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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaanNya yang 

paling sempurna dengan seluruh anggota tubuh yang utuh dan lengkap secara fisik 

atau jasmani. Dengan anggota tubuh tersebut diharapkan manusia dapat 

mencukupi kebutuhannya dan mengerjakan kegiatannya sehari-hari dengan baik. 

Namun pada kenyataannya yang di temui tidak semua manusia terlahir dalam 

keadaan sempurnaan (sehat jasmani dan rohaninya) yang biasa dikenal dengan 

cacat atau tuna daksa.  Faktor  cacat bawaan sejak dilahirkan  atau sebab-sebab 

lain yang terjadi ketika dalam proses perkembangannya yang sering kali 

mengakibatkan cacat jasmani atau mental. 

Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 

2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari 

jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang tunanetra, 472.855 

orang penyandang tunarungu wicara, 402.817 orang penyandang tunagrahita, 

616.387 orang penyandang tunadaksa, 170.120 orang penyandang disabilitas yang 

sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas 

ganda (Basuki, 2016).  Menurut hasil survey World Health Organization (WHO) 

dari seluruh pertumbuhan populasi di dunia sebanyak 15% adalah penyandang 

cacat atau disabilitas. Kemudian penyandang cacat berada pada risiko yang lebih 

tinggi mengalami kekerasan daripada orang normal. Peningkatan risiko 

penyandang cacat yang pernah dialami kekerasan disetiap tahun untuk orang 
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dewasa adalah sekitar 50%, serta Anak-anak penyandang cacat lebih dari tiga kali 

lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dalam hidup mereka daripada anak-anak 

sehat sehat jasmani maupun rohaninya (Mikton, C,. Maguire, H,. & Shakespeare, 

T, 2014). 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat Tentang Penyandang 

Cacat penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

kelainan fisik dan/atau mental, hal tersebut merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan aktivitas atau tugasnya secara selayaknya (Infodatin, 

2014). Ada beberapa kategori kelainan di bawah normal yakni kelainan pada indra 

pendengaran atau tunarungu, kelainan pada indra penglihatan atau tunanetra, 

kelainan pada fungsi organ bicara atau tunawicara, kelainan otot dan tulang atau 

poliomyelitis, kelainan pada sistem saraf di otak ataucerebral palsy, kemudian 

kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir 

tanpa tangan/kaki, amputasi dan lain-lain. Untuk kelainan pada alat motorik tubuh 

ini dikenal dalam kelompok tunadaksa (Abdulah, 2013). 

Pemerintah bertekad mewujudkan sebagai kota yang ramah dan inklusif 

bagi penyandang tunadaksa di Indonesia. Pemerintah akan menghikangkan 

ekslusi terhadap penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memiliki 

hak yang sama dengan warga lainnya. Hak-hak bagi penyandang disabilitas itu 

diantaranya di bidang ekonomi berupa pemberdayaan dan pemasaran, di bidang 

pendidikan berupa adanya sekolah iklusi dan di bidang kependudukan seperti 

layanan KTP, SIM, Akta kelahiran, dan Kartu Keluarga. Hak lainnya antara lain 

sarana yang memudahkan penyandang disabilitas menjangkau tempat, 
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perkantoran, dan fasilitas umum. Kemudian hak hukum berupa berupa peraturan 

daerah yang memayungi disabilitas hak informasi yang berpihak kepada difabel. 

Dengan demikian masyarakat mendukung atas kebijakan tersebut dan mendukung 

hak bagi penyandang disabilitas (Muiz, 2018). 

Namun pada kenyataannya penyandang disabilitas mengalami kesulitan 

saat mencari pekerjaan, bukan hanya itu para penyandang disabilitas juga 

mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan seperti minimnya sekolah 

untuk difabel, fasilitas belajar dan pengajar untuk disabilitas, bidang hukum 

yang minimnya keadilan bagi penyandang difabel yang terjerat kasus sampai 

keperadilan, asuransi, dan fasilitas publik (Galih & Hantoro, 2013). 

Pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa setiap 100 pekerja di 

dalam sebuah perusahaan harus ada seorang disabilitas. Dengan peraturan 

tersebut  penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk bekerja dan dapat 

melanjutkan kehidupannya tanpa menunggu bantuan dari orang lain (Galih & 

Hantoro, 2013). Namun dari jumlah 20 juta individu dengan keterbatasan fisik di 

Indonesia, sebanyak 80 persen atau 16 juta orang tercatat tidak memiliki 

pekerjaan akibat kurang adanya kesempatan dari perusahaan atau penyedia 

lapangan kerja (Jimbon, 2010). Kemudian masih ada perusahaan yang ragu untuk 

memperkerjakan penyandang cacat untuk bekerja diperusahaannya, walaupun 

penyandang cacat memiliki keterbatasan, ketika dalam bekerja mereka tidak 

kalah dengan orang sehat jasmani dan rohaninya, mereka dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dan akan lebih baik jika mereka diberikan pelatihan profesional 
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dahulu sebelum bekerja (Akkerman, A,. Janssen, C, G, C,. & Meininger, H, P, 

2016). 

Penyandang Tundadaksa mengalami perlakuan diskrimintif dari orang lain 

baik perlakuan tidak menyenangkan dapat terjadi dimana saja. Mengalami 

kesulitan saat mencari pekerjaan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan 

ketika memberikan pekerjaan kepada penyandang tunadaksa. Sangat disadari 

bahwa penyandang tunadaksa tidak dapat bekerja maksimal layaknya manusia 

normal lainnya karena keterbatasan yang dimilikinya. Perannya di masyarakat 

ataupun di tempat kerja akan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan manusia 

yang sehat secara jasmani maupun rohaninya. Hal ini juga yang menjadikan 

penyandang tunadaksa merasa risau saat melakukan pekerjaannya (Setiawati, 

2017). 

Perlakuan diskriminasi lain penyandang disabilitas mengalami kesulitan 

ketika mencari, memperoleh, dan mendapat pekerjaan yang tetap adalah sikap dari 

pimpiman ataupun yang memiliki perusahaan. Diskriminasi terjadi dimana calon 

pegawai disabilitas yang telah memenuhi syarat tetapi karena penyandang 

disabilitas memiliki kekurangan maka perusahaan tidak merekrutnya (Denman 

dalam Commonwealth of Australia , 2014).  

Salah satu penyandang tunadaksa mendapat perlakuan diskriminasi oleh 

orang lain, mereka menjauh dan ketakutan ketika berdekatan karena khawatir 

akan tertular, kemudian ketika bekerja dianggap tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaan, termasuk diganggap tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, bahkan 

ketika bertemu ibu hamil, sang ibu langsung mengelus perutnya sambil berkata 
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amit-amit. Meski demikian, ia tetap bekerja dan aktif dalam organiasasi 

penyandang disabilitas untuk kebaikan para penyandang disabilitas (Riswan, 

2015). Bahkan anak-anak penyandang cacat adalah kelompok yang sangat rentan 

dalam kehidupan sosialnya, mereka lebih cenderung menjadi korban kekerasan 

(Bronstrein, A, B,. Gutierrez, T, B,. Castro, F, D,. Poncem E, L, Martinez, R, R,. 

Teran, V, 2017). 

Penyandang disabilitas berinisial IS sukses berbisnis dalam bidang 

Handycraft, dalam merintis usahanya awalnya memiliki hambatan tidak memiliki 

modal sama sekali sehingga memiliki inisiatif meminta dan memanfaatkan kain-

kain bekas dan memanfaatkan beberapa limbah kain dimana ia bekerja. Dengan 

usaha kerasnya kini IS sukses dengan usahanya yang kini memiliki 400.000 mitra 

kerja dan berhasil menjadi motivator bagi orang lain termasuk penyandang 

disabilitas. IS mengarapkan penyandang disabiltas jangan lemah, jangan hanya 

bergantung kepada orang lain, penyandang disabiitas harus kuat, mandiri, dan 

harus mempunya mimpi dimasa depannya. (Widodo, 2018) 

Penyandang disabilitas berinisial MPR berusia 62 tahun karena memiliki 

kekurangan fisik, awalnya selalu tolak untuk bekerja dan dianggap tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaannya, namun tetap menekuni sebagai penggali sumur, 

dengan berbekal linggis, hamar, dan pahat besi MPR tetap bekerja menggali 

sumur dan dari hasil kerjanya telah di nikmati oleh ratusan orang. Dengan 

pekerjaan tersebut MPR dapat menghidupi keluarganya. (Nedabang, 2017). Saat 

duduk dibangku sekolah penyandang disabillitas I sering di beda-bedakan oleh 

orang lain bahkan mengalami perlakuan Bullying, namun demikian memiliki 
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kekurangan bukan berarti tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan, tetapi 

dapat melakukan kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas sukses 

menerbitkan banyak buku. Buku tersebut berisikan tentang curhat-curhatannya 

ketika mengalami diskriminasi di masa lalu (Hikmah & Simanjuntak, 2017). 

Penelitian Setiawati pada 3 subjek, berinisial D, M, T, penyandang 

disabilitas bawaan maupun dari kecelakaan. Diskriminasi yang di peroleh ketika 

sedang mencari pekerjaan pengusiran pengusiran, dibeda-bedakan secara fisik 

maupun kemampuan dan tugas yang diberikan, bahkan diberhentikan dari 

pekerjaan secara paksa. Walau demikian mereka tetap melakukan pekerjaan dan 

menyelesaikan tugas dengan baik (Setiawati, 2017).  Penyandang tuna daksa 

memiliki keterbatasan fisik dan memiliki kesulitan yang di alami, namun mereka 

tetap berusaha mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya mendapat pekerjaan 

yang tetap. Disisi lain, bukan pekerjaan yang tetap karena adanya kesulitan-

kesulitan dan keterbatasan yang dia alami (Merdiasi, 2013). 

Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut memerlukan upaya-upaya 

tertentu yang dilakukan oleh penyandang tunadaksa untuk mengurangi masalah 

yang dihadapi. Menurut Lazarus dan Folkman, strategi coping adalah respon 

terhadap masalah sebagai tujuan yang diarahkan untuk menyelesaikan sumber 

stress antara diri dan lingkungan. (Compas, B, E,. Jaser, S, S,. 2014). Kemudian 

Lazarus dan Folkman mendefinisikan dua jenis strategi coping, yakni Emotion 

Focused Coping dan Problem Focused Coping (Hayat, 2013). 

 Berdasarkan hasil latar belakang yang telah di paparkan diatas belum ada 

gambaran yang jelas bagaimana  usaha penyandang tuna daksa dalam 
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menyelesaikan permasalahannya. Penyandang tunadaksa mengalami kecacatan 

sejak lahir maupun kecelakaan, sehingga rentan lebih mengalami permasalahan-

permasalahan sebagai stressor. Penyandang tunadaksa sering mendapat perlakuan 

diskriminasi dalam berbagai hal, baik secara sosial, perekonomian, pekerjaan, 

maupun interaksi secara personal. Dengan hal tersbeut, peneliti ingin meneliti 

lebih lanjut dengan judul “Strategi Coping pada penyandang tunadaksa”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami 

dan mendeskripsikan secara mendalam strategi koping pada penyandang 

tunadaksa.  

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di 

bidang psikologi, terutama pada bidang psikologi klinis, psikologi pendidikan 

anak berkebutuhan khusus (PAUD), psikologi olahraga, dan psikologi sosial 

yang berhubungan dengan dengan dinamika psikologi yakni  strategi coping 

dari tuna daksa  

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis bagi tunadaksa yaitu dapat melatih diri agar mampu 

mengelola sebuah permasalahan. Dan manfaat dari Dosen yaitu agar 

mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami Strategi Coping 

Penyandang pada tunadaksa. 




