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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dampak Gempa Bumi 

 

Gempa bumi banyak menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, fisik maupun 

trauma psikologis. Trauma psikologis akan semakin parah ketika korban bencana alam tidak 

mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga layanan kesehatan mental (trauma healing) 

sangat diperlukan dalam menindaklanjuti kebutuhan pelayanan kesehatan mental bagi korban 

pasca bencana (Sherchan,2018)8. Salah satu pelayanan yang dapat dilakukan oleh perawat 

dalam menangani masalah trauma psikologis yaitu dengan cara mindfulness spiritual 

(Dwidiyanti,2018)9. Berdasarkan penelitian Mindfulness spiritual dapat membuat individu 

melakukan hal yang positif dan meminimalisir trauma psikologis yang dialami oleh korban 

bencana alam (Walker,2016)10. 

Korban bencana gempa bumi bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak sehingga 

hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya trauma 

psikologis pada anak-anak. Berdasarkan penelitian upaya yang dapat dilakukan dalam 

mencegah terjadinya trauma pasca bencana pada anak-anak yaitu dengan terapi bermain (play 

therapy). Play thrapy merupakan upaya pengalihan fokus dari situasi yang sedang dialami, 

sehingga anak-anak tidak hanya berfokus pada keadaan bencana yang sedang dialaminya. 

(Salamor,2020)11. 

PTSD 

 

PTSD atau post-traumatic stress disorder merupakan suatu masalah kesehatan mental 

yang diderita oleh individu atau masyarakat setelah mengalami hal-hal atau peristiwa yang 

mengancam keselamatan fisik dan jiwanya, seperti bencana alam (Roseli,2021)12. Sedangkan 

menurut Rachmadi (2021)13, PTSD merupakan dampak psikologis yang dialami oleh individu 

akibat situasi traumatik yang dialami secara berulang-ulang. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa PTSD merupakan akibat atau dampak yang dirasakan oleh individu atau 

masyarakat yang mengalami bencana secara terus-menerus. 

Proses terjadinya PTSD pada setiap individu berbeda-beda tergantung pada 

mekanisme koping atau resiliensi tiap korban yang mengalami bencana. Berdasarkan hasil 

penelitian trauma 
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pasca bencana terjadi akibat ketidaksiapan individu dalam menghadapi bencana tersebut atau 

melihat anggota keluarga yang meninggal akibat bencana, dan hilangnya tempat tinggal 

(Laku,2021)14. 

Gejala PTSD yang dialami korban akibat bencana alam yaitu; korban menarik diri dari 

lingkungan sosial, merasa gelisah, merasa bersalah karena tidak dapat menolong anggota 

keluarga yang lain, berkurangnya konsentrasi, sering melamun,dan tampak lesu 

(Rahmat,2021)15. PTSD bukan saja dialami oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak sehingga 

efek yang dapat ditimbulkan akibat bencana alam pada anak-anak terbagi menjadi dua yaitu 

efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek yang dapat dirasakan oleh anak-

anak yaitu: takut, sedih, khawatir, mudah marah, dan sulit tidur. Sedangkan efek jangka 

panjang yang dapat dirasakan anak-anak yang mengalami bencana alam yaitu: sedih 

berkepanjangan, menarik diri dari lingkungan sekitar, cemas dan takut jika bencana kembali 

terjadi (Hidaayah,2014)16. 

Resiliensi 

 

Resiliensi merupakan kemampuan beradaptasi dalam keadaan dan situasi yang penuh 

resiko dan tekanan sehingga individu atau masyarakat dapat meminimalisir angka kejadian 

trauma akibat bencana alam yang dialami (Nurdin & Lestari,2020)17. Resiliensi sangat penting 

dimiliki setiap individu atau masyarakat karena resiliensi merupakan faktor penting bagi 

individu dalam menjalankan kehidupan setelah terjadinya bencana, dimana individu atau 

masyarakat telah mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang akan datang kembali. 

Kemampuan individu dalam menghadapi bencana alam dapat menunjukan tingkat kejadian 

trauma yang akan dihadapinya pasca bencana (Taufiq,2014)18. 

Proses terbentuknya resiliensi dalam diri setiap individu yaitu karena adanya dorongan 

dalam diri untuk beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Setiap individu yang menjadi 

korban bencana alam harus memiliki pemikiran yang positif sehingga mampu menghadapi 

stressor yang datang dengan cara yang tepat. Aspek-aspek yang harus dimiliki oleh individu 

untuk membentuk resiliensi yaitu: 1) Regulasi emosional dimana individu tetap tenang dalam 

keadaan yang sedang dialami, 2) Pengendalian implus yaitu kemampuan individu untuk 

mengontrol dirinya, 3) Optimis yaitu pemikiran bahwa individu mampu melewati semua yang 

terjadi, 4) Efikasi diri yaitu kemampuan untuk mempercayai dirinya mampu menyelesaikan 

masalah yang dialami, 5) Empati yaitu rasa untuk mengerti dan memahami emosi orang lain, 

6) Analisis kausal yaitu gaya berpikir 
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seseorang dalam menggambarkan hal yang baik dan buruk yang terjadi pada dirinya, 7) 

Pencapaian yaitu kemampuan dalam meningkatkan hal-hal yang positif dalam dirinya 

(Cintakawati,2013)19. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa resiliensi tidak hanya penting dimiliki 

oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak untuk mencegah terjadinya trauma pasca bencana. 

Individu dengan resiliensi yang baik akan mampu beradaptasi, memiliki mekanisme koping 

adaptif terhadap situasi-situasi kritis di masa mendatang. Daya lenting dapat dibentuk dengan 

baik melalui terapi pasca bencana dari aspek fisik dan spiritual. Aspek fisik yang dapat 

membentuk resiliensi pada anak-anak dalam menghadapi bencana ketika datang kembali 

yaitu orang tua dapat mengajarkan anaknya untuk berlindung di bawah meja atau lari ke 

halaman dan menghindari berdiri di bawah pohon besar. Selain mengajarkan anak tentang 

cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana gempa bumi, aspek spiritual juga perlu 

dilakukan agar anak tetap tenang dalam menghadapi masalah gempa bumi. Aspek spiritual 

yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajarkan anak ketika terjadi masalah anak dapat 

berdoa meminta pertolongan dari Tuhan dan tetap tenang karena Tuhan akan menolong 

sehingga anak mampu melewati bencana gempa bumi  (Hidaayah,2014)16. 
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