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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Setiap

orang memiliki harapan-harapan yang ingin dicapai guna memenuhi kepuasan

dalam kehidupannya. Kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup merupakan bagian

dari konsep kesejahteraan subjektif yang mencakup aspek afektif dan kognitif

manusia (Ningsih, 2013). Kesejahteraan subjektif atau subjective well-being

merupakan salah satu kajian dalam psikologi positif, didefinisikan sebagai suatu

fenomena yang meliputi evaluasi kognitif dan emosional individu terhadap

kehidupan mereka, seperti apa yang disebut orang awam sebagai kebahagiaan,

ketentraman, berfungsi penuh, dan kepuasan hidup (Diener dalam Utami, 2009).

Menurut Park (Nisfianor, Rostiana & Puspasari, 2004) subjective well-being

atau kebahagiaan (happiness) sudah sejak lama dianggap sebagai komponen inti

dari hidup yang baik (good of life). Diener (2000) menambahkan bahwa individu

dengan level subjective well-being yang tinggi, pada umumnya memiliki

sejumlah kualitas hidup yang mengagumkan. Individu ini akan lebih mampu

mengontrol emosinya dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup dengan

lebih baik. Sedangkan untuk hal yang sebaliknya Myers & Diener (1995) individu

dengan subjective well-being yang rendah, memandang rendah hidupnya dan

menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal yang tidak menyenangkan dan

oleh sebab itu timbul emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi

dan kemarahan.
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Memiliki tempat tinggal yang nyaman tanpa ancaman bencana merupakan

salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Yusuf

(2004) bahwa tinggal di daerah rawan bencana merupakan salah satu faktor

pemicu stres bagi seseorang karena menimbulakn perasaan cemas jika terjadi

bencana dengan tiba-tiba yang dapat mengancam jiwa.

Salah satu daerah rawan bencana di Indonesia adalah desa Balerante. Desa

Balerante merupakan salah satu desa di Kabupaten Klaten yang secara

administratif berada di Provinsi Jawa Tengah. Desa Balerante terletak pada posisi

110.27.48 BT, 7.35.21 LS, DPL dengan ketinggian kurang lebih 1.050 M diatas

permukaan laut dan luas desa tersebut + 831.1230 ha (Siteman, 2013). Desa ini

terletak di lereng Gunung Merapi. Letak Desa Balerante yang berada di ujung

Kecamatan Kemalang yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Sleman

Provinsi DIY. Dusun Gondang dan dusun Balerante yang merupakan wilayah

teratas hanya berjarak 4 KM dari Puncak Merapi, sedangkan kantor desa berjarak

8-9 KM dari Puncak Merapi. Desa Balerante merupakan salah satu desa di Klaten

yang masuk Kawasan Resiko Bencana III (KRB III) gunung Merapi (Mahendra,

2014). Menurut Sudibyakto (2011) KRB III merupakan zone larangan untuk

dihuni tetap sebagai pemukiman. Dalam penelitian Susilo dan Rudiarto (2014)

menyebutkan bahwa desa Balerante merupakan salah satu desa yang masuk pada

kategori tinggi terkena dampak erupsi yaitu daerah yang mengalami kerusakan

paling parah karena dekat dengan puncak Merapi serta memiliki kelerengan yang

curam.
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Hasil riset Andayani (2011) mengenai erupsi gunung Merapi yang terjadi dari

bulan Oktober sampai November 2010 telah banyak menelan korban dan

kerusakan. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan untuk

mengembalikan semua aspek yang terkena dampak erupsi gunung Merapi, upaya

ini mencakup sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, perekonomian dan lintas

sektor.

Kegiatan gunung Merapi juga dapat menimbulkan berbagai keuntungan

maupun kerugian. Menurut Kuswijayanti (Rijanta, Hizbaron & Baiquni, 2014)

keuntungan yang dapat dirasakan yaitu wilayah di sekitar gunung Merapi

merupakan potensi lahan pertanian yang subur, kaya akan bahan bangunan dan air

yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang bermukim di sekitarnya. Namun

demikian, kegiatan gunung Merapi juga tidak sedikit menimbulkan berbagai

bencana bagi penduduk terutama yang lokasi permukimannya sangat dekat

dengan puncak gunung Merapi dan di sepanjang aliran sungai tempat

mengendapnya lahar dari gunung Merapi. Permukiman yang sangat dekat dengan

puncak Merapi akan sangat rawan terhadap ancaman bahaya awan panas,

sedangkan untuk permukiman yang dekat dengan aliran sungai akan rawan

terhadap ancaman bencana lahar dingin. Wacana (2011) mengemukakan bahwa

masyarakat menggantungkan kehidupan mereka pada apa yang disediakan oleh

Merapi. Mereka hidup berdampingan dengan risiko tinggi dari ancaman bahaya

Merapi dan hidup dari sumberdaya alam yang tersedia, seperti air, pasir, batu,

rumput, dan kayu dari hutan. Meskipun tingkat risiko bencana yang dimiliki oleh

gunung api Merapi sangat tinggi, baik yang disebabkan oleh aktivitas bahaya
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utama, seperti erupsi atau awan panas, maupun bahaya collateral yang muncul

setelahnya, lingkungan sekitar gunung api ini tetap menjadi pilihan bagi

masyarakatnya. Rijanta, dkk (2014) menyatakan bahwa masyarakat memilih

untuk tetap tinggal di tempat tersebut karena hubungan virtual yang telah terjalin

diantara mereka sebagai manusia dan pemanfaat, serta alam diwakili oleh

gunungapi Merapi, tingkat kesuburan tanah sehingga sulit meninggalkan tanah

kelahiran. Sudibyakto (2011) menambahkan bahwa faktor kepercayaan lokal,

datangnya bahaya Merapi yang tidak tiba-tiba (biasanya diawali dengan tanda-

tanda alamiah), dan sumber hidup yang merasa kecukupan merupakan faktor yang

mempengaruhi persepsi penduduk lereng Merapi dalam mensikapi bahaya gunung

Merapi.

Lingkungan sangat mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia,

karena dalam kehidupannya manusia selalu berinteraksi dan tergantung dengan

lingkungan. Keadaan lingkungan yang kondusif akan membuat manusia nyaman.

Namun, lingkungan terkadang memberikan efek negatif atau tekanan pada

manusia yang dapat menyebabkan stres. Dalam hal tersebut individu akan

beradaptasi terhadap stres dan belajar demi keuntungannya. Walaupun demikian

stres yang berlebihan akan mempengaruhi kualitas hidup. Sarafino (Smet, 1994)

mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara

individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-

tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis,

psikologis, dan sosial dari seseorang. Sutherland & Cooper (Smet, 1994)

menambahkan, bahwa keadaan stres merupakan ketidakseimbangan antara



5

tuntutan yang dirasakan dengan kemampuan yang dirasakan untuk menemukan

tuntutan tersebut. Pada hal ini proses yang mengikuti adalah proses coping serta

konsekuensi dari penerapan strategi koping. Salah satu penyebab stres lingkungan

adalah bencana alam. Bahkan Feldman (2012) mengemukakan bahwa kejadian

bencana merupakan stresor kuat yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya akan

mempengaruhi banyak orang sekaligus, kejadian bencana tersebut misalnya

bencana alam.

Menurut Sukandarrumidi (2014) bencana alam merupakan peristiwa dramatis

yang disebabkan oleh kejadian alam dan ulah manusia. Bencana alam yang

melanda suatu daerah dapat mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pola

hidup masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, bencana alam mampu menghancurkan

harapan hidup anggota masyarakat. Apabila terjadi bencana, manusia hanya

mampu menghindar atau melakukan mitigasi saja. Manusia tidak mampu

menghentikan dampak yang ditimbulkan dalam waktu yang sangat singkat, tanpa

kebersamaan manusia. Menurut Lazarus (1984), ketika individu berhadapan

dengan lingkungan yang baru atau berubah mereka melakukan proses penilaian

awal (primary appraisal) untuk menentukan arti dari kejadian tersebut. Kejadian-

kejadian tersebut dapat dirasakan sebagai hal yang positif, netral, atau negatif.

Setelah penilaian awal dilakukan, penilaian sekunder akan muncul. Penilaian

sekunder (secondary appraisal) adalah pengukuran terhadap kemampuan coping

dan sumber-sumbernya, serta apakah individu  bisa atau tidak menghadapi

kerusakan, ancaman, dan tantangan terhadap kejadian. Hans Seyle (Smet, 1994),

menambahkan bahwa ketika organisme berhadapan dengan stressor, individu
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tersebut akan terdorong untuk melakukan tindakan. Salah satu tindakan tersebut

adalah coping. Lazarus & Folkman (1984) mendefinisikan coping sebagai suatu

proses dimana individu mencoba untuk jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan

(baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari

lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam

menghadapi situasi stressful.

Kondisi tempat tinggal yang rawan bencana membuat masyarakat di daerah

tersebut akan merasa cemas dengan datangnya bencana yang tiba-tiba. Hal

tersebut seperti yang dinyatakan oleh AS (salah satu warga desa Balerante) pada

wawancara awal dengan peneliti tanggal 10 Februari 2015, subjek mengatakan

bahwa subjek merasa was-was jika berada di rumah apalagi jika terjadi hujan

lebat melanda desa Balerante, subjek tidak bisa membedakan getaran tanah akibat

erupsi atau getaran akibat hujan. Dari hal tersebut subjek merasa takut jika tiba-

tiba erupsi akan terjadi. Meskipun demikian, subjek merasa sudah bahagia dan

puas dengan kehidupan sekarang karena subjek memiliki anak-anak yang selalu

patuh kepada orang tua dan suami subjek yang memiliki pekerjaan sebagai

perangkat desa sehingga suami subjek tidak harus bekerja sebagai penambang

pasir atau petani sebagaimana profesi kebanyakan penduduk setempat.Selain itu,

menurut JN (salah satu warga Balerante) pada wawancara yang dilakukan pada

tanggal 4 Maret 2015, mengatakan bahwa gunung Merapi seringkali mengalami

erupsi kecil-kecilan semenjak kejadian erupsi 2010 sehingga subjek merasa takut

dan was-was.
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Berdasarkan uraian di atas, didapatkan data bahwa tinggal di daerah rawan

bencana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang stres. Yusuf

(2004) menyatakan tinggal di kawasan rawan bencana merupakan salah satu

faktor pemicu stres bagi seseorang, karena hal tersebut menimbulkan perasaan

cemas dengan datangnya bahaya bencana yang tidak bisa diprediksi. Meskipun

demikian, penduduk Balerante berusaha untuk tetap bertahan hidup berdampingan

dengan bahaya Merapi. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan

adanya kepercayaan lokal bahwa tempat mereka akan tetap aman membuat

mereka tetap memutuskan untuk menetap di desa tersebut meskipun erupsi

Merapi tahun 2010 (Juwono, 2010) meluluhlantakan desa mereka dan risiko

bencana erupsi merapi mengintai mereka. Terlepas dari hal itu, stres lingkungan

yang dialami penduduk daerah rawan bencana menimbulkan berbagai afek negatif

yang menurunkan tingkat kebahagiaan dan kepuasaan hidup mereka, seperti yang

dinyatakan Carr (2004) bahwa individu yang telah mencapai subjective well-being

akan merasakan kepuasan hidup yang tinggi, afek positif yang tinggi dan afek

negatif yang rendah. Sehingga coping stress yang dilakukan dalam menghadapi

kondisi tersebut memiliki kontribusi terhadap pencapaian subjective well-being

penduduk setempat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui

“apakah ada hubungan antara coping stress dan subjective well-being pada

penduduk desa Balerante, Kemalang, Klaten”. Mengacu pada rumusan masalah

tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian “Hubungan Antara Coping

Stress dan Subjective Well-Being pada Penduduk Desa Balerante, Kemalang,

Klaten”.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Hubungan antara coping stress dengan subjective well-being pada penduduk

desa Balerante, Kemalang, Klaten.

2. Tingkat subjective well-being dan coping stress pada pada penduduk desa

Balerante, Kemalang, Klaten.

3. Peran atau sumbangan coping stress dan subjective well-being pada penduduk

desa Balerante, Kemalang, Klaten.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

pengetahuan mengenai coping stress dan subjective well-being pada ilmu

psikologi, khususnya psikologi klinis dan psikologi lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas Psikologi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan yang

berkaitan dengan coping stress dan subjective well-being masyarakat yang

tinggal di daerah rawan bencana.

b. Bagi Informan

Penelitan ini diharapkan dapat membantu informan dalam

mengelola stres dan memilih jenis coping stress yang tepat dalam

menghadapi stres yang dihadapi.
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c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan informasi mengenai kondisi

gambaran kesejahteraan subjektif pada masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana dan diharapkan memberikan bantuaan material maupun

non-material kepada masyarakat setempat.

d. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk

melakukan penelitian yang sejenis.


