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BAB V  

PEMBAHASAN 

 
Post Traumatik Stress Disorder (PTSD) 

Kondisi PTSD dapat dialami oleh setiap orang yang pernah mengalami kejadian tidak 

menyenangkan di masa lalu, selain itu kejadian PTSD paling banyak terjadi pada perempuan 

akibat perbedaan mekanisme koping antara perempuan dan laki-laki (Hu & Feng, 2016)20. 

Salah satu kejadian yang dapat menyebabkan PTSD yaitu bencana gempa bumi. Namun 

berdasarkan penelitian yang dilakukan di dapati hasil responden tidak beresiko mengalami 

gejala PTSD setelah terjadinya bencana gempa bumi secara berulang dengan jumlah 

responden terbanyak yaitu perempuan. Hal ini terjadi karena responden laki-laki dan 

perempuan telah memiliki mekanisme koping yang baik dalam menghadapi bencana gempa 

bumi saat terjadi kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari persiapan masyarakat yang 

bekerjasama dalam membuat tenda-tenda pengungsian ketika gempa bumi terjadi. Selain itu 

para petinggi agama juga melakukan ibadah malam saat mereka berada di tenda-tenda 

pengungsian dengan harapan masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak tidak 

merasakan trauma yang berkepanjangan akibat gempa bumi yang mereka alami. Hal ini 

didukung oleh penelitan yang dilakukan Rachma & Febrianti (2021)21 dimana dalam 

penelitian tersebut mengatakan bahwa angka kejadian PTSD dapat rendah akibat adanya 

dukungan yang baik dari lingkungan sosial dan dukungan yang positif dari keluarga. 

 
Resiliensi 

Resiliensi yang terbentuk di masyarakat dapat membantu responden dalam 

melanjutkan kehidupannya setelah mengalami bencana gempa bumi secara berulang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dapati hasil resiliensi yaitu sangat tangguh dan 

tahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizih (2021)22 yang 

mengatakan bahwa resiliensi terbentuk dengan baik karena beberapa faktor diantaranya faktor 

sosial dan modal sosial. Faktor sosial berbicara tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan pendidikan terbanyak responden yaitu pada 

tingkat SMA sehingga dapat dikatakan bahwa responden sudah mempu menyikapi bencana 

yang terjadi dengan mekanisme koping yang baik. Sedangkan faktor modal sosial berbicara 

tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika penelitian dilakukan kepada 35 responden 

dapat dilihat kehidupan sosial responden sangat baik dan saling membantu. Selain kedua 
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faktor diatas adapun salah satu faktor yang memperkuat resiliensi responden yaitu 

kepercayaan mereka bahwa mereka pasti bisa melalui semua masalah ketika mereka ikhlas 

menerima dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Sehingga ketika dilakukan 

penelitian dengan beberapa pertanyaan yang mengingatkan mereka terhadap hal traumatik 

(gempa bumi) responden masi ingin mencertiakannya kembali. 

 
Hubungan antara Post Traumatik Stress Disorder (PTSD) dengan resiliensi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuari (2017)23 Kejadian post traumatik 

stress disorder (PTSD) memiliki hubungan dengan terbentuknya resiliensi di masyrakat 

karena masyarakat masih merasakan rasa sedih, takut dan waspada yang berlebihan terhadap 

bencana alam yang pernah dirasakan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan di Desa Kairatu; Kecamatan Kairatu; Kabupaten Seram Bagian Barat; Provinsi 

Maluku terhadap 35 responden yang pernah mengalami kejadian gempa bumi secara 

berulang, didapati hasil tidak adanya hubungan antara kejadian PTSD dengan resiliensi. Hal 

ini terjadi karena responden meliliki resiliensi sangat tangguh dan tahan terhadap bencana 

gempa bumi serta kehidupan sosial masyarakat di desa Kairatu yang saling tolong menolong 

dalam membangun tenda-tenda pengungsian untuk menghadapi bencana gempa bumi yang 

terjadi kembali. Saat penelitian dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang 

dapat mengingatkan responden terhadap bencana gempa bumi reaksi responden terlihat baik-

baik saja bahkan responden masih ingin menceritakan awal bencana gempa bumi terjadi. 

Selain itu faktor penting yang membuat tidak adanya hubungan antara Post Traumatik Stress 

Disorder (PTSD) dengan resiliensi yaitu ketika dilakukan penelitian responden tidak berada 

pada kondisi pasca bencana (6 bulan terakhir). 
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