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ABSTRAK 

 

Marchei Riendra Devi. 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Penduduk 

Pascabencana Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi (Studi di Hunian Sementara 

Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2011), 
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Pascabencana banjir lahar dingin selain menimbulkan kerugian harta benda juga 

menimbulkan masalah kesehatan jiwa. Hasil pengambilan data awal menunjukkan 1 
orang mengalami kecemasan berat (2,5%), 8 orang mengalami kecemasan sedang (20%), 

4 orang mengalami kecemasan ringan (10%) dan 27 orang (67,5%) tidak mengalami 

kecemasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan tingkat kecemasan penduduk pascabencana banjir lahar dingin Gunung Merapi di 

Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2011. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan desain case control. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk usia 18-60 tahun yang bertempat 
tinggal di Huntara Desa Jumoyo dengan gangguan kecemasan (kasus) dan tidak ada 

gangguan kecemasan (kontrol) menurut hasil pemeriksaan pelayanan kesehatan jiwa 

Puskesmas Salam. Teknik pengambilan sampel dengan cara simple random sampling dan 
diperoleh jumlah sampel sebesar 30 orang (kasus) dan 30 orang (kontrol). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat 

dan bivariat (menggunakan uji Chi-Square dengan α = 0,05 dan penentuan Odds Rasio 

(OR)). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tingkat kecemasan adalah usia (p value= 0,016, OR=4,571), jenis kelamin (p value= 

0,034, OR=3,775), jenis pekerjaan (p value= 0,010, OR=4,667), dan tingkat pendapatan 
(p value= 0,018, OR=4,297). 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah penduduk huntara 

yang berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa awal dan tidak bekerja diharapkan 
dapat melakukan aktifitas-aktifitas positif yang dapat mengalihkan diri terhadap 

kecemasan seperti membuat kerajinan tangan atau melakukan kegiatan sosial lainnya, 

ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa secara berkala, salah satunya dengan 

membuka layanan bimbingan konseling di posko kesehatan Hunian Sementara Desa 
Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 
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