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MAKNA HIDUP PADA PENYANDANG DISABILITAS DAKSA DI 

BBRSBD PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA 

 

Abstrak  

Setiap perjalanan hidup yang dialami manusia terkadang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Hal ini sebagai ujian bagi manusia juga bertujuan untuk melihat 

kualitas insaninya. Sebuah pengalaman menyenangkan mungkin tidak menjadi 

persoalan, tetapi bagaiman dengan pengalaman yang tak menyenangkan seperti 

kecelakaan tragis, ledakan bom, dan musibah lainnya yang mengakibatkan 

kedifabelan tertentu yang menjadi persoalan tersendiri bagi korbannya. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan Bagaimana makna hidup 

pada penyandang disabilitas dan bagaimana dinamika memperoleh makna hidup. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif fenomonologi dimana 

pengumpulan data diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan pemilihan 

informan menggunakan purposive sampling. Kriteria informan dalam penelitian 

ini adalah penyandang disabilitas fisik karena kecelakaanserta bersedia menjadi 

informan penelitian dibuktikan dengan informed consent. Kebermaknaan hidup 

menjadi penyandang disabilitas dapat dilihat dari perasaan berarti dan bahagia 

serta berusaha meningkatkan ibadah karena masih diberi kehidupan dan bersyukur 

dengan kehidupan yang sekarang ini. Setelah menjadi penyandang disabilitas 

yang semula kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri, humoris, berempati 

kepada orang lain yang lebih parah dari dirinya, mengasah potensi atau 

kemampuan yang dimilikinya serta memikirkan masa depan dan merasa hidupnya 

berarti. 

Kata kunci :Makna hidup, penyandang disabilitas daksa, disabilitas fisik 

 

Abstract 

Become the sunatullah every life journey experienced by humans is sometimes 

pleasant and unpleasant. This as a test for humans aims to see the quality of their 

human beings. A pleasant experience may not be a problem, but how about 

unpleasant experiences such as tragic accidents, bomb explosions, and other 

calamities that result in disability, certain issues become a problem for the 

victims. This study aims to understand and describe how the meaning of life for 

people with disabilities and how dynamics get the meaning of life. The research 

method used is qualitative phononology where data collection is obtained from 

semi-structured interviews with the selection of informants using purposive 

sampling. Criteria for informants in this study were persons with physical 

disabilities due to accidents and willing to be research informants as evidenced by 

informed consent. The meaning of life to be a person with a disability can be seen 

from the feeling of being meaningful and happy and trying to improve worship 

because it is still given life and is grateful for the present life. After becoming a 

disabled person who initially lacked confidence became more confident, 

ridiculing, empathizing with others who were worse than himself, honing his 

potential or abilities and thinking about the future and feeling his life meant. 

Keywords: Meaning of life, people with disabilities, physical disability 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap perjalanan hidup yang dialami manusia terkadang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Hal ini sebagai ujian bagi manusia bertujuan untuk melihat 

kualitas insaninya. Sebuah pengalaman menyenangkan mungkin tidak menjadi 

persoalan, tetapi bagaiman dengan pengalaman yang tak menyenangkan seperti 

kecelakaan tragis, ledakan bom, dan musibah lainnya yang mengakibatkan 

kedifabelan, tertentu menjadi persoalan tersendiri bagi korbannya (Effendi, 2006). 

Kasus menjadi difabel akibat kecelakaan tragis, tidak mudah bagi 

seseorang untuk menerimanya secara mendadak. Perlu terapi psikologis agar 

menerima kenyataan. Kondisi ini yang mengakibatkan timbul perubahan fisik, 

hilangnya kemampuan melakukan fungsi – fungsi tertentu dan tidak dapat 

beraktivitasnormal seperti sebelumnya (Nasirin, 2010). 

Menurut kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indoensia,Alin 

Halimatussadiah menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 

sebesar 12,15 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan 

kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas 

provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi 

dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa tenggara Timur, 

dan Sulawesi Selatan. Ternyata jumlah pnyandang disabilitas ini lebih banyak 

perempuan yaitu 53,37 persen sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki – laki 

(Republika, 2018). 

Menurut data dari LSM tahun 2014 jumlah difabel yang ada di indonesia 

lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan di kabupaten Sukoharjo terdapat 506 jiwa 

terdiri dari anak – anak, remaja, dewasa dan orang tua (Setyaningsih,2016). 

Sedangkan menurut data dilapangan menyebutkan korban kecelakaan 

tragis khusus DIY dalam tiga tahun 2005 – 2008 meningkat tajam, sedikitnya 767 

jiwa melayang, 7.830 orang lainnnya mengalami luka berat dan ringan, korban 

luka berat berpotensi menjadi difabel. Data ini masih bersifat kedaerahan dan 

hanya kecelakaan lalu lintas, jika hitung global se- Indonesia serta peristiwa 

peristiwa tragis lainnya sampai tahun 2010 ini akan jauh lebih besar lagi (Fachiati, 

2008). 
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Kaum difabel membawa hambatan dalam kehidupan individu dan 

kehidupan sosial. Kemampuan fisik yang terbatas membuat hidup difabel 

bergantung pada bantuan orang lain seperti keluarganya. Sedangkan dalam 

lingkungan sosial difabel menderita tekanan psikis yang berat karena tersisih dari 

peran aktif dalam masyarakat dan juga adanya persepsi dari masyarakat 

menganggap difabel adalah hukuman atas dosa yang melanggar norma dan adat 

dan sebagai aib keluarga sehingga terkadang mengucilkan.(Nasirin, 2010). 

Menjadi difabel tidak selamanya membawa hambatan berdampak negatif, 

disisi lain berdampak positif dan membawa kebahagiaan tersendiri dari korbannya 

seperti kisah subjek berinisial S ia seorang difabel yang menciptakan kaki palsu 

sendiri, kreativitasnya membuat pemerintah untuk melakukan program seribu 

kaki palsu pada tahun 2009, ada juga yang dialami subjek beinisial RS seorang 

difabel karena kecelakaan tragis. Kedifabelan menimpanya telah membawa 

kebahagiaan dan kebaikan tersendiri karena dulu sebelum difabel terkenal sebagai 

pemuda pemabuk, pemakai narkoba, playboy dan nakal sehingga setelah 

mengalami amputasi kaki kehidupannya lebih disyukuri dan membawa kebaikan 

tersendiri. (Nasirin, 2010). 

Penelitian Tin Suharmini menunjukkan bahwa penyandang tunadaksa 

lebih sering menunjukkan kesedihan, depresi, stress, jarang tersenyum, 

kecemasan, penarikan diri, dan emosional. Pola – pola emosi padaanak tunadaksa 

adalah seperti sedih, marah, cemas, takut dan menarik diri. Akan tetapi, setiap 

individu  

Proses penerimaan diri tidak lepas dari pemaknaan hidup individu sendiri. 

Kebermaknaan hidup akan sangat mempengaruhi proses diri dalam individu. 

Setiap orang pasti berbeda beda dalam mencari dan memaknai kehidupannya. 

Yang dicari makna hidup tiap orang bukan seara umum melainkan secara khusus 

pada waktu kewaktu tertentu (Frankl dalam Purwaningsih & Sari, 2006). 

Kebermaknaan hidup itu sendiri adalah seberapa jauh seseorang individu 

dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi serta kapasitas yang 

dimilikinya juga seberapa jauh individu mencapai tujuan hidupnya dalam rangka 

memaknai hidupnya. (Bastaman, 2007). 
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Senada dengan Frankl (2008) mendifinisikan kebermaknaan hidup sebagai 

suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana seseorang telah mengalami dan 

menghayati kebermaknaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya sendiri. 

Makna hidup berfungsi sebagai motivasi menunjukkan  tujuan dalam kehidupan 

(Steger, 2011)  sedangkan menurut Muhmmad (2009) makna hidup adalah hidup 

yang berguna da bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. 

Agar tercapainya kebermaknaan hidup manusia harus memenuhi tiga 

aspek menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) aspek – aspek kebermaknaan 

hidup antara lain : 1) keinginan akan makna (will of meaning) yaitu dalam 

melakukan sesuatu manusia akan mengarahkan dirinya sendiri pada sesuatu yang 

ingin dicapai yaitu makna. Keinginan akan makna inilah yang mendorong 

seseorang dicapai, yaitu makna. Keinginan akan makna inilah yang mendorong 

seseorang melakukan berbagai kegiatan agar dapat merasakan bahwa hidupnya 

berarti dan bermakna. 2) kebebasan berkehendak (the freedom of will) manusia 

dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi luar biasa sekaligus memiliki 

ketrebatasan dalam aspek ragawi, aspek kejiwaan, aspek sosial budaya dan aspek 

kerohanian. Kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari bawaan 

biologis, kondisi psikososial dan kesejarahannya, melainkan kebebebasan untuk 

menentukan sikap secara sadar dan menerima tanggung jawab terhadap kondisi – 

kondisi yang dihadapi tersebut, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri 

sendiri. Dengan demikian kebebasan yang dimaksud Frankl bukanlah untuk lari 

dari persoalan yang sebenarnya harus dihadapi. 3) Makna Hidup (meaning of life) 

makna hidup adalah hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan (the purpose in life). Bila hasrat ini dapat dipenuhi maka kehidupan 

yang dirasakan berguna, berharga, dan berarti (meaningfull) akan dialami, 

sebaliknya bila hasrat ini tak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan 

tidak bermakna. 

Lebih lanjut menurut Bastaman (2007) terdapat tahapan dimana seseorang 

dapat meraih kebermaknaan hidupnya, berdasarkan urutannya yaitu a) tahap derita 

, Tahapan ini merupakan pengalaman tragis yang dialami seseorang yang 
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menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna. Tahapan ini ditandai dengan 

perasaan hampa, apatis, bosan, dan merasa tidak lagi memiliki tujuan hidup. b) 

Tahap penerimaan diri Dalam tahap ini seseorang mulai menerima apa yang 

terjadi pada hidupnya, pemahaman diri, dan terjadinya perubahan pada sikap 

individu tersebut. Munculnya penerimaan ini biasanya karena beberapa dorongan 

sebagai contoh saat perenungan diri, konsultasi dengan ahli, berdoa atau ibadah, 

belajar dari oranglain dan sebagainya. c) Tahap penemuan makna hidup Tahapan  

ini ditandai dengan individu menyadari akan nilai nilai berharga serta sangat 

penting  dalam hidupnya. Hal-hal yang dianggap berharga dan penting itu 

mungkin saja berupa nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai 

bersikap, dan nilai-nilai pengharapan. d) Tahap realisasi makna  Pada tahap ini, 

seseorang mulai membuat komitmen pada dirinya dan melakukan kegiatan guna 

memenuhi makna hidupnya. Serta pada tahap ini individu juga mengalami 

semangat dan gairah dalam hidupnya. e) Tahap Kehidupan Bermakna Pada tahap 

ini seseorang akan merasa bahagia karena berhasil dalam menemukan dan 

memenuhi makna hidupnya tersebut.  

Namun menurut Lane & Mathes (2018) menunjukkan dalam hidup 

mungkin tidak hanya berhubungan dengan kebahagiaan tapi juga stress karena 

kwatir akan kehilangan pengalaman  yang berarti. Mengingat pentingnya 

menemukan makna hidup keadaan yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan peneliti tertarik untuk meneliti para penyandang disabilitas di 

BBRSBD. Yang  selanjutnya dapat dirumuskan : (1). Bagaimana makna hidup 

pada penyandang disabilitas daksa di BBRSBD Prof Dr Soeharso di Surakarta? 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan kualitatif fenomenologis. Informan dipilih dengan cara purposive 

sampling. Informan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut : 

Tabel 1. Identifasi Informan Penelitian 

No 
Nama 

(Inisial) 

Jenis 

Kelamin 
Usia 

Lama 

Menjadi 

Disabilitas 

Keterampil

an 
Jenis Disabilitas 

1.  I L ±30 th ±6 tahun Tata boga Amputasi kaki 
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2.  FF L ±23 th ±2 tahun Menjahit  Amputasi tangan 

3.  L L ±17 th ±2 tahun Fotografi  Amputasi tangan 

4.  MM L ±18 th ±2 tahun Bengkel  Amputasi kaki 

5.  NJ P ±27 th ±8 tahun Menjahit  Amputasi tangan 

6.  AN P ±21 th ±3 tahun Menjahit  Lumpuh kaki 

(berkursi roda) 

 

 Pengambilan data terhadap semua informan dilakukan dengan cara 

wawancara semi terstruktur. Pedoman wawancara dibuat sesuai dengan 

pertanyaan penelitian dan menggunakan aspek –  aspek kebermaknaan hidup dari 

teori Viktor Frankl (dalam Bastaman, 2007). Penguji keabsahan data 

menggunakan metode member check yaitu proses pengecekan data yang telah 

diperoleh kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

data tersebut telkah sesuai dengan apa yang telah disampaikan pemberi data. 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis konten, yaitu pengumpulan 

data yang bersifat terbuka berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang diberikan 

kepada partisipan serta sumber informasi yang diberikan oleh partisipan yakni 

dengan mempersiapkan dan mengolah data, memahami keseluruhan data dan 

menulis catatan khusus dari data yang diperoleh, mengcoding data, membentuk 

tema, dan menginterpretasi data (Creswell, 2015). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Pada  dasarnya menjadi penyandang disabilitas banyak dukanya  tetapi mereka  

mencoba ikhlas dengan kondisi yang sekarang ini. Para penyandang disabilitas 

memiliki tujuan hidup untuk hidup  bahagia,  ingin berkeluarga dan mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan kemmpuan mereka. Para penyandang disabilitas juga 

memaknai hidupnya dengan menjalani proses hidup ini untuk diserahkan kepada 

Allah SWT hsl ini membuat para penyandang disabilitas selalu mensyukuri 

keadaannya dan  hidupnya saat ini. 

3.2 Pembahasan  

Makna Hidup secara umum para penyandang disabilitas di BBRSBD Surakarta 

yang didapat dari hasil penelitian, I DAN FF memaknai hidupnya adalah 

perjuangan untuk menjadi berguna untuk orang lain dan tidak bergantung oleh 
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orang lain, hal ini membuat para penyandang disabilitas merasa berarti seperti AN 

yang merasa bermanfaat dan bersyukur bagaimanapun keadaannya dan menerima 

kondisi seperti ini. Dan menurut L makna hidup yaitu tidak punya masalah agar 

hidup bahagia dan puas terhadap hidupnya, dan juga NJ dan MM memaknai 

hidupnya selalu bersyukur kepada Allah SWT agar hidup lebih berarti namun 

tetap meningkatkan kualitas hidupnya dengan berpikir dengan bijak. Hal ini sesuai 

dengan aspek aspek makna hidup salah satunya aspek makna hidup menurut 

Frankl (dalam Bastaman 2007), makna hidup adalah hal halyang dianggap sangat 

penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga 

layak untuk dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose in life), bila itu 

berhasil dipenuhi akan menyebabkna seseorang merasakansuatu hal yang berarti 

dalam hidupnya dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. 

Kebahagiaan merupakan hasil dari usaha seseorang dalam menjalankan kegiatan – 

kegiatanyang bermakna. 

Dari hasil wawancara keseluruhan diperoleh bahwa semua penyandang 

disabilitas memiliki pengalaman yang mempengaruhi hidupnya namun keenam 

subjek I, FF, L, NJ, MM, dan AN memiliki pengalaman yaitu saat setelah 

terjadinya kecelakaan membuat keenam subjek lebih sadar dan selalu bersyukur 

masih diberi nafas oleh Allah SWT, Para penyandang disabilitas yag berusia 

±17tahun sampai ±27 tahun yang pada dasarnya adalah orang yang mampu 

menempatkan diri pada situasi yang tepat seperti saat harus serius, santai, cuek, 

dan humoris disela sela kegiatan dan tinggal di BBRSBD seperti subjek I, FF. L, 

MM dan NJ yang mengaku bisa menempatkan diri dengan situasi yang santai dan 

serius dan menambahkan bisa humoris membuat orang ketawa disetiap kegiatan 

di BBRSBD yang kadang membosankan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Bastaman (2007) yaitu salah satu ciri hidup yang bermakna adalah seorang yang 

memiliki hidup itu menyenangkan karena memiliki selera humor yang baik. 

Dalam kehidupannya, para penyandang disabilitas memiliki konflik 

pribadi namun para penyandang disabilitas mampu mengendalikan diriuntuk 

menyikpi konflik yang dihadapi juga mengambil hikmah dari konflik yang 

dialami sehingga tidak merasakan adanya tekanan untuk menjalani hidup sebagai 
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penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Bastaman (2007) ciri hidup yang 

bermakna salah satunya individu secara sadar dapat mengontrol kehidupan 

mereka sendiri sekaligus mampu menghayati nilai – nilai cipta / karya, nilai 

pengalaman dan nilai sikap. Senada dengan Ryff dan Singer (dalam Baumeister, 

vohs, Aeker & Garbinsky, n.d., 2015) berpendapat bahwa kebermaknaan hidup 

dapat mendorong seseorang lebih optimis terhadap kehidupannya dan hal ini juga 

dapat memfasilitasi fungsi fisiologis dengan mengurangi persepsi terhadap 

ancaman. Seperti L dan NJ yang sering menghadapi konflik sindir dari teman 

namun subjek L dan NJ hanya mendiamkan agar tidak menjadi rumit dan akan 

kembali seperti semula saat sudah berbaur menjadi satu dengan satu tujuan 

diBBRSBD, hal ini dilakukan subjek karena bisa mendewasakan subjek. 

Menurut Bastaman (2007) sesuai dengan aspek kebebasan berkehendak 

oleh Frankl, kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari bawaan 

biologis, kondisi psikososial, dan kesejarahannya, melainkan kebebasan untuk 

menentukan sikap secara sadar dan menerima tanggung jawab terhadapi kondisi – 

kondisi yang dihadapi tersebut, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri 

sendiri. Para penyandang disabilitas di BBRSBD bebas untuk mengikuti kegiatan 

yang mereka inginkan seperti memilih jurusan keterampilan sesuai dengan minat 

dan bakat yang mereka miliki asalkan mereka melakukan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. 

Selain itu I, FF,L, NJ, MM dan AN memiliki tujuan hidup untuk hidup 

bahagia dan tidak melupakan dasar kemanusiaan yang telah dimiliki yang bisa 

bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Bastaman (2007), makna hidup adalah hal – hal 

yang di anggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupannya, bilaitu berhasil 

dipenuhi akan menyebabkan seseorang mersakan kehidupannya yang berarti dan 

pada akhirnya akan menimbulkan perasaan yang bahagia. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kebermaknaan hidup menjadi penyandang disabilitas daksa dapat dilihat dari 

perasaan sikap ikhlas menerima kenyataan bahwa kecelakaan tragis yang 

menyebabkan dirinya menjadi seorang difabel adalah atas kehendak- Nya. Selain 

itu dapat meningkatkan ibadah dengan berfikir positif dan mengakui bahwa 

kedifabelan yang menimpanya sebagai ujian dan cara Tuhan memberikan 

peringatan dan menunjukkan kasih sayang- Nya atas perilaku kurang baik pada 

masa lalu.  

Sebelum para penyandang disabilitas daksa mencapai hidupnya bermakna, 

kehidupan mereka diawali dengan rasa tidak percaya diri , putus asa, emosional, 

bosan serta apatis. Setelah para penyandang disabilitas menerima kondisi 

sekarang membuat mereka menjadi lebih percaya diri,humoris, lebih berempati, 

bisa menjalin relasi dengan banyak orang dan mengenal lingkungan sehingga 

memotivasi para penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu 

bahagia hingga usia tua. 

4.2 Saran 

Peneliti memberikan saran kepada para penyandang disabilitas daksa agar tetapi 

menjalankan komunikasi dengan baik, meningkatkan kebersamaan dengan sesama 

penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan yang sama, tetap meningkatkan 

semangat sekaligus kemampuan agar selalu dapat bermanfaat untuk orang banyak. 

Karena dengan lebih bermanfaat dapat menciptakan makna hidup yang berarti. 

Untuk masyarakat khususnya masyarakat di Surakarta berpandangan 

positif tentang difabel, bahwa mereka sama seperti manusia normal lain hanya 

kemampuannya yang berbeda dalam menjalani hidup. Kemudian melibatkan 

difabel dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kebermaknaan hidup 

para penyandang disabilitas daksa diharapkan untuk mengembangkan makna 

hidup dari segi yang berbeda untuk mengungkap lebih dalam lagi tentang 

penyandang disabilitas. 
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