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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan 

maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami 

maksudnya
1
.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian inidilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil 

penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

tentang Model Pelayanan Sosial di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Kota Malang 

Secara garis besar penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

rujukan untuk penelitian kali ini adalah tentang penyandang disabilitas. 

Namun, yang menjadikan pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada Model Pelayanan Sosial di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Malang. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sama membahas 

mengenai penyandang disabilitas, yaitu: 

Pertama, pada tesis yang disusun oleh Ana Sukanton tahun 

2011yang berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Disabilitas Fisik 

(Studi di pusat rehabilitasi terpadu penyandang cacat Provinsi D.I. 

Yogyakarta) yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

1
Azwar, Saefuddin. 2007. Metode Peneletian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 72 
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implementasi program rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas fisik di 

PRTPC dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi terpadu di PRTPC 

yang meliputi tahap persiapan dan pembentukan satgas PRTPC yang 

bertugas mengawal dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi sebelum 

kelembagaan PRTPC terbentuk, dan tahap pelayanan rehabilitasi yang 

meliputi kegiatan rekruitmen, seleksi, penerimaan dan penempatan dalam 

program, pengasaramaan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis di nilai 

masih rendah keberhasilnnya. Dari berbagai kegiatan pelayanan tersebut 

ditemukan bahwa proses rekruitmen yang dilakukan oleh pihak ketiga 

mengalami distorsi data. Proses seleksi juga dilakukan tanpa instrument 

yang jelas sehingga ketika tahap penerimaan, klien yang diterima tidak 

sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Aspek pengasramaan dari 

sisi fasilitas cukup memadai. Sedangkan rehabilitasi medis dilakukan hanya 

sebatas pemberian layanan kesehatan umum. Rehabilitasi sosial juga masih 

belum optimal karena beberapa kegiatan bimbingan dilaksanakan tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan real klien bahkan kegiatan penyaluran dan 

bimbingan lanjut tidak dilaksanakan. 

Kedua, tugas akhir yang disusun oleh Hayat Nur Isnaini Juniarti 

pada tahun 2015 dalam penelitiannya tentang Pola Asuh Pembimbing 

Asrama Aster Dalam Mengembangkan Kemandirian Belajar Disabilitas 

Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung menjelaskan 

bahwa penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pola asuh 

pembimbing asrama Aster dalam mengembangkan kemandirian belajar 
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disabilitas tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. 

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh pembimbing 

Asrama Aster di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung yaitu 

demokratis, ia memiliki sifat yang hangat, selalu mengayomi dan 

melakukan pola asuh yang sesuai dengan kondisi disabilitas tunanetra di 

asrama. Kemandirian belajar disabilitas tunanetra di asrama aster yaitu 

bahwa mereka secara akademik maupun non akademik dapat meraih 

prestasi dengan baik dan memiliki inisiatif belajar yang mucul dari diri 

sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disarankan kepada 

pembimbing asrama supaya mengembangkan pola asuh pembimbing asrama 

serta lebih disesuaikan dengan kondisi disabilitas tunanetra. 

Ketiga, tugas akhir yang disusun oleh Khoirunnisa pada tahun 2016 

dalam penelitiannya yang berjudul Komunikasi Kelompok Penyandang 

Disabilitas Pada Yayasan Bina Karya Tiara di Surabaya menjelaskan bahwa 

tujuan dari penelitian ini yaitu memahami dan mendeskripsikan komunikasi 

interpersonal dan komunikasi kelompok di kalangan anggota Yayasan Bina 

Karya Tiara. Yayasan Bina Karya Tiara adalah yayasan yang menaungi 

kelompok penyandang disabilitas yang bergabung menjadi satu karena 

kesamaan ingin menarikan taraf hidup yang lebih baik dengan bekerja 

dibidang kerajinan yang mendaur ulang barang limbah menjadi kerajinan 

tangan. 

Keempat, tugas akhir yang disusun oleh Muhammad Bayu Saputro 

pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Peran Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta Dalam Upaya 
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Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Proses 

Rehabilitasi menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang 

disabilitas fisik pada proses rehabilitasi serta kendala apa saja yang dihadapi 

dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada proses 

rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. 

Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang 

disabilitas fisik pada proses rehabilitasi meliputi pelayanan rehabilitasi: 

medis, sosial psikologis, pendidikan, dan keterampilan kerja. 

Kelima, tugas akhir yang disusun oleh Silvia Tika Anggraini pada 

tahun 2017 membahas tentang Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk “Menghasilkan gambaran mengenai 

pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses kegiatan 

penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh 

UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung”. Penyelenggaraan 

pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPTD PRSPD 

Dinas Sosial Provinsi Lampung belum berjalan maksimal, walaupun telah 

memiliki standar kebijakan yang jelas dan implementasi tepat sasaran 

namun masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan sosialisasi 
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secara formal, pengadaan fasilitas yang minim, kurangnya jumlah tenaga 

pengajar dan medis yang tidak sesuai kebutuhan. 

Bagan 2.1 

Penelitian Terdahulu Tentang Disabilitas 

Ana Sukanton (2011) 

Implementasi Program 

Rehabilitasi Disabilitas Fisik 

(Studi di Pusat Rehabilitasi 

Terpadu Penyandang cacat 

Provinsi D.I. Yogyakarta) 

Khoirunnisa (2016) 

Komunikasi Kelompok 

Penyandang Disabilitas Pada 

Yayasan Bina Karya Tiara di 

Surabaya 

Muhammad Bayu Saputro 

(2017) 

Peran Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta Dalam 

Upaya Pemenuhan Hak Bagi 

Penyandang Disabilitas Fisik 

Pada Proses Rehabilitasi 

Hayat Nur Isnaini Juniarti (2015) 

 Pola Asuh Pembimbing Asrama 

Aster Dalam Mengembangkan 

Kemandirian Belajar. Disabilitas 

Tunanetra di Panti Sosial Bina 

Netra Wyata Guna Bandung 

Silvia Tika Anggraini (2017) 

Pemenuhan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang 

Disabilitas Oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas 

Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang 

Disabilitas 

Disabilitas 



15 

Oleh karena itu, hasil dari penelitian sebelumnya yang membahas 

penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa belum efektif dan belum 

ada yang membahas terkait dengan model pelayanan sosial bagi penyandang 

disabilitas untuk meningkatkan pelayanan. Untuk dapat meningkatkan 

pelayanan sosial yang baik dan hak para penyandang disabilitas bisa 

terpenuhi sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang 

disabilitas. Maka penelitian yang akan di lakukan membahas tentang 

“Model Pelayanan Sosial di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota 

Malang” dilihat dari model pelayanan yang sudah ada dan terkait 

penerapannya. Konsep yang digunakan untuk alat analisis adalah konsep 

pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial karena peniliti ingin mengetahui 

apakah model pelayanan sosial yang dilaksanakan sudah terstruktur dan 

diterima oleh anak penyandang disabilitas di YPAC Kota Malang. 

2.2 Pengertian Model 

Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model 

adalah penyerderhanaan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan 

atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran 

kecil dari benda atau objek fisik. Model pesawat terbang, model pakaian, 

model rumah (maket atau sketsa) dibuat untuk menggambarkan bentuk asli 

dari benda yang ingin digambarkannya. Model abstrak adalah 

penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, 

gambar, atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang 
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dideskripsikannya. Konsep mengenai birokrasi, misalnya dapat 

digambarkan dengan model struktur organisasi melalui garis-garis komando 

dan koordinasi. Model abstrak seperti inilah yang biasanya digunakan dalam 

kebijakan sosial. 

Secara umum, suatu model memiliki beberapa aspek
2
. Agar model 

dapat mewakili realitas yang digambarkan, maka model yang baik 

mentransformasikan aspek-aspek diatas secara lengkap dan terintegrasi. 

Semakin banyak aspek yang digambarkan semakin baik suatu model. 

1. Tiruan realitas (imitation of reality), yaitu idealisasi atau abstraksi 

mengenai beberapa bagian dari dunia nyata. Model merupakan wakil 

tidak lengkap dari benda nyata. 

2. Parameter, yaitu nilai konstan atau standar umum yang digunakan untuk 

menerangkan atau menyesuaikan struktur model umum kedalam situasi 

dunia nyata. 

3. Variabel atau konsep yang memiliki variasi nilai. 

4. Hubungan struktur yang dapat berbentuk rumus atau pernyataan 

matematis yang menyatakan hubungan parameter atau variabel. 

5. Algoritma yang dipakai untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang 

mesti diikuti atau untuk menghitung atribut-atribut model dan 

menghasilkan solusi. 

Model fungsi utamanya yaitu untuk mempermudah kita 

menerangkan suatu benda atau konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat 

didasari oleh suatu teori, tetapijuga dapat dipakai untuk menguji atau 

                                                             
2(Conyers,1984) dalam bukunya Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik (panduan praktis 

mengkaji masalah dan kebijakan sosial, dilengkapi contoh-contoh naskah kebijakan (Policy 

Paper)) 
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menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Model 

memiliki fungsi: 

1. Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang beroperasinya 

sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model membantu kita 

menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. 

2. Membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah 

elemem-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. 

3. Membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut 

4. Membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai 

hakekat hubungan antar elemen. 

Dalam kaitannya dengan pelayanan sosial yaitu model terutama 

dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme, serta 

menentukan strategi-strategi kebijakansosial. Tujuan apa yang akan dicapai 

oleh kebijakan sosial. Pelayanan sosial apa yang akan diberikan dan siapa 

yang akan menjadi sasaran pelayanan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut biasanya merupakan aspek-aspek yang dijelaskan oleh sebuah 

model kebijakan sosial. Maka, model adalah pola atau acuan seseorang 

untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan terwujud ke depannya. 

Sebagai contohnya yakni model pelayanan sosial bagi penyandang 

disabilitas. Anak dengan disabililitas dengan anak pada umumnya tentunya 

mempunyai kebutuhan yang jauh berbeda. Anak dengan disabilitas harus 

mempunyai pelayanan yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Anak 

dengan disabilitas sebagian dari mereka lebih dipercayakan kepada lembaga 

penyedia pelayanan sosial seperti halnya pelayanan sosial bagi penyandang 
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disabilitas di YPAC Kota Malang. Model pelayanan sosial berguna untuk 

membantu dalam peningkatan keberfungsian sosial pada anak dengan 

disabilitas. 

 

2.3  Pengertian Pelayanan Sosial 

2.3.1 Pelayanan Sosial 

Pelayanan sosial adalah bagian dari pelayanan publik. 

Berbagai pengertian mengenai pelayanan(service) banyak 

dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut American 

Marketing Association
3
, yang menyatakan bahwa “Pelayanan pada 

dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 

produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk 

fisik”. Sementara menurut Lovelock, Christoper H (1991;7), bahwa 

“service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar 

dan dirasakan atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang 

tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang 

dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi 

dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. 

Konsep pelayanan awal mulanya berasal dari usaha untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok maupun 

masyarakat. Pelayanan sosial seperti ini pada umumnya dilakukan 

                                                             
3
dikutip oleh Donald W. Cowell (1984:22). Dalam bukunya Bernadine R Wirjana. Pelayanan 

Sosial Berkwalitas Menanggapi Situasi Krisis. 
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oleh seorang pekerja sosial. Dalam meningkatkan kesejahteraan 

kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri 

kelompok dan lingkungan sosialnya. Masyarakat awam pada 

umumnya belum begitu memahami tentang apa yang dimaksud 

sebagai pelayanan sosial. Kondisi demikian disebabkan karena 

mereka hanya mengetahui pelayanan sosial yang bersifat menolong 

“sesaat” atau dengan kata lain hanya mengenal pelayanan itu dalam 

bentuk bantuan secara langsung. 

Secara garis besar pengertian pelayanan sosialterbagi menjadi 

dua bagian yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti 

yang sempit. Berikut ini penjelasannya: 

1. Dalam arti luas yaitu pelayanan sosial yang mencangkup fungsi 

pengembangan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, 

perumahan, tenaga kerja, dan sebagainya. Definisi ini biasanya 

berkembang di negara-negara maju. 

2. Dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial 

yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada 

golongan-golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan 

sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, orang cacat 

(disabilitas), tuna susila dan sebagainya. Definisi ini sering di 

pergunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang
4
. 

 

 

                                                             
4(Muhidin,1992:410). Dalam bukunya Luthfi J. Kurniawan. Oman Sukmana. Abdussalam. 

Masduki. Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial . Hal.107 
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2.3.2  Jenis-jenis Pelayanan Sosial 

Beberapa gambaran jenis pelayanan sosial yang dibutuhkan 

oleh setiap manusia pada umumnya yaitu sebagai berikut  

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Pelayanan Sosial 

 

Jenis Pelayanan Sosial Diskripsi Singkat 

Bantuan sosial umum (public 

assistance) 

Orang yang membutuhkan langsung, 

termasuk asistensi sosial menanggulangi 

ke miskinan, bantuan yang diperuntukkan 

pada lansia, orang-orang cacat 

(disabilitas) dan anak-anak yatim piatu. 

Asuransi sosial (social in sunrace) Bantuan bagi para buruh serta 

keluarganya untuk menanggulangi 

hilangnya mata pencaharian mereka 

karena disebabkan umur yang semakin 

bertambah, pengangguran, kecelakaan 

didalam industri, dan penyakit selama 

bekerja. 

Pelayanan kesejahteraan keluarga 

(family services) 

Penyuluhan tentang hubungan-hubungan 

pribadi dan keluarga, tentang soal-soal 

perkawinan, kesehatan dan masalah 

keluarga lainnya. 

Pelayanan kesejahteraan anak 

(child welfare service) 

Menempatkan anak yatim dirumah orang 

tua angkat, dipanti asuhan, supervisi 

asuhan keluarga dan adopsi anak, 

perilaku yang a-sosial, pemeliharaan 

bayi, pelayanan sosial didalam sekola, 

perlindungan anak yang bekerja, dll. 

Pelayanan kesehatan dan 

pengobatan (health and medical 

services) 

Didirikannya pelayanan kesehatan bagi 

para Ibu dan anak, mendirikan pusat 

kesehatan bagi anak-anak, kunjungan 

juru rawat, mengusahakan rehabilitasi 

bagi anak-anak cacat (disabilitas) 

Pelayanan kesejahteraan 

kesehatan jiwa (mental hygiene 

service) 

Pelayanan dirumah sakit dan sanabrium 

untuk orang-orang yang sakit jiwa dan 

yang jiwanya lemah baik orang dewasa 

maupun anak-anak. 

Pelayanan kesejahteraan dalam 

bidang kejahatan (corektinol 

services) 

Diperuntukkan bagi pemuda yang 

mendapatkan pelayanan percobaan dan 

pengadilan kriminal, pelayanandiagnosa 

dan pengobatan, bimbingan sosial 

perorangan (social case work) dan 

bimbingan sosial kelompok (social group 

work) di dalam rumah-rumah tahanan, 
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lembaga pemasyarakatan. 

Pelayanan kesejahteraan para 

pemuda didalam pengisian waktu 

luangnya (youth leure-time 

service). 

Mendirikan pusat kegiatan bagi pemuda, 

rumah penampungan, menyediakan 

fasilitas rekreasi, memberikan bantuan 

kepada kelompok muda seperti klub-klub 

anak-anak, kepramukaan (kepanduan), 

organisasi, dll. 

Pelayanan kesejahteraan bagi 

veteran (veteran’s services) 

Pelayanan yang diberikan untuk 

kesejahteraan veteran, diantaranya 

bimbingan sosial perorangan dan 

bimbingan sosial. 

Pelayanan kesejahteraan dibidang 

penempatan tenaga kerja 

(employment services) 

Mencarikan lapangan untuk para 

karyawan, memberikan perlindungan 

untuk kepentingan buruh, memberikan 

pendidikan untuk keselamatan kerja, 

memberikan bantuan bagi usaha 

rehabilitasi jabatan. 

Pelayanan kesejahteraan sosial 

dibidang perumahan (hausing 

services) 

Membantu perumahan, usaha-usaha 

untuk membersihkan daerah kumuh dan 

pembangunan kota kembali dan 

pelayanan lainnya. 

Pelayanan kesejahteraan sosial 

masyarakat (community welfare 

services) 

Usaha-usaha untuk perencanaan, 

pengorganisasian, dan dana-dana sosial 

kesehatan melalui media-media misalnya 

seperti badan kesejahteraan masyarakat 

dan badan lainnya. 

Pealayanan-pelayanan sosial 

internasional 

Programbantuan PBB, dana anak-anak 

PBB, konferensi internasional mengenai 

pekerja sosial, komite palang merah 

internasional, federasi kesehatan mental 

sedunia, lembaga sosial internasional, 

dan persatuan pemuda  sedunia, atau 

dilembagasosial yang beroperasi di 

negara-negara asing. 

Sumber : Buku Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial
5
. 

 

Dilihat dari, jenis-jenis pelayanan sosial diatas dapat 

disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial penyandang disabilitas masuk 

dalam pelayanan sosial dengan jenis Pelayanan kesehatan dan 

pengobatan (health and medical services) yang penjelasan diskripsi 

singkatnya yaitu mendirikan pelayanan kesehatan bagi para ibu dan 

                                                             
5
“Diadaptasi dari Hariwoerjanto, 1986 “. Kurniawan, Luthfi J. dkk. 2015. Negara Kesejahteraan 

Dan Pelayanan Sosial.Malang: Intrans Publishing. Hal 107-109. 
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anak, mendirikan pusat kesehatan bagi anak-anak, kunjungan juru 

rawat, mengusahakan rehabilitasi bagi anak-anak cacat. 

2.3.3  Prinsip-prinsip Pelayanan Sosial 

Pada umumnya pelayanan sosial dilakukan oleh pekerja 

sosial, yang mempraktikkan ilmu pekerjaan sosial (social work 

science). Praktik pekerjaan sosial ialah suatu kumpulan nilai, tujuan, 

pengetahuan, metode dan sanksi. Praktik pekerjaan sosial 

mempunyai dasar berupa prinsip-prinsip etik dan prinsip-prinsip 

teknik. Prinsip-prinsip etik didasari oleh filsafat dan menghasilkan 

standar-standar moral dan sikap-sikap, cara-cara pemahaman dan 

perbuatan etis, serta prinsip-prinsip praktik etik. Pada lain pihak 

prinsip-prinsip praktik teknik didasari oleh pengetahuan dasar ilmu 

terapan, yang berisi proses pertolongan/bantuan pekerjaan sosial 

melalui pelayanan sosial. 

Adapun 9 prinsip dasar yang menjadi pegangan bagi pelaku 

pelayanan sosial dalam menjalankan tugas melayani yaitu: 

1. Penerimaan: Pelaku pelayanan sosial harus dapat menerima 

orang yang dilayani secara apa adanya. 

2. Individualisasi: Orang yang dilayani merupakan pribadi yang 

unik yang harus dibedakan dengan pribadi lainnya. 

3. Sikap tidak menghakimi: Tidak menghakimi terhadap 

kedudukan apapun dan tingkah laku orang yang dilayani. 

4. Rasionalitas: Memberikan pandangan yang obyektif dan faktual 

terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, serta mampu 

mengambil keputusan objektif dan rasional. 

5. Empati: Kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang 

lain/orang yang dilayani. 

6. Ketulusan: Tulus dalam menghadapi orang yang dilayani 

terutama dalam komunikasi verbal. 
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7. Tidak memihak: Tidak meninggikan atau merendahkan 

seseorang atau salah satu kelompok. 

8. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan baik data ataupun informasi 

tentang orang yang dilayani. 

9. Mawas diri: Pelaku pelayanan sosial harus sadar dan mengerti 

potensinya dan keterbatasannya sendiri. 

 

Selain prinsip-prinsip dasar ada pula prinsip-prinsip tertentu 

yang lebih berorientasi pada nilai-nilai sosial umum dan nilai-nilai 

professional sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan yang terbuka dan sama dalam 

memperoleh pelayanan dan bantuan-bantuan sosial. 

2. Menghormati integritas lingkungan yang meliputi makna 

simbolik suatu tempat dan identitasnya. 

3. Menghormati rekan kerja sebagai manusia, demikian pula arti 

sumbangan mereka dalam tugas-tugas pelayanan. 

4. Menyadari batas-batas kemampuan dalam berfungsi. 

5. Memelihara standar-standar professional. 

6. Memberi pelayanan dalam keadaan darurat bagi masyarakat 

umum. 

7. Memberi sumbangan-sumbangan bagi program-program aksi 

sosial. 

8. Memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan pekerja 

sosial. 

 

2.4 Definisi Penyandang Disabilitas 

2.4.1  Pengertian Disabilitas  

Pengertian disabilitas sebenarnya bukan hal yang asing dan 

juga bukan hal baru lagi karena masyarakat sudah memahami arti 

dari disabilitas itu sendiri. Disabilitas dalam Bahasa Inggris yaitu 

Disability mempunyai arti cacat. Disabilitas dapat bersifat fisik, 

kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa 

kombinasi dari ini.Undang-undang RI No.8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan 
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“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak”. Dan diperjelas lagi dalam unit layanan disabilitas pada UU RI 

no.8 tahun 2015 pasal 1 ayat (14) yang berisikan “Unit Layanan 

Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang 

berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang 

Disabilitas”. 

Ragam penyandang disabilitasdapat dialami secara tunggal, 

ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh 

tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Orang dengan disabilitas memiliki berbagai jenis. Berarti 

bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-

masing yang mana memerlukan bantuan untuk tumbuh dan 

berkembang secara baik. 

2.4.2 Jenis-jenis penyandang disabilitas 

Pertama, penyandang disabilitas fisik merupakan gangguan 

pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan 

bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik 

lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari 

kehidupan sehari-hari. Kelainan ini memiliki beberapa macam, yaitu: 
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1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang 

memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-

muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau 

akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. 

2. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah 

individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra 

juga dapat di klasifikasikan kedalam dua golongan, buta total 

(blind) dan low vision. 

3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu 

yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen 

maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam 

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam 

berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. 

4. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui 

Bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti 

oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang 

lain dan bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan 

karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan 

ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada 

organ motorikyang berkaitan dengan bicara. 

Kedua, penyandang disabilitas intelektual merupakan suatu 

pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan 

intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai 
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contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan 

dalam belajar. Bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun. 

Ketiga, penyandang disabilitas mental. Istilah disabilitas 

mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki 

kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya 

itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang 

menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan 

kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental 

secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, 

misalnya saja mengganggu seperti belajar, berkomunikasi dan 

bekerja serta lain sebagainya. 

Kelainan mental ini terdiri dari
6
: 

1. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat 

intelektual, selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-

rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap 

tugas. 

2. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas 

intelektual/IQ (Intelligence Quotient) dibawah rata-rata dapat 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow 

learnes) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan 

anak yang memiliki IQ dibawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

                                                             
6
Kholis, Nur Reefani. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus.Yogyakarta:Impremium. Hal. 

35 
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Keempat, penyandang disabilitas sensorik merupakan 

gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya 

digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada 

gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa 

terganggu. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health 

Organization (WHO) tahun 1980 pengertian penyandang disabilitas 

dibagi menjadi 3 hal yaitu: 

1. Impairmentdiartikan sebagai suatu kehilangan atau 

ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan 

struktur atau fungsi anatomis. 

2. Disability yaitu suatu ketidakmampuan atau keterbatasan 

sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas 

dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. 

3. Handicapkesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, 

keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun 

psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh 

ketidak abnormalan psikis, fisiologis maupun tubuh dan 

ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara 

normal.  

Dapat disimpulkan bahwa Impairment mencakup dimensi 

fisik, Disability mencakup dimensi aktivitas personal dalam aktivitas 

sehari-harinya, sedangkan Handicap mencakup dimensi peranan 

sosial. 
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2.5 Tinjauan Tentang Rehabilitasi Sosial 

2.5.1  Konsep Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas 

dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk 

mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat 

dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, 

masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan 

masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial 

serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

Adapun rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ialah 

suatu kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui 

pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup 

bermasyarakat.Ketentuan melaksanakan rehabilitasi sosial diperkuat 

dalam Perda Kota Malang no 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu: 

a. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa “Rehabilitasi adalah proses 

refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan 

penyandang disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat”. 
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b. Pasal 2 ayat (11) berisikan “Rehabilitasi sosial adalah kegiatan 

pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan 

fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup 

bermasyarakat”. 

2.5.2 Tujuan Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tujuan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran 

serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga 

maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. 

2. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

Maka untuk tercapainya tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pencegahan 

Pencegahan yaitu dengan cara mencegah timbulnya masalah 

sosial penyandang disabilitas, baik masalah dari penyandang 

cacat itu sendiri, maupun masalah yang datang dari 

lingkungannya. 

2. Tahap Rehabilitasi 

Rehabilitasi ini diberikan melaluibimbingan sosial dan 

pembinaan mental, maupun bimbingan keterampilan. 

Bimbingan diberikan secara individu maupun kelompok yang 
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nantinya dapat menimbulkan kesadaran akan harga diri serta 

tanggung jawab sosial. Bimbingan ketrampilan diberikan agar 

individu mampu menyadari akan keterampilan yang dimiliki. 

Serta bimbingan penyuluhan diberikan untuk meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga dan lingkungan 

sosial. 

3. Resosialisasi 

Kegiatan ini bertujuan menyiapkan penyandang disabilitas agar 

mampu berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Merupakan proses penyaluran dan usaha penempatan para 

penyandang disabilitas setelah mendapatkan bimbingan dan 

penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang 

bersangkutan. 

4. Pembinaan Tindak Lanjut 

Tujuan dari pembinaan tindak lanjut ini adalah memelihara, 

menetapkan, dan memantapkan serta meningkatkan kemampuan 

sosial, ekonomi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan 

kesadaran hidup bermasyarakat. 

 

 

 

 


