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ABSTRAK 

 

 

Andi Nur Rahmat. 1461100653. GAMBARAN KESEJAHTERAAN 

PSIKOLOGIS PADA TUNA DAKSA. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas 

Widya Dharma Klaten. Agustus 2020.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dinamika 

kesejahteraan psikologi Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan koding triangulasi. Ada dua 

subyek pada penelitian ini AN dan PH.  

Dari hasil seluruh data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, 

observasi kondisi tuna daksa yang dialami subjek AN dan PH telah membuat 

persepsi terhadap diri pribadinya bias, sehingga mereka tidak dapat menemukan 

potensi dan perkembangan positif dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan 

psikologi kedua subjek berada di tingkat menengah kebawah. Kondisi tersebut 

disebabkan karena rendahnya kepercayaan terhadap potensi diri dan rendahnya 

kemampuan yang dapat mengatur kehidupannya sehari-hari untuk mencapat 

tujuan yang telah ditetapkan.    

 

Kata kunci: Kesejahteraan, Psikologi, Tuna Daksa.  
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PERSEMBAHAN 

 

 

Ku persembahkan untuk mereka yang dekat dihatiku 

Untuk kedua bapak dan ibu atas doa, dan kasih sayang serta pengorbanan 
kalian utuk anak mu. 
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MOTTO 

 

 

 (Aristoteles) 

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 

(Lessing) 

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. 

(Schopenhauer) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu senantiasa mengharapkan dirinya merupakan orang yang 

tidak memiliki kekurangan baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi kekurangan 

yang di inginkan tidak selalu bisa didapatkan oleh setiap individu dikarenakan ada 

yang dilahirkan dengan keadaan cacat atau mempunyai kelainan pada fisiknya yang 

disebut juga tuna daksa. Orang-orang tuna daksa biasanya mempunyai keadaan 

tubuh yang berbeda dengan orang normal pada umumnya sehingga menjadikan 

sebagian kemampuan yang dimiliki kurang atau tidak dapat difungsikan bagi 

dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Mumpuniarti (2001), tuna daksa 

didefinisikan sebagai individu yang keadaannya mengalami cacat, hambatan, 

kerugian pada jasmani, syaraf penggerak atau motorik, anggota gerak yang 

memerlukan pengobatan untuk meluruskan anggota gerak atau tulang punggung 

yang tidak lurus atau salah bentuk. 

Terjadinya kelainan anak menjadi tuna daksa menurut Mumpuniarti (2001) 

yaitu terjadi dalam kandungan yang sering disebut faktor bawaan (congenital), 

terjadi sewaktu anak lahir dan terjadi setelah anak lahir dan berkembang sampai 

dewasa. Faktor yang pertama bawaan dalam kandungan (congenital), terjadi dalam 

perkembangan selama masih dalam kandungan, yaitu mulai terjadinya pembuahan 

sampai terjadinya kelahiran seorang anak seringkali terjadi berbagai gangguan baik 

berasal dari faktor dalam maupun luar. Kedua terjadi sewaktu anak lahir, kejadian 
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ini disebabkan waktu kelahiran sulit sehingga lama di jalan lahir, kelahiran yang 

sulit memerlukan alat dan alat ini mungkin dapat merusak kepala, sehingga 

merusak otak dan faktor yang ketiga terjadi setelah anak lahir dan berkembang 

sampai dewasa, dalam perkembangan anak menjadi dewasa individu dapat 

mengalami kecelakaan atau berbagai macam penyakit yang dapat membuat 

kecacatan pada dirinya.  

Menurut Somantri (2006), ketuna daksaan yang terjadi pada usia yang sangat 

muda dapat menjadi suatu penghambat usaha menguasai keterampilan dan juga 

menghambat fungsi normal secara keseluruhan. Kondisi sosial masyaraat yang 

masih mengnggap bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh 

orang-orang normal pada umumnya, bahkan tidak jarang masyarakat mengejek, 

mempergunjingkan kecacatan pada penderita cacat tubuh tersebut. Selain itu, 

pandangan stereotip terhadap penyandang cacat tubuh, mereka dianggap tidak 

beruntung, kehidupannya terhambat terganggu dan akan hancur. Pandangan 

masyarakat semacam ini dapat berpengaruh pada konsep diri, kemauan, dan 

motivasi. Pandangan yang kurang menguntungkan ini akan mengakibatkan 

tumbuhnya perasaan tidak mampu, putus asa, tidak berharga, tidak percaya pada 

diri sendiri, merasa rendah diri, cemas, dan khawatir yang justru akan menghambat 

penyandang cacat tubuh un.tuk melakukan hubungan interpersonal. 

Salah satu permasalahan Psikologis yang dihadapi penyandang cacat adalah 

kesejahteraan Psikologis yang rendah yang mempengaruhi kemampuan dalam hal 

sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar atau dalam pergaulan sehari-

hari. Hal ini sejalan dengan temuan Carolina S.Pd, seorang guru pada SLB D YPAC 
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Jakarta bahwa penyandang tuna daksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, 

sensitif dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya. 

Keadaan seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi kemampuan dalam hal 

sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan 

sehari-harinya (Carolina, 2006) 

Soetjiningsih (1995) yang menjelaskan bahwa remaja yang mengalami cacat 

tubuh lebih cenderung hidup dalam lingkungannya sendiri, dengan sikap-sikap 

yang negatif, penuh prasangka dan rendah diri. Selanjutnya, Hurlock (1996) 

“bahaya fisik adalah ancaman dan bahaya yang paling penting dan yang paling 

umum pada masa dewasa awal dikarenakan bentuk fisik dan penampilan yang 

kurang menarik akan mempersulit penyesuaian pribadi dengan kehidupan sosial. 

Keadaan ini mengakibatkan pada individu penyandang cacat, perasaan rendah diri 

merupakan gejala yang paling banyak dialami”. Sehingga secara tidak langsung 

juga mempengaruhi seberapa baikkesejahteraanPsikologis yang dimiliki oleh 

seseorang (Andrews & McKennell; Andrews & Withey; Bryant & Veroff, 

Campbell, Converse & Rodgers, dalam Ryff & Keyes 1995). 

Kesejahteraan Psikologis adalah suatu variabel Psikologiss yang mengukur 

tentang kondisi kesejahteraan seorang individu dalam hidupnya yang dilihat 

berdasarkan enam dimensi, yaitu penerimaan individu terhadap dirinya, 

kemampuan individu untuk menguasai lingkungannya, kemampuan untuk bersifat 

otonom, mampu mempunyai hubungan positif dengan orang lain, pertumbuhan 

pribadi, serta mempunyai tujuan individu dalam hidupnya (Ryff, 1989). 
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Kesejahteraan Psikologis ini tidaklah mudah dicapai, karena menurut Ryff 

(1995) gambaran tentang karakteristik orang yang memiliki kesejahteraan 

Psikologis salah satunya menunjuk pada konsep psikososial Erikson, pandangan 

Rogers tentang orang yang berfungsi penuh (fully-functioning person), pandangan 

Maslow tentang aktualisasi diri (self-actualization), konsep Alport tentang 

kematangan, serta pandangan Jung tentang individuasi. 

Pemaparan gambaran karateristik di atas dapat diketahui bahwa ada banyak 

tahapan dan aspek yang harus dimiliki dan dilalui oleh individu. Menurut konsep 

Rogers, apabila seseorang mempunyai kesejahteraan Psikologis yang rendah maka 

dia akan  mempunyai pertahanan diri yang rendah dalam mengatasi kecemasan-

kecemasan yang ringan, sehingga apabila individu mempunyai ketidaksesuaian 

antara pengalaman dan struktur self, maka kecemasan yang terjadi dapat merusak 

rutinitas kehidupan dan individu tersebut menjadi neurotic. Dengan adanya 

masalah-masalah tersebut maka individu akan menjadi kurang maksimal dalam 

melaksanakan tugas karena tidak bisa berfungsi secara maksimal (Alwisol, 2009). 

Kesejahteraan Psikologis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Abas 

dan kawan-kawan (2009) kesejahteraan Psikologis dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu jenis kelamin, latar belakang budaya, kelas sosial, tingkat ekonomi, 

kepribadian, pekerjaaan, keluarga, pendidikan, religiusitas, dan kesehatan serta 

fungsi fisik seseorang. Jumlah keterbatasan fisik atau kecacatan juga dapat 

mempengaruh kesejahteraan Psikologis penyandang difabel, semakin banyak 

hambatan yang dimiliki maka akan semakin rendah kesejahteraan Psikologis yang 

dimiliki (Abas,dkk, 2009). Hal didukung oleh Penny, dan kawan-kawan (1999) 
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yang menyatakan bahwa semakin banyak hambatan fisik yang dimiliki oleh 

penyandang disabilitas dalam melakukan tugas sehari-hari baik di dalam rumah 

maupun dilingkungan sosial maka akan membuat kesejahteraan Psikologis yang 

dimilikinya menjadi lebih rendah.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka melalui penelitin ini dilakukan 

kajian mendalam tetang kesejahteraan Psikologis dengan judul “Gambaran 

kesejahteraan  Psikologiss pada tuna daksa”. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi gambaran bagi pembaca mengenai kondisi kesejahteraan Psikologiss 

individu dengan kebuthan khusus (tuna daksa). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana gambaran 

dinamika kesejahteraan Psikologis individu dengan tuna daksa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika kesejahteraan 

Psikologis individu dengan tuna daksa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada peelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian 

dan wacana bagi perkembangan Psikologis positif khususnya kesejahteraan 
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Psikologis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi penunjang referensi 

bagi penelitian selanjutnya, terutma pada kajian bidang Psikologis positif dan 

Psikologis sosial.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi dan 

penambah wawasan bagi keluarga difabel, masyarakat secara umum, pihak yang 

terlibat dalam rehabilitasi dan ketenagakerjaan bagi difabel maupun bagi difabel 

itu sendiri. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis 

yaitu bagi pemerintah, bidang ketenagakerjaan, organisasi difabel maupun non-

difabel serta masyarakat luas guna membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan kaum disabilitas dan lebih memperhatikan kesejahteraan 

psikologis tuna daksa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan 

dengan metode wawancara, observasi terhadap narasumber penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa kondisi tuna daksa yang dialami telah membuat 

persepsi terhadap diri pribadinya bias, sehingga mereka tidak dapat menemukan 

potensi dan dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan Psikologis penyandang 

tuna daksa berada di tingkat menengah kebawah. Kondisi tersebut disebabkan 

karena rendahnya kepercayaan terhadap potensi diri dan rendahnya kemampuan 

yang dapat mengatur kehidupannya sehari-hari untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dari sudut pandang tersebut Kondisi tuna daksa yang 

disandang membuat kesejahteraan Psikologis di bawah kondisi individu normal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi Subyek 

a. Terus melakukan aktualisasi diri dengan cara mengembangkan 

potensi yang mungkin telah ada didalam diri namun tidak terlihat 

karena persepsi yang kurang baik terhadap diri sendiri 

b. Hendaknya masing masing subjek lebih dapat memanfaatkan 

waktunya untuk dapat melihat atau membaca kisah kisah inspiratif 

sehingga dapat menumbuhkan sikap kepercayaan diri terhadap diri 

pribadi 

c. Jangan sungkan meminta bantuan kepada lingkungan dan mencoba 

berdamai dengan pikiran negative yang mungkin muncul karena 

kondisi masa lalu. 

 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Agar diperoleh data yang lebih akurat, maka bagi peneliti yang 

berminat untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap 

kesejahteraan Psikologis pada tuna daksa diharapkan untuk 

mengumpulkan data-data yang lebih lengkap dari mereka yang 

memilki hubungan dekat dengan penderita. 
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b. Agar diperoleh data yang lebih banyak, maka diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya mengalokasikan waktu penelitian yang lebih 

panjang daripada waktu yang dialokasikan untuk penelitian ini 
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