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ABSTRAK 

 

Nurjanah, Ana. 2018. Ketahanan Mental Spiritual Masyarakat Pasca Banjir 

Bandang (Studi Kasus di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Muh. Widda Djuhan, M.Si. 

 

Kata Kunci: Ketahanan, Mental, Spiritual, Masyarakat  

Berdasarkan kenyataan di lapangan, pada tanggal 28 November 2017 yang lalu, 

kabupaten Pacitan mendapat musibah yaitu banjir bandang dan tanah longsor. Banjir 

bandang menggenang sebagian besar wilayah kota kurang lebih sedalam tiga meter. 

Penduduk banyak yang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang 

disebabkan curah hujan yang tinggi selama dua hari dan menimbulkan sungai 

Grindulu meluap. Dari kejadian tersebut banyak masyarakat yang tergoncang 

kejiwaannya. Dalam hal ini peran dari tokoh masyarakat atau lembaga terkait sangat 

berperan dalam upaya menyembuhkan rasa trauma dari korban bencana agar kembali 

merasakan ketenangan, dan kenyamanan serta memiliki ketahanan mental spiritual 

yang kuat pasca mengalami bencana banjir bandang. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Untuk 

mengetahui kondisi mental spiritual masyarakat pasca bencana di Desa Sirnoboyo, 

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, (2) Untuk mengetahui upaya masyarakat 

mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma yang disebabkan oleh bencana tersebut. 

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam oenelitian 

ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis datanya ini menggunakan teknik Milles Huberman, dengan langkah-langkah 

yaitu tahap reduksi data, display dan penarikan kesimpulan.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Keadaan mental spiritual 

masyarakat pasca bencana banjir bandang, sebagian masih merasa trauma apabila 

hujan deras melanda. Mereka takut apabila banjir bandang datang lagi. Saat kejadian 

banjir bandang mereka ketakutan, sehingga mereka mencari tempat yang lebih aman. 

(2) Upaya masyarakat untuk mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma yang 

disebabkan oleh bencana tersebut, berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa di 

wilayah Desa Sirnoboyo diadakan trauma healing untuk menghilangkan trauma dari 

masyarakat pasca banjir bandang. Kegiatan ini diadakan oleh bapak Afid 

Burhanuddin, dengan memanfaatkan kenalan yang ia miliki. Dengan segala 

keterbatasan sarana prasarana kegiatan trauma healing terlaksana dengan lancar dan 

mendapatkan antusias yang baik dari masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt. akan menguji hambanya dengan berbagai ujian dan cobaan. 

Terkadang Allah menguji mereka dengan berbagai musibah dan bencana sebagai 

ujian mereka untuk mengetahui orang-orang yang beriman dari yang kafir, yang 

taat dari yang ingkar, dan yang bersyukur dari yang kufur. Terkadang pula, Allah 

menguji dengan berbagai musibah jika mereka berbuat kesalahan kepada Tuhan 

mereka, dengan tujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar.1 

Musibah merupakan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan 

karena dianggap merugikan oleh korban yang terkena musibah. Berdasarkan asal 

katanya, musibah berarti lemparan (arramyah) yang kemudian digunakan dalam 

makna bahaya, celaka, atau bencana dan bala. Menurut Al-Qurtubi musibah 

adalah apa saja yang menyakiti dan menimpa diri seseorang, atau sesuatu yang 

berbahaya dan menyusahkan manusia, betapapun kecilnya. Musibah dapat 

menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan bagi korbannya. Terkadang 

berlangsung dalam waktu yang panjang, atau bahkan seumur hidup. Oleh karena 

itu, setiap orang berusaha untuk menghindari diri dari kemungkinan tertimpa 

musibah.2 

        
1 Badri Khaeruman, Moralitas Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2003) 237. 

2 Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 179-180. 
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Dari pendekatan agama, musibah dapat dibagi menjadi dua macam. 

Pertama, musibah yang terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia. 

Karena kesalahan yang dilakukannya, manusia harus menanggung akibat 

buruk dari perbuatannya sendiri. Musibah ini dikenal sebagai hukum karma, 

yakni sebagai “pembalasan”. Kemudian yang kedua, musibah sebagai ujian 

dari Tuhan. Musibah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan 

keliru manusia, serta taatnya meeka menkalankan perintah Tuhan, musibah 

yang seperti ini bakal mereka alami juga. Oleh karena itu, musibah ini sering 

dihubung-hubungkan dengan takdir (ketentuan Tuhan).3 

Salah satu fungsi agama dalam kehidupan manusia, menurut Elizabeth K. 

Nottingham, adalah sebagai penyelamat. Dalam kondisi ketidakberdayaan, 

secara psikologis nilai-nilai ajaran agama dapat membantu menenteramkan 

goncangan batin. Dengan kembali kepada tuntutan agama, korban berusaha 

menyadarkan dirinya, bahwa musibah merupakan risiko yang harus dihadapi 

dalam menjalani kehidupan lebih dari itu ia menjadi sadar, bahwa ia bukan 

pemilik mutlak dari segala yang menjadi miliknya.4 

Dalam menghadapi musibah, orang-orang memiliki keyakinan agama 

terlihat lebih tabah. Mereka lebih mudah menetralisasi kegoncangan dan 

konflik yang terjadi dalam batinnya. Keyakinan dan kepercayaan kepada 

Tuhan dijadikan sebagai pilihan tempat berlindung atau sebagai penyalur 

derita yang dirasakan. Dalam keadaan yang demikian, Tuhan dianggap 

  
3 Ibid., 180. 

4 Ibid., 183. 
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sebagai satu-satunya “penolong” atau “juru selamat” yang mampu meredam 

penderitaan yang mereka alami.5 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, pada tanggal 28 November 2017 

yang lalu, kabupaten Pacitan mendapat musibah yaitu banjir bandang dan 

tanah longsor. Banjir bandang menggenang sebagian besar wilayah kota 

kurang lebih sedalam tiga meter. Penduduk banyak yang dievakuasi ke tempat 

yang lebih aman. Banjir bandang disebabkan curah hujan yang tinggi selama 

dua hari dan menimbulkan sungai Grindulu meluap. Dari kejadian tersebut 

banyak masyarakat yang tergoncang kejiwaannya.  

Pada setiap peristiwa atau kejadian yang menimbulkan perasaan 

terancam secara fisik maupun psikologis, baik ancaman itu nyata maupun 

hanya ada dalam pikiran, hal tersebut membuat tidak aman dan tidak berdaya 

dan merasa tidak sanggup menangungnya.6 Dalam hal ini peran dari tokoh 

masyarakat atau lembaga terkait sangat berperan dalam upaya menyembuhkan 

rasa trauma dari korban bencana agar kembali merasakan ketenangan, dan 

kenyamanan serta memiliki ketahanan mental spiritual yang kuat pasca 

mengalami bencana banjir bandang. 

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti  melakukan penelitan yang 

berjudul Ketahanan Mental Spiritual Masyarakat Pasca Banjir Bandang 

(Studi Kasus Di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten 

Pacitan).  

 

  
5 Ibid., 184. 

6 Achmanto Mendatu, Pemulihan Trauma: Strategi Penyembuhan Trauma Untuk Diri 

Sendiri, Anak, dan Orang Lain di Sekitar Anda (Yogyakarta: Panduan, 2010), 17. 
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B. Fokus Penelitian 

Banyak faktor yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti dalam penelitian 

ini. Namun luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang 

ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindaklanjuti, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada 

kondisi ketahanan mental dan spiritual masyarakat pasca banjir bandang di 

Kabupaten Pacitan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis dapat menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi mental spiritual masyarakat pasca bencana di Desa 

Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana upaya masyarakat mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma 

yang disebabkan oleh bencana tersebut? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujua penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi mental spiritual masyarakat pasca bencana di 

Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui upaya masyarakat mengatasi kegoncangan jiwa atau 

trauma yang disebabkan oleh bencana tersebut. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran masyarakat dalam meningkatkan kondisi mental spiritual 

pasca mengalami banjir bandang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi 

penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

meningkatkan kondisi mental spiritual pasca banjir bandang. 

c. Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam 

penelitian di lingkungan masyarakat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, peneliti kelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika ini 

menguraikan secara garis besar apa yang termaktub dalam pembahasan setiap 

bab. Namun hal itu lebih pada kata kunci (keyword) dalam menguraikan 

setiap bab. Sistematika dan pembahasan skripsi ini dirancang untuk diuraikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab Pertama: Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. 

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah yang 

berisi desain dan pembagian masalah, alasan mengapa 

masalah diangkat, rumusan masalah, tujuan pemelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori, yakni 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian. Dalam 

kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori 

tentang mental dan spiritual. yang mana akan dipakai sebagai 

acuan untuk membaca hasil data yang diperoleh di lapangan. 

Bab Ketiga:  Metodologi Penelitian dalam bab ini berisi tentang teknik 

melakukan penelitian dan pengecekan keabsahan data, 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab Keempat: Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang 

paparan data dan lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah 

dan dasar pemikiran, letak geografis, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana dan paparan data khusus yang terdiri 

dari data tentang ketahanan mental spiritual pasca banjir 

bandang di Kabupaten Pacitan. 
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Bab Kelima:   Berisi tentang analisis data tentang, kondisi ketahanan mental 

spiritual masyarakat pasca banjir bandang, analisis data 

tentang siapa saja yang peduli terhadap kondisi mental 

spiritual pasca banjir bandang, dan analisis data tentang 

upaya masyarakat mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma 

yang disebabkan oleh bencana tersebut. 

Bab Keenam: Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab V, Bab ini dimaksudkan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti sari dari 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

Sedangkan pada bagian akhir tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

riwayat hidup, surat ijin penelitian, surat telah melakukan penelitian, 

pernyataan keaslian penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sejauh pelacakan penulis, kajian atau penelitian yang berkaitan dengan 

ketahanan mental spiritual masyarakat pasca banjir sudah diteliti dengan 

berbagai metode dan pendekatan, di antaranya: 

1. Adapun skripsi yang ditulis oleh Triana Utary, 2006, Universitas Islam 

Indonesia yang berjudul “Ketabahan Korban Gempa dan Tsunami di 

Aceh”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor 

pendukung ketabahan responden meliputi: dukungan dari keluarga dan 

teman dekat. Cara responden memaknai musibah melalui nilai spiritual 

dan pengalaman spiritual. Sedangkan perasaan-perasaan responden di 

saat dan ketika, perasaan pasca gempa dan tsunami merupakan faktor 

pendukung internal bagi ketabahan responden yang membantu 

responden untuk menuju keproses ketabahan yaitu perasaan responden 

saat ini. 

2. Adapun skripsi yang ditulis oleh Muhsin, 2013, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Dampak Psikologis 

Pasca Trauma Akibat Erupsi Merapi (Studi Kasus Tiga Warga Dusun 

Jengglik, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten 

Magelang)”. Hasil dari penelitian menunjukkan dampak psikologis 

pasca trauma yang dialami oleh ketiga subyek yaitu selalu teringat akan 
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3. Peristiwa traumatik dalam hal ini bencana erupsi merapi. Upaya 

penanganan dampak psikologis pasca trauma yang dilakukan adalah 

dengan memantapkan niat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt., 

aktifitas sosial kebudayaan, serta terapi dengan relaksasi dan permainan. 

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz Al Amir, 2013, 

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Perkembangan 

Mental Spiritual Pasca Bencana Alam Gunung Merapi Tahun 2010 di Desa 

Balerante, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa mental spiritual anak korban bencana 

gunung merapi semakin meningkat sesuai dengan perkembangan 

kognitifnya. Hal ini terlihat dalam kebiasaan sehari-hari yaitu berdo’a 

sebelum makan, tidur, mengerjakan amaliyah dan bersikap sopan terhadap 

orang lain. Sedangkan peran orang tua yaitu merawat, mengarahkan supaya 

sekolah dan TPA, ikut pengajian dan mendidiknya itupunkalau mereka bisa 

kalau tidak bisa mereka menyarankan untuk ke gurunya. Selanjutnya faktor 

yang mempengaruhi perkembangan mental spiritual yaitu faktor 

masyarakat yang kental akan kebersamaan, faktor geografis wilayah, faktor 

pendidikan formal dan non formal serta faktor kearifan lokal. 

 

B. Kajian Teori 

1. Mental  

a. Pengertian Mental 
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Beberapa pakar psikologi mendefinisikan mental sehat sebagai 

suatu keadaan individu yang terbebas dari penyimpangan, kekhawatiran, 

kegelisahan, kesalahan dan kekurangan. Individu yang sehat mentalnya 

adalah individu yang tidak menampakkan kekhawatiran dan kegelisahan. 

Individu seperti inilah individu ideal yang terhindar dari kekurangan dan 

kelemahan.7 

Federasi Kesehatan Mental Dunia (World Faderation for Mental 

Health) pada saat Kongres Kesehatan Mental di London, 1948 

merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai berikut: (1) Kesehatan 

mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang 

optimal baik secara fisik, intelektual dan emosional, sepanjang hal itu 

sesuai dengan keadaan orang lain. (2) sebuah masyarakat yang baik 

adalah masyarakat yang membolehkan perkembangan ini pada anggota 

masyarakatnya dan toleran terhadap masyarakat yang lain. Dalam konteks 

Faderasi Kesehatan Mental Dunia ini jelas bahwa kesehatan mental itu 

tidak cukup dalam pandangan individual belaka tetapi sekaligus 

mendapatkan dukungan dari masyarakatnya untuk berkembang secara 

optimal.8 

Kesehatan mental adalah keterwujudnya keharmonisan yang 

sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai 

        
7 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Peran Guru di Sekolah Menurut Persepsi 

dan Kesehatan Mental (Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 20. 

8 Moeljono Notosoedirojo dan Latipun, Kesehatan Mental (Malang: UMM Press, 2016), 26. 
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kesanggupan untuk mengatasi problem yang biasa terjadi, serta terhindar 

dari kegelisahan dan pertentangan konflik (batin).9 

Zakiah Daradjat mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa 

pengertian: (1) Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa 

(neurose) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (pshycose); (2) 

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang 

lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup; (3) Pengetahuan 

dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, 

sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain; serta 

terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa; (4) Terwujudnya 

keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta 

mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang 

terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan 

dirinya.10 

Definisi kesehatan mental yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) adalah kemampuan adaptasi seseorang dengan dirinya 

sendiri dan dengan alam sekitar secara umum, sehingga dia merasakan 

senang, bahagia, hidup dengan lapang, dan berperilaku sosial yang 

        
9 Sururin, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 143. 

10 Ibid., 21. 
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normal, serta mampu menghadapi dan menerima berbagai kenyataan 

hidup.11 

 Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa mental adalah suatu kondisi seseorang yang berkaitan dengan 

suasana pikiran, hati yang tercermin dalam sikap dan perbuatan. 

Gambaran mental pada tiap individu berbeda, seperti halnya 

berbedanya sidik jari atau wajah setiap manusia. Meskipun banyak 

kemiripan di antara manusia, tidak sama persis di segala aspek. Namun 

demikian, mental seseorang dapat diketahui secara global pada tingkah 

lakunya karena tingkah laku memberi arti dan bahasa tersendiri pada 

tingkatan mental. Pada umumnya orang yang sedang mengalami masalah 

psikologis akan segera memperlihatkan perubahan perilaku dan gambaran 

wajah yang menunjukkan bahwa ia menderita sedih, takut, putus asa dan 

ketidakstabilan jiwa, tekanan batin, stress, dan depresi. Akan tetapi, ada 

orang yang tidak mengalami perubahan perilaku, padahal ia mengalami 

tekanan batin, musibah, atau krisis-krisis lainnya.12 

Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu merasakan 

kebahagiaan dalam hidup, karena orang inilah dapat merasakan bahwa 

dirinya berguna, berharga dan mampu menggunakan segala potensi dan 

bakatnya semaksimal mungkin dengan cara membawa kebahagiaan 

        
11 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Peran Guru di Sekolah Menurut Persepsi 

dan Kesehatan Mental, 22-23. 

12 M Solihin, Terapi Sufistik Penyembuhan Penyakit Kejiwaan Perspektif Tasawuf (Bandung: 

Pustaka Setia, 2004), 68. 
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dirinya dan orang lain. Disamping itu, ia juga mampu menyesuaikan diri 

agar terhindar dari kegelisahan dan gangguan jiwa serta tetap terpelihara 

moralnya. 

Orang yang kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa 

terganggu ketentraman hatinya dan kurang sehat dalam beberapa segi 

antara lain: (1) Perasaannya terganggu, meliputi rasa gelisah yang tidak 

tentu, rasa takut yang tidak masuk akal, rasa sedih yang tidak beralasan, 

rendah diri, suka bergantung pada orang lain, (2) Pikirannya terganggu, 

misalnya bodoh, pelupa, pemalas, tidak bisa konsentrasi, kurang mampu 

melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan dan mudah dipengaruhi 

orang lain, (3) Kelakuan yang tidak baik, dan sebagainya.13 

Menurut pendekatan psikologi agama, sebenarnya derita batin yang 

dialami oleh korban musibah terkait dengan tingkat keberagamaan. Bagi 

mereka yang memiliki keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai 

ajaran agama, bagaimanapun akan lebih mudah dan cepat menguasai 

gejolak batinnya. Di kala musibah menimbulkan rasa kehilangan dari apa 

yang dimilikinya selama ini, hatinya akan dibimbing oleh nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran agamanya. Bila ia seorang Muslim, ia akan 

merujuk pernyataan Tuhan.14 

b. Indikator-indikator mental yang sehat 

        
13 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 35-37. 

14 Jalaludin, Psikologi Agama, 182. 
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Indikasi jiwa (mental) yang sehat dalam konsep Islam, yaitu 

apabila seorang hamba Allah telah berhasil melakukan pendidikan dan 

pelatihan penyehatan, pengembangan, dan pemberdayaan jiwa (mental), 

ia akan mencapai tingkat kejiwaan mental yang sempurna, yaitu 

integrasinya jiwa mutmainah (yang tentram), jiwa radhiyah (jiwa yang 

meridhai) dan jiwa yang mardhiyyah (yang diridhai).15 

Jiwa mutmainah adalah jiwa yang selalu mengajak kembali pada 

fitrah Ilahiyah Tuhannya. Etos kerja dan kinerja akal dan pikiran, qalbu, 

indrawi, dan fisiknya, senantiasa dalam qudrat dan iradat Tuhannya Yang 

Maha Esa. Jiwa radhiyah adalah jiwa yang tulus, bening dan lapang dada 

terhadap Allah Swt., kebijaksanaan, qudrat, dan iradat-Nya. Jiwa inilah 

yang mendorong diri seseorang untuk bersikap lapang dada, tawakal, 

tulus, ikhlas, dan sabar dalam mengaplikasikan seluruh perintah-Nya, 

menjauhi seluruh larangan-Nya dan menerima dengan lapang dada segala 

ujian dan cobaan yang datang dalam hidup dan kehidupannya. Adapun 

jiwa mardhiyyah adalah jiwa yang telah memperolah gelar kehormatan 

dari Allah Swt. dan dengan gelar itu, keimanan, keislaman, keihsanan, 

dan ketauhidannya tidak akan pernah mengalami erosi, dekadensi, dan 

distorsi.16 

Peranan ajaran Islam dapat membantu seseorang dalam mengobati 

jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi 

        
15 Ibid., 60-61. 

16 Ibid., 61. 
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kesehatan mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, 

seseorang dapat pula memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa 

atau kesehatan mental.17 

Mengenali orang yang sehat secara fisik dan sosial lebih mudah, 

ketimbang mengenalinya sehat secara mental. Demikian pula lebih mudah 

mendiagnosis orang-orang yang sakit secara fisik maupun sosial daripada 

sakit secara mental. Namun yang pasti, antara aspek-aspek tersebut saling 

berkaitan. Apabila salah satunya mengalami gangguan, maka yang lain 

pun ikut terganggu, meskipun gradasinya bisa berbeda-beda pada tiap 

kasus dan atau tiap orang. Berikut ini dikemukakan ciri-ciri utama sehat 

mental:18 

1) Memiliki iman yang menjadi landasan semua sikap dan tingkah 

lakunya. 

Iman yang terpatri di dalam kalbu manusia harus menjadi 

landasan utama semua sikap dan tingkah laku sehari-hari. Sebab, 

hanya mereka yang memfungsikan imannya sebagai kendali 

kehidupan yang tetap memiliki martabat sebagai manusia mulia. 

Tanpa landasan iman martabatnya meluncur ke strata paling rendah 

di bawah strata hewan. Iman dan amal saleh menjadi penentu dan 

pemelihara martabat mulia yang disandang oleh manusia sebagai 

makhluk struktur sangat sempurna.  

        
17 Ibid.,  

18 Ibid., 293-312 
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Dapat dikatakan bahwa iman yang kemudian mendasari amal 

saleh menjadi sesuatu yang mutlak dalam kehidupan. Iman 

memberi inspirasi dan motivasi dalam melakukan aktivitas 

kebaikan (amal saleh), dan meredam keinginan-keinginan yang 

menyimpang dari fitrah kemanusiaan yang bersumber dari fitrah ke-

Ilahian. Dengan demikian muncul dalam kehidupan adalah sikap 

dan tingkah laku yang sudah diwarnai oleh iman yang fungsional. 

2) Mampu membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit hati 

Penyakit-penyakit hati yang sering menghinggapi manusia 

merupakan sumber-sumber gangguan mental. Terdapat banyak 

penyakit hati dalam literatur Islam, antara lain dengki, dendam, 

buruk sangka, pamer, sombong, tamak, dan lain-lain. Tidak mudah 

mengenalinya ketika bercokol di dalam hati kecuali apabila telah 

berwujud tingkah laku, meski terus menggerogoti dari dalam. Salah 

satu di antara penyakit-penyakit hati itu yang sering menghinggapi 

manusia adalah iri hati (dengki, hasad). Rasulullah Saw. 

mewaspadai iri hati ini sebagai ‘predator’ (pemangsa) rakus 

terhadap kebaikan. 

3) Mampu beradaptasi terhadap kenyataan (kesuksesan dan kegagalan) 

Dalam kehidupan nyata sehari-hari, manusia berhadapan 

dengan berbagai kondisi, ada yang menyenangkan dan ada pula 

yang tidak menyenangkan. Kehidupan yang dialami silih berganti, 

tidak selamanya menyedihkan dan juga tidak selamanya 
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membahagiakan. Bahkan, banyak di antara manusia yang telah 

menyadari makna kehidupan mampu mengatasi dan mengelola 

kesedihan yang menimpanya menjadi sesuatu yang diterima sebagai 

suatu kenyataan, serta tidak larut berkepanjangan dalam kesedihan 

itu. Jika ia menerima suatu kesenangan ia syukuri, dan bila 

mendapat kemalangan ia bersabar. Ia selalu melihat sesutu nilai 

positif dibalik kemalangan yang menimpanya. Karena semua yang 

terjadi pada manusia dimaknai sebagai cobaan dari Allah Swt.  

Suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia adalah silih 

bergantinya banyak hal yang dapat memberi kepuasan, 

kebahagiaan, dan pada kesempatan lain terjadi kemalangan yang 

dapat membuat kecewa dan sedih. Sejatinya, semua orang dapat 

menerima sesuatu yang membahagiakan, tetapi tidak untuk yang 

menyedihkan. Bagi orang yang sehat mental, ia tegar dalam 

menghadapi kenyataan, apakah yang membahagiakan atau 

menyedihkan, dengan sikap wajar (tidak berlebih-lebihan) sebagai 

suatu variasi dan dinamika kehidupan. Apalagi jika didasari iman 

yang memaknai segala sesuatu yang menimpa manusia berupa 

musibah sebagai media utama meraih kebaikan dan kesuksesan. 

Sementara orang yang tak mampu beradaptasi dengan 

kenyataan atau tidak mampu melihat hikmah-hikmah di balik suatu 

peristiwa, terutama yang tidak diharapkan, pada umumnya 

memiliki mental yang labil, selalu menyesali diri atau pihak lain 
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dengan kondisi yang ada. Namun, ketika mendapat nikmat ia 

bersikap euforia, sementara jika memperoleh kemalangan, ia 

merasa terhina dan terpojok. 

4) Mampu memperoleh kepuasan dari upaya perjuangan hidupnya 

Dengan bekerja, manusia memperoleh karunia dari Allah 

Swt., yang harus disyukuri. Tiap orang memperoleh suatu benefit 

dari hasil usahanya, dan boleh jadi berbeda-beda antara satu 

dengan yang lain, tergantung pada rezeki masing-masing. Dengan 

perbedaan itu tidak menyebabkannya kemudian iri hati terhadap 

perolehan orang lain.  

Banyak orang tidak pernah merasa puas dengan hasil usahanya 

betapa pun besar nilai yang diperolehnya, dan karena itu tidak 

pernah pula bersyukur kepada Allah Swt. yang memberikan karunia 

itu. Orang dalam klasifikasi ini, tidak pernah bersyukur dengan apa 

yang diperolehnya, bermasalah dalam kehidupan mentalnya, karena 

terus menerus merasa kurang dan selalu menginginkan lebih, 

bahkan terhadap apa yang telah dimiliki orang lain. 

5) Lebih senang memberi daripada meminta 

Al-Qur’an mendorong manusia untuk selalu memberi (berbagi) 

kepada orang lain yang membutuhkan, dan tidak dijumpai satu ayat 

pun yang memerintahkan manusia untuk menerima apalahi 

meminta-minta. Al-Qur’an menganggap orang-orang yang tidak 
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mau peduli dan berbagi kepada fakir miskin serta anak yatim 

sebagai pendusta agama.  

Orang-orang yang sehat secara mental berperilaku senang 

manakala dapat membantu orang lain yang membutuhkan pada apa 

yang ia miliki. Ada rasa bahagia pada dirinya ketika dapat berbagi 

dengan orang lain.  

6) Bebas dari kecemasan atau ketegangan 

Kecemasan (anxiety) adalah salah satu penyebab ketegangan 

dalam diri manusia yang dapat berakibat pada kekacauan hormonal 

dan berpengaruh kuat pada keseluruhan sistem kerja tubuh. Banyak 

tanda-tanda yang sering terjadi pada orang cemas atau yang 

mengalami kecemasan seperti tremor (gemetar), keringat dingin, 

pucat, tegang, dingin, bolak-balik ke toilet, gagup, melakukan 

sesuatu tak terarah, napas tak teratur, jantung berdebar-debar, 

pingsan dan sebagainya. 

Al-Qur’an selalu menggandengkan term cemas atau khawatir 

dengan sedih dan mengulangnya hingga tiga belas kali. Dalam 

psikologi, kedua term ini dimaknai hampir sama kecuali time 

casenya berbeda. Kecemasan terjadi menjelang peristiwa yang tak 

diinginkan dan diasumsikan bakal terjadi, dan kesedihan menyusul 

setelah sesudah peristiwa itu berlangsung.  
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7) Mampu mengarahkan permasalahan menjadi penyelesaian 

konstruktif 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menemui 

berbagai masalah, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat, 

seolah-olah masalah itu inheren dalam kehidupan manusia, 

masalah terjadi apabila antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. 

Ada orang yang selalu dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya, tapi ada juga yang sulit atau tidak mampu keluar dari 

masalah, meskipun sebenarnya sederhana penyelesaiannya. 

Bahkan ada orang yang sudah tak mampu melihat jalan keluar dari 

masalahnya lalu berputus asa. Bukan karena beratnya masalah itu 

yang tidak mampu dipikul, tetapi manusia sendiri seringkali tidak 

mau mencurahkan segenap usahanya secara optimal untuk 

mengatasi masalah.  

Persoalan yang dihadapi manusia memang berbeda-beda, baik 

dari segi ragamnya maupun intensitasnya. Akan tetapi apabila 

dihadapi dengan pikiran positif maka kemungkinan besar bisa 

diatasi, atau paling tidak, persoalan itu tidak bertambah buruk. 

Orang-orang yang sehat mental berupaya mengalihkan masalah 

yang menghadangnya kepada hal-hal yang konstruktif. Sebab, jika 

ada tekad untuk keluar dari suatu kesulitan, maka di sana pun 

Allah Swt. akan membantu, apalagi jika orang itu senantiasa 

menumbuh suburkan ketakwaannya. Dengan bekal ketakwaan 
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kepada Allah Swt., maka semua masalah akan terselesaikan 

dengan baik. 

8) Memiliki rasa setia kawan terhadap sesama 

Salah satu faktor pembeda manusia dengan hewan adalah 

kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Manusia memiliki rasa 

simpati dan empati terhadap penderitaan sesamanya. Perasaan ini 

bersifat instingtif namun bisa tumpul atau tajam tergantung dari 

sentuhan lingkungan di mana kita berada dan belajar mengimitasi 

berbagai hal. 

Perilaku setia kawan dan mau membantu orang lain tanpa 

pamrih lazim diistilahkan dengan altruisme. Dalam bahasa agama 

bertindak ikhlas, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Menyaksikan 

penderitaan orang lain seharusnya memicu empati, dan pada 

akhirnya mendorong tingkah laku untuk membantu melepaskan 

atau meringankan penderitaan itu, meskipun kadang-kadang hal itu 

alpa dilakukan. 

 

B. Spiritual  

1. Pengertian Spiritual 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia spiritual adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).19 Menurut 

        
19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 321. 
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kamus Webster kata “spirit” berasal dari kata benda bahasa latin 

“spiritus” yang berarti napas dan kata kerja “spirare” yang berarti untuk 

bernapas. Melihat asal katanya, untuk hidup adalah untuk bernapas, dan 

memiliki napas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki 

ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan 

dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas 

merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan 

makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan 

kesehatan dan kesejahteraan seseorang.20 

Spiritual memiliki makna untuk memahami sebuah keikhlasan hati 

yang senantiasa mengabdi kepada Tuhan (bagi yang menganut agama) 

atau kepada semesta (bagi yang tidak menganut agama), nantinya akan 

memberikan sebuah perasaan tersediri untuk menyelami hakikat 

kehidupan serta mengerti peran-peran sebagai manusia khalifah-Nya di 

muka bumi ini.21 

Spiritual juga menjadi fondasi dalam menjalani hubungan dengan 

sesama manusia. Dalam lingkup keluarga pun, memerlukan fondasi 

spiritual. Semua interaksi satu sama lain akan sangat memberikan kesan 

tersendiri saat menambahkan bumbu spiritual di dalamnya.22 

        
20 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2006), 288. 

21 Ikhwan Marzuqi, Spiritual Enlightenment (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 2. 

22 Ibid., 164. 
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Sayyed Hosseein Nash salah seorang spiritualis Islam 

mendefinisikan spiritual sebagai sesuatu yang mengacu pada apa yang 

terkait dengan dunia ruh, dekat dengan Ilahi, mengandung kebatinan dan 

interioritas yang disamakan dengan yang hakiki.23 

Spiritualitas menurut Ibn ‘Arabi adalah pengerahan segenap potensi 

rohaniyah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar’i 

dalam melihat segala macam bentuk realitas baik dalam dunia empiris 

maupun dalam dunia kebatinan. 

Spiritualitas adalah inti keberadaan dari kehidupan. Spiritualitas 

adalah kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan 

dan nasib. Dengan kata lain, spiritual memberikan jawaban siapa dan apa 

seseorang itu (keberadaan dan kesadaran), sedangkan agama memberikan 

jawaban apa yang harus dikerjakan seseorang (perilaku atau tindakan). 

Seseorang bisa saja mengikuti agama tertentu, namun tetap memiliki 

spiritualitas. Orang-orang juga menganut agama yang sama, namun 

belum tentu mereka memiliki jalan atau tingkat spiritualitas yang sama. 

Pembedaan juga harus dibuat antara spiritualitas yang berbeda yang 

berbeda dengan agama dan spiritualitas agama.24 

Spiritual, dalam pengertian yang luas, merupakan hal yang 

berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang memiliki kebenaran abadi yang 

        
23 Ansar Zainudin, Makna Spiritual dalam Islam, 

http://www.kumpulanmakalah.com/2016/12/makna-spiritual-dalam-islam.html (diakses pada 17 

Januari 2018) 

24 Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, 294-295. 

http://www.kumpulanmakalah.com/2016/12/makna-spiritual-dalam-islam.html
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berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan dengan 

sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Di dalamnya mungkin 

terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural seperti dalam 

agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. 

Spiritual dapat merupakan ekspresi dari kehidupan yang dipersepsikan 

lebih tinggi, lebih kompleks atau lebih terintegrasi dalam pandangan 

hidup seseorang, dan lebih daripada hal yang bersifat indrawi. Salah satu 

aspek dari menjadi spiritual adalah memiliki arah tujuan, yang secara 

terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak 

dari seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ke-Tuhanan 

dan alam semesta, dan menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang 

berasal dari alat indra, perasaan, dan pikiran.25 

Konotasi lain perubahan akan timbul pada diri seseorang dengan 

meningkatnya kesadaran diri bahwa nilai-nilai ke-Tuhanan di dalam 

akan termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan diri. 

Perbedaan antara spiritual dengan religius yaitu, spiritual adalah 

kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib, 

sedangkan agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang 

memiliki manifestasi fisik di atas dunia. Agama merupakan praktik 

perilaku tertentu dan dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan 

oleh institusi tertentu, yang dianut oleh anggota-anggotanya. Agama 

        
25 Ibid., 289. 
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memiliki kesaksian iman, komunitas, dan kode etik. Dengan kata lain, 

spiritual memberikan jawaban atas pertanyaan siapa dan apa seseorang 

itu (keberadaan dan kesadaran). Adapun agama memberikan jawaban 

atas pertanyaan apa yang harus dikerjakan seseorang (perilaku atau 

tindakan). Seseorang bisa saja amengikuti agama tertentu, namun 

memiliki spiritualitas. Orang-orang dapat menganut agama yang sama, 

namun belum tentu mereka memiliki jalan atau tingkat spiritualitas yang 

sama.26 

 

C. Mental Spiritual 

Mental spiritual adalah hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang 

jika mental spiritualnya baik dan kuat pasti kepribadiannya akan baik pula. 

Kepribadian sering hanya diukur dari penampilan fisik, karakter atau watak 

dan sifat-sifat yang terbentuk dalam diri seseorang. Makna kepribadian 

bukan hanya itu, karena proses terbentuknya kepribadian Islam adalah ketika 

kepribadian manusia yang tersusun antara dua unsur aqliyah dan nafsiyah 

saling seimbang diantara keduanya.27 

Mental spiritual memiliki beberapa unsur dan unsur tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain baik secara jasmani dan rohani, karena 

kesehatan mental ialah terdapatnya keberfungsian dan koordinasi antara 

        
26 Tamami, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20-21. 

27Agus Retnanto, Sistem Pendidikan Islam Terpadu Model Pendidikan Berbasis Pengembangan 

Karakter dan Kepribadian Islam (Yogyakarta: Idea Pers, 2011), 93. 
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semua unsir jiwa dalam menghadapi kebutuha perkembangannya serasi 

dengan pertumbuhan fisiknya, mengupayakan solusi atas permasalahan 

rutinitas kehidupan sehingga tetap pada kondisi sehat atau ketercapaian 

mental sehat, yaitu sanggup menyesuaika diri, kepribadian yang utuh, bebas 

dari frustasi, konflik dan depresi, berilmu bersikap sesuai nprma dan 

bertanggung jawab.28 

 

        
28 Rusmin Tumanggor, Ilmu Jiwa Agama The Psychology of Religion (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Grup, 2014) 165. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.29 Peneliti menggunakan penelitian ini karena peneliti ingin 

mendiskripsikan dan menganalisis kondisi mental spiritual masyarakat pasca 

banjir bandang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yaitu suatu 

deskriptif intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat.30 Studi kasus adalah uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. 

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek 

yang diteliti. Peneliti sering menggunakan berbagai metode: wawancara, 

        
29Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 60. 

30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 
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pengamatan, penelaah dokumen, (hasil) survei, dan data apa pun untuk 

menguraikan suatu kasus secara terinci.31 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi fenomena yang 

diteliti sehingga peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatiannya pada 

kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan 

sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain karena berbeda konteksnya. 

Penelitian kualitatif hanya menghasilkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

dengan berorientasi pada data lapangan.32 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama menemui 

bapak kepala Desa Sirnoboyo, kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara 

dengan tokoh yang berperan dalam trauma healing dan masyarakat yang 

berpartisipasi mengikuti trauma healing yang sekiranya faham akan penelitian 

yang akan dibahas. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sirnoboyo, Kecamatan 

Pacitan, Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat 

        
31 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

201. 

32 M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2012), 13. 
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masalah yang sesuai dengan masalah yang diangkat yaitu ketahanan mental 

spiritual pasca banjir bandang. Dengan pemilihan lokasi ini, diharapkan 

menemukan hal-hal baru yang bermakna baru. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif 

diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data 

yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen 

pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan. Data sekunder 

diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi.33 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:34 

1. Person, yaitu sumber data berupa orang. Sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 

tertulis melalui angket. 

2. Place, yaitu sumber data berupa tempat. Sumber data yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan, 

kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Bergerak misalnya 

        
33 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36. 

34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

129. 
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aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme, nyanyian, gerak tari, sajian, 

sinetron, kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. 

3. Paper, yaitu sumber data berupa simbol. Sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. 

Salah satu orang yang sangat penting dalam penelitian ini terkait penggalian 

data adalah bapak Afid Burhanuddin, alasan peneliti adalah karena beliau 

merupakan tokoh yang berperan mengadakan trauma healing di lingkungannya 

dan beliau sudah memiliki pengalaman menjadi relawan bencana alam. Sehingga 

beliau faham betul kondisi warga pasca bencana serta upaya untuk mengatasi 

trauma yang dialami masyarakat. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

1. Observasi  

Observasi yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan tentang kegiatan yang sedang berlangsung.35  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan 

dengan rumusan masalah, letak geografis, serta kondisi mental spiritual 

masyarakat pasca banjir bandang di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan. 

        
35 Sukmadinata, Metode Penelitian, 220. 
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2. Wawancara  

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.36 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dipersiapkan terlebih dahulu dan sesuai dengan permasalahan. 

Selain itu sebagian wawancara menggunakan teknik wawancara tak 

terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih 

dahulu. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada: 

a) Tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi 

masyarakat pasca banjir bandang serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi trauma yang dialami. 

b) Masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang 

dialami pasca banjir bandang. 

c) Kepala desa untuk memperoleh informasi tentang kronologi dan kondisi 

masyarakat saat banjir bandang dan data umum profil desa. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah dengan 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data 

        
36 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), 

135. 
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yang diperoleh berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber, 

dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.37 Data ini 

digunakan untuk menguatkan sumber data yang diperoleh agar data tersebut 

valid. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.38  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif dengan alur analisis model Miles dan Huberman yang 

meliputi39: 

1. Reduksi Data 

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

2. Display data 

Yaitu menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik dan chart. 

        
37 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial Edisi2 (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017), 69. 

38 Sugino, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 334. 

39 Ibid., 338. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melalui proses reduksi dan display data, peneliti kemudian 

membuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesaksian (validitas) dan keadaan (rehabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai perbandingan terhadap data itu.40 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan ditambahkan 

dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut yaitu: 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, perizinan, penjajagan awal di lapangan, 

        
40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

324. 
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memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap lapangan, yang meliputi: memahami latar belakang peneliti dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, dalam tahap ini dilakukan beriringan dengan tahap 

pekerjaan lapangan, dalam tahap ini penulis menyusun hasil penelitian. 

4. Tahap penulisan laporan, tahapan ini merupakan tahap terakhir setelah 

ketiga tahapan di atas dilaksanakan. Di sini penulis menyusun sebuah 

laporan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan sebagai tahap 

akhir sebuah penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Luas Wilayah Desa Sirnoboyo 

Desa Sirnoboyo berada dalam wilayah Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. Luas wilayah Desa Sirnoboyo sekitar 163,195 Ha/m². Desa 

Sirnoboyo memiliki ketinggian wilayahnya 4-5 m dari permukaan laut. Suhu 

maksimum 32°C dan suhu minimum 28°C. Jarak kantor Desa Sirnoboyo ke 

Kecamatan berjarak 3,5 Km, ke Kabupaten berjarak 2,25 Km, ke Ibukota 

Provinsi berjarak 271 Km. Curah hujan jumlah hari dengan curah hujan 3 

hari terbanyak, banyaknya curah hujan: 2,478 mm/th. Bentuk wilayah datar 

sampai berombak meliputi wilayah 100%.41 

Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Arjowinangun, sebelah selatan 

Desa Kembang, sebelah timur Desa Kayen dan Sukoharjo, sebelah Barat Desa 

Baleharjo dan Arjowinangun.42 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sirnoboyo 

Pada abad ke XV di Pacitan telah berkembang agama Hindu Budha 

yang berkiblat kepada kerajaan Majapahit dipimpin oleh Ki Ageng Buwono 

Keling dan bertempat tinggal di Jati Kecamatan Kebonagung. Dengan 

        
41 Lokasi Geografis Desa Sirnoboyo, (www.sirnoboyopacitan.net/lokasi-geografis/, diakses 

pada 05 April 2018). 

42 Ibid.,  

http://www.sirnoboyopacitan.net/lokasi-geografis/
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datangnya ajaran Islam yang cepat sekali berkembang di Pulau Jawa 

maka terdesaklah pengaruh agama Hindu Budha di Pacitan. Ajaran Islam 

tersebut dibawa oleh Ki Ageng Petung (Kyai Siti Geseng) bersama Syeh 

Maulana Maghribi dan Kyai Ampok Boyo (Kyai Ageng Posong) dibantu 

Kyai Menak Sopal dari Trenggalek. Beliau-beliau inilah yang memperluas 

ajaran Islam di Pacitan. 

Ki Ageng Buwono Keling dikenal sebagai cikal bakal negeri Pacitan 

seorang keturunan bangsawan. Negeri Buwono Keling di Jati Kecamatan 

Kebonagung, menurut legendanya disebut daerah Wengker Kidul. 

Masyarakatnya menganut agama Hindu Budha. Negerinya terkenal makmur, 

Ki Ageng Buwono Keling adalah seorang yang sakti dan memiliki aji 

pancasona, mereka hidup aman sentosa di Jati bersama rakyatnya. 

Rumah tangga Ki Ageng Buwono Keling mengalami goncangan dengan 

kedatangan para mubaligh Islam yang meminta Ki Ageng beserta rakyatnya 

di pesisir kidul untuk memeluk agama Islam yang dipimpin oleh Kyai Ageng 

Petung dan Kyai Ageng Posong serta Syeh Maulana Maghribi, karena Ki 

Ageng Buwono Keling tidak mau akhirnya terjadi peperangan yang 

dimenangkan oleh para mubaligh Islam. 

Singkat cerita, Kyai  Ageng Petung menetap di Rejoso, sedangkan Syeh 

Maghribi membuka hutan yang kemudian menjadi Desa Dudun, konon Desa 

Sirnoboyo merupakan wilayah Kademangan, Kademangan Ngemplak 

namanya. Kedawung masih ikut Ngemplak yang kemudian diminta dengan 
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syarat boleh membawa rakyatnya tetapi lahan atau tanah garapannya tidak 

boleh dibawa. 

Pada jaman kerajaan Belanda Desa Sirnoboyo dipimpin oleh seorang 

Bekel yang pertama kali adalah Bekel Bairakas, kurang lebih tahun 1826. 

Kemudian adanya pergantian urut-urutan kepemimpinan yang konon pada 

saat itu kepemimpinan Bekel Sirno terjadi huru hara mara bahaya yang 

kemudian beliau dapat merintis karya dari bebaya dan wewengkon atau tlatah 

ini belum ada namanya maka disebutlah wewengkon Sirnoboyo yang artinya 

melenyapkan atau menyinarkan semua mara bahaya dari gangguan bencana 

serta wabah. 

Adapun urutan kepemimpinan wewengkon sebelum ditandai dengan 

nama Sirnoboyo dan sesudah yaitu sebagai berikut: 

a. Ki Ageng Mendole (keturunan Ki Ageng Buwono Keling) 

b. Bekel Bairakas 

c. Bekel Baikusuma 

d. Bekel Sirno 

e. Demang Djogo Karjo 

f.    Lurah Jahman Somo Pawiro 

g. Lurah Karto Pawiro 

h. Lurah Kidam 

i.    Lurah Sidal 

j.    Lurah Samadi Kartodinomo 
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k. Lurah Maksum 

l.    Lurah Ali Sukandar 

m. Lurah Wiro Rejo  

n. Kepala Desa Wirjo 

o. Kepala desa Modo Hadi Admojo 

p. Kepala Desa Imam Turmudzi 

q. Kepala Desa M. Sahoedi 

r.    Kepala Desa Sumardi 

s.    Kepala Desa Arifin, S.E (sekarang)43 

3. Pembagian wilayah Desa Sirnoboyo 

Desa Sirnoboyo secara administratif terbagi menjadi empat dusun, yaitu 

Dusun Krajan, Dusun Mendole, Dusun Suruhan dan Dusun Ngemplak, serta 

4 Rukun Warga (RW), dan 22 Rukun Tetangga (RT) . Luas wilayah Desa 

Sirnoboyo 163,195 Ha/m² yang terdiri dari:44 

a. Luas Pemukiman  : 61,665 Ha/m² 

b. Luas Persawahan  : 63,740 Ha/m² 

c. Luas Perkebunan  : 19,451 Ha/m² 

d. Luas Kuburan   : 2,106 Ha/m² 

e. Luas Pekarangan  : 1,960 Ha/m² 

f. Luas Taman   : 0,006 Ha/m² 

g. Perkantoran   : 2,512 Ha/m² 

        
43 Lihat transkip dokumentasi nomor 01/D/07-03/2018. 

44 Lihat transkip dokumentasi nomor 02/D/07-03/2018 
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h. Luas Prasarana Umum Lainnya : 11,755 Ha/m² 

4. Data penduduk Desa Sirnoboyo 

Sedangkan keadaan penduduknya dapat dijelaskan sebagai berikut:45 

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.182 jiwa. Jumlah penduduk 

perempuan berjumlah 2.199 jiwa. Total keseluruhannya adlah 4.381 

jiwa dan jumlah kepala keluarga di Desa Sirnoboyo berjumlah 1.372 

KK. 

b. Jumlah penduduk menurut taraf pendidikan 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Taraf Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 th yang belum 

masuk TK 

52 orang 58 orang 

Usia 3-6 th yang sedang 

TK/PG 

48 orang 61 orang 

Usia 7-18 th yang tidak 

pernah sekolah 

1 orang 1 orang 

Usia 7-18 th yang 

sedang sekolah 

420 orang 415 orang 

Usia 18-56 th tidak 

pernah sekolah 

0 orang 0 orang 

        
45 Lihat transkip dokumentasi nomor 03/D/07-03/2018. 
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Usia 18-56 th pernah SD 

tetapi tidak tamat 

9 orang 12 orang 

Tamat SD/sederajat 345 orang 376 orang 

Jumlah usia 12-56 th 

tidak tamat SLTP 

3 orang 0 orang 

Jumlah usia 18-56 th 

tidak tamat SLTA 

7 orang 3 orang 

Tamat SMP/sederajat 337 orang 330 orang 

Tamat SMA/sederajat 701 orang 738 orang 

Tamat D-1/sederajat 52 orang 54 orang 

Tamat D-2/sederajat 45 orang 41 orang 

Tamat D-3/sederajat 35 orang 41 orang 

Tamat S-1/sederajat 60 orang 57 orang 

Tamat S-2/sederajat 5 orang 1 orang 

Tamat S-3/sederajat - orang - orang 

Tamat SLB A - orang 1 orang 

Tamat SLB B - orang - orang 

Tamat SLB C - orang - orang 

Jumlah  2.120 orang 2.189 orang 

Jumlah Total 4.309 orang 
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5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sirnoboyo 

Struktur organisasi pemerintahan Desa Sirnoboyo, sebagai berikut:46 

Tabel 1.2 Struktur organisasi pemerintahan Desa Sirnoboyo 

No NAMA JABATAN PENDIDIKAN 

1 Arifin, SE Kepala Desa S-1 

2 Eko Hariyono Plt. Sekretaris Desa SLTA 

3 Chamim Turmudi Kaur Keuangan S-1 

4 Eko Hariyono Kaur Umum SLTA 

5 Winarno Kaur Pemerintahan SLTA 

6 Sumardi Kaur Kesra SLTA 

7 Harun Maskuri Kaur Pembangunan D II 

8 Misri Kasun Ngemplak SLTA 

9 Triyono Kasun Suruhan SLTA 

10 Mahroji Kasun Mendole SLTA 

11 Moh. Koiri Kasun Krajan SLTA 

12 Muh. Basori 
Pelaksana Teknis 

Pengairan  
D II 

13 Imam Subakir 
Pelaksana Teknis 

Keamanan 
SLTA 

 

6. Visi Misi Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan  

Visi dan misi Desa Sirnoboyo yaitu:47 

a. Visi 

        
46 Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/07-03/2018. 

47 Visi dan Misi Desa Sirnoboyo, (www.sirnoboyopacitan.net/visi-dan-misi/, diakses pada 05 

April 2018). 

http://www.sirnoboyopacitan.net/visi-dan-misi/
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Terwujudnya masyarakat makmur sejahtera berbasis pengembangan 

potensi masyarakat 

b. Misi 

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui: 

1) Pengembangan teknologi pertanian, kelautan, industri rumah tangga 

2) Peningkatan infrastruktur sebagai sarana pendukung dengan 

mendayagunakan segenap ketrampilan dan keahlian yang dimiliki 

oleh warga. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kondisi mental spiritual masyarakat pasca bencana di Desa Sirnoboyo, 

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa yang tergolong desa siaga 

bencana. Daerahnya yang dekat dengan sungai dan dekat pula dengan pantai 

menyebabkan salah satu daerah yang paling berdampak parah ketika banjir 

bandang pada 28 Oktober 2017. 

Dari kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan kerugian yang 

sangat besar, baik mental maupun material. Kerugian material diperkirakan 

hingga ratusan juta, sedangkan pada mental warga sekitar sangat terdampak, 

dan mereka merasakan trauma yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. 

Banjir bandang ini merupakan banjir yang terbesar yang terjadi di Kabupaten 

Pacitan.  
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Dari hasil wawancara dengan bapak Arifin selaku Kepala Desa 

Sirnoboyo, menceritakan kronologi terjadinya banjir bandang sebagai berikut 

Pada  Selasa tanggal 27 November 2017 pukul 22.30, terjadi hujan yang sangat 

deras. Saya terbiasa ketika hujan deras, pasti keliling melihat kondisi wilayah 

desa, utamanya kondisi sungai. Pada saat itu kami menyisir kondisi sungai, dan 

pada saat itu memang kondisi sungai masih baru separuh. Tapi setelah jam 

01.30 pulang ke rumah, saya dapat telvon dari sodara yang ada di Desa 

Sukoharjo ternyata sudah terjadi banjir besar yang sudah meluap, dan saya 

sempat menghubungi lurah Desa Sukoharjo dan lurah Desa Kembang, barang 

kali pintu air masih tertutup. Tetapi ternyata pintu air sudah terbuka, dan 

sampai Desa Sukoharjo pun ternyata pintu airnya sudah terbuka. Namun 

memang debit air yang luar biasa besar, sehingga kira-kira jam 02.30 yang di 

Desa Sukoharjo tanggulnya sudah jebol. Jam 03.00 saya pulang melihat 

kondisi arus air di sungai Jalur Lintas Selatan (JLS) dari timur sudah sangat 

deras. Setelah itu waktu subuh saya menyuruh istri saya belanja ke pasar untuk 

mempersiapkan dapur umum, karena saya perkirakan RT 03, 04, 05 Dusun 

Krajan, Desa Sirnoboyo sudah tidak bisa memasak. Kita memulai evakuasi 

warga sekitar pukul 07.30. Tetapi memang warga masih meremehkan, akan 

tetapi lansia dan anak-anak kita paksa untuk ke tempat yang lebih aman.48 

 

 

Dari kejadian banjir bandang tersebut masyarakat mengalami rasa 

tertekan atau trauma yang sangat mendalam. Sehingga mental mereka 

terganggu saat ada trauma datang. Sampai saat ini pun mereka masih merasa 

trauma atas kejadian tersebut. Dari hasil wawancara dengan bapak Arifin 

sebagai berikut 

Masyarakat masih sangat-sangat trauma. Jika memang nantinya ada situasi 

ketika warga harus dievakuasi atau tindakan penyelamatan dan sebagainya, 

maka relawan desa yang menyampaikan.49 

 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat, bahwa ketika 

banjir bandang datang, yang masyarakat lakukan adalah mengungsi, dan 

keadaan mereka pada saat itu ketakutan karena memang debit air sangat besar.  

        
48 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-3/2018. 

49 Lihat transkip wawancara nomor 04/W/09-3/2018. 
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Kejadian bencana banjir bandang tersebut juga menyebabkan kerugian 

yang sangat besar, berikut pemaparan dari bapak Kepala Desa Sirnoboyo: 

Kalau kerugian material di Desa Sirnoboyo ini sangat luar biasa mbak, nilainya 

bisa ratusan juta rupiah terkait dampak banjir kemarin. Karena memang dari 22 

RT itu yang terdampak ada 21 RT. Akan tetapi yang 1 RT tidak terdampak 

banjir pun mereka juga merasa trauma, dan pada saat itu pun mereka juga 

mengungsi karena tanggul yang ada di lingkungan mereka pun juga banyak 

yang bocor. Jadi mereka juga merasa khawatir jika seandainya tanggulnya 

jebol. Secara psikis, masyarakat Sirnoboyo mentalnya sangat terdampak dan 

trauma banget atas kejadian banjir kemarin.50 

 

Kerugian yang dialami baik dari materiil maupun psikologis sangat 

dirasakan oleh masyarakat Sirnoboyo. Secara material kerugian dapat 

mencapai angka ratusan juta, sedangkan secara mental psikologis masyarakat 

sangat trauma sekali. 

2. Upaya masyarakat mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma yang disebabkan 

oleh bencana tersebut. 

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa ada 

salah satu tokoh yang ada di Sirnoboyo. Beliau adalah bapak Afid 

Burhanuddin, beliau mengadakan kegiatan trauma healing di desa Sirnoboyo 

yang bertujuan untuk menghilangkan trauma yang dialami oleh masyarakat 

Sirnoboyo. Dari hasil wawancara dengan beliau, awal mula mengadakan 

trauma healing yaitu sebagai berikut  

Awalnya memang ketika mengalami bencana ini, saya merasa sangat 

trauma. Sampai sekarang pun apabila hujan agak deras saya juga trauma. Saya 

dulu juga pernah menjadi relawan ketika masih lajang. Ketika bencana di 

Yogyakarta juga saya menjadi relawan.  

Pada waktu itu saya memang ingin mengadakan trauma healing untuk warga di 

sini. Saya berfikir memang warga di sini membutuhkan kegiatan untuk 

        
50 Lihat transkip wawancara nomor 05/W/09-3/2018 
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menghilangkan traumanya. Akan tetapi keadaan saya sendiri juga mengalami 

trauma, masak iya saya sendiri saja membutuhkan pengobatan untuk trauma, 

malah saya mengadakan trauma healing kan tidak mungkin. Jadi saya 

memanfaatkan teman-teman saya relawan dan chanel-chanel yang saya kenali 

untuk membantu mengadakan trauma healing di Musholla Al-Barokah. Pada 

waktu itu suasana juga masih belum stabil, kami hanya memanfaatkan sarana 

seadanya, musholla pun belum 100% bersih, alat pengeras suarapun kami 

masih meminjam di tempat saudara yang tidak terkena banjir. 

Alkhamdulillah, dengan kami membuat undangan kepada para wali 

santri dan satri melalui whatsapp dan sebagian yang tidak memiliki whatsapp 

kami surati satu-satu, mereka pun mau datang. Dan teman-teman saya pun 

ketika saya mintai bantuan untuk mengadakan trauma healing semua bersedia, 

dan mereka juga tidak hanya mengadakan trauma healing, mereka juga 

membawa berupa bingkisan untuk diberikan kepada para satri.51 

 

Berawal dari latar belakang beliau yang dulu pernah menjadi relawan 

bencana alam, beliau memanfaatkan kenalan atau channel yang beliau punya 

untuk mengadakan trauma healing dilingkungannya. Walaupun dengan alat 

yang seadanya, dan tempat yang belum 100% bersih, trauma healing dapat 

dilaksanaakan dengan lancar. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Afid Burhanuddin tentang 

pengertian trauma healing yaitu sebagai berikut: 

Trauma healing kami artikan, kami menyusun menyusun program yang 

sekiranya program ini membuat anak hilang traumanya. Maka dari itu 

dari istilah kami yaitu trauma hilang. Dengan trauma healing, trauma 

akan hilang.52 

 
Kegiatan trauma healing ini memiliki beberapa tujuan diantara lain:53 

a. Kami ingin secara khusus merangkul santri-santri kami. 

b. Kami ingin membuktikan kepada wali santri bahwa ketika anak-anak 

mengaji disini maka aspek apapun kami juga ikut bertanggung jawab 

baik aspek moral, mengaji, termasuk masa-masa bencana kemarin.  

c. Dengan adanya program seperti ini trauma menjadi hilang. 

        
51 Lihat transkip wawancara nomor 06/W/09-3/2018. 

52 Lihat transkip wawancara nomor 07/W/09-3/2018. 

53 Lihat transkip wawancara nomor 08/W/09-3/2018. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan trauma healing memang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca mengalami bencana. Trauma yang 

dialami masyarakat sangat berpengaruh kepada jiwanya. Trauma dapat dilihat 

dari perilaku, maupun gaya bicara.  

Dari hasil wawancara dengan bapak Afid Burhanuddin, pelaksanaan 

trauma healing sendiri dilaksanakan ada empat sesi, yang dijelaskan sebagai 

berikut 

Ada 4 sesi trauma healing (penyembuham trauma):54 

a. Pada Kamis, 07 Desember 2017 pukul 16.00 kami mendatangkan 

pendongeng nasional yaitu Kak Ucon, beliau berasal dari Ponorogo. 

Dongeng yang diceritakan oleh Kak Ucon bertema tentang 

kesetiakawanan. Kegiatan ini merupakan kerjasama TPA Al-Barokah 

dengan BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia) wilayah Kabupaten Pacitan. Pihak BKPRMI juga 

memberikan bingkisan kepada para santri berupa alat tulis dan 

makanan. 

b. Pada Ahad, 10 Desember 2017, rombongan tim PKPU Human 

Initiative dan Safe Care hadir di TPA Al-Barokah. Disana rombongan 

tim memberikan trauma healing dengan berbagi cerita antara tim 

relawan PKPU dan santri TPA. Kemudian tim memberikan motivasi 

untuk bersama-sama mencegah terjadinya banjir dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. Kegiatan selanjutnya dilanjutkan 

dengan pemberian bingkisan kepada para wali santri. 

c. Pada Kamis, 14 Desember 2017 TPA Al-Barokah bekerja sama 

dengan Kelas Inspirasi Pacitan, menggelar trauma healing bagi santri 

TPA Al-Barokah. Tujuan dari kedatangannya di TPA Al-Barokah 

adalah membantu santri untuk melupakan trauma karena banjir dan 

sekaligs memberikan motivasi dan inspirasi tentang kehidupan di masa 

depannya dengan membuat pohon cita-cita, dan santri TPA di minta 

untuk menuliskan cita-cita di selembar kertas lalu menggantungkannya 

di pohon cita-cita. 

d. Pada Rabu, 20 Desember 2017, TPA Al-Barokah kedatangan tim 

relawan dari Rumah Zakat dari Surabaya. Kedatangan relawan ini 

dengan tujuan memberikan trauma healing kepada para santri TPA. 

Dalam kegiatan tersebut, tim mengajak anak-anak untuk bernyayi, 

bertepuk-tepuk, bermain game edukasi, dan sebagainya. Tim Rumah 

        
54 Lihat transkip wawancara nomor 09/W/09-3/2018 
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Zakat juga memberikan bingkisan makanan kecil, buku, serta alat tulis 

kepada sejumlah santri yang mengikuti kegiatan tersebut. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui dalam pelaksanaan trauma 

healing tidak hanya dapat dilakukan satu atau dua kali. Trauma healing harus 

dilakukan berkali-kali dengan tema yang berbeda-beda agar masyarakat dan 

anak-anak tidak merasa bosan dan dapat lebih efektif dalam menghilangkan 

trauma masyarakat. Yang nantinya dari kegiatan trauma healing tersebut akan 

menghasilkan mental yang kuat pada diri masyarakat. 

Dalam pelaksanaan trauma healing, tentunya ada faktor pendukung atau 

faktor penghambatnya. Diantaranya yaitu 

Faktor pendukung: 

a. Didukung dengan jaringan secara pribadi saya, dan para warga sekitar. 

Yang tentu saya di dukung oleh jaringan saya diluar Desa Sirnoboyo, 

bahkan di luar kota juga. Dengan bendera yang beragam mereka datang 

kesini. Seandainya tidak ada jaringan itu kami juga akan susah.  

b. Yang kedua dari wali santri. Saya tidak mungkin bisa menjalani trauma 

healing, ketika orang tua tidak percaya kepada kami. Buah dari 

kepercayaan orang tua kepada kami yaitu ketika orang tua mau 

mengantarkan anaknya ketika kami undang trauma healing. 

c. Dukungan dari takmir musholla. Takmir musholla sangat mendukung 

untuk itu. Bukti dukungannya yaitu setiap kegiatan trauma healing 

meskipun beberapa menit, beliau datang kesini untuk melihat seperti apa 

kegiatannya. 

Faktor penghambat: 

a. Saat itu ruangan masih seadanya. Tembok masih banyak bercak-bercak 

lumpur. 

b. Sarana komunikasi. Karena perangkat untuk mencharge hp saat itu 

kerendam. Sehingga kadang nyambung, kadang tidak.  

c. Sound system.55 

 

Dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan trauma healing, semua itu 

dapat teratasi dengan baik. Salah satunya ketika sound system di musholla 

semua rusak dan tidak berfungsi, tokoh masyarakat maupun penyelenggara 

        
55 Lihat transkip wawancara nomor 10/W/09-3/2018. 
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kegiatan berusaha meminjam sound system kepada warga yang wilayahnya 

tidak terdampak banjir dan sound systemnya masih berfungsi dengan baik. 

Kegiatan trauma healing yang diadakan oleh bapak Afid Burhanuddin 

yang bekerjasama dengan pihak-pihak yang membantu, memang mendapat 

antusias yang bagus dari warga sekitar.  

Saya merasa trauma healing ini berhasil. Artinya mereka sampai sekarang 

masih mengaji, kemudian antusiasnya meningkat bahkan santrinya menambah, 

jama’ah mushollanya juga menambah. Kami tidak bisa menilai berapa persen 

tingkat traumanya hilang, akan tetapi sekilas dengan kondisi keceriaan anak 

pasca trauma healing itulah kami dapat mengatakan bahwa kegiatan ini 

berhasil. Lalu dengan ucapan terimakasih dari orang tua santri, maka kami 

merasa bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia.56 

 

Trauma healing masih berlanjut, akan tetapi dengan ‘bungkus’ yang berbeda. 

Kalau saya tetap menggunakan kata-kata trauma healing, maka justru akan 

membuat trauma lagi. Karena kita menyebut kata trauma healing, maka 

nantinya bayangan mereka akan ke bencana. Oleh karena itu, kami 

mengembangkan ke kegiatan-kegiatan lain. Baik itu ibuku ustadzahku, kajian 

rutin, serta mabit supaya keberlanjutan pada masa emergency dan pada masa 

recovery ini nyambung.57 

 

Dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksaan 

trauma healing di lingkungan Desa Sirnoboyo, dapat dikatakan berhasil. 

Walaupun tingkat hilangnya trauma tidak dapat dihitung, akan tetapi dapat 

dilihat dari keceriaan anak-anak pasca trauma healing dan ucapan terimakasih 

yang datang dari orang tua santri.  

Sampai sekarang trauma healing masih dilaksanakan walaupun dengan 

tema yang berbeda. Misalnya dengan kegiatan mabit, kajian rutin, ibuku 

ustadzahku dan lain-lain. Beliau juga menambahkan bahwa anak-anak tidak 

        
56 Lihat transkip wawancara nomor 11/W/09-3/2018. 

57 Lihat transkip wawancara nomor 12/W/09-3/2018. 
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melupakan bencana yang dialami ini, agar nantinya bencana ini dapat diambil 

hikmahnya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis tentang kondisi mental spiritual masyarakat pasca banjir bandang 

di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

Bencana alam yang terjadi di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan merupakan bencana terbesar yang melanda wilayah tersebut 

tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2017. Wilayah Desa Sirnoboyo merupakan 

daerah yang dekat dengan sungai dan dekat pula dengan pantai. Berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa saat banjir terjadi, 

masyarakat Desa Sirnoboyo sangat trauma, ketakutan, dan panik. Masyarakat 

memang sudah terbiasa dengan adanya banjir, sehingga sebelumnya mereka 

menyepelekan saat banjir datang. Akan tetapi lambat laun banjir semakin besar, 

masyarakat semakin merasa ketakutan dan akhirnya mau dievakuasi ke tempat 

yang lebih aman. 

Dalam al-Quran sudah dijelaskan bahwa, bahwa semua yang terjadi pada 

manusia dimaknai sebagai cobaan dari Allah Swt. Hal ini terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah/2: 155-157: 

◆❑➔⬧◆  

 ❑⬧ ❑→◆ 

⧫◆  ◆❑ 

▪→◆ ⧫☺◆  
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◆     

⧫ ⬧ ◆ 

⧫ ❑⬧   

◆ ⬧ ⧫❑➔◆ 

   ⬧ ◼⧫ 

◆❑◼  ◼▪ 

☺◆◆  ⬧◆ ➔ 

☺⧫⧫    58 

155. dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". 

157. mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat 

dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. Artinya: Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan 

kepada-Nya-lah Kami kembali. kalimat ini dinamakan kalimat istirjaa 

(pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan menyebutnya waktu 

ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil. 

 

Allah menolong orang-orang yang sabar dan mengabulkan do’a mereka. 

Orang yang memperoleh pertolongan Allah, tak ada yang mampu 

mengalahkannya. Orang yang kacau dan risau pikirannya, lupa menyebut nama 

Allah. Jiwa orang yang lupa kepada Allah penuh dengan berbagai kerisauan, 

walaupun dia memiliki dunia. 

Demi Allah, sesungguhnya Tuhan memberi cobaan kepadamu dengan 

suatu macam ketakutan terhadap musuh dan bencana hidup, seperti kelaparan, 

kurang hasil (gagal) panen dan sebagainya. 59 

        
58 al-Qur’an, 2: 155-157. 

59 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,  Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2000), 244-255 
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Orang-orang yang sabar, Allah akan memberinya ampunan dan pujian atas 

perbuatannya. Selain itu, juga diberi rahmat yang pengaruhnya dapat ditemukan 

berupa ketenangan jiwa saat mereka tertimpa musibah.60 

Dari kejadian ini membuat mental masyarakat tertekan dan merasakan 

trauma yang mendalam. Mereka selalu teringat kejadian yang menimpa pada saat 

itu yang merupakan kejadian bencana alam yang sangat besar dan pertama kali 

terjadi di Pacitan. Banjir merendam hampir seluruh wilayah Kota Pacitan dan 

menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga ratusan juta rupiah. 

Orang yang kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa terganggu 

ketentraman hatinya dan kurang sehat dalam beberapa segi antara lain: (1) 

Perasaannya terganggu, meliputi rasa gelisah yang tidak tentu, rasa takut yang 

tidak masuk akal, rasa sedih yang tidak beralasan, rendah diri, suka bergantung 

pada orang lain, (2) Pikirannya terganggu, misalnya bodoh, pelupa, pemalas, 

tidak bisa konsentrasi, kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah 

direncanakan dan mudah dipengaruhi orang lain, (3) Kelakuan yang tidak baik, 

dan sebagainya.61 

Gambaran mental pada tiap individu berbeda, seperti halnya berbedanya 

sidik jari atau wajah setiap manusia. Meskipun banyak kemiripan di antara 

manusia, tidak sama persis di segala aspek. Namun demikian, mental seseorang 

dapat diketahui secara global pada tingkah lakunya karena tingkah laku memberi 

        
60 Ibid., 246. 

61 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 35-37. 
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arti dan bahasa tersendiri pada tingkatan mental. Pada umumnya orang yang 

sedang mengalami masalah psikologis akan segera memperlihatkan perubahan 

perilaku dan gambaran wajah yang menunjukkan bahwa ia menderita sedih, 

takut, putus asa dan ketidakstabilan jiwa, tekanan batin, stress, dan depresi. Akan 

tetapi, ada orang yang tidak mengalami perubahan perilaku, padahal ia 

mengalami tekanan batin, musibah, atau krisis-krisis lainnya.62 

Kondisi mental pada korban bencana dapat dilihat dari perkataan, 

perbuatan mereka. Saat mereka ketakutan ketika banjir datang, yang mereka 

lakukan yaitu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat banjir sudah surut 

pun, dan rumah mereka sudah bersih dari banjir, mereka masih merasakan 

trauma dan ketakutan ketika hujan datang dengan intensitas yang tinggi. Mereka 

takut apabila banjir melanda wilayah mereka lagi.  

Sejatinya, Allah Swt. telah melengkapi manusia dengan instrumen canggih 

untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, yaitu 

berupa akal pikiran. Tugas akal pikiran adalah membuat keputusan, memecahkan 

masalah dan untuk kreativitas. Dengan akal pikiran itu, manusia berusaha 

mengatasi berbagai masalah yang ditemui secara kreatif sehingga mudah 

mengambil langkah-langkah penyelesaian berikutnya. Tidak buntu dalam satu 

        
62 M Solihin, Terapi Sufistik Penyembuhan Penyakit Kejiwaan Perspektif Tasawuf (Bandung: 

Pustaka Setia, 2004), 68. 
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titik lalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan seperti mengakhiri hidup secara tragis.63  

Allah Swt., tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia melebihi 

batas kemampuan manusia itu sendiri. Salah satu ayat yang menjelaskan hal 

tersebut yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 286 sebagai berikut: 

 ⬧  ⧫  

➔  ⬧ ⧫ ⧫ 

◼⧫◆ ⧫ ⧫⧫  

◆  ⧫⬧➔  

◆  ⧫⬧  

◆ ◆ ☺⬧⬧ ◆◼⧫ 

 ☺ ⧫☺ ◼⧫ 

  ◆⬧  

◆◆ ◆ ☺⬧➔ ⧫  

⬧⬧⬧ ⬧   ◆ 

⧫ ◆ ⬧ 

◆☺◆   

◆⬧❑⧫ ⧫⬧ ◼⧫ 

❑⬧  

  64  

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 

Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang 

tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir." 
 

        
63 Perpustakaan Nasional RI, Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 299. 

64 al-Qur’an, 2: 286. 
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Para mukmin beriman kepada apa yang telah dijelaskan, seraya berkata: 

“Rasul telah menyampaikan kepada kami perintah Tuhan, maka kami pun 

mendengarnya dengan penuh pengertian dan keridhaan. Kami taati segala apa 

yang diperintahkan dengan tunduk dan patuh, dan berkeyakinan bahwa segala 

perintah dan larangan itu dimaksud untuk kebajikan dunia dan akhirat.65 

Allah tidak akan memberati hamba-Nya lebih dari kesanggupannya. 

Sebaliknya, Allah membebani mereka di bawah kemampuannya. Yang demikian 

itu merupakan kelembutan sikap Allah kepada para hamba-Nya, selain sebagai 

keihsanan-Nya kepada mereka. 

Allah menutup ayat ini dengan do’a yang dimaksudkan itu, yakni 

memohon agar Dia tidak menghitung kekhilafan dan kealpaan mereka. 

Sebaliknya, Allah meringankan beban mereka, memberi maaf dan ampun, 

memberi rahmat dan pertolongan.66 

 

B. Analisis tentang upaya masyarakat mengatasi kegoncangan jiwa atau 

trauma yang disebabkan oleh bencana tersebut. 

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan 

salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa Sirnoboyo. Beliau adalah 

bapak Afid Burhanuddin. Beliau merupakan tokoh yang mengadakan trauma 

healing di Desa Sirnoboyo dan beliau merupakan pengurus dari Musholla Al-

Barokah Dusun Winongan Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

        
65 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,  Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, 512. 

66 Ibid., 513. 
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Pacitan, yang dimana musholla tersebut merupakan lokasi pelaksanaan trauma 

healing. Awal mula beliau mengadakan trauma healing yaitu beliau merasa 

bahwa pasca bencana banjir yang melanda Desa Sirnoboyo, masyarakat 

membutuhkan suatu kegiatan untuk menghilangkan traumanya.  

Latar belakang beliau dahulu memang pernah aktif menjadi relawan 

bencana alam di Yogyakarta bersama komunitasnya. Kegiatan trauma healing 

berlangsung dengan beliau memanfaatkan kenalan atau channel-channel  yang ia 

kenal untuk membantu mengadakan trauma healing, karena ia merasa bahwa ia 

sendiri membutuhkan trauma healing, apakah mungkin ia sendiri yang 

mengadakan kegiatan trauma healing tersebut. 

Trauma healing diberikan pada tingkatan bantuan darurat yaitu 

pemenuhan keselamatan diri dari stress yang dialami akibat bencana dahsyat 

yang menghampiri individu. Pemulihan dari suatu trauma membutuhkan 

waktu lama atau tidaknya proses trauma healing tergantung dari individu itu 

sendiri. Ada empat teknik yang bisa dilakulkan untuk mengatasi trauma 

diantaranya ialah:67 

a. Teknik relaksasi untuk anak 

Teknik ini dapat membantu anak-anak untuk menjadi rileks da nyaman 

dengan tubuh dan jiwa mereka. Teknik ini bisa dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

        
67Kuriake Kharismawan, 

http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5812003257/files/buku_pedoman_psikososial_2.doc. 

(diakses pada 27 Juni 2018). 

http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5812003257/files/buku_pedoman_psikososial_2.doc


59 

 

1) Sensor tubuh 

Suatu upaya untuk mendorong mereka menyadari bagian dari 

tubuhnya dan memberikan sugesti yang baik bahwa tubuh mereka 

itu sehat dan kuat. Hal ini membiasakan anak-anak untuk dapat 

mengendalikan tubuhnya, sehingga mental mereka menjadi kuat. 

2) Menghirup bunga 

Teknik ini bertujuan menstimulasi anak untuk menghirup oksigen 

dan nitrogen monoksida yang dibutuhkan oleh tubuh, dapat 

menenangkan pikiran dan jiwa. Kegiatannya berupa mengajak 

anak-anak untuk menyebutkan nama bunga yang harum kemudian 

mengimajinasikan bentuk, warna dan harumnya. 

3) Penghakau singa  

Teknik ini memiliki tujuan untuk mengeluarkan emosi dan berteriak 

sekencang-kencangnya atas perasaan mereka yang terpendam, 

melalui cerita singa yang mengganggu desa mereka. Cerita singa ini 

bisa dibuat sendiri oleh relawan. 

4) Mengeluarkan racun 

Teknik mengeluarkan racun bisa dilakukan dengan cara menghirup 

nafas dan mengeluarkan nafas sambil membayangkan sebuah udara 

hitam yang harus mereka keluarkan dari dalam tubuh mereka. 

5) Doa dan shalawat 

Mengajak anak-anak untuk berdoa dan bershalawat bersama sambil 

memegang dada. 



60 

 

6) Menyanyikan lagu 

Ajak anak-anak untuk berbaring dan memejamkan mata lalu 

nyanyikan mereka lagu lembut sebagai penghantar tidur. 

7) Membentuk benda 

Teknik ini merupakan modifikasi dari progressive muscle untuk 

menstimulasi batang otak, agar kembali memiliki kntrol terhadap 

otot-otot tubuh. Dilakukan dengan cara mengajak anak-anak 

bergerak kemudian berjalan pelan dan membayangkan menjadi 

benda sesuai dengan sifat benda tersebut. 

b. Teknik mengekspresikan emosi untuk anak 

1) Menyimpan emosi 

Teknik menyimpan emosi ini memerlukan sebuah kardus atau 

kaleng bekas pensil, dan kertas.  

c. Teknik rekreasional 

Pada dasarnya kegiatan rekreasional adalah segala aktivitas yang 

menyenangkan, dan mampu mengembangkan aspek fisik, pikiran, sosial 

dan emosional anak sehingga meningkatkan resiliensi mereka.  

d. Teknik menggambar 

1) Menggambar bebas  

Teknik ini meminta agar anak menggambar suatu hal yang ada 

dipikiran mereka, dengan begitu relawan atau psikolog dapat 

mengetahui apa yang anak tersebut sedang pikirkan. 

2) Menggambar hari depan 
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Menggambar masa depan akan menunjukkan harapan dan cita-cita 

di kemudian hari, sehingga orang terdekat yang berada dengan anak 

dapat mengetahui dan mengarahkan harapan anak. 

Akhirnya dengan segala keterbatasan sarana prasarana, serta komunikasi 

dengan masyarakat yang terkadang sulit, kegiatan tersebut mendapat respon yang 

bagus. Banyak masyarakat yang mengikuti berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. 

Trauma healing sendiri memiliki beberapa tujuan, diantara lain: 

1. Ingin secara khusus merangkul para masyarakat. 

2. Ingin membuktikan kepada wali santri bahwa ketika anak-anak mengaji 

disini maka aspek apapun kami juga ikut bertanggung jawab baik aspek 

moral, mengaji, termasuk masa-masa bencana kemarin.  

3. Dengan adanya program seperti ini trauma menjadi hilang. 

Adapun tujuan utama kegiatan trauma healing yaitu untuk menghilangkan 

trauma dari masyarakat dan meningkatkan ketahanan mental masyarakat pasca 

mengalami bencana alam. 

Kegiatan trauma healing ini dilaksanakan dengan beberapa sesi, serta 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ikut membantu terlaksananya 

trauma healing. Berikut sesi pelaksanaan trauma healing: 

1. Pada Kamis, 07 Desember 2017 pukul 16.00 mendatangkan pendongeng 

nasional yaitu Kak Ucon, beliau berasal dari Ponorogo. Dongeng yang 

diceritakan oleh Kak Ucon bertema tentang kesetiakawanan. Kegiatan ini 

merupakan kerjasama TPA Al-Barokah dengan BKPRMI (Badan Komunikasi 
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Pemuda Remaja Masjid Indonesia) wilayah Kabupaten Pacitan. Pihak 

BKPRMI juga memberikan bingkisan kepada para santri berupa alat tulis dan 

makanan. 

2. Pada Ahad, 10 Desember 2017, rombongan tim PKPU Human Initiative dan 

Safe Care hadir di TPA Al-Barokah. Disana rombongan tim memberikan 

trauma healing dengan berbagi cerita antara tim relawan PKPU dan santri 

TPA. Kemudian tim memberikan motivasi untuk bersama-sama mencegah 

terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kegiatan 

selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada para wali santri. 

3. Pada Kamis, 14 Desember 2017 TPA Al-Barokah bekerja sama dengan Kelas 

Inspirasi Pacitan, menggelar trauma healing bagi santri TPA Al-Barokah. 

Tujuan dari kedatangannya di TPA Al-Barokah adalah membantu santri untuk 

melupakan trauma karena banjir dan sekaligs memberikan motivasi dan 

inspirasi tentang kehidupan di masa depannya dengan membuat pohon cita-

cita, dan santri TPA di minta untuk menuliskan cita-cita di selembar kertas 

lalu menggantungkannya di pohon cita-cita. 

4. Pada Rabu, 20 Desember 2017, TPA Al-Barokah kedatangan tim relawan dari 

Rumah Zakat dari Surabaya. Kedatangan relawan ini dengan tujuan 

memberikan trauma healing kepada para santri TPA. Dalam kegiatan tersebut, 

tim mengajak anak-anak untuk bernyayi, bertepuk-tepuk, bermain game 

edukasi, dan sebagainya. Tim Rumah Zakat juga memberikan bingkisan 

makanan kecil, buku, serta alat tulis kepada sejumlah santri yang mengikuti 

kegiatan tersebut. 



63 

 

Dalam pelaksanaan trauma healing, bapak Afid Burhanuddin 

mengutarakan bahwa saat pelaksanaan trauma healing pasti ada faktor 

penghambat dan pendukung. Di antara faktor-faktor tersebut yaitu: 

Faktor pendukung:  

1. Didukung dengan jaringan (kenalan) pribadi bapak Afid Burhanuddin, dan 

para warga sekitar. Yang tentu di dukung oleh jaringan beliau dari luar  Desa 

Sirnoboyo, bahkan di luar kota juga. Dengan bendera yang beragam mereka 

datang kesini. Seandainya tidak ada jaringan itu kegiatan ini tidak akan 

berjalan lancar. 

2. Yang kedua dari wali santri. Beliau tidak mungkin bisa menjalani trauma 

healing, ketika orang tua tidak percaya kepada kami. Buah dari kepercayaan 

orang tua yaitu ketika orang tua mau mengantarkan anaknya ketika kami 

undang trauma healing. 

3. Dukungan dari takmir musholla. Takmir musholla sangat mendukung untuk 

itu. Bukti dukungannya yaitu setiap kegiatan trauma healing meskipun 

beberapa menit, beliau datang kesini untuk melihat seperti apa kegiatannya. 

Faktor penghambat: 

1. Saat itu ruangan masih seadanya. Tembok masih banyak bercak-bercak 

lumpur. 

2. Sarana komunikasi. Karena perangkat untuk mencharge hp saat itu kerendam. 

Sehingga kadang nyambung, kadang tidak.  

3. Sound system. 
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Walaupun kegiatan ini terdapat faktor penghambatnya, akan tetapi hal ini 

dapat teratasi, dengan bekerjasama dengan warga dan pihak lain yang berkaitan. 

Kegiatan trauma healing ini, tetap dilaksanakan walaupun dengan 

“bungkus” yang berbeda atau dengan nama dan kegiatan yang berbeda. Apabila 

nantinya tetap dinamakan trauma healing, yang dibenak masyarakat yaitu banjir, 

dan mereka akan merasa takut lagi atau traumanya muncul kembali. Jadi, trauma 

healing tetap berlanjut dengan mengmbangkan kegiatan-kegiatan lain seperti 

mabit, ibuku ustadzahku, kajian rutin dan sebagainya.  

Dampak dari kegiatan trauma healing ini memang tidak dapat dihitung 

dengan persenan, akan tetapi dapat dilihat dari tingkat keceriaan dari masyarakat, 

serta bertambahnya jamaah dimusholla, santri yang mengaji juga bertambah. Jadi 

dapat dikatakan kegiatan trauma healing ini berhasil menghilangkan trauma 

masyarakat pasca bencana dan menjadikan mental spiritual mereka kuat dan 

meningkat. 

Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa orang yang sehat 

mentalnya adalah orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, 

karena orang inilah dapat merasakan bahwa dirinya berguna, berharga dan 

mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin dengan 

cara membawa kebahagiaan dirinya dan orang lain. Disamping itu, ia juga 

mampu menyesuaikan diri agar terhindar dari kegelisahan dan gangguan jiwa 

serta tetap terpelihara moralnya.68 

        
68 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, 36. 
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Definisi kesehatan mental yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) adalah kemampuan adaptasi seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan 

alam sekitar secara umum, sehingga dia merasakan senang, bahagia, hidup 

dengan lapang, dan berperilaku sosial yang normal, serta mampu menghadapi 

dan menerima berbagai kenyataan hidup.69 

Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu merasakan 

kebahagiaan dalam hidup, karena orang inilah dapat merasakan bahwa dirinya 

berguna, berharga dan mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya 

semaksimal mungkin dengan cara membawa kebahagiaan dirinya dan orang lain. 

Disamping itu, ia juga mampu menyesuaikan diri agar terhindar dari kegelisahan 

dan gangguan jiwa serta tetap terpelihara moralnya.70 

Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S Fussilat/41: 30 agar hamba-Nya tidak 

merasa cemas dan bersedih. Berikut ayat beserta penjelasannya: 

  ❑⬧ 

◆  ▪➔ 

❑☺⬧⧫ ⧫⧫⬧ 

◼⧫ ➔◼☺  

❑➔⬧ ◆ ❑⧫⧫ 

◆  

  ⧫❑➔ 

 71   

30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 

Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 

Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah 

        
69 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Peran Guru di Sekolah Menurut Persepsi 

dan Kesehatan Mental, 22-23. 

70 Zakiah, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental , 35. 

71 al-Qur’an, 41: 30. 
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kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 

dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 
 

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengatakan dan mengakui 

bahwa Tuhan Yang menciptakan, memelihara, menjaga kelangsungan hidup dan 

memberi rizki dan Tuhan yang berhak disembah, hanyalah Tuhan Yang Maha 

Esa saja, kemudian mereka tetap teguh dalam pendiriannya itu, maka para 

malaikat akan turun kepada mereka, untuk mendampingi mereka dalam saat-

saat yang mereka perlukan, seperti di saat mereka meninggal dunia, waktu di 

dalam kubur dan diwaktu mereka dihisab di akhirat nanti, sehingga segala 

kesulitan yang mereka hadapi terasa menjadi ringan.72 

Kepada orang-orang yang beriman itu para malaikat berkata: “Hai orang-

orang yang beriman janganlah kamu khawatir menghadapi hari berbangkit dan 

hari berhisab nanti, dan jangan pula kamu bersedih hati terhadap urusan dunia 

yang luput daripada kamu seperti yang berhubungan dengan keluarga, anak, 

harta dan sebagainya.”73 

 

 

 

 

 

        
72 Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1987), 658-659. 

73 Ibid.,  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Keadaan mental spiritual masyarakat pasca bencana banjir bandang, 

sebagian masih merasa trauma apabila hujan deras melanda. Mereka takut 

apabila banjir bandang datang lagi. Saat kejadian banjir bandang mereka 

ketakutan, sehingga mereka mencari tempat yang lebih aman. 

2. Upaya masyarakat untuk mengatasi kegoncangan jiwa atau trauma yang 

disebabkan oleh bencana tersebut, berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa 

di wilayah Desa Sirnoboyo diadakan trauma healing untuk menghilangkan 

trauma dari masyarakat pasca banjir bandang. Kegiatan ini diadakan oleh 

bapak Afid Burhanuddin, dengan memanfaatkan kenalan yang ia miliki. 

Dengan segala keterbatasan sarana prasarana kegiatan trauma healing 

terlaksana dengan lancar dan mendapatkan antusias yang baik dari 

masyarakat. Trauma healing sendiri dilaksanakan empat sesi, dengan waktu 

yang berbeda dan tema yang berbeda pula. Kegiatan trauma healing ini 

dapat dikatakan berhasil, dilihat dari tingkat keceriaan anak-anak, dan rasa 

terimakasih dari orang tua anak-anak. Ketahanan mental spiritual mereka 

meningkat juga dapat dilihat dari bertambahnya santri mengaji, 

bertambahnya jamaah di musholla. Kegiatan trauma healing terlaksana 

sampai sekarang, namun dengan ‘bungkus’ atau kegiatan yang berbeda. 
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B. Saran  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

diantaranya: 

1. Bagi masyarakat korban bencana 

Jadikan bencana banjir bandang pada 28 November 2017 sebagai 

cobaan bagi orang yang beriman atau merupakan peringatan bagi umat 

manusia untuk selalu berbuat baik dan lebih meningkatkan diri kepada 

Allah Swt. sehingga dapat menjadikan individu-individu yang tegar dan 

sabar serta mampu menerima kejadian tersebut. 

2. Bagi pemerintah 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pencegahan 

bencana agar lebih tanggap dan cepat dalam menangani, serta memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang kewaspadaan terhadap bencana yang 

sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga tidak menimbulkan bekas luka atau 

trauma yang berkepanjangan dan tidak menimbulkan tindakan-tindakan 

negatif lainnya yang menjadi imbas dari peristiwa bencana alam. 

3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya penggalian data dilakukan lebih 

mendalam dan spesifik. Perluas wawasan pengalaman untuk memperkaya 

ilmu pengetahuan. 
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