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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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). 

Seseorang dapat menjadi penyandang disabilitas disebabkan karena 

beberapa hal,diantarannya kelainan bawaan, kondisi prenatal, penyakit dan adanya 

kecelakaan bermotor. Indonesia adalah negara yang salah satu penyebab 

banyaknya jumlah kcelakaan dan juga kejadiaan bencana alam. Berdasarkan hasil 

survei yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), Indonesia 

menempati urutan kelima dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia 

(Amanda, 2014). 

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 

beraktivitas normal seperti sebelumnya (Nasirin, 2010). 
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Menurut Efendi (dalam Nasirin, 2010) amputasi adalah salah satu jenis 

kelainan anggota tubuh kategori tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi yaitu 

kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan 

ini terjadi pada anggota gerak yang dibawa sejak lahir atupun karena kecelakaan. 

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 Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) tahun 2014 

jumlah difabel akibat kecelakaan yang ada di indonesia lebih dari 10 juta jiwa. 

Sedangkan di kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah terdapat 506 jiwa terdiri dari 

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

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 jauh lebih besar lagi (Fachiati,  2008). 



3 
 

 

 

Difabel dimata masyarakat masih dipandang sebelah mata karena sebagai 

pihak yang menjadi penyandang disabilitas merasa terkasihani dan dipandang 

tidak mempunyai masa depan yang indah. Sedangkan bagi keluarga sendiri 

mempunyai anggota keluarga difabel terkadang menjadikan mereka sebagai aib 

keluarga dan merasa malu mempunyai anggota penyandang disabilitas 

(Setyaningsih, 2016). 

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). 
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Menurut UU No. 4 tahun 1997 difabel seharusnya memiliki akses yang 

setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, 

perawatan medis dan pekerjaan. Usaha yang dilakukan untuk mengani 

permasalahan ekonomi kaum difabel telah dilakukan tetapi belum maksimal. 

Pemerintah berusaha mengubah persepsi masyarakat tentang difabel bahwa kaum 

difabel mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Salah satu 

adanya LBK adalah (loka Bina Karya) yaitu pusat rehabilitas bagi difabel untuk 

melatih keterampilan yang berguna bagi dunia kerja.(Setyaningsih, 2016). 

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). 

Makna hidup merupakan bagaiman seseorang menilai keberadaannya 

dalam rangka mencapai tujuan untuk menjadi manusia sebelumnya. Dalam 

logotherapy terdapat tiga cara bagaimana kita dapat memberi arti bagi kehidupan 

yaitu : dengan nilai karya yaitu seseorang memberi kepada dunia lewat suatu 

ciptaan atau karya, nilai penghayatan yaitu dengan mengalami sesuatu atau 
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melalui seseorang, dan nilai sikap yaitu dengan nilai sikap yang kita ambil 

terhadap penderitaan. (Schultz, 2010) 

Namun dalam menemukan makna hidup tersebut Baumister (2013) 

menyatakan dalam menemukan makna tersebut, seseorang tidak hanya 

mempengaruhi hal positif dalam hidupnya nemun juga kegelisahan. Hal ini 

senada dengan temuan (Lane & Mathes, 2018) menunjukkan dalam hidup 

mungkin tidak hanya berhubungan dengan kebahagiaan tapi juga stress karena 

khawatir akan kehilangan pengalaman yang berarti. Dari beberapa hasil 

penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti para penyandang disabilitas daksa di 

BBRSBD Prof. Dr. Soeharso di Surakarta. 

Ketidakberhasilan menemukan dan memenuhi makna hidup biasanya 

menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna, hampa, merasa tak memiliki 

tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti dan bosan. Kebosanan merupakan 

ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat seseorang (Sholeh, 

2016). 

Sedangkan mereka yang berhasil menemukan makna hidupnya akan 

menimbulkan rasa bahagia (happiness). Makna hidup ternyata ada dalam 

kehidupan itu sendiri dan makna hidup dapat ditemukan dalam setiap keadaan 

yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan 

kaban (2008). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul pertanyaan 

penelitian “ Bagaimana makna hidup yang dimiliki penyandang disabilitas daksa ? 
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B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui makna hidup yang dimiliki penyandang disabilitas daksa di 

BBRSBD Prof. Dr.Soeharso Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat penelitian ini antara lain. 

 

1. Manfaat Teortis 

Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

kajian dalam bidang Psikologi Positif dan Psikologi Sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penyandang Disabilitas Daksa di BBRSBD 

Penelitian ini dapat diharapkan bisa menambah motivasi 

mengubah nilai – nilai kebermaknaan hidup agar menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.  

b. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan baru bagi masyarakat bahwa para 

penyandang disabilitas memiliki kemampuan agar tidak dipandang 

sebelah mata. 

c. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi yang berguna 

bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis. 




