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RESILIENSI PADA REMAJA YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN 

BENCANA  

 

ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan dan terletak di Cincin Api Pasifik 

yang mana Indonesia merupakan wilayah yang beresiko mengalami berbagai 

macam bencana alam, diantaranya bencana banjir, tanah longsor dan gunung 

meletus. Bantaran kali, dataran tinggi dan lereng gunung berapi merupakan daerah 

yang merupakan rawan bencana banjir, tanah longsor dan gunung meletus. 

Bencana alam tentunya membawa kerugian dan penderitaan bagi korban, terutama 

remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resiliensi pada remaja 

yang tinggal di daerah rawan bencana, dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah 6 (orang remaja 2 orang tinggal 

di Kampung Sewu, 2 orang Gunung Kidul, dan 2 orang tinggal di Sleman). 

Penentuan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk 

resiliensi remaja yang tinggal di daerah bencana yaitu mampu menyesuaikan diri 

diberbagai situasi, tetap mengerjakan tugas sekolah pada saat terkena bencana, 

tetap menjaga kesehatan. Ada kekhasan bentuk resiliensi dari ke tiga jenis 

bencana yaitu di daerah banjir subjek mengetahui apa yang harus dilakukan ketika 

mendapat peringatan bahaya, namun di daerah tanah longsor dan gunung meletus 

subjek hanya mementingkan keselamatan jiwa. Faktor yang mempengaruhi 

resiliensi adalah karakteristik individu, pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, 

kelembagaan dan jenis bencana. 

Kata Kunci: daerah rawan bencana, remaja, resiliensi 

 

ABSTRACT 

 

 Indonesia is an archipelagic country and located in pacific ring fire which 

is at risk of various natural disaster including floods, landslides, and volcanoes. 

Natural disasters certainly bring the loss and suffering for victims, especially for 

adolescents. The purpose of this study was to find out how resilience in 

adolescents living in disaster areas. The participant were six subject, who were 

taken by purposive sampling technique, that is two subjects living in Kampung 

Sewu, two subject living in Gunung Kidul, two subject living in Sleman. Data 

analysis using content analysis. The result shows that all subject are able to adjust 

in every situation in disaster they faced. They can still do school task despite the 

disaster. They also keep themselves in order to study healthy when disaster 

comes. This study found there are uniqueness form resilience of three disaster. 
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Subject living in flood-prone areas, can prepare to evacuate at the time of warning 

because the floods come slowly, but in areas of lindslides and volcanoes erupting 

subjects are only concerned with the safety of life since the disaster come 

suddenly. Other factors that affecting resilience are individual characteristics, 

family influences, the environment, institutions and types of disaster.  

Keywords: adolescents, disaster prone areas, resilience 

 

1. PENDAHULUAN 

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. Bencana alam 

yang dapat terjadi secara alami dan buatan. Alami terjadi karena faktor alam, 

sedangkan buatan terjadi karena ulah manusia yang menambang batu secara 

berlebihan bisa berakibat longsor. Manusia biasa membuang sampah 

sembarangan dan mengekploitasi hasil bumi seperti penebangan liar dapat 

mengakibatkan banjir.  

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).  

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 
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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, bahkan 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. 

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. Pada 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). 

Hal ini dapat menyebabkan berbagai hal diantaranya kematian, rusaknya 

infrastruktur daerah, lumpuhnya kegiatan ekonomi dan dapat pula menimbulkan 

traumatis pada korban. Tidak hanya orang tua, orang dewasa, anak-anak bahkan 

remaja juga bisa menjadi korban. Bencana alam yang pernah dialami oleh 

seseorang diterima sebagai stimulus yang memberikan pengalaman dan dapat 

mempengaruhi kesiapan individu itu sendiri, apalagi untuk usia remaja yang 

masih dalam tahap mengenali jati diri dan kurang mampu dalam mengontrol 

emosi. Berdasarkan hasil penelitian Blanchard dan Bhoem (dalam Major, 1999) 

bahwa tersedianya informasi tentang bencana memberikan mereka kesiapan dan 

keyakinan untuk dapat mengendalikan informasi. Perilaku kesiapan ini juga 

didukung oleh kemampuan individu untuk bangkit kembali dari peristiwa trauma 

yang pernah terjadi, kemampuan ini yang disebut resiliensi.  

Menurut Masten (dalam Papalia dkk, 2009) resiliensi yaitu mereka yang 

bertahan dengan berbagai keadaan yang mungkin merusak orang lain. 

Kemampuan dimiliki seseorang untuk mempertahankan ketenangan dan 
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kemampuan mereka dibawah tantangan atau keadaan mengancam. Seseorang 

yang dapat bangkit kembali dari berbagai kejadian traumatik.  

Aspek-aspek ResiliensiMenurut Reivich dan Shatte (dalam Taufiq dkk, 2014) 

aspek resiliensi ada 7, yaitu : 

1. Regulasi Emosi (Emotion Regulaion) adalahkemampuan untuk tetap tenang 

di bawah tekanan. Orang yang resilien dapat mengontrol emosi, khususnya 

ketika berhadapan dengan kesulitan atau tantangan, tetap fokus pada tujuan.  

2. Pengendalian Impuls ( Impuls Control) adalah kemampuan mengendalikan 

keinginan, dorongan, kesukaran serta tekanan yang muncul dari dalam diri 

seseorang. Indivindu yang mampu mengontrol impulsivitasnya adalah 

individu yang mampu mencegah kesalahan pemikiran sehingga dapat 

memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang di hadapi. 

3. Analisis Kausal (Causal Analysis) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengidentifikasi penyebab masalah dalam akurat. Jika seorang tidak dapat 

mengidentifikasi penyebab masalah dengan akurat ia cenderung untuk 

mengulang kesalahan yang sama. Individu yang resilien akan mampu 

berfikir diluar kebiasaan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

dan solusi yang mungkin. 

4. Efikasi Diri (Self-Efficasy) adalah keyakinan pada kemampuan diri untuk 

menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Dengan efikasi diri 

tinggi, seseorang meyakini diri sendiri untuk mampu berhasil dan sukses 

serta memiliki komitmen dalam memecahkan masalah dan tidak akan 

menyera ketika menemukan bahwa strategi yang sedang digunakan itu tidak 

berhasil. 

5. Optimis (Realistic Optimism) adalah kemampuan untuk tetap positif tentang 

masa depan dan realisitis dalam merencanakan. Optimisme 

mengimplikasikan bahwa individu percaya bahwa ia dapat menangani 

masalah-masalah yang muncul di masa yang akan datang. 

6. Empati (Emphatic) adalah kemampuan untuk membaca perilaku orang lain 

dengan memahami tanda-tanda psikologis dan emosi serta membangun 
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relasi yang lebih baik. Individu yang resilien dapat membaca tanda-tanda 

non verbal orang lain seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh 

dan menentukan apas yang individu pikiran dan rasakan. 

7. Mencapai yang positif (Reaching Out) adalah kemampuan untuk 

meningkatkan aspek positif dari kehidupan dan berani mengambil 

kesempatan dan tantangan baru. Resiliensi tidak hanya penting untuk 

menghadapi pengalaman hidup yang negatif seperti mengatasi masalah 

berat atau pulih dari trauma tetapi juga memperkaya hidup, memperdalam 

hubungan dan mencari pengalaman baru.    

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi menurut Patilima (2015), yaitu: 

1. Karakteristik individu yaitu seorang individu tergambar secara utuh pada 

karakteristik dirinya yang berperan dalam menentukan batas kehidupan dan 

gagasan. Sifat individu yang meningkatkan resiliensi adalah individu yang 

memiliki hubungan baik dengan sesama, humoris, kemampuan menilai 

orang, independen, mampu mengontrol diri, optimis, fleksibel, mempunyai 

keingintahuan yang tinggi, kepercayaan diri, tekun dan kreatif. 

2. Pengaruh Keluarga yaitu keluarga memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan individu. Peran keluarga dalam membangun resiliensi anak 

adalah faktor pelindung yang membetengi sumber daya anak dan 

mendorong resiliensi individu. 

3. Lingkungan Sekitar yaitu efek dari lingkungan dianggap sangat 

berpengaruh, terutama terkait dengan kemiskinan, kejahatan, dan kekerasan. 

Salah satu contohnya ialah individu yang tumbuh dilingkungan keluarga 

berpenghasilan rendah, menghadapi risiko masalah perilaku, seperti perilaku 

agresif dan ketidakmampuan akademik. 

4. Kelembagaanmemberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu. 

Lingkungan sekolah secara umum adalah pembentuk yang kuat dalam 

perkembangan potensi individu. Pendidikan dan sekolah dapat memainkan 

peran khusus dengan memberikan dukungan emosional dalam berbagai 

cara, termasuk memahami perasaan anak.  
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Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: Bagaimanakah resiliensi pada remaja yang tinggal didaerah rawan 

bencana? 

2. METODE PENELITIAN  

Subjek penelitian ini adalah remaja yang tinggal di daerah rawan bencana 

sejumlah 6 orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu 

remaja usia 14 sampai 17 tahun dan tinggal di daerah rawan bencana. dua subjek 

tinggal di Kampung Sewu, dua subjek tinggal di Sleman dan dua subjek tinggal di 

Gunung Kidul. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi 

terstruktur.  

Tabel 1. Identitas informan penelitian 

Subjek  Usia Pendidikan Status Tinggal Jenis kelamin 

AK 14 tahun SMP Pelajar Gunung Kidul Perempuan 

DR 17 tahun SMA Pelajar Gunung Kidul Laki-laki 

AR 16 tahun SMA Pelajar Sleman Perempuan 

AT 16 tahun SMK Pelajar Sleman Laki-laki 

MA 17 tahun SMA pelajar Solo Perempuan 

BT 15 tahun SMP Pelajar Solo Laki-laki 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk resiliensi pada 

remaja yang tinggal didaerah rawan bencana dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi resiliensi pada remaja yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di 3 daerah yang memiliki jenis bencana 

yang berbeda, yaitu bencana banjir di Solo, bencana tanah longsor di Gunung 

Kidul, dan gunung meletus di Sleman. 
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Hasil wawancara pada remaja yang tinggal di daerah rawan banjir yaitu 

ketika banjir datang kedua subjek paham dan mengerti hal yang pertama 

dilakukan pada saat banjir datang.Hal itu ditunjukkan dengan membereskan 

barang-barang dan menaruhnya di tempat yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ana Setyowati (2010) yang menyatakan resiliensi adalah kemampuan 

yang dimiliki individu dalam mengatasi tantangan/ kesulitan dalam hidupnya serta 

kesehatan dan energi yang baik sehingga individu dapat melanjutkan hidup 

dengan sejahtera.  

Bentuk resiliensi pada remaja yang tinggal di daerah rawan bencana longsor, 

yaitu kedua subjek merasa khawatir karena getaran dan suara  runtuhnya tanah 

yang begitu  keras dan segera bergegas melarikan diri, namun setelah bencana 

terjadi subjek tetap tinggal di daerah tersebut. Selain itu menurut warga sekitar, 

penyebab longsor adalah ulah manusia, walaupun demikian subjek tetap 

berhubungan baik dengan pelaku, subjek juga memaafkan dan merasa kasian 

terhadap korban yang merupakan keluarga pelaku. Setelah kejadian longsor 

menjadikan subjek lebih waspada dan berhati-hati ketika musim penghujan tiba. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan dan Pratitis (2015) yang menyatakan 

resliensi merupakan keberhasilan individu dalam menyesuaikan diri terhadap 

tekanan yang terjadi, hal ini menggambarkan kapasitas diri untuk membangun 

hasil positif dalam peristiwa yang menekan individu.  

Bentuk resiliensi pada remaja yang tinggal di daerah rawan bencana letusan 

gunung berapi, kedua subjek saat mendengar gemuruh langsung lari tidak 

membawa barang-barang hal ini sempat membuat subjek terpisah dari orang tua. 

Subjek membutuhkan waktu ± 2 tahun untuk melupakan ketakutan dan 

membutuhkan konseling untuk mengurangi rasa takut yang dialami. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Flannery (dalam Hensley, 2009) menggambarkan trauma 

sebagai ketakutan ketika individu berhadapan dengan kejadian tiba-tiba, tidak 

diharapkan, secara potensial mengancam kehidupan sehingga tidak bisa dikontrol 

dan individu tidak dapat berespon efektif sebagaimana mestinya.  
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Bencana gunung meletus membuat subjek merasa sedih karena banyak 

saudara yang tidak selamat, subjek mampu mengatasi masalah yang muncul 

ketika di pengungsian. Subjek mampu melakukan aktivitas seperti biasa 

dirumahnya setelah 2 tahun di pengungsian dan kembali bersemangat dalam 

mencapai cita-cita begitupun yang dialami oleh subjek yang tinggal didaerah 

banjir. Ketika berada di tempat pengungsian kedua subjek lebih merasakan 

kekeluargaan antar korban dan saling membantu satu sama lain, karena banjir 

datang setiap tahun kedua subjek dapat mengatasi masalah yang timbul. Banjir 

yang datang tidak menyurutkan semangat subjek dalam menggapai cita-cita, hal 

ini sesuai dengan aspek yang ada pada resiliensi menurut Reivich dan Shatte 

(dalam Taufiq dkk, 2014) yang pertama analisis sebab-akibat. Analisis sebab-

akibat merupakan kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi penyebab 

masalah dengan akurat. Empati merupakan kemampuan untuk membaca perilaku 

orang lain dengan memahami tanda-tanda psikologis dan emosi serta membangun 

relasi yang lebih baik, ketiga mencapai yang positif. Mencapai yang positif 

merupakan kemampuan mengatasi masalah berat atau pulih dari trauma tetapi 

juga memperkaya hidup.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi remaja yang tinggal didaerah 

rawan bencana yaitu karakteristik individu disini dapat dilihat dari kesiapan 

individu dalam menghadapi bencana. Pengaruh keluarga yaitu dukungan yang 

diberikan oleh keluarga yang dapat berupa menemani subjek saat subjek 

membutuhkan hal ini terlihat pada subjek yang tinggal di daerah rawan longsor. 

Lingkungan sekitar yang mana rasa saling memiliki dan saling membatu saat 

subjek membutuhkan bantuan, kelembagaan atau dapat dilihat dari dukungan 

sekolah ataupun pemerintah yang memberikan dukungan ketika subjek 

mengalami ketakutan ketika bencana datang ini terlihat pada subjek yang tinggal 

di daerah rawan banjir dan gunung meletus. Hal ini sesuai dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi resiliensi pada remaja menurut Patilima (2015)sifat individu 

yang meningkatkan resiliensi adalah individu yang memiliki hubungan baik 

dengan sesama, humoris, mampu mengontrol diri, optimis, fleksibel, mempunyai 
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keingintahuan yang tinggi, kepercayaan diri. Peran keluarga dalam membangun 

resiliensi anak adalah faktor pelindung yang membetengi sumber daya anak dan 

mendorong resiliensi individu. Pendidikan dan sekolah dapat memainkan peran 

khusus dengan memberikan dukungan emosional dalam berbagai cara, termasuk 

memahami perasaan anak yang mungkin sedang diliputi rasa marah, takut, 

bersalah, dan mendorong mereka untuk mengekspresikan diri, juga memahami 

masalah konsentrasi mereka.  

Selain faktor yang disebutkan juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

resiliensi yaitu jenis bencana, karena disini peneliti meneliti di tiga daerah 

bencana. Penelitian yang dilakukan di daerah rawan bencana banjir menunjukkan 

bahwa subjek mampu menyesuaikan diri sudah terbiasa dengan adanya banjir dan 

sudah mendapatkan peringatan untuk mempersiapkan apa yang harus dikemas. 

Penelitian yang dilakukan di daerah bencana longsor dan gunung meletus 

menunjukkan subjek membutuhkan waktu untuk menghilangkan rasa takut yang 

dialami, hal ini sesuai dengan dengan pendapat Flannery (dalam Hensley, 2009) 

menggambarkan trauma sebagai ketakutan ketika individu berhadapan dengan 

kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, secara potensial mengancam 

kehidupansehingga tidak bisa dikontrol dan individu tidak dapat berespon efektif 

sebagaimana mestinya. 

4. PENUTUP 

Bentuk resiliensi yang ditemui pada remaja yang tinggal di daerah rawan 

bencana yaitu mampu menyesuaikan diri diberbagai situasi yang merupakan 

bentuk perilaku dari aspek pengendalian impuls.Tetap mengerjakan tugas sekolah 

pada saat terkena bencana yang merupakan bentuk perilaku dari aspek mencapai 

yang positif.Menjaga kesehatan fisik, memiliki rasa kekeluargaan dengan sesama 

pengungsin yang merupakan bentuk perilaku dari aspek empati. Memiliki cita-cita 

dan berusaha mencapai yang merupakan bentuk perilaku dari aspek optimis dan 

efikasi diri. Adapun yang membedakan bentuk resiliensi dari ke tiga jenis bencana 

yaitu di daerah banjir subjek mengetahui apa yang harus dilakukan ketika 
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mendapat peringatan bahaya yang merupakan bentuk perilaku dari aspek analisis 

kausal, namun di daerah tanah longsor dan gunung meletus subjek hanya 

mementingkan keselamatan jiwa dan merasa panik yang merupakan bentuk 

perilaku dari aspek regulasi emosi.  

Pemerintah diharap memberikan bantuan secara moril dan meteril yang 

mendatangkan psikolog untuk memberikan konseling terhadap korban dan 

bantuan yang berupa sandang, pangan, papan. Untuk peneliti selanjutnya diharap 

dapat lebih mendalam ketika menggali informasi. Wawancara bisa dilakukan 

beberapa waktu setelah terjadi bencana agar informan dapat memberikan data 

yang lebih kaya dan mendalam. 

 

  

Untuk remaja yang tinggal di daerah rawan bencana tetap menjaga resiliensi 

yang dimiliki dengan cara mempelajari karakteristik bencana di daerah sekitar, 

sehingga paham apa yang harus dilakukan saat bencana,dan setelahnya, 

mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan orang lain, bertanya untuk hal-

hal yang perlu diketahui tentang bencana, memberi motivasi diri agar 

bersemangat dalam menjalani kehidupan, mendekatkan diri pada Tuhan. Orang 

tua mendampingi atau memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh subjek, serta 

memberi pengetahuan evkuasi ketika bencana datang. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi resiliensi pada 

remaja yang tinggal di daerah rawan bencana yaitu karakteristik individu, 

pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, kelembagaan dan jenis bencana. Faktor 

yang menonjol di daerah rawan bencana banjir yaitu faktor lingkungan sekitar dan 

karakteristik individu, yang menonjol di daerah rawan tanah longsor yaitu 

dukungan keluarga, dan yang menonjol di daerah rawan bencana gunung meletus 

adalah kelembagaan yang meliputi sekolah dan pemerintah. 
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