123 kejadian kebencanaan, dan kebakaran 

hutan dan lahan sebanyak 746 kejadian kebencanaan
3
. Sementara itu, melihat 

kejadian bencana yang terjadi di lingkup provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) tahun 2019, terdapat 4 tren kejadian bencana yang kerap kali terjadi di 

wilayah DIY diantaraya adalah puting beluing, banjir bandang, tanah longsor, dan 

kekeringan. Dari ke empat jenis tren kejadian kebencanaan yang kerap kali terjadi 

di wilayah DIY tersebut, kejadian bencana kekeringan merupakan bencana alam 

dengan jumlah masyarakat terdampak yang terbanyak yaitu sebanyak 222,978 

                                                           
2
 “PPID BNPB,” diakses 19 April 2021, https://bnpb.go.id/ppid/. 

3
 Aldi Ariansyah, “Kejadian Bencana Tahun 2019,” BNPB, diakses 15 Januari 2021, 

https://bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2019. 
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jiwa
4
. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan dampak korban 

terbanyak terdampak kekeringan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ancaman bencana kekeringan menurut Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 8 Tahun 2010, dapat dilihat dari ketersediaan jumlah air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mahluk hidup yang lain. Kerugian harta 

dan benda akan muncul bilamamna dampak bencana kekeringan berlangsung 

dengan durasi yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya 

kerugian yang diakibatkan dari bencana kekeringan, maka perlu dilakukan 

penanganan untuk mencegah timbulnya kerugian dari kekeringan tersebut. Di 

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kekeringan kerap terjadi di 

Kabupaten Gunung Kidul pada setiap tahunnya, dikarenakan faktor geografis dan 

iklim di Kabupaten Gunungkidul yang cenderung kering ketika musim kemarau 

tiba
5
. 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa klasifikasi dampak dan 

potensi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1. Kekeringan dengan klasifikasi tinggi. 

                                                           
4
 “Website Resmi BPBD Kab. Gunungkidul,” diakses 15 Januari 2021, 

https://bpbd.gunungkidulkab.go.id/semua-download.html. 
5
 Gubernur DIY, “Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta,” Pub. L. No. 8 (2010). 
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Sebagian besar wilayah di Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar 

wilayahnya berpotensi terdampak bencana alam kekeringan tinggi. Begitu 

juga dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo dimana sebagian wilayah di 

kabupaten tersebut terdampak bencana alam kekeringan diantaranya 

seperti Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon 

Girimulyo, dan Kapanewon Kokap. Sementara itu, untuk wilayah 

Kabupaten Sleman yang berpotensi terdampak bencana alam kekeringan 

yaitu di sebagian wilayah lereng Gunung Merapi. 

2. Kekeringan dengan klasifikasi sedang. 

Kapanewon Pajangan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri. 

Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Lendah, dan 

Kapanwon Nanggulan merupakan beberapa daerah yang termasuk 

kedalam pengklasifikasian kekeringan dengan kategori sedang. Berbeda 

dengan kekeringan dengan klasifikasi kekeringan tinggi, kekeringan 

dengan klasifikasi sedang ini tidak memiliki dampak yang begitu parah 

seperti kekeringan yang memiliki klasifikasi tinggi tersebut.  

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-

ISDR) bencana alam kekeringan memiliki definsi sebagai kurangnya curah hujan 

dalam suatu periode waktu tertentu, yang menyebabkan kekurangan air untuk 

berbagai macam kegiatan, baik kegiatan kelompok, atau kegiatan di sektor 

lingkungan. Bencana alam kekeringan sendiri dibagi kedalam 2 kategori yaitu 
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kekeringan meteorologi dan kekeringan hidrologi. Kekeringan meteorologi 

memiliki definisi sebagai menurunnya curah hujan dari yang sebelumnya normal 

dan juga dari yang telah diprediksikan sebelumnya dalam waktu tertentu. 

Sedangkan kekeringan hidrologi memiliki definisi sebagai kurangnya jumlah air 

yang terdapat pada permukaan tanah dalam bentuk air yang berada di aliran 

sungai, danau, dan waduk
6
. 

Sejalan dengan perihal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang:Republik Indonesia Nomor:11 Tahun:2009:Tentang:Kesejahteraan 

Sosial, dalam Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwasannya salah satu kriteria dalam 

masalah sosial yang tercantumkan adalah korban bencana
7
. 

Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki penderitaan atau meninggal 

dunia akibat bencana yang diakibatkan karena peristiwa atau suatu rangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa tsunami, gempa bumi, 

gunung meletus, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan angin topan, merupakan 

suatu definisi dari korban bencana. Kreteria yang termasuk kedalam korban 

bencana sendiri adalah seseorang atau suatu kelompok orang yang mengalami 

                                                           
6
 Waluyo Hatmoko dan Abdul Rauf, Tinggi Muka Air Waduk sebagai Indikator Kekeringan, Studi 

Kasus pada Waduk Kedungombo dan Waduk Cacaban, 2012. 
7
 Presiden Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 

TAHUN 2009” (t.t.). 
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kerugian seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan sekitar, kerugian atau 

kehilangan harta benda, memiliki trauma yang berdampak pada psikologis
8
. 

Pada tahun 2019, merujuk data PSKS dan PMKS dinas sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta, terdapat 8 kasus yang merupakan jenis PMKS berupa 

korban bencana alam
9
. 

Sementara itu, di Kalurahan Jerukwudel yang merupakan salah satu kalurahan 

yang berada di Kapanewon Girisubo pada tahun 2019 terdapat 3 Dusun, 3 Rukun 

Warga, 8 Rukun Tetangga, 253 KK, dan 750 jiwa yang terdampak akibat dari 

bencana alam kekeringan yang menimpa Kalurahan Jerukwudel
10

.  

Salah satu upaya yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan 

terjadinya potensi bencana alam kekeringan adalah dengan menggunakan sistem 

pemanenan air hujan. Dimana sistem pemanenan air hujan merupakan suatu 

teknik dalam pengumpulan dan penampungan air hujan yang dialirkan menuju 

penampungan alami seperti danau dan waduk, ataupun penampungan buatan 

seperti tandon air. Sistem kerja dalam pemanenan air hujan adalah air hujan yang 

jatuh dari langit, kemudian ditangkap oleh atap rumah yang telah dipasang talang 

air, kemudian talang air tersebut disalurkan pada bak penampungan yang telah 

tersedia. Akan tetapi, sebelum air hujan masuk kedalam bak penampungan, 

                                                           
8
 “Jenis-jenis PMKS,” DINAS SOSIAL (blog), 6 Januari 2013, 

http://www.dinsos.jogjaprov.go.id/?page_id=948. 
9
 Ibid. 

10
 “Website Resmi BPBD Kab. Gunungkidul.” 
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terdapat sebuah filter atau penyaring yang berfungsi sebagai penyaring kotoran 

yang terbawa oleh air hujan tersebut
11

. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan sistem pemanenan air hujan sebagai salah satu upaya 

penanggulangan bencana alam kekeringan. 

B. Rumusan Maslah 

Berdasarkan dari beberapa penjabaran diatas, maka rumusan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana sistem pemanenan air hujan sebagai alternatif upaya 

penanggulangan bencana alam kekeringan di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon 

Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah guna mengetahui 

sistem penen hujan sebagai alternatif upaya penanggulangan bencana alam 

kekeringan di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten 

Gunungkidul. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

                                                           
11

 “Knowledge Centre Perubahan Iklim - Pemanenan Air Hujan,” diakses 15 Februari 2021, 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/197-pemanenan-air-hujan. 
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Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan 

kontribusi dalam penambahan wawasan/kajian tentang manajemen bencana 

yang terfokus pada bencana alam kekeringan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang 

tambahan pemikiran terkait dengan sistem pemanenan air hujan sebagai 

alternatif upaya penanggulangan bencana alam kekeringan di Kalurahan 

Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. 

E. Kajian pustaka 

Agar lebih mendukung terkait dengan apa yang peneliti tuliskan, maka 

pencarian literatur yang berkaitan dengan manajemen bencana diperlukan sebagai 

literatur rujukan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa hasil pencarian 

literatur sebagai referensi tambahan adalah sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi Furqon Hasani, tahun 2015:dengan judul “Peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana.” 

Penelitian tersebut  menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil 

penelitian ini yang mengungkapkan bahwa ada beberapa metodologi yang diambil 

untuk melakukan kegiatan mitigasi, baik mitigasi yang bersifat struktural dan juga 

mitigasi yang bersifat non struktural. 

a. Cara pengurangan khusus untuk menangani mengurangi dampak 

buruk dari peristiwa bencana. 
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b. Metodologi manusia secara keseluruhan diarahkan untuk membentuk 

individu-individu yang memahami dan mengetahui risiko bencana, 

sehingga perilaku dan gaya hidup manusia harus disesuaikan dengan 

kondisi ekologi dan potensi bencana yang akan dihadapi. 

c. Metodologi manajerial telah disahkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul No. 05/2010 tentang Bencana. Pelaksana dari 

peraturan daerah tersebut yaitu BPBD telah melakukan pelatihan 

simulasi kebencanaan di seluruh lapisan masyarakat dan instansi 

penyuluh seperti halnya evaluasi perilaku bencana alam. 

d. Metodologi sosial dengan menciptakan perhatian publik terhadap 

peristiwa bencana alam, misalnya mengetahui wilayah ekologi tempat 

mereka tinggal dan memastikan alam serta menyelamatkan iklim.12 

Kedua, Skripsi Baldatun Muhammad, tahun 2012 dengan judul penelitian 

“Manajemen Relawan Tim Psikososial Pendampingan Anak Muhammadiyah 

Disaster Management Center (MDMC)” peneliti ini menggunakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menyimpulkan, anak yang 

mengalami trauma akibat bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan 

Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Trauma yang diberikan 

MDMC kepada anak dengan cara yaitu: 

                                                           
12

 Furqon Hasani, Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul dalam 

Mitigasi Bencana. Fakultas Dakwah, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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a. Trauma healing Individu, adalah jenis trauma healing yang dilakukan 

apabila anak mengalami masalah yang khas dan perlu assessment. 

b. Trauma healing Kelompok, trauma yang dialami anak dihilangkan 

dengan cara berinteraksi bersama anak-anak yang sama mengalami 

trauma. Pertolongan trauma healing  yang dilakukan MDMC sesuai 

dengan intervensi mikro dalam kesejahteraan social, dimana ada unit 

individu dan kelompok yang menjadisasaran intervensi. Dampak 

positif yang ditimbulkan secara umum yaitu anak-anak kembali ceria 

dan trauma mereka dapat diminimalisir. Secara khusus dampak positif 

yang dialami oleh ketiga anak yang dijadikan contoh proses trauma 

healing yaitu: untuk kedua anak sudah kembali normal, akan tetapi 

satu anak masih memiliki rasa trauma, seperti masih suka memeluk 

orang yang berada di sampingnya dan sedikit bercerita ketika ditanya 

mengenai ibunya yang telah meninggal akibat tanah longsor
13

. 

Ketiga, Skripsi Lalu A Luthfi Ghazali
14

, tahun 2012 dengan judul penelitian 

“Manajemen Sistem Informasi Bencana Alam Erupsi Merapi di Yogyakarta”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

                                                           
13

 Resa Karimah, “Trauma Healing Oleh Muhammadiyah Disaster Management Center Untuk Anak 

Korban Bencana (Studi Kasus Bencana Tanah Longsor Di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, 

Banjarnegara, Jawa Tengah 2014)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), http://digilib.uin-

suka.ac.id/17925/. 
14

 Lalu A Luthfi Ghazali, Manajemen Sisitem Informasi Kebencanaan: Studi Kasus Jogja Tanggap 

Cepat dalam Mengelola Informasi Bencana Alam Erupsi Merapi Di Yogyakarta. Fakultas Dakwah, 

Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012. 
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Dalam skripsi ini membahas mengenai Jogja tanggap cepat dalam mengelola 

informasi bencana alam erupsi merapi pada tahun 2010. Hasil yang diperoleh 

dalam skripsi ini adalah Jogja Tanggap Cepat merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan masyarakat sipil yang peduli terhadap solidaritas dan saling 

mempedulikan sesama, yang ikut prihatin dalam kejadian erupsi pada tahun 2010. 

Dalam mengelola informasi JTC memfokuskan pada empat bidang yaitu: 

a. Pengelolaan informasi tepat akurat. 

b. Pengelolaan informasi penggalangan bantuan. 

c. Pengelolaan formasi distribusi bencana. 

d. Penciptaan situasi kondusif dan pemulihan kondisi. Dengan keempat 

hal tersebut, JTC dapat mengatur proses penyaluran bantuan dengan 

tepat sasaran. 

Keempat, Skripsi Febriali Setyo Purwanto, tahun 2017 dengan judul 

penelitian “Upaya Penanggulangan Korban Bencana Tanah Longsor Oleh BPBD 

Pacitan Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitataif. Obyek penelitian adalah upaya 

penanggulangan bencana tanah longsor oleh BPBD Pacitan di Kecamatan 

Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan waancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
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a. BPBD Kabupaten Pacitan sudah menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen bencana yang baik, cepat, dan tepat.  

b. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD 

Pacitan dan instansi terkait membuat masyarakat berpartisipasi untuk 

mengikuti dan menjaga tanah yang sering bergerak yang 

mengakibatkan tanah longsor.  

c. Masyarakat juga tanggap dalam menyikapi himbauan dari pemerintah 

seperti peringatan pra bencana dan ikut serta membuat dan menjaga 

bronjong sebagai penopang tebing yang rawan longsor.  

d. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya keuangan 

yang dikeluhkan oleh BPBD dan instansi terkait yang memperlambat 

laju dalam pelaksanaan program.
15

 

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Kukuh Prabowo, tahun 2016 dengan 

judul “Analisis Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Klaten.”
16

 Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data sekunder dengan gabungan metode kuantitatif-

kualitatif. Adapun isi dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: 

                                                           
15

 Febriali Setyo Purwanto, Upaya Penanggulangan Korban Bencana Tanah Longsor Oleh BPBD 

Pacitan Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Fakultas Dakwah. Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. 
16

 Kukuh Prabowo, M. Si Drs. Yuli Priyana, dan M. Si Drs. Munawar Cholil, “Analisis Risiko Bencana 

Kekeringan Di Kabupaten Klaten” (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 

https://doi.org/10/Daftar%20Pustaka.pdf. 
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a. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten Klaten 

yang memiliki risiko bencana kekeringan dengan tingkat tinggi tersebar di 

sebagian besar Kecamatan Bayat, Trucuk, Juwiring serta sebagian kecil 

Gantiwarno dan Karangdowo dengan luas 4.860,46 hektar (7%). 

b. Wilayah dengan risiko sedang seluas 21.521,02 hektar (31%) berada di 

Kecamatan Bayat, Trucuk, Juwiring, Gantiwarno, Karangdowo, Manisrenggo, 

Ngawen, Tulung, Pedan, Kemalang, Kalikotes, Cawas dan Prambanan. 

Sedangkan sisanya seluas 43.641,84 hektar (62%) memiliki tingkat risiko 

bencana kekeringan yang rendah. 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang membedakan penelitian sebelumnya 

dengan yang peneliti lakukan adalah perbedaan tempat dan waktu, serta kajian 

teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penelitian 

tentang penanggulangan kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul dari jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Sosial masih sedikit. Padahal, penangulangan bencana 

kekeringan sangatlah penting untuk dikaji dan dievaluasi, mengingat banyaknya 

permasalahan atau dampak dari bencana kekeringan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pemanenan air hujan 

sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana alam kekeringan yang terjadi 

di Kabupaten Gunung Kidul yang setiap tahunnya terjadi. 
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F. Kerangka Teori 

Pengertian bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah kejadian atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta 

kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor 

non alam namun juga disebabkan sebagai faktor manusia yang mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis
17

. 

1. Tinjauan tentang pemanenan air hujan 

Pengumpulan air hujan adalah suatu tahapan, air dari permukaan 

tertutup, misalnya atap atau permukaan yang dapat ditembus, misalnya 

tanah dan mengalirkannya ke suatu tempat untuk dimanfaatkan, 

tergantung situasinya. Penggunaan ini harus dimungkinkan secara pasif 

dengan membuang air langsung ke tanah, atau secara efektif dengan 

menggunakannya sebagai persediaan untuk suatu waktu di masa 

mendatang. Air yang terkumpul dapat digunakan untuk konsumsi, irigasi, 

dan sanitasi
18

. 

Dalam definisi lain, memanen air hujan adalah sebuah metode guna 

mengumpulkan dan menyimpan/menampung air hujan yang jatuh pada 
                                                           
17

 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana” 

(T.T.). 
18

 Rindang Purwaningsih, “Analisis Potensi pemanenan Air Hujan Pada Skala Individu Sebagai 

Sumber Air Alternatif Di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur An Analysis Rain Water 

Harvesting Potential On Individual Scale As An Alternative Water Source In Seriwe Village, Jerowaru 

District, East Lombok” (Skripsi, Universitas Mataram, 2018), Http://Eprints.Unram.Ac.Id/11053/. 
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suatu bangunan, jalan, atau permukaan ladang selama musim hujan baik 

untuk menggunakan air ataupun digunakan pada dalam ruangan dan di 

ruangan terbuka. Pengumpulan air hujan adalah bagian penting dari sistem 

pemanenan air hujan dan memiliki keuntungan tambahan sebagai 

perpanjangan dari penggunaan air hujan dan penggunaan inovasi 

sederhana. Inovasi sederhana ini juga dapat mengurangi adanya aliran zat 

perusak ozon dari tindakan pengolahan air yang berdampak pada 

perubahan lingkungan. 

Dilihat dari ruang lingkup implementasinya, teknik ini dapat 

digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu
19

: 

A. Teknik pemanenan air hujan aktif 

Teknik pemanenan air hujan secara aktif adalah suatu teknik 

yangmana air hujan yang dipanen secara aktif, kemudian dilakukan 

pengumpulan, penyaringan dan mengalirkan air hujan untuk 

digunakan sebagai persediaan air. 

B. Teknik pemanenan air hujan pasif 

Teknik pemanenan air hujan yang dilakukan secara pasif 

adalah suatu teknik pengumpulan air yang berarti menahan dan 

                                                           
19

 Rindang Purwaningsih, “Analisis Potensi pemanenan Air Hujan Pada Skala Individu Sebagai 

Sumber Air Alternatif Di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur An Analysis Rain Water 

Harvesting Potential On Individual Scale As An Alternative Water Source In Seriwe Village, Jerowaru 

District, East Lombok” (Skripsi, Universitas Mataram, 2018), Http://Eprints.Unram.Ac.Id/11053/. 



16 
 

 
 

menyerapkan air ke dalam tanah untuk memperbaharui persediaan 

air tanah atau menambah kelembaban tanah. 

C. Teknik pemanenan air hujan kombinasi aktif-pasif 

Teknik pemanenan air hujan dengan kombinasi aktif-pasif 

adalah teknik pengumpulan air hujan yang dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan air dan juga diresapkan kedalam tanah. 

Teknik pemanenan air hujan kombinasi yang termasuk dalam 

kategori ini adalah teknik kolam tandon, embung dan kombinasi 

tadah hujan dengan penggunaan sumur resapan. 

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dasar dalam pemanenan air hujan, 

diantaranya adalah sebagai berikut
20

: 

A. Prinsip umum 

Wilayah untuk penangkapan air hujan umumnya melalui jalan, 

lapangan terbuka dan atap rumah. Cara kerja pengumpulan air 

hujan adalah: Pertama, menangkap air hujan yang jatuh di tempat 

penangkapan, setelah itu air dialihkan ke kerangka penyaring 

pemisah, air akan disaring dengan benar agar dapat memisahkan 

dari residu dan kotoran yang terbawa oleh air hujan. Tahap 

selanjutnya adalah air yang telah ditangani, disimpan dalam 

penyimpanan untuk digunakan kembali diresapkan kembali ke 

                                                           
20

 Cut Suciatina Silvia dan Meylis Safriani, “Analisis Potensi Pemanenan Air Hujan Dengan Teknik 

Rainwater Harvesting Untuk Kebutuhan Domestik,” Jurnal Teknik Sipil Dan Teknologi Konstruksi 4, 

no. 1 (29 Oktober 2018), https://doi.org/10.35308/jts-utu.v4i1.590. 
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tanah untuk menjadi air tanah. Apabila air yang terkumpul tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air di dalam rumah, maka 

perlu dilakukan penambahan mata air. Dengan asumsi ada air yang 

melimpah melebihi batas kapasitas, air harus dibuang ke saluran 

atau ke dalam tanah. 

B. Prinsip melalui atap 

Ada banyak contoh bangunan pemanen air hujan melalui atap, 

hal ini karena volume air paling baik, pengaruh luas wilayah yang 

digunakan dan bahan yang digunakan dalam pembangunan 

pemanenan air hujan akan sangat mempengaruhi produktivitas 

ragam dan kualitas air. Strategi mengumpulkan air melalui atap ini 

adalah teknik yang paling lazim dan paling dasar. Pengumpulan air 

melalui atap dapat dimanfaatkan untuk cakupan yang luas, 

misalnya atap gedung dan juga atap permukiman masyarakat. 

2. Tinjauan tentang penanggulangan 

Dalam upaya penerapan manajemen penanggulangan bencana, 

terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penanggulangan bencana, diantaranya 

adalah sebagai berikut
21

: 

a. Tahapan sebelum terjadinya bencana/pra bencana 

                                                           
21

 “Penanganan Bencana | BPBD Provinsi NTB,” diakses 26 Mei 2021, 

https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=content/penanganan-bencana. 
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Dalam fase pra bencana, terdapat dua tahapan yang dapat 

dilakukan ketika memasuki fase sebelum terjadinya bencana, yaitu 

mitigasi dan kesiapsiagaan.  

Tahapan mitigasi dalam kebencanaan dilakukan untuk 

mengurangi dan beradaptasi dengan tanda bahaya ketika terjadi 

bencana. Pengaturan upaya yang dilakukan dapat menjadi 

perbaikan dan pengubahan iklim aktual seperti kesadaran dan 

kapasitas yang diperluas untuk menghadapi bahaya bencana. 

 Sementara itu, tahapan kesiapsiagaan dalam kebencanaan 

merupakan suatu tingkat kesiapsiagaan yang dicapai lebih awal 

dari bencana yang akan terjadi. Pada tingkat ini, alam 

menunjukkan gejala dan gejala atau indikator bahwa bencana akan 

segera terjadi. Sehingga pada derajat ini, semua elemen, terutama 

masyarakat, ingin terorganisir dan biasanya telah siap untuk 

menghadapi bencana tersebut. 

b. Tahap tanggap darurat/saat terjadinya bencana 

Tahapan tanggap darurat pada suatu kejadian bencana adalah 

suatu periode bencana yang secara teratur menarik banyak 

perhatian dan pertimbangan. Selama tahap ini, pengelolaan 

kesejahteraan ekologis dapat sangat memengaruhi kesejahteraan, 

baik kesejahteraan alam, ataupun kesejahteraan sosial masyarakat 

yang terkena dampak. Meskipun demikian, efek yang dicapai pada 
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awal terjadinya suatu bencana umumnya merupakan uji coba 

lingkungan yang diatur dan menguji kesiapsiagaan publik serta 

langkah-langkah moderasi. Selain itu, cara penanganan pada saat 

terjadinya suatu bencana akan mempengaruhi pemulihan 

pascabencana dan prospek perbaikan di masa mendatang. Fase 

emergency teresebut harus dilihat sebagai bagian dasar dari siklus 

penanggulangan bencana
22

. 

c. Tahap pasca terjadinya bencana 

Pada saat setelah terjadinya suatu kejadian kebencanaan, 

terdapat suatu fase yaitu fase pemulihan dalam tahapan pasca 

terjadinya suatu bencana. Biasanya, pada tahapan ini, terdapat 

kativitas kegiatan yang dapat dilakukan berupa inventarisir 

kerusakan, pemberiam bantuan, pemulihan, rehabilitasi, 

rekonstruksi yang bertujuan guna melakukan perbaikan pada saat 

setelah selesainya suatu bencana. 

3. Tinjauan tentang bencana alam kekeringan 

a. Pengertian bencana alam kekeringan 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, kekeringan dapat diartikan sebagai 

bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang timbul akibat 

suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang disebabkan oleh alam 

                                                           
22

 “Research,” diakses 26 Mei 2021, https://www.who.int/emergencies/research. 
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antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Secara umum, 

kekeringan digambarkan sebagai keadaan di mana kebutuhan air 

berada di bawah rata-rata untuk makhluk hidup dan lingkungan 

dalam kurun waktu tertentu. Lebih jelas lagi, dalam Undang 

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

mendefinisikan bahwasannya kekeringan adalah suatu keadaan 

dimana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup.23 

Secara umum, UN-ISDR mendefinisikan kekeringan sebagai 

hilangnya curah hujan dalam jangka waktu tertentu, bisa berupa 

suatu musim atau lebih, yang menyebabkan kurangnya air untuk 

berbagai kegiatan lingkungan dan berbagai sektor lainnya. 

Kekeringan meteorologi digambarkan sebagai kurangnya curah 

hujan dari biasanya atau diperkirakan selama periode waktu yang 

tertentu. Sedangkan kekeringan pertanian ditandai dengan 

kurangnya kelembaban tanah yang merupakan parameter yang 

sangat menentukan potensi produksi tanaman. Kekeringan 

hidrologi digambarkan sebagai kelangkaan zat air permukaan dan 
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air tanah berupa air di danau dan waduk, aliran sungai dan 

permukaan air tanah
24

. 

b. Jenis-jenis kekeringan 

Selain dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, 

terdapat jenis-jenis kekeringan. Jenis-jenis kekeringan tersebut 

antara lain sebagai berikut
25

: 

 Kekeringan meteorologis 

Kekeringan meteorologis adalah kekeringan terkait 

dengan derajat curah hujan yang terjadi di bawah situasi 

normal dalam satu musim. 

 Kekeringan hidrologis 

Kekeringan hidrologis adalah kekeringan yang 

berkaitan dengan kelangkaan sumber daya air yang berada 

di permukaan dan air yang berada di dalam tanah. 

Kekeringan ini diukur terutama berdasarkan ketinggian 

muka air sungai, waduk, danau dan dasar air. 

 Kekeringan pertanian/agronomis 

Kekeringan pertanian merupakan kekeringan yang 

memiliki hubungan dengan berkurangnya kelembaban 
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tanah (kandungan air dalam tanah), sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan suatu tanaman dalam jangka waktu 

tertentu. 

 Kekeringan sosial ekonomi 

Kekeringan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi 

terkait dengan kekeringan, dimana pasokan komoditas 

ekonomi kurang dari normal akibat kekeringan 

meteorologi, hidrologi dan agronomi (pertanian). 

 Kekeringan antropogenik 

Kekeringan antropogenik merupakan kekeringan yang 

terjadi karena ketidakpatuhan terhadap aturan akibat 

kebutuhan air yang lebih besar daripada yang diperlukan 

sebagai akibat dari ketidakpatuhan manusia terhadap gaya 

tanam / pola penggunaan air, dan merugikan daerah 

resapan air, sumber air karena ulah manusia. 

c. Penyebab kekeringan 

Penyebab utama bencana alam kekeringan bukan hanya dari 

factor alam karena kurangnya intensitas hujan saja, akan tetapi 

terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan bencana alam 
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kekeringan. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut
26

: 

 Faktor meteorologi 

Kekeringan yang disebabkan oleh faktor meteorologi 

merupakan perbedaan ekspresi dari curah hujan normal 

pada suatu periode tertentu, karena merupakan faktor 

meteorologi spesifik wilayah yang sesuai dengan iklim 

normal suatu wilayah. Selain itu, iklim yang dipengaruhi 

oleh dua pulau di Jawa juga dipengaruhi oleh dua 

fenomena alam yaitu fenomena alam La Nina yang dapat 

menyebabkan banjir dan fenomena alam El Nino yang 

berdampak pada musim kemarau. 

 Faktor hidrologi 

Unsur hidrologi terjadi karena perampasan kawasan 

hutan dan penebangan pohon yang tidak terprogram 

sehingga menyebabkan terjadinya penggundulan hutan di 

sekitar daerah tangkapan air hujan, hal ini mengakibatkan 

peningkatan koefisien limpasan dan berkurangnya infiltrasi 

air ke dalam tanah (infiltrasi). Keadaan ini dapat sangat 

berpengaruh dengan menurunnya resapan air ke dalam 
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tanah, sehingga variabilitas aliran sungai akan meningkat 

dan pada musim kemarau debit air di sungai sebagai 

sumber air menyebabkan kekeringan di semakin 

berkurangnya jangkauan sungai. 

 Faktor agronomi 

Kurangnya kelembaban tanah menyebabkan tanah tidak 

dapat memenuhi kebutuhan hidup tanaman tertentu untuk 

jangka waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu jika 

petani tidak disiplin dan tidak mengikuti penerapan pola 

tanam yang disepakati dan pola tanam yang merupakan 

salah satu dari dasar untuk menghitung kebutuhan air, 

maka akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi 

pemberian air untuk kehidupan tanaman. 

 Faktor prasarana sumber daya air 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air untuk 

irigasi, air minum, industri, rumah tangga dan berbagai 

keperluan lainnya maka menuntut ketersediaan air yang 

lebih banyak pula, sedangkan air yang tersedia sekarang 

terbatas. Disisi lain prasarana sumber daya air seperti 

waduk penampung air, tambak dan lain-lain masih sangat 

terbatas, walaupun kondisi prasarana yang ada rusak atau 

daya tampung menurun. 
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 Faktor penegakan hukum 

Kurangnya kesadaran masyarakat / aparatur dan tidak 

diterapkannya penegakan hukum yang tegas menjadi salah 

satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pencurian air, 

rusaknya infrastruktur sumber daya air, sehingga 

mengakibatkan sulitnya pembagian air yang pada akhirnya 

mengakibatkan kerugian serta konflik antar sesame 

pengguna karena permintaan air yang belum terpenuhi. 

 Faktor sosial ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi di sekitar sumber air 

mempengaruhi tingkat partisipasi dan handarbeni 

masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya air 

dan lingkungan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai 

(tidak sesuai Rencana Induk / Tata Ruang) serta 

penggunaan air yang tidak efisien. 

d. Metode penanggulangan bencana alam kekeringan 

Dalam melakukan penanggulangan bencana alam kekeringan, 

terdapat dua tahapan penanggulangan yaitu tahap pra 

bencana/sebelum terjadinya bencana alam kekeringan yang 

biasanya dilakukan dapat berupa bembangunan waduk, 

penanmpungan air, sistem pemanenan air hujan. Dan saat terjadi 

bencana alam kekeringan tersebut terjadi, yang bias dilakukan 
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adalah dengan memberikan bantuan berupa bantuan air bersih 

menggunakan tanki, pembuatan sumur pantek/sumur bor, dan 

melakukan pemberian penggiliran air secara darurat agar bias lebih 

merata
27

. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. 

Deskriptif adalah komponen masalah yang mengintegrasikan penelitian untuk 

menggali lebih jauh atau membidik kondisi sosial untuk dapat dikaji secara 

menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis informasi atau ciri-ciri populasi tertentu 

atau bidang tertentu secara otentik dan akurat. Itu tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Dalam metode mengumpulkan statistik, ini lebih berfokus pada komentar dan 

pengaturan naturalistik. Seperti halnya dalam fakta praktiknya, peneliti turun 

langsung ke lapangan
28

. Metode kualitatif adalah suatu metode studi yang 

menghasilkan catatan deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis atau 

                                                           
27

 “BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta,” diakses 27 Mei 2021, 

http://www.bpbd.jogjaprov.go.id/berita/mitigasi-bencana-kekeringan. 
28

 “Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif - Digital Library UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung,” diakses 4 Februari 2021, http://digilib.uinsgd.ac.id/3475/. 



27 
 

 
 

perilaku yang ditentukan
29

. Pada metode deskriptif kualitatif ini, peneliti 

mencoba untuk memberikan masalah sosial yang ada di masyarakat. 

Bentuk tata letak desain penelitian yang digunakan dalam studi ini 

adalah melihat studi kasus. Pengertian dari studi kasus adalah suatu rangkaian 

kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci dan luas kira-kira suatu 

perangkat lunak, peristiwa, dan hiburan, baik pada derajat laki-laki atau 

perempuan, kumpulan manusia, instansi, atau perusahaan. untuk mendapatkan 

informasi mendalam tentang acara tersebut. Biasanya, kegiatan yang dipilih, 

yang selanjutnya disebut kejadian, adalah peristiwa yang nyata, yang sedang 

berlangsung, bukan lagi sesuatu yang telah terjadi
30

. Artinya, penelitian 

difokuskan pada masalah atau fenomena sosial yang ada di masyarakat, 

kemudian dilakukan observasi dan penelitian lebih lanjut. 

2. Subjek dan objek penelitian 

a. Subjek penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, subjek penelitian 

adalah warga masyarakat yang berada di Kalurahan Jerukwudel yang telah 

menderita dan mengalami bencana alam kekeringan dan memiliki 

penampungan air hujan. Teknik yang digunakan peneliti dalam 

menentukan kriteria topik penelitian adalah dengan menggunakan 
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pendekatan simple random sampling, yang dalam pendekatan ini 

dikatakan sederhana karena pengambilan sampel kontributor dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi
31

. Adapun beberapa kriteria yang akan dijadikan mejadi subjek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 Masyarakat yang tinggal di Kalurahan Jerukwudel, Kabupaten 

Gunungkidul; 

 Masyarakat yang tinggal di Kalurahan Jerukwudel, Kabupaten 

Gunungkidul yang pernah terdampak akibat dari bencana alam 

kekeringan; 

 Masyarakat yang terdampak dari bencana alam kekeringan di 

Kalurahan Jerukwudel, Kabupaten Gunungkidul yang telah 

memiliki salah satu dari alat pemanen hujan. 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian, adalah pokok pembahasan yang hendak diteliti untuk 

mendapatkan data secara lebih terarah. Objek yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sistem pemanenan air hujan di Kalurahan 

Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. 

3. Sumber data 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer,  yaitu sumber data yang diperoleh melalui 

pengumpulan langsung oleh penelitinya
32

. Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

tinggal di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten 

Gunungkidul dan pernah terdampak dari adanya bencana alam 

kekeringan dan memiliki tempat penampungan air permanen. 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai sumber penunjang dari sumber 

pertama yang dapat berupa buku referensi maupun dalam bentuk 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian yang 

diteliti
33

. Tema penelitian yang dimaksudkan adalah tentang sistem 

pemanenan air hujan sebagai salah satu upaya penanggulangan 

bencana alam kekeringan. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam melakukan suatu penelitian, tahapan pengumpulan data 

merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran penting dalam 

mendapatkan suatu data untuk dijadikan bahan dalam penelitian. Menurut 

Sugiyono, teknik dalam mengumpulkan data suatu penelitian merupakan 
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salah satu tahapan yang bisa dikatakan paling strategis ketika melaksanakan 

suatu penelitian, sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan inti dari suatu 

penelitian adalah menemukan dan mendapatkan data. Dalam suatu penelitian 

kualitatif, pengumpulan suatu data dilakukan pada suatu kondisi yang 

alamiah dan sumber data yang primer. Dalam suatu penelitian, teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan 

dokumentasi
34

. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti 

menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi memiliki definisi berupa pencatatan dan pengamatan 

yang sistematis pada unsur-unsur yang terdapat dalam suatu objek 

penelitian
35

.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

non partisipan, yaitu seorang observer tidak ikut serta mengambil 

bagian kehidupan dari orang/masyarakat yang diobservasi.. 

Peneliti hadir di lokais penelitian (Kalurahan Jerukwudel) akan 

tetapi hanya sebatas mengamati dan melakukan pencatatan secara 

sistematis terhadap informasi yang dapat diperoleh. 

b. Wawancara 
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Wawancara merupakan suatu metode dalam mengumpulkan 

dan mencari suatu fakta melalui teknik tanya jawab lisan yang 

berlangsung dalam satu arah, artinya pertanyaan berasal dari 

pewawancara dan respon jawaban diberikan dengan menggunakan 

orang yang diwawancarai
36

. 

Dalam melaksanakan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti 

menggunakan jenis wawancara purposive smpling dimana peneliti 

mewawancarai sesuai dengan target yang akan peneliti wawancarai 

seperti pihak Kalurahan Jerukwudel dan juga beberapa warga 

masyarakat Kalurahan Jerukwudel yang memiliki penampungan 

sisitem pemanenan air hujan. Peneliti sebelumnya telah 

mempersiapkan data-data pendukung dan juga data yang berakitan 

dengan pengembangan topik dari penelitian yang akan diajukan 

kepada responden dan juga bersifat fleksibel. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah salah satu strategi untuk 

mengumpulkan informasi penelitian dengan meninjau atau 

membedah catatan yang dibuat baik oleh subjek sendiri atau oleh 

orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan analis untuk mendapatkan gambaran dari perspektif 
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subjek melalui media yang disusun dan catatan berbeda yang 

disusun atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan
37

. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga 

peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berkaitan dengan 

penelitian seperti gambaran umum dari lokasi penelitian, catatan-

catatan, foto-foto dan lain  sebagainya. Metode dokumentasi ini 

dilakukan untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan 

sebelumnya melalui metode observasi dan wawancara. 

5. Metode analisa data 

Noeng Muhadjir mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan 

pengertian analisis data adalah suatu upaya guna mencari dan 

mengorganisasikan secara sistematis, mencatat hasil observasi, wawancara, 

dan penelitian lain untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang 

diteliti dan disajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan analisis dengan 

berusaha mencari makna
38

. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti seperti yang dikemukakan 

oleh Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
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data dan tahap akhir berupa penarikan kesimpulan
39

. Adapun langkah-

langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan upaya penyederhanaan yang 

dilakukan melalui pemilihan, pemusatan, dan keabsahan data 

awal menjadi informasi yang bermakna, sehingga 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam proses 

reduksi data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan memilih, memfokuskan, dan mengelompokkan 

kembali data dari hasil pengumpulan data awal pada objek 

lokasi penelitian. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang sering digunakan dalam data 

penelitian kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Penyajian 

data berupa kumpulan informasi yang disusun secara sistematis 

dan dapat lebih mudah dipahami. Setelah mendapatkan 

beberapa data dari lapangan, kemudian peneliti memilah dan 

menyeleksi kembali data mana yang perlu dipertahankan, dan 

juga data mana yang tidak perlu dipertahankan dan perlu 

dibuang. 

c. Penarikan kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan analisis data dengan melihat hasil reduksi data yang 

masih mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai. Data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan 

antara satu data dengan data lainnya untuk menarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 

Dalam penarikan kesimpulan perlu dilakukan 

pengecekan kembali agar menghasilkan struktur yang berkaitan 

dengan topik dalam penelitian. 

6. Teknik uji keabsahan data 

Pengujian keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk 

menyanggah tuduhan penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, juga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari body of knowledge dalam 

penelitian kualitatif
40

.  

Selain itu, pengecekan keabsahan data juga dapat berfungsi sebagai 

peningkatan derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah peneliti 

tulis. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, terdapat beberapa teknik 

dalam pengujian keabsahan data, antara lain sebagai berikut: 

a. Triangulasi 

                                                           
40

 Moleong dan J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2007). 



35 
 

 
 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan pada berbagai waktu
41

. 

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan peneliti 

adalah membandingkan hasil penelitian pada seorang informan 

dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian 

yaitu di Kalurahan Jerukwudel. Selain itu, peneliti juga 

membandingkan hasil penelitian dengan dokumen terkait 

sistem pemanenan hujan sebagai salah satu upaya mengatasi 

bencana alam kekeringan. 

b. Perpanjangan keikutsertaan pengamatan 

Perluasan partisipasi observasi berarti hubungan 

peneliti dengan sumber data akan semakin terjalin, lebih akrab, 

lebih terbuka, akan timbul rasa saling percaya, sehingga 

informasi yang diperoleh semakin lengkap. Partisipasi yang 

diperluas dalam pengamatan dapat meningkatkan 

kredibilitas/kepercayaan data penelitian. Dengan perluasan 

partisipasi dalam observasi, berarti peneliti kembali ke 
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lapangan, melakukan observasi kembali, melakukan 

wawancara kembali dengan sumber data yang ditemukan dan 

sumber data yang lebih baru. 

Perpanjangan partisipasi observasi juga bertujuan untuk 

menguji kredibilitas data penelitian yang difokuskan pada 

pengujian data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh 

setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada 

perubahan atau masih sama. Setelah dilakukan pengecekan 

kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan/benar dan berarti kredibel, maka 

perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

H. Sistematika pembahasan 

Untuk memudahkan mendapatkan gambaran terkait hasil penelitian, peneliti 

akan membagi penelitian ini menjadi empat bab yang saling berhubungan dan 

berkorelasi di setiap bab. 

Adapun pembagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I berupa pendahuluan yang memiliki isi latar belakakng, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. 
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BAB II berupa penjabaran terkait dengan gambaran secara umum mengenai 

lokasi penelitian yaitu di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten 

Gunungkidul, kemudian juga berisi tentang profil, sejarah, letak geografis, data 

kependudukan, data kewilayahan, dan struktur jabatan dari Kalurahan 

Jerukwudel. 

BAB III yang berisi pembahasan akan membahas tentang hasil dari penelitian 

dan pembahasan terhadap sistem pemanenan air hujan sebagai upaya alternative 

upaya penanggulangan bencana alam kekeringan, faktor-faktor penyebab 

kekeringan, Analisa dari sistem pemanenan air hujan, dan faktor yang dapat 

mendorong dan menghambat dalam jalannya sistem pemanenan air hujan 

tersebut. 

BAB IV yang berupa penutup memiliki isi berupa kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan itu sendiri memiliki arti berupa pernyataan singkat tentang hasil 

analisis deskripsi dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

pada bagian rumusan masalah. Sedangkan saran berisi komentar atau sanggahan 

yang bersifat positif dan konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan penelitian 

yang telah dilakukan
42

. 

                                                           
42

 “Apa Yang Dimaksud Dengan Kesimpulan Penelitian?,” Dictio Community, 9 Mei 2020, 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesimpulan-penelitian/132176. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan yang telah dituliskan diatas, terdapat beberapa poin 

kesimpulan yang dapat diambil dari isi penelitian diatas. Pada bab empat ini akan 

dibahas terkait dengan kesimpulan dari hasil penelitian diatas. Adapun rumusan 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem 

pemanenan air hujan sebagai alternatif upaya penanggulangan bencana alam 

kekeringan di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten 

Gunungkidul. Setelah mengetahui rumusan masalah dari penelitian dan juga 

pengambilan data lapangan penelitian, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pengaplikasian sistem pemanenan air hujan yang berada di 

Kalurahan Jerukwudel dapat mengatasi dan mengurangi secara signifikan 

terkait dengan dampak dari bencana alam kekeringan yang terjadi di 

wilayah Kalurahan Jerukwudel karena telah diterapkannya sistem 

pemanenan air hujan. 

2. Sistem pemanenan air hujan yang berada di wilayah Kalurahan 

Jerukwudel tergolong memiliki usia yang cukup lama. Pencetus sekaligus 

pelopor pertama kali menegnai sistem pemanenan air hujan di Kalurahan 

Jerukwudel berdasarkan hasil pengamatan dilapangan menunjukkan tidak 
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terdapat tokoh yang mempelopori didirikannya sistem pemanenan air 

hujan khususnya di Kalurahan Jerukwudel karena air merupakan 

kebutuhan primer bagi setiap manusia dan dismping hal tersebut, sejak 

zaman nenek moyang dahulu, para pendahulu memiliki naluri alamiah 

guna bagaimana caranya agar dapat menampung air dengan volume yang 

cukup banyak sehingga bisa digunakan untuk persediaan air dikemudian 

harinya. Volume ukuran bak penampungan air hujan yang berada di 

Kalurahan Jerukwudel memiliki ukuran yang beragam dan berbagai 

macam bentuknya. Dari ukuran bak penampungan air hujan yang berbeda 

dari satu rumah dengan rumah yang lain, terdapat juga perbedaan bentuk 

dari bak penampungan air hujan. Mayoritas bentuk bak penampungan air 

hujan yang berada di Kalurahan Jerukwudel adalah berbentuk 

silinder/tabung yang berdiri secara vertical ke atas. Dalam penggunaan 

dan pemanfaatan air hasil dari tangkapan pemanenan air hujan, pasti 

setiap bak penampungan memiliki perbedaan jangka waktu dalam 

pemanfaatan air hasil pemanenan air hujan tersebut. Adapun teknik yang 

digunakan oleh warga masyarakat yang berada di Kalurahan Jerukwudel 

merupakan teknik pemanenan air hujan secara aktif. 

3. Adapun nilai positif yang didapat dari pengimplementasian sistem 

pemanenan air hujan adalah air hujan dapat ditampung guna persediaan 

ketika musim kemarau tiba. Selain itu juga, pembelian air melalui tanki 

air/PDAM berkurang dalam setiap tahunnya. Kemudian nilai positif yang 
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lain yang diperoleh dari penerapan sistem pemanenan air hujan adalah 

berkurangnya warga yang menjual hewan ternak ketika musim kemarau. 

4. Sementara itu nilai negatif yang terdapat dalam sistem pemanenan air 

hujan adalah biaya perawatan yang cukup mahal, selain itu juga bak 

penampungan air hujan yang terletak dipermukaan tanah memakan ruang 

yang cukup besar, dan nilai negatif lainnya dari sistem pemanenan air 

hujan adalah terdapat tambahan waktu untuk menunggu pengendapan 

sisa partikel. 

B. Saran 

Dalam melakukan proses penelitan dan pengambilan data lapangan, peneliti 

dapat menemukan beberapa data-data pendukung sebagai penunjang dari 

penulisan skripsi ini. Selain menemukan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan sebagai masukan agar 

penerapan sistem pemanenan air hujan khususnya di wilayah Kalurahan 

Jerukwudel dapat lebih berjalan dengan maksimal. Adapun saran dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan pihak Kalurahan Jerukwudel 

agar lebih luas dalam mensosialisasikan terkait dengan penggunaan sistem 

pemanenan air hujan. 

2. Pemerintahan daerah yang dalam hal ini adalah pihak Kabupaten 

Gunungkidul mengalokasikan sebagian APBD untuk pemeliharaan dan 
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juga pembuatan prasarana sistem pemanenan air hujan agar bencana alam 

kekeringan tidak memberikan dampak ekstrim pada warga masyarakat 

khususnya di Kabupaten Gunungkidul. 

3. Pihak pemerintahan daerah juga sebaiknya mencari solusi aletrnatif agar 

masyarakat yang terdampak bencana alam kekeringan bisa semakin 

menurun. 
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