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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemahaman masayarakat umum mengenai anak berkebutuhan khusus 

masih sangat minim, kebanyakan mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan 

khusus merupakan anak yang tidak memiliki kemampuan apapun.Salah satunya 

adalah Tuna Netra, Kehadiran anak Tuna Netra tidak mengenal sekat suku bangsa, 

agama, golongan, ras, atau status. Mereka hadir tanpa harus memberikan tanda-

tanda khusus sebagaimana layaknya fenomena alam lainnya. Menyikapi keadaan 

tersebut, sebaiknya tidak perlu mempersoalkan perihal ia hadir dengan 

keterbatasan fungsi penglihatannya, tetapi perlu dipikirkan bantuan apa yang dapat 

kita berikan agar mereka dapat menerima keadaan ketunanetraanya. 

(M.Efendi,2006) 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah Disabilitas 

yang cukup banyak. Di Indonesia terdapat  9.046.000 jiwa penyandang disabilitas 

dari sekitar 237 juta penduduk Indonesia, jika diambil dalam bentuk persen 

mencapai 4,74 persen, data ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik Republik 

Indonesia (BPS). Disabilitas di bagi menjadi beberapa kategori diantaranya Tuna 

Netra sebanyak 5.313 jiwa dan kategori parah sebanyak 507 jiwa.Tuna Rungu 

mendengar kategori ringan sebanyak 5.268. Sementara kategori parah sebanyak 

456 jiwa, dan untuk disabilitas yang kesulitan berjalan atau menaiki tangga 

kategori ringan berjumlah 2.432 jiwa sementara kategori parah sebanyak 656 jiwa. 
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dan penyandang Disabilitas yang kesulitan mengingat atau konsentrasi, termasuk 

Autis atau Down Shyndrome, ringan sebanyak 2.126 jiwa Sementara kategori 

berat sebnayak 533 jiwa.Dan pendataan kaum disabilitas di batasi dari usia 10 ke 

atas. 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang perlu perhatian 

khusus dalam pelayanan - pelayanan yang di berikan harus sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. Menurut Hallahan & Kauffman (1991 dalam 

Effendi,2009)  Anak berkebutuhan khusus juga dapat di artikan sebagai anak yang 

mengalami permasalahan dalam kemempuan berfikir, penglihatan, pendengaran, 

sosialisasi, dan bergerak. Dalam hal ini di golongkan ke dalam beberapa kategori 

anak berkebutuhan khusus antara lain; Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa, 

Tuna Grahita, Tuna Laras, Kesulitan Belajar, Gangguan perilaku, Anak berbakat, 

Anak dengan gangguan kesehatan. 

            Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga Negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup 

dalam kondisi rentan. Kondisi kemiskinan disebabkan masih adanya pembatasan, 

hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang 

disabilitas. 

Kehidupan tunanetra saat ini bisa dibilang kurang baik, perhatian 

pemerintah belum maksimal terhadap penyandang disabilitas khusunya tuna netra, 
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masih adanya diskriminasi terhadap penyandang tuna netra, sulit memperoleh 

akses kehidupan yang baik sebagai tuna netra. Serta masih adanya anggapan 

bahwa tuna netra itu lemah, tak berdaya dan perlu dikasihani, inilah yang 

meneyebabkan tuna netra sulit berkekembang dan bersosialisasi di masyarakat. 

Untuk itu perlu adanya pelatihan kepemipinan sosial untuk melatih kepercyaaan 

diri Tuna Netra. 

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk penyandang  

disabilitas khususnya tuna netra agar dapat juga kehidupan normal tanpa 

diskriminasi. kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mempertegas undag-

undang sebelumnya yaitu kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan 

peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

Kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh penyandang disabilitas 

tersebut tentunya tak lepas dari peran keluarga dan lingkungan sosialnya serta 

lembaga rehabilitasi yang ditempati oleh penyandang diasabilitas jika disabilias 

tersebut pernah tinggal di lembaga rehabilitasi. Peran dan dukungan sosial 

keluarga sangat berpengaruh besar terhadap kemandirian dan kepercayaan diri 

difabel tersebut. Berawal dari dukungan orang-orang terdekat terutama dukungan 

keluarga adalah merupakan gerbang utama penyandang disabilitas untuk 

menumbuhkan kembali rasa percaya diri. 
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Kepercayaan diri timbul dari dalam diri individu serta dari luar individu,  

internal yang mempengaruhi kepercyaan diri penyandang tuna netra yakni konsep 

diri (Korniawati, 2013). Ketika memiliki konsep diri yang posistif maka akan 

timbul rasa percaya diri dan optimis serta menghargai kondisi yang dialami. 

Sedangkan konsep diri yang negatif akan menimbulkan rasa rendah diri terhadap 

kondisi yang di alami. Sedangkan dari external yang mempengaruhi kepercayaan 

diri penyandang tuna netra adalah lingkungan sosialnya, terutama yang 

memberikan dukungan. Dukungan sosial yang diterima oleh penyandang tuna 

netra akan membuat individu lebih percaya diri. Sedangakan dukungan sosial 

negatif akan membuat individu cenderung minder dengan kondisi fisik yang 

dialami. 

Andrea Bocelli merupakan seorang musisi terkenal di zamannya. Musisi 

Bocelli adalah seorang tuna netra, kebutaan yang di alami Bocelli terjadi karena 

insiden kecelakaan saat bermain sepak bola pada umur 12 tahun, dengan kondisi 

tersebut Bocelli tak patah semangat dan pantang menyerah karena dukungan 

keluarga dan lingkungan sosialnya Bocelli dikenal seorang penyanyi tenor dan 

multi-instrumentalis dari Italia. Albumnya bahkan terjual lebih dari 80 juta copy di 

seluruh dunia,dengan demikian Bocelli telah menjadi artis solo paling laris dalam 

sejarah music klasik dunia.Ini mebuktikan bahwa keterbatasan akan membuat 

individu tidak bisa berkembang, Kenyatannya banyak tokoh-tokoh yang 

mengispirasi banyak orang untuk bisa hidup selayaknya orang normal. Indonesia 

Memiliki pianis yang berbakat dengan kondisinya yang menyandang tuna netra 

bernama Muhammad Ade Irawan yang kehilangan indera penghlihatan dan tidak 
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membuat dia menadi minder justru dengan dukungan keluarganya mebuatnya 

menjadi seorang pianis berbakat.ini menunjukkan kepercayaan diri seorang 

individu menjadi lebig positif. (Fitriyah, 2012). 

Dampak kepercayaan diri dari individu penyandang tuna netra yang positif 

dapat dilihat dari kemauan untuk mencoba hal baru. Berbakat atau memiliki 

potensi untuk bisa di kembangkan, dan bisa di tunjukkan kepada orang lain. 

Sedangkan kepercayaan diri yang negarif individu cenderung malu atau minder 

dengan kodisi fisik yang di alami, perasaan takut, mudah marah, cemas, iri hati 

dan khawatir berlebihan, (Soemantri, 2007). 

Orang tua, keluarga maupun lingkungan sosial memiliki peranan penting 

dalam memahami maupun meberi dukunag sosial bagi penyandang tuna netra 

memiliki efikasi diri.Penyandang Tuna Netra cenderung mendapat tekanan dari 

orang sekitarnya atau lingkung sosialnya. Seperti mengejek atau bahakan 

mengolok kondisi fisiknya.  Helen Kehler (dalam Tarsidi,2012) menjelaskan 

bahwa hambatan utama yang di alami oleh individu terhadap ketunanetraan adalah 

sikap lingkungan sosial yang timbul bukan dari diri inividu tersebut. Tekanan dari 

masyarakat menimbulkan factor psikis penyandang tunanetra. Faktor tersebut 

membuat penyandang tuna netra menjadi kurang produktif. Penyandang Tuna 

netra mendapat suatu hambatan dari dalam dirinya membuat individu tersebut 

mudah putus asa, mudah menyendiri, mudah curiga serta mudah tersinggung oleh 

sikap maupun perkataan orang lain. Akibatnya membuat individu memiliki rasa 

percya diri yang rendah. Menurut (Hakim, 2002) kepercayaan diri individu 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
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membuat seseorang atau individu mampu untuk bisa mencapai tujuan hidupnya. 

Menurut  (Lauster, 2002) kepercayaan diri merupakan salah satu pengembangan 

kepribadian untuk mengganti kelemahan dengan kelebihan serta dapat menerima 

kenyataaan. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi memiliki perasaan 

yang tenang dalam menhadapi masalah, selalu bersikap sabar, tabah, dalam 

menghadapi persoalan yang menyangkut kehidupannya. Memiliki kemampuan 

dalam hal bersosialisasi, serta memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Individu 

yang memiliki rasa efikasi diri yang rendah akan menunjukkan rasa kecemasan 

dalam menghadapi persoalan, memiliki kelemahan dari segi mental, fisik, dan 

sosial, mudah putus asa, gugup dan sering menghindari persoalan yang dapat 

meneyebabkan rasa efikasi diri yang semakin rendah. Efikasi diri ini terjadi 

melalui peoses terbentuknya suatu kepribadian yang baik sehingga memunculkan 

kelebihan yang ada dalam dirinya. Serta adanya pemahaman yang positif dalam 

diri menegenai kelemahan yang ada dalam dirinya, individu atau seseorang 

terkadang sulit untuk menemukan rasa efikasi diri, sehingga individu mengalami 

hambatan untuk memperkuat rasa efikasi diri. Individu yang memiliki efikasi diri 

yang rendah merasa tidak aman, tidak bebas, tidak ragu-ragu dan menyalahkan 

orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Individu yang memiliki efikasi diri 

yang tinggi sebenarnya hanya menunjuk pada beberapa aspek dari kehidupan 

individu tersebut, dimana individu memiliki kemampuan yang dimiliki dan 

percaya bahwa harapan hal tersebut di dukung oleh pengalaman dan prestasi serta 

harapan yang realistis terhadap dirinya sendiri,  (Gunarsa, 2000) mengemukakan 
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bahwa individu cenderung memiliki rasa malu, rendah diri karena perasaan dirinya 

tidak sesuai dengan harapan orang lain. 

Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri atau efikasi diri tuna netra 

yakni internal dan lingkungan sosialnya, Kondisi keluarga sebagai lingkungan 

yang pertama dan penting dalam berperan kepada setiap individu yang ada di 

dalam keluarga, sehingga keluarga dapat mempengaruhi pembentukan rasa 

kepercayaan diri seorang tuna netra. (Widiati & Saksono, 2008) Lingkungan 

sekitar mempengaruhi perkembangan rasa percaya diri atau efikasi diri, tetangga 

maupun teman sepermainan memiliki peran pembentukan rasa efikasi diri pada 

seoarang individu, lingkungan yang baik dan posistif berdampak baik pula kepada 

seorang individu sebaliknaya jika lingkungan sekitar negati atau berdampak buruk 

pada individu. Dukungan sosial yang diterima seorang berupa dorongan semangat, 

perhatian, pengharagaan, bantuan maupun kasih sayang membuat individu tersebut 

memiliki pandangan posistif terhadap diri dan lingkungan. Lakey & Cohen (2000) 

Menunjukan hasil bahwa orang-orang yang mendapat dukungan sosial mengalami 

hal-hal yang posistif dalam kehidupannya, memiliki harga diri yang tinggi dan 

mempunyai pandangan yang lebih optimis terhadap kehidupannya dari pada 

orang-orang yang tidak mendapat dukungan sosial. Individu memiliki padangan 

positif terhadap diri dan lingkungan, mampu menerima kehidupan yang di hadapi 

serta mempunyai sikap dan pendirian dan pandangan hidup yang jelas, sehingga 

mampu hidup di tengah-tengah masayarakat luas secara harmonis. Dukungan 

sosial yang positif lebih memunculkan kepercayaan mengenai kempuan yang ada 

dalam dirinya. Dan bisa dinilai oleh orang sekitarnya. Sedangkan dukungan sosial 
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yang rendah akan menyebabkan individu memiliki efikasi diri yang rendah 

ataupun minder. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi menimbulkan  

berpikir yang positif kemandirian dan keberanian dalam diri serta berpendirian 

yang kuat. Hal ini di jelaskan lagi oleh Efendi, (2006) Bahwa kasih sayang 

keluarga terhadap penyandang tuna netra yang kurang mendidik secara langsung 

maupun tidak langsung pemberian bantuan yang berlebihan dapat merugikan 

penyandang tuna netra itu sendiri. 

Dalam hal ini keluarga adalah factor utama yang seharusnya bertanggung 

jawab penuh terhadap keberfungsian sosial anak tuna netra karena keluargalah 

yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan keluarganya guna mendukung 

kemajuan pada keluarganya. Berdasarkan pemaparan atau uraian di atas maka 

peneliti mengadakan penelitian dengan judul” Dukungan Sosial Keluarga 

Terhadap Efikasi Diri Tuna Netra Guna Mengembalikan Keberfungsian 

Sosialnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merusmuskan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana dukungan sosial keluarga untuk meningkatkan efikasi diri Tuna 

Netra guna mengembalikan keberfungsian sosialnya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan di atas, tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti adalah: 



9 
 

      Untuk mendiskripsikan dukungan sosial keluarga dalam meningkatkan 

Efikasi diri Tuna Netra Guna mengembalikan fungsi sosialnya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

a. Meberikan gambaran realitas sosial, memberikan informasi serta 

memberikan kontribusi positif yang sesuai dengan disiplin ilmu 

kesesejahteraan sosial tentang dukungan sosial keluarga terhadap efikasi diri 

disabiliatas (tuna netra). 

b. Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk penelitian selajutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Merupakan sarana pembelajaran dan memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan baru  tantang dukungan sosial keluarga terhadap kepercayaan 

diri tuna netra. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi sosial dalam meberikan 

dukungan sosial bagi disabilitas. 

c. Sebagai syarat untuk menempuh tugas akhir dan mendapat gelar sarjana (S1) 

pada prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

 


