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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
Bab ini akan membahas mengenai hasil yang didapatkan saat penelitian dilakukan yang 

mencangkup profil demografi responden, kejadian post traumatik stress disorder (PTSD), 

resiliensi yang terbentuk dan hubungan antara kejadian post traumatik stress disorder (PTSD) 

dengan resiliensi pada responden yang pernah mengalami kejadian traumatik berupa bencana 

alam gempa bumi. 

 
A. Profil Demografi Responden 

Profil demografi responden dibuat untuk melihat karakteristik dari responden yang akan 

digunakan sebagai data pendukung. Data demografi responden meliputi usia, jenis 

kelamin, dan pendidikan dari ke-35 responden yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 

 
Table 1.1 Profil Demografi Responden 

Variabel N= 35 Persen       

Usia 

20-30 tahun 27 89% 

31-40 tahun 8 11% 

 
 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 13 37% 

Perempuan 22 63% 

 
 

Pendidikan 

SMP 3 9% 

SMA 24 69% 

D3 4 11% 

S1 4 11% 

Berdasarkan tabel 1.1 profil demografi responden dengan jumlah responden sebanyak 35 

orang dapat dilihat usia responden terbanyak berada pada usia 20-30 tahun (89%), jumlah 

responden terbanyak yaitu perempuan 22 orang (63%) dan jumlah pendidikan terbanyak 

yaitu  SMA 24 orang (69%). 
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B. Post Traumatik Stress Disorder (PTSD) 

Berikut merupakan hasil penelitian dari kuisioner post traumatik stress disorder (PTSD) 

yang diisi oleh 35 responden yang tinggal di desa Kairatu - Seram Bagian Barat dan 

pernah mengalami bencana gempa bumi secara berulang. Hasil penelitian lebih lengkap 

dapat dilihat pada tabel 1.2 

 
Tabel 1.2 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

 

Kategori       N = 35           Persen 

     Mengalami gejala PTSD          4     11%  

     Tidak mengalami gejala PTSD        31    89% 

 

Dari tabel 1.2 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan jumlah reponden sebanyak 

35 orang didapat hasil responden tidak beresiko mengalami gejala PTSD sebanyak 31 

orang (89%) dan reponden yang mengalami gejala PTSD sebanyak 4 orang (11%). 

 
C. Resiliensi 

Dibawah ini merupakan hasil penelitian dari kuisioner resiliensi yang bertujuan untuk 

mengetahui daya lenting yang dimiliki oleh respoden yang pernah mengalami bencana 

gempa bumi secara berulang namun tetap tinggal di tempat kejadian. Hasil lebih lengkap 

dapat dilihat dalam tabel 1.3 

 
Tabel 1.3 Resiliensi 

 

Kategori       N = 35           Persen  

     Sangat tangguh (141-160)         15    43% 

   Tahan (116-140)           11    31% 

   Agak tangguh (61-115)          9    26% 

  Tidak terlalu tahan (32-60)          0    0% 

      

Dari tabel 1.3 resiliensi dari 35 orang responden dapat dilihat resiliensi terbanyak berada 

pada kriteria sangat tangguh yaitu 15 orang (43%), tahan 11 orang (31%), agak tangguh 9 

orang (26%) dan tidak terlalu tahan (0%). 
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D. Hubungan antara Post Traumatik Stress Disorder (PTSD) dan Resiliensi 

Berikut merupakan hasil yang didapatkan setelah melakukan uji koefisien korelasi dengan 

menggunakan SPSS yang bertujuan untuk melihat hubungan antara PTSD dengan 

resiliensi. Hasil lengkap dapat dilihat dalam table 1.4 

 
Tabel 1.4 Hubungan antara PTSD dan resiliensi 

 

Variabel       Pengujian (Analisis Korelasi Pearson Product moment)     Interpretasi 

PTSD dan    r = -0,169 p-value = 0,331            tidak  

Resiliensi                      signifikan 

                       

 

Pada tabel 1.4 berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS di dapati hasil 

PTSD 0,331 dan resiliensi 0,331. Dari hasil tersebut dapat dikatakan tidak ada hubungan 

antara kejadian PTSD dengan resiliensi dimana nilai signifikan >0,05. 


	No   Judul Lampiran            Halaman
	BAB IV
	HASIL PENELITIAN
	A. Profil Demografi Responden
	Table 1.1 Profil Demografi Responden
	Jenis Kelamin
	Pendidikan
	B. Post Traumatik Stress Disorder (PTSD)
	Tabel 1.2 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
	Kategori       N = 35           Persen
	Mengalami gejala PTSD          4     11%
	Tidak mengalami gejala PTSD        31    89%
	C. Resiliensi
	Tabel 1.3 Resiliensi
	Kategori       N = 35           Persen (1)
	Sangat tangguh (141-160)         15    43%
	Tahan (116-140)           11    31%
	Agak tangguh (61-115)          9    26%
	Tidak terlalu tahan (32-60)          0    0%
	D. Hubungan antara Post Traumatik Stress Disorder (PTSD) dan Resiliensi
	Tabel 1.4 Hubungan antara PTSD dan resiliensi
	Variabel       Pengujian (Analisis Korelasi Pearson Product moment)     Interpretasi
	PTSD dan    r = -0,169 p-value = 0,331            tidak
	Resiliensi                      signifikan


