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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ketidaksempurnaan fisik seringkali menjadi sebuah hambatan bagi 

seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk dari 

ketidaksempurnaan fisik adalah Penyandang cacat tubuh atau difabel. difabel 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Sebelumnya 

istilah “difabel” mungkin kurang akrab disebagian masyarakat Indonesia berbeda 

dengan istilah “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang sudah mengetahuinya 

atau lebih sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah difabel merupakan kata 

bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability yang 

berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata “difabel” belum tercantum. difabel adalah istilah baru pengganti 

Penyandang Cacat. Penyandang difabel dapat diartikan individu yang mempunyai 

keterbatasan fisik/ mental atau intelektual (Abdika dan  Hendriani, 2018). 

Data riset kesehatan dasar menyatakan bahwa pada Tahun 2018 presentase 

penyandang difabel di indonesia mencapai 0,17%. Pada tahun 2019 mengalami 

penurunan mencapai 0,9% (Depkes RI, 2019). Karyanta (2013) menyatakan 

bahwa jumlah penyandang cacat tubuh ini cukup besar di Indonesia. 

Menurut data Dinas Sosial kota Surakarta sebagaian besar difabel di 

Surakarta menjadi gelandangan dan pengemis dikarenakan sebagian besar dari 

mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Melihat masih adanya 
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permasalahan pada difabel ini, pemerintah membuat berbagai macam kegiatan 

pembinaan dan pelatihan kepada para penyandang cacat di Indonesia. Salah satu 

program pembinaannya adalah pembinaan pada bidang olahraga khususnya 

olahraga penyandang cacat (Muttaqin & Supraptiningsih, 2017). Olahraga bagi 

penyandang difabel dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan potensi 

serta bakat yang ia miliki. Media olahraga dapat membantu para penyandang 

difabel untuk mengeksplorasi bakat keolahragaan yang terpendam dan 

kemampuan yang dimilikinya, sehingga atlet difabel mampu mengaktualisasikan 

dirinya. Aktualisasi diri yang berhasil dari seorang atlet dapat dilihat dari prestasi 

yang telah dicapainya (Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka, 2016). 

Kegiatan olahraga untuk penyandang disabilitas adalah National 

Paralympic Comitee Indonesia (NPCI). NPCI berada dibawah naungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. NPCI adalah satu-

satunya wadah keolahragaan penyandang difabel yang berwenang untuk 

mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga prestasi difabel 

seluruh Indonesia (Muttaqin & Supraptiningsih, 2017).  

Peranan NPCI terutama dalam hal latihan yang dilakukan setiap minggunya 

diikuti oleh para atlet agar dapat bersaing dalam bidang olahraga yang di 

jalaninya. NPCI kota Suraarta memberikan tempat berlatih serta pelatih-pelatih 

yang mampu membimbing para atlet difabel untuk mampu mengetahui bakat yang 

dimilikinya dengan memberikan latihan yang perlu dijalaninya. Karena untuk 

masuk ke NPCI kota Suraarta juga di perlukan waktu dan seleksi terhadap para 
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penyandang difabel yang benar-benar ingin mengembangkan bakat atau ingin 

berprofesi sebagai atlet dalam suatu bidang olahraga (Rachmansyah, et al, 2018). 

Saat bertanding melawan atlet-atlet yang menurut para atlet difabel kota 

Surakarta merupakan seseorang atlet difabel yang pernah menjuari cabang 

olahraga di kompetisi sebelumnya, para atlet difabel kota surakarta tetap percaya 

akan kemampuannya dalam bertanding. Karena menurut para atlet disabilitas kota 

Surakarta lawan mereka juga sama seperti mereka yaitu seseorang atlet difabel. 

Saat bertanding mereka mencoba untuk merubah kekurangan yang ada dalam 

dirinya menjadi suatu kelebihan yang membuat mereka mampu menang melawan 

atlet-atlet yang di anggap sulit untuk dilawan. Semakin tinggi tingkat dari 

kompetisi mereka semakin bersemangat untuk bertanding dengan kemampuan 

yang sudah di asah melalui latihan-latihan yang ada di NPCI kota Surakarta. 

Berdasarkan Solopos.Com (2020) Kota Surakarta mendominasi jumlah atlet 

difabel yang bakal memperkuat Kontingen Jawa Tengah di ajang Pekan Olahraga 

Nasional (PON) di Papua pada 2020. Tujuh dari 13 atlet yang dipanggil berasal 

dari Surakarta. 

Dalam bidang-bidang olahraga tertentu terdapat macam-macam jenis 

pertandingan yang dilakukan, seperti dalam bidang panjat tebing. Menurut para 

atlet bidang panjat tebing mereka harus mampu menguasi teknik-teknik yang 

menurut mereka mampu di lakukan dalam suatu kompetisi, karena situasi 

pertandingan tersebut merukapan jenis pertandingan yang harus mereka kuasai 

agar dapat tetap mengikuti kompetisi yang diselangarakan oleh NPCI. Banyaknya 

jenis-jenis pertandingan yang ada menurut para atlet merupakan tuntutan mereka 
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dalam menjalani profesi atlet. Karena dalam olahraga jika hanya memiliki satu 

kemampuan saja akan sangat sulit apabila di hadapkan dalam kondisi yang tidak 

sesuai dengan kemampuan tersebut. 

Tidak sedikit atlet dengan difabel dapat mencetak prestasi dari berbagai 

perlombaan. Namun ternyata banyaknya prestasi dan fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah, masih membuat beberapa atlet ini merasa tidak adil, tidak sejahtera, 

malu, tidak percaya diri, rendah diri, memisahkan diri dari lingkungan, dan 

sensitif dengan kekurangan yang dimilikinya. Berikut ini data awal yang telah 

ditemukan peneliti dari wawancara pendahuluan kepada tiga atlet disabilitas: 

“minder masih ada, itu manusiawi karena keadaan kita yang beda 

dengan yang lain tapi gak seminder waktu dulu. Kalau urusan cewek selalu 

minder” (wawancara tanggal 5 Januari 2020)  

“pernah di ejek temen-temen sekolah. Ya malu, sampai pernah nggak 

mau sekolah waktu SMP” (wawancara tanggal 6 Januari 2020)  

“menurutku sih masih sering di diskriminasi dimana-mana. Misalnya 

tempat kerja. Jadi makanya sering ngerasa nggak adil gitu. Apalagi jadi 

atlet gini ini nggak sejahtera. Sebenernya pemerintah udah ada usaha gitu 

tapi ya masih belum terlaksana semuanya” (wawancara tanggal 7 januari 

2020)  

“ya malu, pernah ngurung diri nggak mau keluar rumah berapa bulan 

gitu” (wawancara 7 januari 2020) 

 

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa atlet difabel yang sudah memiliki 

berbagai prestasi dalam bidang olahraga ini, masih tetap memiliki perasaan tidak 

percaya diri terhadap kondisi yang fisik yang mereka alami atau miliki saat ini. 

Dengan keterbatasan fisik yang kurang sempuna tidak sedikit para difabel 

mengalami kesulitan dalam beraktifitas salah satunya yaitu kesulitan berjalan 

apabila mereka memiliki kekurangan fisik kaki, kesulitan melihat apabila mereka 

mengami kekurangan dari segi penglihatan dan sulitanya melakukan segala 

aktivitas dengan kondisi tangan yang kurang sempurna.  
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Begitupun masyarakat di daerah-daerah pedesaan dan terpencil masih juga 

memelihara keyakinan bahwa anak disabilitas lahir karena “kutukan”. Bagi 

masyarakat primitive, masih banyak dijumpai aksi pembuangan anak-anak 

penyandang disabilitas. Anak disabilitas di beberapa daerah masih banyak yang 

dipasung tanpa jaminan perlindungan dari pihak keluarga dan masyarakat. Stigma 

buruk hadirnya anak disabilitas dalam keluarga menyebabkan mereka sangat 

beresiko mengalami pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait dengan 

kondisi disabilitasnya (Affandy, 2017). 

Melalui efikasi diri yang baik kekurangan fisik pada atlet tidak membuat 

para atlet rendah diri namun justru menjadikanya motivasi untuk terus maju tanpa 

menyerah. Efikasi diri dapat terbentuk dan berkembang melalui empat proses 

yaitu  kognitif, motivasional,afektif dan seleksi (Mawanti, 2011:31).  

Berbeda dengan seorang penyandang difabel yang cenderung mempunyai 

permasalahan dengan efikasi diri yang disebabkan oleh kurangnya rasa percaya 

diri dan penilaian masyarakat yang kurang sesuai. Bahkan dalam ranah seleksi 

calon pegawai negeri sipil, seperti yang dialami oleh Nyimas Alia seorang 

disabilitas yang dibatalkan kelulusannya karena tidak memenuhi persyaratan 

umum CPNS 2018 yaitu: sehat jasmani dan rohani, (wahyudi, 2019). Tetapi ada 

penyandang tuna daksa yang menunjukkan efikasi diri dengan baik, yaitu pendaki 

asal solo yang merupakan penyandang tuna daksa akibat dari kecelakaan kereta. 

Pengargaan yang pernah diraih diantaranya pernah mendaki empat gunung di 

empat benua, yaitu Elbrus di Rusia (Eropa), Kilimanjaro di Tanzania Benua 

Afrika, Aconcagua di Benua Amerika dan Cartenz. Beliau juga pernah maraih 
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medali emas nomor lead pada Kejuaraan Paraclimbing Asia di Chuncheon Korea 

Selatan pada 2009, lalu pada kejuaraan dunia di Perancis tahun 2012, (wiyono, 

2018). 

Efikasi diri yang baik akan membantu seseorang mencapai sebuah tujuan 

yang ditentukan, sehingga seseorang mampu mengerjakan tugas - tugasnya secara 

optimal dan mencapai prestasi tertentu. Berdasarkan penelitian Kurniayawati 

(2012) Efikasi diri dengan segala aspek yang terkandung didalamnya memang 

memberikan kontribusi bagi timbulnya motivasi belajar siswa-siswi. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, meskipun ada difabel 

yang menunjukkan permasalahan efikasi diri, tetapi ada penyandang difabel 

lainnya yang mampu mennjukkan sikap efikasi diri yang baik. Misalnya saja pada 

panjat tebing asal Surakarta yang merupakan penyandang difabel akibat dari 

kecelakaan yang menimpanya yang dikutip dari website phinemo. Atlet juga 

merasakan hal yang sama pada penyandang difabel lainnya yaitu mendapatkan 

perlakuan yang kurang baik dari lingkungan sekitar, namun bedanya atlet tersebut 

semakin semangat dan yakin untuk tetap bisa mendaki gunung tertinggi yang ada 

di Indonesia dengan keadaannya sekarang yang hanya memiliki 1 kaki saja 

(Santoso, 2016). Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai gambaran efikasi diri pada atlet difabel serta hal-hal yang tentang 

efikasi diri pada atlet difabel, mengingat bahwa belum adanya penelitian yang 

membahas efikasi diri pada atlet difabel. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendikripsikan efikasi 

diri atlet panjat tebing difabel. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan semakin memperkaya teoritis di bidang 

psikologi tentang efikasi diri atlet panjat tebing difabel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dalam menyusun skripsi dan 

melaksanakan penelitian bidang psikologi tentang efikasi diri atlet panjat 

tebing difabel. 

b. Bagi Informan 

Sebagai kontribusi motivasi dalam menghadapi segala kekurangan difabel 

untuk tidak menyerah. 

 

 

 

 

 


