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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

  Kecacatan bagi sebagian orang merupakan suatu masalah yang berat serta 

dapat menghambat cita-cita dan aktivitas. Permasalahan yang dihadapi 

penyandang cacat bukan hanya masalah psikologis  seperti rendah diri, merasa 

tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri dan tidak percaya diri untuk bergaul 

tetapi juga masalah dunia kerja seperti akses informasi, kesempatan dan peluang 

mendapatkan pekerjaan Meskipun demikian adapula penyandang cacat tubuh 

yang tegar dengan kondisi kecacatannya.  

Penyandang cacat fisik pada dasarnya memiliki kesempatan untuk bekerja 

seperti halnya orang normal. Dalam Undang– Undang Republik Indonesia No. 4 

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pada Bab IV pasal 9 yang berbunyi 

“Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan.” Pasal 13 yang berbunyi “Setiap penyandang cacat 

mempunyai kesamaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan 

derajad kecacatannya.” Dalam Undang–Undang tersebut jelaslah bahwa 

kesempatan untuk bekerja bagi penyandang cacat sama dengan orang normal 

lainnya.  

Setiap manusia tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Hal ini juga 

dialami oleh para penyandang cacat fisik yang dalam hidupnya tidak pernah lepas 

dari kesulitan-kesulitan. Kondisi kelainan fisik yang dialaminya semenjak lahir ini 
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sangat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, serta sangat berpengaruh 

terhadap penyesuaian dengan lingkungan dan kepribadiannya. Pengaruh dari suatu 

kecacatan ini tergantung cara individu yang bersangkutan menerima/memandang 

dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Individu yang tidak dapat 

menerima serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dapat menjadi 

minder atau tidak percaya diri. 

Sebagian besar anak penyandang cacat tumbuh dengan pesan-pesan bahwa 

mereka tidak sebaik anak tanpa kecacatan, bahwa kelainannya membuat mereka 

"tidak okay". Akibatnya, banyak penyandang cacat memasuki masa dewasa 

dengan merasa membutuhkan persetujuan dan validasi. Seorang konselor 

sebaiknya menyadari sikap negative masyarakat terhadap kecacatan dan dampak 

sikap negative tersebut pada rasa harga diri individu tersebut. 

 Kepercayaan diri sangat penting dimiliki oleh setiap individu, agar ia dapat 

beinteraksi secara baik, serta tidak memiliki rasa rendah diri terhadap orang- 

orang di sekelilingnya, terutama bagi penyandang cacat fisik. Penyandang cacat 

fisik bawaan tidak/belum pernah merasakan kondisi fungsi fisik yang utuh, 

sehingga dapat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Penyandang cacat fisik 

hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan dipengaruhi oleh beberapa 

perilaku orang lain, berbagai keinginan dan nnorma-norma yang ada dalam 

masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan penyandang cacat fisik mempunyai 

motivasi untuk dapat hidup dengan orang normal, tetapi dapat juga mereka 

tersisih akibat adanya persaingan/kompetisi. Individu dapat merasa bahwa dirinya 

tidaklah sama dengan orang normal baik itu status maupun fungsinya. 
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Penyandang cacat fisik bawaan yang memiliki kepercayaan diri akan mampu 

mengendalikan dan menjaga dirinya. Kepercayaan diri ini berkembang melalui 

interaksi antara individu dengan lingkungan di sekitarnya. 

  Kepercayaan diri ini meliputi adanya sikap yakin terhadap kemampuan 

dirinya, merasa aman, mandiri, bertanggung jawab, optimis serta tahu apa yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu kepercayaan diri memegang peranan yang sangat 

penting bagi penyandang cacat, hal ini disebabakan kepercayaan diri dapat 

menentukan penyesuaian diri penyandang cacat tersebut dengan lingkungannya. 

Suryana (2008) mengemukakan kepercayaan diri baik langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi sikap mental seseorang,  gagasan, karsa, dan inisiatif. 

 Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya menunjuk pada adanya 

beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut seseorang merasa memerlukan 

kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh 

pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri 

sendiri. Sutanto (2002) menyatakan kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 

yang sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam berwirausaha. Sebab 

dengan adanya kepercayaan pada diri sendiri yang tertanam sejak semula pada 

seseorang dapat mengurangi rasa cemas, gelisah dan khawatir yang panjang serta 

perasaan frustrasi yang akan berpengaruh buruk pada suatu usaha yang sedang 

dirintisnya. Kepercayaan pada diri sendiri dapat digunakan untuk mengatasi 

perasaan negatif. Pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai seseorang yang 

memiliki kemampuan biasa-biasa saja ternyata dapat berprestasi, sedangkan orang 
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yang berkemampuan tinggi justru mengalami kegagalan, dan faktor kepercayaan 

diri ini merupakan faktor pembeda. 

Salah satu fenomena yang penulis observasi adalah penyandang cacat 

fisik yang menderita cacat (hanya punya  satu kaki)  berhasil menekuni usaha 

penjahitan,  berbekal modal keterampilan dan kerja keras yang diperoleh dari 

panti rehabilitasi dan keyakinan pantang menyerah akhirnya ia berhasil membuka 

usaha permak jins secara mandiri. Usahanya terus berkembang dan memberi 

keuntungan secara finansial. Diawali Dalam jangka waktu beberapa tahun ia 

merekrut beberapa karyawan yang juga penyandang cacat fisik, sehingga mampu 

membuka cabang baru dalam usaha penjahitan. Hal ini seperti dalam kutipan 

wawancara yang telah penulis lakukan sebagai berikut: 

(Penulis): bagaimana awalnya bapak menekuni usaha penjahitan sampai 
berkembang seperti sekarang? 
 
(subjek) : dulu saya dipanti (BBRSBD-pen) mendapat macam-macam  
keterampilan, saya memilih keterampilan  menjahit, setiap tiga kali 
seminggu diadakan kursus oleh pembina panti, dari mulai membuat pola, 
memotong sampai menjahit sendiri. Setelah keluar dari panti saya diajak 
orang ikut membantu memotong, dari situ saya tambah pengalaman dan 
keterampilan mbak, akhirnya setelah cukup modal saya memberanikan 
diri untuk membuka usaha penjahitan sendiri.  
 

  Kenyataanya penyandang cacat fisik di Indonesia belum sepenuhnya 

menikmati hak-hak dasar mereka sebagai warga masyarakat. Dalam undang-

undang kesejahteraan sosial No. 11 tahun 2009, dinyatakan bahwa permasalahan 

kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga 

negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak  karena 

belum mendapat pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, ada warga negara yang 
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mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani 

kehidupan secara layak dan bermartabat (Tim Redaksi Aulia, 2009) 

Hasil penelitian Sariman (2005) tentang kajian yuridis jaminan hak atas 

pekerjaan bagi penyandang cacat fisik menurut pasal 14 UU nomor: 4 tahun 1997 

di Surakarta menyebutkan bahwa kuota 1 % (satu persen) jaminan hak atas 

pekerjaan bagi penyandang cacat fisik belum bisa terpenuhi, dengan demikian 

perjuangan penyandang cacat untuk dapat hidup mandiri mau tidak mau harus 

dimulai dengan wirausaha mandiri, namun hal inipun tidak mudah dilakukan 

mereka tidak bisa secara maksimal memanfaatkan keterampilan yang diperoleh. 

Hal ini disebabkan jenis usaha yang dikembangkan bersifat monoton sehingga 

kalah bersaing dengan usaha-usaha lain terutama yang dikelola oleh mereka yang 

tidak cacat. 

Keluarnya penyandang cacat fisik dari panti berarti pula pada berhentinya 

peran dan tanggungjawab panti terhadap yang bersangkutan. Dimana kondisi ini 

membuat penyandang cacat fisik menjadi labil kembali dan tidak percaya diri. 

Keterampilan dasar yang diperoleh dari panti yang semula diharapkan mampu 

menopang kehidupan penyandang cacat fisik selanjutnya ternyata kurang berarti. 

Sehingga ada sebagian penyandang cacat fisik yang memutuskan turun ke jalan 

untuk meminta belas kasihan dari pengguna jalan dengan mengamen atau 

mengemis. Keadaan inilah yang sangat tidak diharapkan dengan turun ke jalan 

berarti akan semakin menambah citra bahwa penyandang cacat fisik memang 

kaum yang lemah dan patut dikasihani 
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Wirausaha mandiri merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat bagi 

penyandang cacat untuk mengembangkan potensinya dikala banyak lapangan 

kerja tidak menyediakan akses yang cukup bagi mereka. Mendukung uraian ini 

Sumahamijaya (1990) menyatakan bahwa salah satu ciri yang menonjol pada 

negara-negara maju adalah banyaknya wirausahawan atau wiraswastawan.  

Smith (Riyanti, 2003) mendefinisikan wirausahawan sebagai orang yang 

memiliki pandangan yang tidak lazim yang dapat mengenali tuntutan potensial 

atas barang dan Jasa.  Sukardi (1991) mengemukakan wirausaha adalah seseorang 

yang bersedia mengambil risiko pribadi untuk mengemukan peluang usaha, 

mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan 

miliknya sendiri, dimana kelangsungan hidupnya tergantung pada tindakannya 

sendiri. 

Salah satu unsur kepribadian yang berperan penting dalam hal 

berwirausaha adalah kepercayaan diri. Afiatin (1998) mengemukakan 

kepercayaan diri menentukan seberapa besar usaha yang akan dicurahkan dan 

seberapa lama individu akan tetap bertahan dalam menghadapi hambatan atau 

pengalaman yang tidak menyenangkan. Apabila kesulitan dialami oleh individu 

individu yang meragukan kemampuannya, maka usaha-usaha untuk mengatasinya 

akan mengendur atau bahkan dihentikan. Kepercayaan diri berkembang melalui 

interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan psikologis dan sosiologis 

yang kondusif akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri.   

Tidak semua penyandang cacat memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

khususnya dalam berwirausaha. Penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya 
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pada tahun 2009 di BBRSBD Surakarta diketahui dari 100 responden, terdapat 28 

(28%) responden yang memiliki kepercayaan diri tinggi, 29 (29%) memiliki 

kepercayaan diri sedang, dan 43 (43%) responden memiliki kepercayaan diri 

rendah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 

penelitian masih memiliki kepercayaan diri yang rendah. sehingga perlu 

memberikan sebuah model pelatihan yang berorientasi pada pengembangan 

kepecayaan diri dalam kewirausahaan. Salah satu model pelatihan yang menurut 

penulis relevan adalah pelatihan kecakapan hidup atau life skills. Pelatihan 

hecakapan hidup berisi keterampilan praktis dalam kehidupan yang diharapkan 

mendukung kesuksesan dan keberhasilan penyandang cacat fisik.  

Kecakapan hidup mempengaruhi individu dalam proses pemilihan 

pekerjaan,  yaitu kebutuhan untuk bekerja, pemilihan pekerjaan, aktivitas 

perencanaan, sikap dalam pengambilan keputusan serta kemampuan untuk 

bekerja. Sesuai pendapat Tim Broad Based Education (Depdiknas, 2002). 

Komponen kecakapan hidup diantaranya adalah kesadaran diri, kecakapan 

berpikir, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional. Komponen tersebut sangat 

dibutuhkan manakala seseorang akan memulai berwirausaha, namun demikian  

permasalahannya adalah tidak semua lembaga penyandang cacat baik dari 

pemerintah maupun swasta dapat memberikan kecakapan-kecakapan tersebut 

secara optimal, begitu pula dari kondisi kepribadian penyandang cacat sendiri 

tidak semua memiliki kepecayaan diri yang tinggi untuk berwirausaha. Hambatan 

lain berupa perbedaan perlakuan dari masyarakat atau  persyaratan tertentu dari 

lembaga pekerjaan yang menyebabkan penyandang cacat merasa gagal dalam 
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banyak hal, selain itu pula perhatian dan akses fasilitas umum yang disediakan 

oleh pemerintah masih sangat terbatas. Didukung oleh pendapat Gufron (2009) 

yang menyatakan baru 1% dari total penyandang cacat di Indonesia yang telah 

memperoleh pekerjaan yang layak.  

Ketiadaan life skills dapat menyebabkan peserta didik bermasalah, 

misalnya kesulitan dalam mencari pekerjaan dan gagal sekolahnya. Atas dasar 

kepentingan inilah Depdiknas (2001) mengangkat gagasan perlu adanya kebijakan 

pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas dengan orientasi kecakapan hidup. 

Wacana tentang pendidikan kecakapan hidup ini sebenarnya merupakan terapan 

dari pengembangan pembelajaran yang menekankan pada kecakapan atau 

keterampilan hidup atau bekerja. Dalam kajian kurikulum pendekatan tersebut 

dinamakan curriculum design focused on social functions/activities.. Dalam hal 

ini kurikulum harus dipahami sebagai modal pendidikan yang berisi kemampuan 

yang relevan dipelajari peserta didik di sekolah dengan didukung bahan belajar, 

pengalaman belajar, fasilitas dan bentuk evaluasi yang memadai. 

Menurut Fadjar (2003) urgensi pelatihan life skills terlebih bagi para 

penyandang cacat adalah melihat kenyataan  dengan penyelenggaraan pendidikan 

di Indonesia masih dianggap sebagai pendidikan yang “apa adanya”, tanpa 

dukungan life skills, sehingga tampaknya penyelenggaraan pendidikan belum 

memberikan “harapan hidup” bagi peserta didik,  dengan demikian tampaknya 

ketidakpuasan terhadap hasil pendidikan sangat terasa, terutama belum tampak 

dikuasainya kecakapan hidup pada peserta didik. 
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Diharapkan pengalaman yang diperoleh hasil pelatihan kecakapan hidup 

akan membentuk kepercayaan diri yang lebih baik dan menimbulkan motivasi 

yang tinggi bagi penyandang cacat utuk bersaing dengan orang lain dan 

menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasar 

pemikiran tersebut maka rumusan masalah dari latar belakang penelitian ini 

adalah: apakah pelatihan kecakapan hidup   dapat meningkatkan kepercayaan diri 

berwirausaha penyandang cacat fisik? Dari rumusan masalah tersebut penulis 

melakukan penelitian dengan judul: Efektifivas pelatihan kecakapan hidup   

terhadap peningkatkan kepercayaan diri berwirausaha pada penyandang cacat 

fisik. 

B. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui efektifivas pelatihan kecakapan hidup terhadap kepercayaan 

diri berwirausaha  penyandang cacat fisik. 

  

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi 

ilmiah yang dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu psikologi khususnya 

berkaitan dengan efektifivas pelatihan kecakapan hidup  terhadap kepercayaan diri 

berwirausaha  penyandang cacat fisik. 

2. Secara praktis  

      Memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep 

pengembangan masyarakat dalam perspektif pemberdayaan penyandang cacat 
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fisik khususnya berkaitan dengan efektifivas pelatihan kecakapan hidup terhadap 

kepercayaan diri berwirausaha  pada penyandang cacat fisik. 

    Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

program pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Prof.Dr.Soeharso Surakarta dan dapat memberikan wacana pemikiran 

untuk membuat konsep pengembangan program bimbingan kewirausahaan sesuai 

dengan kebutuhan serta kemampuan penyandang cacat fisik. 

D. Keaslian Penelitian  

Beberapa penelitian tentang penyandang cacat tubuh atau penyandang 

cacat fisik sudah banyak dilakukan, seperti pada tabel berikut 

Tabel 1.1 
Ringkasan Hasil Penelitian 

Peneliti Tema Hasil 

Indriyani 
(2000)   

Upaya Pemberdayaan 
Penyandang Cacat Tubuh 
Melalui Rehabilitasi 
Karya. Melalui 
pendekatan kualitatif 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penyandang cacat memiliki 
pendidikan yang rendah. Kondisi 
demikian menyulitkan penyandang 
cacat untuk mendapatkan pekerjaan 
setelah lulus. Perbedaannya dengan 
penelitian penulis yaitu dari metode 
pendekatan, penulis menggunakan 
kuantitatif, perbedaan lain adalah 
jumlah variabel yang digunakan. 
Adapun persamaannya yaitu subjek 
penelitian dan lokasi penelitian yang 
digunakan 

Savitri (2002) Penelitiannya mengenai 
Efektivitas 
Pemberdayaan 
Penyandang Cacat 
Tubuh”   

Adanya penambahan pengetahuan 
dan keterampilan dapat memberikan 
manfaat bagi klien untuk dapat 
bekerja mandiri. Selain keberhasilan 
ditemukan juga kendala adanya 
alumnus yang belum bisa bekerja 
secara mandiri dikarenakan faktor-
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faktor seperti kekurangan modal, 
kurang motivasi, kurangnya 
pengetahuan tentang kewirausahaan 
dan pemasaran.  

Berlina 
(2008) 

Penelitiannya kualitatif 
tentang pengaruh 
aksesibilitas fisik 
lingkungan kerja pada 
tuna daksa  person.   

Penelitian diadakan di Surakarta yang 
terdiri dari dua lokasi.  Lokasi 
pertama bertempat di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Surakarta dan lokasi kedua bertempat 
di YPAC Surakarta. Penelitian 
menggali informasi mengenai 
pengaruh penyediaan aksesibilitas 
fisik bagi tuna daksa  person dalam 
lingkungan kerja mereka. 
Perbedaannya dengan penelitian 
penulis yaitu dari metode 
pendekatan, karakteristik subjek 
penelitian, variabel yang digunakan. 
Adapun persamaannya yaitu lokasi 
penelitian yang digunakan 

Mansour 
(2007) 

Penelitian tentang pekerja 
penyandang cacat di Arab 
Saudi.  

Dari hasil pengumpulan data  yang 
diistribusikan responden pada 
dasarnya mendukung kebijakan 
untuk memperkerjakan penyandang 
cacat, namun mereka hanya sedikit 
saja yang mau menerimanya. 
Kurangnya keahlian, produkvitivas 
dan prestasi merupakan alasan utama 
mereka tidak memperkerjakan 
penyandang cacat 

Barker 
(2003) 

Penelitiannya membahas 
tentang perbedaan 
kedewasaan berkarir 
keputusan karir antara 
siswa laki- laki cacat 
dengan dan tanpa cacat 

Hasil penelitian menyatakan tidak 
ada perbedaan yang signifikan 
keputusan dalam pengambilan karir 
antara siswa yang cacat dengan tidak 
cacat, namun skor emosional pada 
siswa cacat dan skor 
ketidakmampuan belajar lebih rendah 
daripada siswa sekolah tanpa cacat 
pada keseluruhan ukuran kedewasaan 
karir. 

 

Cramm dan  
Finkenflügel  

Mengungkap tentang 
pemberian fasilitas kredit 
atau modal usaha kepada 

Penelitian ini menyimpulkan  bahwa, 
meskipun pemberian kredit 
direkomendasikan untuk diberikan 
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(2008) anak cacat. kepada penyandang cacat namun hal 
ini tidak terpengaruh pada 
mekanisme dan penyertaan dalam 
pemberian kredit. Solusi yang 
pragmatis adalah bekerja dengan 
sumber daya yang tersedia untuk 
mengubah keadaan orang-orang 
cacat. 

 

  Penelitian mengenai penyandang cacat telah banyak dilakukan dengan 

mengkaitkan banyak variabel untuk mengungkap segala sesuatu mengenai 

penyandang cacat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini juga merupakan 

salah satu penelitian yang menggunakan subjek para penyandang cacat. 

Perbedaannya  dalam penelitian ini berusaha mengungkap tentang kepercayaan 

diri para penyandang cacat dan memberikan pelatihan mengenai kecakapaan 

hidup, sehingga dapat diketahui sejauhmana pelatihan kecakapan hidup dapat 

meningkatkan kepercayaan diri para penyandang cacat. Berebeda dengan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya yang mengkaji tentang penyandang cacat 

dari cara berpikir, kehidupan sosial maupun karirnya tetapi jarang yang mengkaji 

tentang tingkat kepercayaan diri para penyandang cacat serta kaitannya dengan 

kecakapan hidup. 


