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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan dan terletak di Cincin Api 

Pasifik yang mana indonesia merupakan wilayah dengan banyak aktivitas 

tektonik. Indonesia juga harus terus menghadapi berbagai resiko bencana 

alam yang meliputi tsunami, gempa bumi tektonik maupun vulkanik, 

banjir. Hal ini dapat menyebabkan berbagai hal diantaranya kematian, 

rusaknya infrastruktur daerah, lumpuhnya kegiatan ekonomi dan dapat 

pula menimbulkan traumatis pada korban.  

Badan Penanggulangan Bencana Surakarta mewaspadai kemungkinan 

datangnya banjir karena terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik 

pusat rawan banjir. Sebagian daerah tersebut memang berdekatan dengan 

sungai, sehingga apabila sungai meluap maka luapan akan sampai pada 

pemukiman warga, hal ini terjadi pada musim penghujan dengan intensitas 

curah hujan yang tinggi, dampak dari bencana banjir sendiri sangat 

beragam kerusakan rumah dan hilangnya barang-barang rumah tangga, 

menurunnya kesehatan karena tidak tersedianya air bersih di pengungsian, 

banjir yang terjadi berhari-hari mengakibatkan pelajar tidak dapat 

berangkat sekolah sehingga tertinggal banyak pelajaran dan membuat 

prestasi menurun  (Zamani, 2016).  
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Tidak hanya banjir gunung meletus merupakan bencana yang sulit 

untuk diprediksi, gunung merapi yang meletus pada tahun 2010 silam 

menyisakan kepiluan yang mendalam bagi korban nya yang tak hanya 

orang tua melainkan remaja, mereka mengungsi selama lebih dari 2 tahun, 

banyak korban jiwa akibat letusan yang dasyat. Masyarakat harus 

menyesuaikan diri ketika harus tinggal di pengungsian dengan tempat 

yang minim, bahan makanan yang harus berbagi dengan pengungsi lain, 

toilet yang seadanya dan untuk anak-anak harus bersekolah di tenda-tenda 

pengungsian yang jauh dari kata layak (Wibowo, 2010). 

Pada tahun 2017 terjadi bencana tanah longsor yang terjadi di 

gunung kidul Longsor terjadi di kecamatan Ngawen, Gunung Kidul. 

Longsoran yang berupa batu-batu besar menimpa salah satu rumah warga 

yang saat kejadian ada sepasang suami istri yang menjadi korban. Dalam 

proses evakuasi warga di sekitar kejadian di intruksikan untuk mengungsi 

dibalai desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut 

warga setempat longsor terjadi karena adanya kegiatan tambang batu 

kapur yang dilakukan di area longsor, warga berharap setelah kejadian ini 

tidak lagi dilakukan kegiatan pertambangan (Permana, 2017). 

Bencana alam yang terjadi tidak hanya membuat korban 

kehilangan tempat tinggal, tak sedikit yang kehilangan anggota keluarga, 

dan kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Sehingga menimbulkan 

dampak traumatik bagi korban bencana. Selain itu di tempat pengungsian 
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yang serba terbatas membuat para pengungsi mengalami kondisi tertekan 

dan depresi (Priyambodo, 2010).  

Korban bencana juga tak hanya orang dewasa atau orang tua 

melainkan remaja, berbagai reaksi anak terhadap kejadian traumatik 

seperti itu bervariasi sesuai dengan usianya. Misal pada anak usia 12 

sampai dengan 17 tahun maka reaksi yang timbul meliputi kilas balik, 

mimpi buruk, tidak menunjukkan emosi, bingung, menghindari berbagai 

hal yang mengingatkan pada kejadian traumatik, khayalan membalas 

dendam, menarik diri, mengasingkan diri, penyalahgunaan zat, masalah 

dengan teman-teman sebaya, perilaku antisosial, keluhan fisik, 

menghindari sekolah, prestasi akademik menurun, gangguan tidur, depresi, 

pikiran untuk bunuh diri (Papalia & Feldman, 2009). Menurut Masten 

(dalam Papalia dkk, 2009) mereka yang bertahan dengan berbagai keadaan 

yang mungkin merusak orang lain, yang mempertahankan ketenangan dan 

kemampuan mereka dibawah tantangan atau keadaan mengancam atau 

yang dapat bangkit kembali dari berbagai kejadian traumatik. Mereka 

sekedar mengelola, walaupun dalam keadaan buruk, untuk memperoleh  

kekuatan dari sistem dan sumber daya dasar yang mendukung 

perkembangan positif pada anak-anak normal. 

Hasil wawancara yang di lakukan pada remaja berinisial HP 

berusia ±13 tahun dan SL berusia ±15 tahun, yang tinggal didaerah yang 

rawan akan bencana banjir, ia mengungkapkan bahwa ketika banjir ia 

merasa sedih karena tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari selain itu 
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ia juga merasa was-was apabila banjir yang terjadi semakin tinggi. Subjek 

juga merasa takut apabila banjir akan terjadi lagi, sehingga pada saat 

musim hujan subjek lebih waspada apalagi ketika hujan deras terjadi 

berhari-hari maka ketika malam hari subjek berjaga-jaga, karena rumah 

subjek memiliki dua lantai, sehingga apabila hujan mulai deras dan terjadi 

berhari-hari maka subjek membantu untuk mengamankan barang-barang 

yang ada dirumahnya.  

Hasil wawancara yang dilakukan di daerah rawan longsor oleh 

seorang informan berinisial KR usia ± 17 tahun, ketika subjek mendengar 

suara runtuhan informan merasa takut dan kaget, dan seketika langsung 

berlari untuk mengamankan diri, setelah kejadian subjek merasa takut 

ketika beraktivitas di dalam rumah dan harus di temani oleh orang tua. 

Wawancara juga dilakukan di daerah rawan bencana gunung meletus yang 

informannya adalah TIMSAR ketika bencana terjadi orang-orang merasa 

panik dan langsung lari untuk menyelamatkan diri tanpa memikirkan 

barang-barang yang berada di rumah.  

Berdasarkan hasil penelitian Blanchard dan Bhoem (dalam Major, 

1999) bahwa tersedianya informasi tentang gempa bumi memberikan 

mereka kesiapan dan keyakinan untuk dapat mengendalikan informasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Rachmat Taufiq, Eka Susanty, Dyah, Elin 

Nurlina (2014) bahwa secara umum resiliensi yang dimiliki oleh anak-

anak pasca bencana banjir di desa Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 

memiliki kemampuan yang baik adalah impuls control, optimism, causal 
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analysis, sedangkan kemampuan yang tergolong rendah adalah regulasi 

emosi, empati, self efficacy, dan reaching out.Berdasarkan hasil penelitia 

(Salami, 2010) yang berjudul Moderating Effects of Resilience, Self-

Esteem and Social Support on Adolescents Reactions to Violence di 

dapatkan bahwa, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

paparan kekerasan dan dipengaruhi oleh tingkat resilien, harga diri dan 

dukungan sosial. Paparan Link kekerasan menjadi lemah untuk remaja 

memiliki ketahanan yang lebih tinggi; harga diri dan dukungan 

sosial.Berdasarkan hasil penelitian (Setyowati, 2010)dengan judul 

Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Resiliensi pada Siswa 

Penghuni Rumah Damai didapatkan bahwa ada hubungan  yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dan resiliensi. Semakin tingginya kecerdasan 

emosional, maka semakin tinggi resiliensnya. Dan sebaliknya, semakin 

rendah kecerdasan emosional, maka semakin rendah resiliensinya. 

Berdasarkan hasil penelitian (Setiawan, 2015) bahwa religiusitas  dan  

dukungan  sosial  secarabersama-sama berkorelasi sangat 

signifikandengan  resiliensi  korban  lumpur  lapindo. Secara  parsial  

religiusitas  berkorelasipositif  sangat  signifikan  dengan  

resiliensi.Selanjutnya  dukungan  sosial  denganresiliensi juga berkorelasi 

sangat signifikandengan  resiliensi  korban  lumpur  lapindo. Berdasarkan 

urian latar belakang yang telah dikemukaan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah resiliensi pada remaja 

yang tinggal di daerah rawan bencana?” 
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Untuk mengetahui resiliensi pada remaja yang tinggal di daerah rawan 

bencana. 

Manfaat Teoritis: 

Memperkaya referensi ilmiah mengenai resiliensi pada anak yang 

tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi peniliti selanjutnya terkait 

tema yang sama. 

Manfaat praktis: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang tua 

karena bisa mengetahui resiliensi pada anaknya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk remaja yang 

tinggal di daerah rawan bencana, yang nantinya dapat memberi 

pengetahuan dalam mengantisipasi dampak yang muncul. 

3. Memberikan manfaat bagi pemerintah kota Surakarta karena dengan 

memperoleh gambaran mengenai resiliensi pada anak yang tinggal di 

daerah rawan bencana yang pada akhirnya dapat dirancang suatu 

program atau pengembangan terkait dengan resiliensi pada anak-anak 

yang tinggal di daerah rawan bencana alam. 

  

B. Tujuan Penelitian 

C. Manfaat Penelitian 


