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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Difabel tuna daksa merupakan sebutan bagi mereka para penyandang 

cacat fisik. Ada beberapa macam penyebab yang dapat menimbulkan kerusakan 

pada manusia hingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang terletak 

dijaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, dan pada sistem musculus 

skeletal. Adanya keragaman jenis tunadaksa yang ada, masing-masing memiliki 

penyebab kerusakan yang berbeda-beda. Dilihat dari saat terjadinya kerusakan 

otak, yang dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. 

Misalnya kerusakan yang terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan, 

yaitu infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga 

menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya, misalnya infeksi, sypilis, 

rubela, dan typhus abdominolis. Kemudian kerusakan otak bayi pada saat bayi 

dilahirkan misalnya, proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang 

ibu kecil, sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan 

terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi, akibatnya jaringan syaraf 

pusat mengalami kerusakan. Lalu hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan 

setelah bayi lahir misalnya, kecelakaan/trauma kepala, amputasi atau infeksi 

yang menyerang otak. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari berbagai 

penyebab yang bisa menyebabkan seseorang mengalami cacat fisik/tuna daksa. 

Untuk saat ini diakui memang masyarakat seolah masih menganggap 

disabilitas adalah orang-orang kelas dua, seperti yang diungkapkan oleh Winoto 

(2011) bahwa banyak contoh yang menerapkan pemahaman seperti itu, seperti 

misalnya didalam masyarakat orang-orang disabilitas sangat jarang atau bahkan 

tidak pernah diberikan kepercayaan untuk memegang posisi atau jabatan 

strategis tertentu, baik dari tingkat desa apalagi ditingkat negara. Termasuk di 

dunia kerja sampai saat ini hampir tidak ada perusahaan atau lembaga pada 

umumnya yang mau menerima tenaga kerja dari golongan atau penyandang 

disabilitas. 
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Hal-hal tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung merupakan 

cerminan masyarakat kita dimana hingga hari ini golongan atau penyandang 

disabilitas masih dianggap golongan tidak mampu, golongan lemah, dan belum 

layak diberikan kepercayaan seperti orang-orang pada umumnya. Opini 

masyarakat awam seperti itulah yang masih berkembang dan mungkin akan 

terus berkembang hingga nanti jika tidak segera diluruskan dengan usaha nyata, 

sosialisasi pemahaman, serta mungkin fakta-fakta nyata bahwa sebenarnya 

golongan atau penyandang disabilitas juga memiliki kesetaraan dengan manusia 

pada umumnya. 

Kondisi fisik yang berbeda bahkan tak lengkap, terkadang menyebabkan 

para difabel tuna daksa ini merasa menjadi kaum minoritas yang dikucilkan oleh 

masyarakat. Terkadang masyarakatpun memandang para difabel ini sebelah 

mata. Bahkan tidak sedikit yang mencibir dan menjaga jarak dengan mereka. 

Hal inilah yang terkadang menyebabkan para difabel tuna daksa ini merasa tidak 

percaya diri dan minder dengan keadaan fisiknya yang berbeda dengan orang 

lain. Mereka menjadi cenderung menutup diri, kurang bisa bersosialisasi, dan 

terkadang mereka menganggap bahwa kekurangan fisik yang mereka miliki 

adalah suatu bencana yang dibuat Tuhan untuknya. Hal ini menyebabkan mereka 

tidak bisa menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang menghadang 

mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Stoltz (2000) bahwa semakin sering 

menganggap sesuatu sebagai bencana dapat menimbulkan kerusakan dan 

menurunkan semangat. Sehingga mereka yang hanya mengeluh tentang 

kekurangan fisiknya, akan cenderung menurunkan semangat mereka dalam 

menjalani hidup. Lain halnya dengan individu difabel tuna daksa yang 

menganggap bahwa keterbatasan mereka bukanlah bencana yang harus mereka 

sesali seumur hidup. 

Setiap orang menginginkan penghargaan positif terhadap dirinya. 

Penghargaan yang positif dari orang lain akan membuat seseorang merasakan 

bahwa dirinya berharga, berhasil, dan berguna bagi orang lain. Sehingga dia 

memiliki konsep diri yang positif tentang dirinya sendiri, meskipun ia memiliki 

kelemahan atau kekurangan fisik maupun psikis. Menurut Ghufron (2010) 

konsep diri merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi individu dalam 
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berperilaku. Suatu hal yang sama akan menimbulkan perilaku yang berlainan 

bila terdapat pada orang-orang yang memiliki konsep diri yang berbeda. Konsep 

diri ada yang positif dan ada pula yang negatif. Konsep diri yang positif akan 

menimbulkan perilaku yang positif, sedangkan konsep diri yang negatif akan 

menimbulkan perilaku yang negatif pula. Begitu juga dengan para difabel tuna 

daksa ini, semakin mereka memiliki konsep diri yang positif, maka semakin 

mereka dapat memahami dan menghargai keadaan diri mereka, sebaliknya 

semakin negatif konsep diri mereka, maka semakin terpuruk dan kecewa atas 

keadaan fisik yang mereka miliki. Hal ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fasti Rola (2006) bahwa adanya hubungan antara konsep diri 

dengan motivasi berprestasi bersifat positif, dimana semakin positif konsep diri 

maka semakin tinggi motivasi berprestasi yang dimilki remaja. Dan sebaliknya, 

semakin negatif konsep diri yang dimiliki remaja, maka semakin rendah 

motivasi berprestasi yang dimilikinya.  

Masalah-masalah rumit yang dialami manusia, seringkali dan bahkan 

hampir semua sebenarnya berasal dari dalam diri. Mereka tanpa sadar 

menciptakan mata rantai masalah yang berakar dari problem konsep diri. 

Dengan kemampuan berpikir dan menilai, manusia malah suka menilai yang 

macam-macam terhadap diri sendiri maupun sesuatu atau orang lain, bahkan 

meyakini persepsinya yang belum tentu obyektif. Dari situlah muncul problem 

seperti inferioritas, kurang percaya diri, dan hobi mengkritik diri sendiri. 

Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang ia miliki. 

Padahal segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu 

memandang kualitas kemampuan yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatif 

terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu 

memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan.  

Seseorang yang mengalami cacat fisik, pasti akan mengalami tingkat 

kesulitan yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang normal lainnya. 

Mereka akan menghadapi berbagai tantangan hidup misalnya, melatih tubuh 

mereka yang memilki keterbatasan, mengoptimalkan fungsi tubuh mereka, 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dsb. Apalagi jika mereka mempunyai 

peranan sebagai kepala keluarga, mereka mempunyai kewajiban yang lebih 
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rumit daripada teman-teman sesama mereka yang tidak mendapat tanggung 

jawab sebagai kepala keluarga. Mereka harus mampu membiayai segala 

kebutuhan hidupnya dan keluarga. Para kepala keluarga dengan difabel tuna 

daksa ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya, mereka adalah sosok yang harus bisa mengatasi berbagai tantangan 

hidup yang ada. 

Para kepala keluarga difabel tuna daksa yang memiliki konsep diri yang 

positif akan terlihat lebih optimis, bertanggung jawab dengan keluarganya, 

penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, dan juga 

terhadap kegagalan yang dialaminya. Kegagalan bukan dipandang sebagai akhir 

sebuah perjalanan, namun lebih menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk 

melangkah ke depan. Sehingga konsep diri mereka pun akan terbangun dengan 

positif dan mereka mampu menjadi sosok kepala keluarga yang sama bahkan 

mungkin lebih baik daripada orang yang memiliki kondisi fisik yang lebih 

sempurna daripada mereka. 

Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan juga kemampuan Adversity 

Quotient, yang merupakan suatu ukuran untuk merespon terhadap kesulitan dan 

memberi tahu seberapa jauh kemampuan seseorang untuk bertahan menghadapi 

kesulitan dan mengatasinya Stoltz (2000). Istilah AQ (Adversity Quotient) ini 

dipopulerkan oleh Paul Stoltz, dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient 

Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, buku tersebut di susun berdasarkan 

pengalamanya terjun di dunia kerja dan menjadi konsultan di dunia pendidikan 

selama beberapa tahun. Dengan memanfaatkan tiga cabang Ilmu Pengetahuan 

Psikologi Kognitif, Psikoneuroimunologi, dan Neurofisiologi. Ilmu-ilmu di atas 

memberikan sumbangsih yang cukup besar yang dapat memberikan sebuah 

pemahaman, ukuran yang dapat meningkatkan efektifitas manusia, terutama 

dalam menghadapi sebuah kesulitan atau kegagalan kemudian menjadikan 

kegagalan dan kesulitan itu menjadi sebuah peluang untuk tetap meraih 

tantangan dan kesuksesan. 

Individu yang memilki Adversity Quotient (AQ) yang tinggi secara 

emosional dan fisik cukup lentur dalam menghadapi berbagai kesulitan. Bagi 

individu difabel tuna daksa keterbatasan mereka merupakan salah satu tantangan 
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yang harus mereka lewati. Mereka akan semakin terampil dan lebih kuat 

sewaktu menjalani hidupnya. Bagi mereka yang berperan selaku kepala 

keluarga, mereka harus mampu mengatasi berbagai permasalahan dengan 

kondisi fisik yang berbeda dengan kebanyakan orang. Mereka menanggung 

tanggung jawab pada keluarganya, mereka harus mampu bertahan dalam situasi 

apapun. Situasi yang sulit tidak akan menciptakan halangan-halangan yang tidak 

dapat diatasi. Setiap kesulitan merupakan tantangan, setiap tantangan merupakan 

suatu peluang, dan setiap peluang harus disambut dengan baik (Stoltz, 2000). 

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Ira Rahayu (2007) 

bahwa adanya hubungan antara adversity quotient dengan motivasi pada 

penderita ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), dalam hal ini adversity quotient 

mengambil peranan bahwa sebagian subyek penderita HIV/AIDS ini memiliki 

tingkat adversity quotient yang tinggi, hal ini memunculkan motivasi untuk 

bertahan hidup yang tinggi pula. 

Menurut Stoltz (2000), menyatakan bahwa hidup itu seperti mendaki 

gunung. Kepuasan dicapai melalui usaha yang tidak kenal lelah untuk terus 

mendaki meskipun terkadang langkah demi langkah yang ditampakkan terasa 

lambat dan menyakitkan. Sementara itu, kepala keluarga dengan difabel tuna 

daksa, pasti menghadapi permasalahan yang cukup komplek baik fisik, 

emosional, dan sosial yang berkaitan dengan kekurangannya tersebut. Dengan 

keadaan mereka yang bisa dibilang berbeda dengan orang lain, maka konsep diri 

merekapun akan menganggap mereka berbeda atau “tidak normal”. Dengan 

konsep diri yang seperti itu, mereka akan merasa minder, kurang percaya diri 

dan merasa tidak bisa apa-apa. 

Kepala keluarga dengan difabel tuna daksa yang memiliki konsep diri 

yang positif akan mampu menghargai dirinya dan melihat hal-hal yang positif 

yang dapat dilakukan demi keberhasilan di masa yang akan datang, tanpa 

melihat kondisi fisik mereka yang berbeda. Konsep diri juga akan 

mempengaruhi tingkat AQ mereka, para kepala keluarga difabel tuna daksa yang 

memiliki konsep diri yang positif akan mampu menghadapi segala permasalahan 

hidup yang terjadi pada hidupnya. Sehingga tingkat AQ merekapun akan tinggi, 

mereka menjadi lebih mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai 
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permasalahan yang ada. Mereka tidak akan menyerah pada kesulitan dan 

tantangan hidup apapun. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin 

mengkorelasikan konsep diri dengan adversity quotient pada kepala keluarga 

difabel tuna daksa/cacat fisik. Peneliti ingin meneliti lebih dalam apakah 

terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah adakah hubungan antara self concept dengan adversity quotient pada 

kepala keluarga difabel tuna daksa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan 

antara self concept dengan adversity quotient pada kepala keluarga difabel tuna 

daksa di Kabupaten Jombang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan 

sumbangan berarti bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan terutama 

ilmu Psikologi, khusunya pada Psikologi Perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi masukan-masukan pada 

penderita difabel tuna daksa bahwa dengan membangun konsep diri yang 

positif, maka kemampuan adversity quotient (AQ) akan tinggi pula. Hal ini 

bertujuan agar para kepala keluarga difabel tuna daksa ini memiliki konsep 

diri yang baik sehingga mereka mampu menghadapi berbagai permasalahan 

hidup yang ada. Diharapkan juga penelitian ini bisa semakin membangkitkan 

semangat mereka, sehingga mereka mempunyai self concept yang positif 

pada dirinya, sehingga mereka tidak akan merasa minder dan kurang percaya 

diri lagi. Konsep diri yang positif, akan meningkatkan kemampuan AQ 

sehingga dapat membantu mereka dalam menghadapi segala permasalahan 

hidupnya dengan lebih baik, tenang dan bijak. 


