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Judul:  LUMPUR LAPINDO DAN PSIKOLOGIS ANAK  

(Analisis Faktor-Faktor Dampak Bencana Lumpur 

Lapindo terhadap Perkembangan Psikologis Anak di 

Wilayah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo)  

 

A. Identitas 

Nama  : ____________________________________ 

Kelas  : ____________________________________ 

Nama Sekolah : ____________________________________ 

 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Angket ini berhubungan dengan perkembangan psikologis anak 

akibat lumpur Lapindo. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

pendapat anak tentang perkembangan psikologisnya akibat 

musibah lumpur Lapindo. 

2. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk rangkaian butir soal 

berikut. Oleh karena itu, jawaban apapun yang diberikan tidak 

memberi pengaruh terhadap proses belajar anak. 

3. Berilah tanda cek (X) untuk setiap pernyataan pada kolom 

pilihan yang paling sesuai untuk diri anak sendiri 

4. Keterangan pilihan:  a = Sangat Setuju; b = Setuju; c = Netral; d 

= Tidak Setuju; dan e = Sangat Tidak Setuju. 

5. Jawaban yang spontan dan jujur untuk seluruh butir soal berikut 

sangat bermanfaat bagi penelitian ini. 

 

C. Angket tentang Perkembagan Psikologis Anak 

1. Lumpur Lapindo berada di Kabupaten Sidoarjo dan mulai 

terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 



 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

2. Akibat lumpur Lapindo, ada beberapa desa terdampak dan tidak 

layak huni, yaitu mulai tahun 2007 ada tiga desa terdampak, 

2009 bertambah menjadi 6 desa terdampak, dan tahun 2013 

bertambah 8 desa terdampak dan tidak layak huni. 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

3. Desa terdampak adalah desa yang dikenai dampak oleh lumpur 

Lapindo, sedangkan desa tidak layak huni adalah desa yang 

dikenai aliran lumpur Lapindo dan berakibat tidak layak huni.  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

4. Lumpur Lapindo adalah musibah yang diakibatkan oleh 

semburan lumpur panas dan gas yang terjadi sekitar 150-200 

meter dari Sumur Banjar Panji milik Lapindo Brantas 

Inc (Lapindo). 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

5. Lumpur Lapindo bisa dilihat oleh banyak orang 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

6. Lumpur Lapindo ini termasuk kategori kecerobohan PT. 

Lapindo dalam pengeboran gas 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

7. Banyak pengamat mengatakan bahwa lumpur Lapindo adalah 

bukan musibah, tapi kecerobohan PT. Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

8. Masyarakat berusaha tenang menghadapi musibah lumpur 

Lapindo, dengan tidak menyalahkan siapapun 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  
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9. Masyarakat marah menghadapi musibah lumpur Lapindo, 

karena rumah, tempat bermain, dan sekolah saya hilang 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

10. Masyarakat sekitar lumpur Lapindo mulai mengeluh dengan 

musibah lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai.  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

11. Masyarakat mulai cemas menghadapi musibah lumpur Lapindo, 

karena penanganan ganti ruginya tidak lancar   

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

12. Saya tetap mengatur waktu belajar, sambil merasakan musibah 

lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

13. Saya tetap bisa memahami pelajaran di sekolah sambil 

merasakan suasana musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

14. Saya menjawab soal-soal pelajaran dengan lancar di sekolah, di 

suasana lumpur Lapindo. 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

15. Saya menggantungkan kehidupan kepada orangtua di suasana 

lumpur Lapindo ini 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju    

16. Saya mulai kesulitan beraktivitas dengan teman sebaya saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

17. Saya merasa prihatin kepada teman-teman yang dikenai 

musibah lumpur lapindo ini 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 



 

18. Saya memersilahkan kepada teman-teman yang ingin bermain 

ke rumah  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

19. Saya menguasai permainan di waktu bermain dengan teman-

teman 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

20. Kadang-kadang saya memutuhkan suasana kasih sayang 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju    

21. Suasana musibah lumpur Lapindo memutuhkan bantuan dari 

siapapun 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

22. Terasa sulit mendapatkan fasilitas belajar yang baik dan 

nyaman 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

23. Tempat tinggal saya tidak seperti biasanya, kurang nyaman dan 

kurang menyenangkan 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

24. Sekolah saya tidak seperti biasanya, kurang akrab dan harmonis 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

25. Suasana bermain saya tidak seperti biasanya, kurang begitu 

kenal dan akrab 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

26. Kehidupan beribadah saya tidak menjadi kendala, karena saya 

bisa beradaptasi di lingkungan yang baru.  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  



 

27. Saya ragu-ragu untuk mengutarakan pendapat, berkomentar dan 

berbicara di lingkungan yang baru.  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

28. Saya tetap ingin sukses, meskipun saya mengalami musibah 

lumpur Lapindo ini. 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

29. Saya yakin, bahwa kesuksesan itu diraih dengan sungguh-

sungguh, meskipun sedang mengalami musibah. 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

30. Berusaha dan bertawakkal adalah kehidupan saya dalam 

menghadapi musibah lumpur Lapindo ini 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

D. Angket tentang Keharmonisan Keluarga 

1. Suasana keluarga saya penuh keakraban 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

2. Keluarga saya saling mengerti keadaan saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

3. Orang tua, kakak,dan adik saya seperti sahabat saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju  

4. Keluarga saya saling melindungi  

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

5. Saya merasa tentram dan nyaman belajar di rumah 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

6. Orang tua saya mendampingi dan menemani belajar saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   



 

7. Di rumah diajarkan untuk saling toleransi antar individu 

keluarga 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

8. Orang tua saya menghargai saya, begitu pula saya menghargai 

adik saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

9. Orang tua saya membiayai semua kebutuhan sekolah saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju   

 

E. Angket tentang Dukungan Sosial Masyarakat 

1. Masyarakat sekitar saya mendukung kegiatan belajar saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

2. Masyarakat sekitar saya mendukung permainan saya dengan 

teman-teman 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

3. Masyarakat merasa iba/kasihan kepada saya dan teman-teman, 

karena tempat bermain dikenai lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

4. Masyarakat protes kepada PT. Lapindo tentang keberadaan 

sekolah saya dan teman-teman 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

5. Masyarakat membantu keberadaan sekolah saya yang pindah, 

dikarenakan lumpur Lapindo. 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

6. Masyarakat ikut serta memikirkan tempat bermain anak-anak 

seperti saya 



 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

7. Masyarakat membelikan permainan yang menarik buat saya dan 

teman-teman 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

8. Masyarakat ikut mengawasi permainan saya dan teman-teman 

kalau pulang sekolah 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

9. Sekolah memberi penghargaan kepada saya karena prestasi 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

10. Masyarakat memberikan dukungan alat-alat sekolah pada tahun 

ajaran baru. 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

11. Masyarakat memberi hadiah kepada anak-anak yang berprestasi 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

12. Masyarakat memberi informasi bahwa lumpur Lapindo melebar 

sampai ke desa saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

13. Masyarakat menginformasikan agar anak-anak seperti saya 

segera siap-siap pindah kalau dikenai lumpur Lapindo  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

14. Masyarakat menginformasikan tentang sekolah-sekolah yang 

bisa dijadikan rujukan pindah, dikarenakan lumpur Lapindo  

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

 

F. Angket tentang Peranan Pemerintah 



 

1. Pemerintah menunjukkan tempat sekolah pengganti, karena 

musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

2. Pemerintah mempermudah proses ijin pindah sekolah, karena 

musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

3. Pemerintah memberikan tempat tinggal dan bermain sementara 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

4. Pemerintah ikut serta kerja bakti perpindahan sekolah dan 

tempat tinggal saya, karena lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

5. Pemerintah kerjasama dengan instansi lain untuk menyalurkan 

bantuan bagi musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

6. Pemerintah memerlakukan semua warga yang dikenai musibah 

lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

7. Pemerintah Desa, Kecamatan, Daerah, provinsi dan pusat 

berkoordinasi tentang penanganan lumpur Lapindo , khususnya 

bagi anak-anak 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

8. Sekolah dan Dinas Pendidikan memerikan kekhususan bagi 

anak-anak yang ditimpa lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

9. Pemerintah memerikan bantuan beasiswa untuk adik-adik yng 

dikenai musibah lumpur Lapindo 



 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

 

G. Angket tentang Kepribadian 

1. Kejadian musibah lumpur Lapindo ini, saya diam saja 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

2. Saya tidak pernah keluar rumah dan tidak mengerti dengan 

kejadian musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

3. Saya tidak ingin terlibat dalam perpindahan sekolah dan rumah 

tempat tinggal 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

4. Saya kurang nyaman dengan keramaian musibah lumpur 

Lapindo ini 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

5. Saya ingin bermain dan bersekolah seperti biasa, tapi suasana 

musibah lumpur Lapindo yang mengakibatkan saya kurang 

senang dan nyaman 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

6. Saya selalu komentar tentang musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

7. Saya ingin tahu semburan lumpur Lapindo yang terjadi di 

sekitar rumah dan lingkungan saya 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

8. Saya ikut beramai-ramai dengan masyarakat setiap kejadian 

musibah lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 



 

9. Saya selalu ikuti kata hati saya dengan kejadian musibah 

lumpur Lapindo 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

10. Kejadian musibah lumpur Lapindo yang berkepanjangan 

menjadikan saya bosan 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 

11. Penanganan pemerintah yang tidak jelas terhadap musibah 

lumpur Lapindo, menjadikan saya jenuh dan frustasi 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Netral  d. Tidak Setuju  e. Sangat 

tidak setuju 
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