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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang berharap kehidupan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

namun seringkali harapan menjadi pupus karena terjadi peristiwa yang tak 

terduga. Erikson, dikutip oleh Papalia, Wendkos-Olds & Duskin-Fieldman, 1998 

(dalam Damayanti & Rostiana, 2003) mengungkapkan istilah non normative 

untuk kejadian yang datangnya tidak terduga dan tidak diharapkan. Salah satu 

kejadian non normative adalah gempa bumi, ataupun kecelakaan yang 

mengakibatkan kecacatan, sehingga anggota tubuh menjadi kehilangan fungsinya.  

Gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter yang terjadi dalam hitungan 

detik, tepatnya 59 detik, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.55 

mampu meluluhlantakkan wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Daerah 

terparah yang banyak memakan korban adalah wilayah Kabupaten Bantul di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten di Jawa Tengah, sedangkan 

daerah Kabupaten Klaten yang paling parah kerusakan infrastruktur dan korban 

meninggal dunia adalah Kecamatan Gantiwarno. Letak Kecamatan Gantiwarno 

tersebut berada di sebelah bagian selatan Kabupaten Klaten dan berjarak 10 km 

dari pusat Klaten (Republika, 28 Mei 2006). 

Bencana alam memang tidak bisa dihindari dan dapat menimpa setiap 

orang sebagai korbannya. Indonesia sebagai negara berkembang belum cukup 

mampu mendeteksi gejala bencana alam sehingga korbannya masih tetap banyak. 

Gempa bumi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah 
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masih menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat karena korbannya 

sangat banyak. Korban meninggal pada gempa bumi yang terjadi di DIY dan Jawa 

Tengah sebanyak 5.137 orang, yang terbagi 3.465 orang warga Propinsi DIY dan 

1.672 orang warga Propinsi Jawa Tengah (Kedaulatan Rakyat, 29 Mei 2006). 

Gempa tektonik yang mengguncang daerah Jawa Tengah dan DIY, 

terutama Kecamatan Gantiwarno, menyisakan trauma bagi warganya. Tidak 

hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi ada beberapa dari mereka yang kehilangan 

sanak saudaranya. Tak hanya itu saja, mereka juga mengalami luka fisik maupun 

psikisnya, namun ada satu hal penting yang selama ini kurang mendapatkan 

perhatian adalah realita bahwa bencana alam selain menimbulkan korban jiwa 

juga menyebabkan beberapa korban selamat menjadi difabel (cacat).  

Hasil survey menemukan data difabel akibat gempa bumi di beberapa 

kecamatan wilayah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: 112 orang di 

kecamatan Gantiwarno, 189 orang di kecamatan Prambanan, 32 orang di 

kecamatan Jogonalan, 73 orang di kecamatan Trucuk, dan 16 orang di kecamatan 

Cawas, sehingga totalnya sebanyak 1.146 difabel (dalam 

http://mitrawacanawrc.com/mod=publisher&op=viewarticle&cid=20&artid=1213

), sedangkan jumlah difabel akibat gempa bumi di Kabupaten Bantul diperkirakan 

mencapai 1.500 orang, 300 orang diantaranya termasuk kategori cacat permanen 

(http://www.suaramerdeka.com/harian/06/07/25/ked03.htm). 

Peneliti mendapatkan data dari kecamatan Gantiwarno yang 

menginformasikan bahwa jumlah korban gempa yang mengalami luka-luka secara 

fisik sebanyak 379 orang, yang diantaranya mengalami cacat fisik secara 

http://mitrawacanawrc.com/mod=publisher&op=viewarticle&cid=20&artid=1213
http://mitrawacanawrc.com/mod=publisher&op=viewarticle&cid=20&artid=1213
http://www.suaramerdeka.com/harian/06/07/25/ked03.htm
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sementara maupun permanen. Peneliti kemudian mencoba mencari informasi 

tentang data korban gempa yang menjadi difabel (mengalami kecacatan secara 

permanen). Peneliti mendatangi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Karinakas, di Gantiwarno, dimana lembaga tersebut mendata jumlah korban 

gempa yang menjadi difabel. Jumlah korban gempa yang mengalami kecacatan 

permanen tercatat ada ± 30 orang.  

Difabel adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya 

berbeda dengan orang lain pada umumnya. Ikraputra (dalam Damayanti & 

Rostiana, 2003) mengungkapkan kata ”cacat” secara tidak langsung menunjukkan 

suatu diskriminasi yang secara tidak disadari memengaruhi sikap masyarakat 

untuk membedakan perlakuan terhadap mereka. Istilah difabel berasal dari 

pengertian people with different ability. Istilah difabel sering digunakan untuk 

istilah kecacatan fisik, ataupun tunadaksa. Istilah baru tersebut diharapkan 

masyarakat dapat memahami adanya ”keragaman” dan menghargai ”tingkat” 

kemampuan antara orang yang satu dengan lainnya.  Difabel akibat gempa bumi 

ini  dapat disebabkan oleh tertimpanya bangunan yang roboh.  

Difabel yang lebih dikenal dengan istilah kecacatan, menurut Correa 

(dalam Damayanti & Rostiana, 2003) ada tiga faktor penyebab kecacatan fisik 

yaitu (a) penyimpangan bawaan; (b) penyakit, seperti polio, tuberkolosis tulang; 

(c) peristiwa lainnya seperti kecelakaan atau diamputasi karena suatu penyakit, 

dalam hal ini bencana gempa bumi tergolong dalam kecelakaan, karena datangnya 

tak terduga dan secara tiba-tiba. Kecacatan dapat mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk bergerak. 
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Para korban gempa bumi yang menjadi difabel mengalami persoalan 

dalam penyesuaian diri terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasca gempa 

bumi. Perubahan fisik yang terjadi selain menimbulkan trauma psikologis juga 

menimbulkan persoalan sosial bagi mereka. Seringkali kondisi tersebut 

memunculkan konflik batin bagi korban yang bersangkutan untuk bisa menerima 

kenyataan bahwa kondisi fisik mereka sudah tidak seperti dulu (Cak Fu, 2006).  

Manusia adalah makhluk yang mempunyai keistimewaan fisik dan akal. Ia 

memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, baik terhadap lingkungan dirinya 

sendiri maupun lingkungan sosial secara lebih luas. Kemampuan itulah yang 

disebut adaptasi, untuk kaum difabel, mereka memiliki keterbatasan fisik, 

sehingga akan sedikit mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Menurut 

Bagus (2008), kesulitan dalam menyesuaikan diri menyebabkan mal adaptasi dan 

pada akhirnya menimbulkan stres terhadap kondisi normal. Reaksi setiap orang 

yang mengalami stres tersebut bermacam-macam, sebab stres pada dasarnya 

merupakan keadaan yang tidak menyenangkan karena adanya kesenjangan antara 

tuntutan (harapan) dengan realita (kenyataan). Stres juga ditimbulkan adanya 

pengaruh psikologis seseorang yang berkaitan dengan afeksi dan kognitif dan juga  

dapat memengaruhi terhadap perilaku seseorang. 

Bencana alam merupakan suatu kondisi katastropik, yaitu peristiwa yang 

terjadi secara tiba-tiba dalam suatu daerah yang luas. Sarafino (dalam Rachmatan 

& Putri, 2005) menyebutkan bahwa peristiwa katastropik ini merupakan salah 

satu sumber timbulnya stres. Sama halnya dengan pendapat tersebut, menurut 

Hasan (2008) pendekatan stres sebagai stimulus terfokus pada lingkungan, yaitu 

http://cakfu.info/?p=7


 

5 

 

bila individu yang bersangkutan mengidentifikasikan sumber atau penyebab stres 

yang dialaminya karena kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa disekitarnya. 

Kejadian atau peristiwa yang dianggap mengancam atau merugikan, dengan 

sendirinya, akan menghasilkan perasaan tertekan yang disebut stres. Sebab 

timbulnya stres atau istilah lainnya adalah stressor, misalnya kejadian kehancuran 

yang tiba-tiba (katastropik) seperti gempa bumi, perubahan penting dalam 

kehidupan seperti kehilangan orang yang dicintai, atau menjadi difabel. 

Menjadi difabel menuntut adaptasi dari individu yang mengalaminya. 

Individu berusaha menyeimbangkan kondisinya setelah terjadi bencana di dalam 

dirinya. Penyandang difabel mungkin akan mengalami stres akibat menjadi cacat 

dan memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Para korban gempa 

bumi yang menjadi difabel mengalami dinamika emosi yang labil karena 

mengalami kecacatan fisik. Kecacatan akibat kecelakaan ataupun musibah 

merupakan suatu hal yang sulit diterima oleh mereka yang mengalaminya 

sehingga tidak mengherankan jika penyandangnya memperlihatkan gejolak emosi 

terhadap kecacatan yang dialami, dimana dapat menimbulkan kondisi yang 

membuat stres (dalam Damayanti & Rostiana, 2003).  

Stres terjadi ketika pada suatu saat seseorang tidak dapat mengatasi 

kondisi yang menekan dan menantang dangan sumber daya yang dimilikinya. 

Suatu sistem mekanisme yang dapat membantu agar stres tidak berkelanjutan 

adalah koping stres. Koping stres merupakan upaya-upaya untuk mengatasi, 

mengurangi, atau mentoleransi beban perasaan yang tercipta karena stres 

(Weithen dan Llyod, dalam Yusuf, 2008). 
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Lazarus dan Folkman (dalam Daniel dan Yoseph, 2006) mengemukakan 

teori transactional stress yang menyatakan bahwa determinan penting dalam 

melihat dampak suatu kejadian adalah bagaimana kejadian itu dinilai (appraisal). 

Appraisal merupakan proses kognitif dimana individu mengevaluasi signifikasi 

ancaman satu situasi terhadap kesejahteraan hidupnya (primary appraisal) dan 

mengevaluasi seberapa besar kemampuannya untuk mengatasi hal itu (secondary 

appraisal). Koping dipandang sebagai suatu proses dinamik dari suatu pola 

perilaku atau pikiran-pikiran seseorang yang secara sadar digunakan untuk 

mengatasi tuntutan-tuntutan dalam situasi yang menekan atau menegangkan.  

Sutherland & Cooper (dalam Daniel dan Yoseph, 2006) berpendapat 

koping bukanlah suatu yang sifatnya stabil, tetapi merupakan proses transaksional 

yang terus menerus dimodifikasi sejalan dengan pengalaman yang dimilikinya. 

Koping bukan hanya suatu reaksi, tetapi juga dilihat sebagai suatu strategi yang 

sifatnya preventif jika satu situasi berpotensi menimbulkan stres dan jika situasi 

itu dapat diantisipasi sebelumnya. Individu menggunakan berbagai metode untuk 

mengatasi stres yang dialaminya tergantung sumber stres dan variabel personal 

lainnya seperti kemampuan dan pengalaman menghadapi situasi yang ada. 

Berbeda dengan paparan tersebut, menurut Murphy (dalam Daniel dan 

Yoseph, 2006) koping harus dilihat sebagai respon yang berbentuk kognitif, 

behavioral/somatik yang ditujukan untuk menghilangkan/mengurangi sumber 

ketidaknyamanan, mengubah penilaian terhadap stressor dan 

mengelola/mengurangi perasaan tidak nyaman yang diakibatkan. Pada korban 

gempa yang mengalami kecacatan (menjadi difabel), akan muncul masalah baru 
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yang dihadapi, dengan menjadi berbeda dari sebelum terjadinya gempa. 

Kadangkala para difabel mempunyai keinginan yang tidak dapat ia lakukan 

sendiri, dan tidak dapat tercapai sehingga dapat menyebabkan individu tersebut 

menjadi bingung, melamun, hingga stres.  

Hasil wawancara awal dengan seorang difabel akibat gempa bumi 

berinisial S usia 43 tahun di Gantiwarno menunjukkan bahwa dirinya menjadi 

difabel karena tertimpa tembok saat terjadinya gempa tiga tahun silam, sedangkan 

dari pengamatan peneliti (hasil observasi), kondisi S sungguh memprihatinkan. S 

duduk di kursi roda dengan kaki yang tak dapat digerakkan karena menderita 

paraplegia,  serta badannya kurus. S memakai daster lengan pendek, berkulit 

hitam serta rambut tidak  rapi (acak-acakkan).  S mengatakan bahwa  memiliki 

banyak permasalahan yang muncul setelah menjadi difabel. Misalnya, S tidak 

dapat lagi melakukan pekerjaan apa pun dengan sendiri, apalagi saat ini suaminya 

sudah meninggal. Padahal sebelumnya S bisa pergi ke sawah, membantu tetangga 

di sawah sebagai buruh sawah, tetapi sekarang S hanya di rumah saja sehingga 

timbul rasa jenuh, serta tak jarang stres melandanya. S selalu berangan-angan 

dalam pikirannya untuk bisa bekerja lagi tetapi tidak sanggup lagi untuk 

melakukannya. Kejenuhan yang dialami S menjadi stressor baginya yang 

membuatnya tidak nyaman. 

Berdasarkan paparan tersebut, individu akan mengalami stres karena 

adanya stimulus (stressor) dengan keadaan yang membuatnya tidak nyaman, 

dimana stimulus tersebut dapat menimbulkan perubahan atau masalah (stres) dan 

memerlukan cara penyelesaian atau menyesuaikan kondisi terhadap masalah 
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tersebut biasa disebut dengan koping, sehingga diharapkan individu tersebut dapat 

menjadi lebih adaptif, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan baik.  

Ada dua kelompok difabel pada situasi bencana alam, pertama adalah 

mereka yang sudah menjadi difabel sebelum terjadi gempa, dan kedua adalah 

mereka yang menjadi difabel akibat terjadinya gempa. Kelompok difabel yang 

akan peneliti lakukan adalah difabel yang mengalami kecacatan akibat gempa. 

Peneliti ingin mengetahui koping yang digunakan untuk mengatasi stres pada 

difabel korban gempa bumi. Maka perumusan masalah yang diajukan peneliti 

adalah “bagaimana koping stres pada korban gempa bumi yang menjadi difabel?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah penelitian 

yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui dinamika psikologis koping stres pada difabel korban gempa 

2. Mengetahui hal-hal yang membuat kondisi atau situasi stres pada difabel 

korban gempa  

3. Mengetahui bentuk koping stres yang digunakan difabel korban gempa 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan 

dan pengetahuan pada khalayak umum, khususnya penyandang difabel diharapkan 

dapat menjalani hidup dengan adaptif, dan melihat  masalah dengan sikap optimis.  
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Hasil penelitian ini secara khusus, diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Difabel, agar melihat realitas yang ada bukan menjadi musibah yang 

membuat mundur, serta mampu menumbuhkan motivasi atau semangat 

untuk keluar dari masalah yang mengganggu pikiran. 

2. Keluarga dari difabel, agar memberikan semangat atau motivasi dan 

pemahaman positif, supaya dapat melihat kenyataan yang terjadi dan mampu 

melalui hari-hari dengan optimis. 

3. Pemerintahan setempat, mampu memberikan perhatian khusus untuk para 

difabel agar dapat berkreasi dan beraktivitas dengan kondisi yang cacat serta 

dapat menghasilkan pendapatan. 

4. Kalangan ilmuwan psikologi, agar dapat menambah wawasan di bidang 

psikologi serta menambah pengetahuan ilmu pengetahuan. 

5. Peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi terutama dibidang psikologi 

klinis, dan juga sosial. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai koping telah banyak dilakukan, seperti penelitian 

Indirawati (2006) mengenai “Hubungan Antara Kematangan Beragama dengan 

Kecenderungan Strategi Coping”. Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi 

positif antara kematangan beragama dengan kecenderungan strategi koping, yaitu 

problem focused coping.  

Penelitian lain mengenai koping adalah “Kesuksesan Peran Ganda Wanita 

Karir ditinjau dari Dukungan Suami, Optimisme, dan Strategi Coping” oleh 
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Putrianti (2007). Hasil penelitian itu menunjukkan ada hubungan yang sangat 

signifikan antara dukungan suami, optimisme dan strategi koping dengan peran 

ganda wanita karir. 

Penelitian mengenai kecacatan dilakukan oleh Yanmaharyani (2007) yang 

berjudul “Kebermaknaan Hidup pada Penyandang Tuna Daksa”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis kebermaknaan hidup 

pada penyandang tuna daksa, cacat karena sakit atau kecelakaan dan tinggal di 

asrama.  

Penelitian mengenai koping terhadap stres dilakukan oleh Daniel dan 

Yoseph (2006) yang berjudul “Coping terhadap Stres Akibat Kesulitan Ekonomi 

pada Pekerja Golongan Rendah”. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 

koping terhadap stres yang dilakukan oleh pekerja golongan rendah sebagian 

besar adalah koping positif. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dari sebelumnya, dilihat dari 

segi subjek, serta objek. Penelitian dengan variabel mengenai koping stres pernah 

dilakukan, begitu juga variabel mengenai tunadaksa. Penelitian yang akan dikaji 

oleh peneliti ini mengenai koping stres pada difabel, dimana difabel dalam 

penelitian ini adalah seseorang yang mengalami kecacatan fisik secara permanen 

karena kejadian gempa bumi 27 Mei 2006 silam. Penelitian ini diharapkan dapat 

diketahui koping yang digunakan difabel dalam mengatasi, mengelola atau 

mengurangi stres. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Klaten. Maka, 

menurut pengamatan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan dan 

merupakan penelitian yang asli. 




