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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu   

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Deby Rahmawati tahun (2018) 

dengan judul Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus 

Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta). Gangguan jiwa 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang masih 

perlu untuk diperhatikan lagi penyelesaiannya. Gangguan jiwa merupakan 

gangguan yang ada dalam cara berpikir, kemauan, emosi dan tindakan.   

Seorang penderita gangguan jiwa umumnya tidak dapat menangani masalah 

pada dirinya sendiri secara sehat, perilakunya tidak normal atau tidak sesuai adat 

dan budaya dimana dia berada. Salah satu gangguan jiwanya adalah skizofrenia. 

Skizofrenia merupakan gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Gejala negatif 

yang muncul pada skizofrenia merupakan akibat langsung dari kerusakan otak 

yang mengakibatkan gangguan pada perilaku manusia. Dalam menangani masalah 

ini pemerintah menyediakan fasilitas berupa rumah sakit jiwa yang bertujuan agar 

pasien gangguan jiwa dapat diberdayakan lagi dan membantu pasien untuk 

kembali belajar untuk mandiri.   

Salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta yaitu Rumah Sakit 

Grhasia. Rumah Sakit Grhasia berada di Jalan Kaliurang km 17 Pakem, Sleman, 

Yogyakarta. Rumah Sakit Grhasia merupakan rumah sakit yang terdapat terapi 

medis, psikologis, maupun sosial yang bertujuan untuk mengembalikan 

keberfungsian sosial pasien. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian di Rumah Sakit Grhasia.   
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

proses rehabilitasi sosial untuk orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit 

Grhasia. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

studi kasus. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta informan yang ada dalam 

penelitian ini ada 6 orang yang berhubungan dengan proses rehabilitasi dan pasien.   

Hasil penelitian dalam proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit Grhasia yaitu seleksi pasien di bangsal, registrasi pasien, penjemputan pasien 

dari bangsal menuju gedung rehabilitasi, layanan rehabilitasi berupa terapi okupasi 

dan latihan kerja dan yang terakhir evaluasi.6 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Langgeng Winarno (2016) dengan 

judul model Kewirausahaan Sosial Masyarakat Penyandang Tunagrahita di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini 

adalah (a) bagaimana model kewirausahaan sosial masyarakat penyandang 

tunagrahita kewirausahaan sosial di desa karangpatihan. (b) apa dampak aktivitas 

kewirausahaan sosial bagi masyarakat penyandang tunagrahita. Kewirausahaan 

sosial merupakan sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan untuk tujuan pemecahan masalah sosial.  

Kewirausahaan sosial sebagai suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk 

melakukan perubahan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. 

Di tinjau dari tujuannya, kewirausahaan sosial bertujuan untuk menciptakan 

dampak sosial di antaranya, penciptaan nilai sosial dan ekonomi, pekerjaan, 

inovasi, modal sosial dan promosi ekuitas. Skripsi ini lebih mengulas bagaimana 

                                                            
6 Rahmawati, Deby.2018. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pasien 
Skizofrenia Di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta)  Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Yogyakarta.  
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kewirausahaan sosial di desa  ini beroperasional, mulai dari pengorganisasian, 

manajemen program, pendampingan dan pelatihan serta upaya 

mengimplementasikan tujuan sosial dari aktivitas kewirausahaan sosial di desa ini.  

Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan 

pengumpulan data seperti yang di uraikan di atas, peneliti melihat bahwa 

kewirausahaan sosial yang ada di desa karangpatihan, kecamatan balong, 

kabupaten ponorogo ini merupakan kewirausahaan yang berangkat dari kelompok 

masyarakat setempat, yang menginginkan adanya perubahan di desa tersebut.7  

Ketiga, Penelitian yang lakukan oleh Elvira Rosalina Dewi tahun (2018) 

dengan judul Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Orang Dengan Skizofrenia di 

Desa Bantur Kabupaten Malang. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang 

sangat berat. Gangguan di tandai dengan gejala-gejala positif, yakni pembicaraan 

yang kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif, dan gejala-gejala negatif yakni 

menurunnya minat dan dorongan, berkurangnya keinginan bicara, dan 

terganggunya relasi sosial. Tampak bahwa gejala-gejala skizofrenia menjadikan 

orang dengan skizofrenia (ODS) mengalami disfungsi. Ketidakfungsian sosial 

yang di hadapi memerlukan penanganan serius.  

Keluarga merupakan unit yang paling dekat dan merupakan perawat utama 

terhadap orang yang mengalami skizofreni. Jika keluarga di nilai sebagai suatu 

sistem maka gangguan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga akan 

mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dukungan sosial keluarga terhadap orang dengan skizofrenia di desa 

bantur kabupaten malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 

                                                            
7 Winarno, Langgeng.2016. Model Kewirausahaan Sosial Masyarakat Penyandang Tunagrahita 
di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.Malang.  
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purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisa data yang di gunakan adalah pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data 

menggunakan uji validitas internal (credibility) yakni triangulasi.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar keluarga di desa bantur 

sudah melakukan dukungan sosial terhadap orang dengan skizofrenia seperti 

dukungan instrumental, informasi, emosional, penghargaan, dan kelompok. 

Dukungan sosial keluarga yang sering di lakukan yakni dukungan instrumental dan 

informasional. Puskesmas bantur turut membantu memberikan dukungan sosial 

melalui  program kesehatan jiwa.8  

Dari referensi penelitian terdahulu dapat  di simpulkan dengan adanya 

berbagai macam cara untuk memberdayakan penyandang disabilitas sesuai apa 

yang harus di selesaikan oleh peneliti. Dimana penyandang disabilitas ini perlu 

untuk di berdayakan secara peraturan atau berbagai solusi agar lebih berdaya yang 

semestinya. Karena dengan tahapan-tahapan maupun cara penyelesaian ini 

merupakan harapan bagi penyandang disabilitas, tentu pemerintah maupun pihak 

yang terkait dalam berdayanya masyarakat penyandang disabilitas, ini 

memberikan suatu bantuan yang bisa mengatasi persoalan yang ada.  

2.2 Konsep Pemberdayaan   

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan   

Pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, antara lain:  

Ø  Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

                                                            
8 Dewi, Elvira Rosalina.2018. Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Orang Dengan Skizofrenia di  
Desa Bantur Kabupaten  Malang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universtas 
Muhammadiyah Malang.Malang.  
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pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, 

empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).  

Ø  Budimanta & Rudito (2008:39), memasukkan konsep pemberdayaan 

masyarakat ini ke dalam ruang lingkup Community Development. 

Pemberdayaan di sini diterjemahkan sebagai program-program yang berkaitan 

dengan upaya memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang 

kemandiriannya.  

Ø  Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), 

manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang 

menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar 

menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau 

lapisan masyarakat yang tertinggal.  

Ø  Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi 

kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat 

senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat 

sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai 

pihak yang memberdayakan.  

Ø  Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada 

pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang 

berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan 
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jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga 

dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. 

 Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai 

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai 

hasil yang dicapai.  

Tujuan Dan Sasaran Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat 

dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi (1) Mendorong, memotivasi, 

meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim/suasana 

untuk berkembang. (2) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan 

langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan 

berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya pokok 

yang dilakukan dalam pemberdayaan adalah peningkatan taraf pendidikan, 

derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, 

lapangan kerja dan pasar, dan fasilitas-fasilitas yang ada.  
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Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:  

1. Membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari 

masyarakat lemah,  rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil. seperti petani 

kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang 

terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang 

dikesampingkan;  

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio 

ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam 

pengembangan masyarakat.  

Sasaran-sasaran  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  mencapai 

kemandirian sebagai berikut:  

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam 

mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;  

2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, miskin dengan 

kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan 

usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya;  

3. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam 

keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan 

pendapatan masyarakat.9  

Peran penyuluhan pembangunan mengalami gelombang pasang sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutannya. Hal itu dipengaruhi oleh paradigma 

pembangunan yang dianut oleh negara dan komunitas di dalamnya. Kuatnya 

                                                            
9 Arif Budimanta (at.al) Corporate Social Responsibility Jawaban dari Pembangunan Indonesia 
Masa Kini, Indonesian Center For Sustainable Development (ICSD), Jakarta, 2004.  
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tuntutan peran serta masyarakat sipil dan pilihan pembangunan yang memihak 

rakyat, menuntut penyuluhan pembangunan menyesuaikan paradigma 

keilmuannya yang berorientasi pada sasaran penyuluhan atau pemberdayaan 

masyarakat sasaran.   

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah usaha memotivasi dan 

memberi dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya 

dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara, antara lain, 

pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka. Penyuluhan 

pembangunan sebagai bidang ilmu terapan, secara metodologis harus 

menyesuaikan dan mengembangkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah 

teknis-metodologis bagi pengembangan program penyuluhan tersebut.10  

Model kelompok usaha bersama dalam program pengentasan kemiskinan 

sangat penting untuk di kaji . mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan 

sebelum ini dalam berbagai bentuk program pemberdayaan kelompok usaha 

masyarakat miskin, namun masih belum banyak memberikan hasil. Padahal 

hasil studi yang merujuk bahwa kelompok merupakan salah satu alat yang 

dapat di jadikan sarana untuk mempercepat terjadinya proses pemberdayaan, 

terutama dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Namun tingkat kemiskinan 

masih tetap tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan kuantitatif dilakukan kajian pada program-program kemiskinan yang 

menggunakan model kelompok sebagai media sasaran dengan tujuan untuk 

merekonstruksi model kelompok usaha bersama (KUBE) masyarakat miskin 

                                                            
10 Karsidi, Ravik 2001 “Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan  
Masyarakat”Vol.2, No.01/2001  
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yang tepat dalam Program pengentasan kemiskinan. Dari hasil penelitian 

diperoleh gambaran bahwa KUBE dibentuk karena adanya program bantuan 

yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat 

(bottom-up) untuk membentuk KUBE.   

Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE belum ada 

sebelum adanya program bantuan datang Sebanyak 89,5 % anggota KUBE 

menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 

hari, tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang program dan bentuk bantuan 

apa yang akan diberikan oleh pemerintah.   

Hal ini berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai 

anggota KUBE, dimana anggota KUBE banyak yang terdiri dari sanak famili 

atau kerabat dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota 

KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk 

sebagai anggota KUBE. Kata Kunci : KUBE, Masyarakat miskin, Top Down,  

Bottom-Up.11  

2.2.2 Model Pemberdayaan Sosial  

Terhitung sejak bulan Juli tahun 1997 lalu, memburuknya situasi 

perekonomian nasional dan musim kemarau yang berkepanjangan dengan 

cepat mulai menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Kedua permasalahan 

ini bukan saja menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

mengalami kemunduran berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi 

dan konsumsi, tetapi juga melahirkan penurunan daya beli masyarakat dan 

                                                            
11 Edi, Ariyanto and Yulia, Anas (2009) REKONSTRUKSI PEMODELAN KELOMPOK USAHA 
BERSAMA DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN Studi Kasus : Program 
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial.Working Paper. 
Fakultas Ekonomi. (Unpublished)  
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bahkan daya tahan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup yang makin 

melambung.  

Perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah di lakukan di 

antaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan 

kampung yang meliputi prasarana jalan MCK, bak sampah dan penyediaan air 

bersih. Program ini di dukung konsep asas tri daya, yaitu pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran 

maupun kemampuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri.12 

Di wilayah pedesaan, dalam kondisi normal saja aset dan sumber daya yang 

bisa didistribusikan sudah sangat terbatas. Bisa dibayangkan apa yang bakal 

terjadi jika ditambahi dengan adanya arus mudik pengangguran ke berbagai 

desa. Kehadiran para pengangguran atau pekerja korban PHK di pedesaan tak 

pelak akan makin menambah beban sosial ekonomi yang mesti di tanggung 

oleh desa. Jika sebelumnya banyak warga desa yang mengantungkan hidup 

dari kiriman untuk sanak-keluarga mereka yang bekerja di kota, kini setelah 

terjadi gelombang PHK besar-besaran, makan mau tidak mau mereka harus 

bisa bertahan hidup dengan bekerja seadanya di berbagai wilayah pedesaan, 

sudah bukan rahasia  lagi bahwa selama ini orang dan keluarga kurang mampu 

bertahan hidup secara pas-pasan, bahkan serba kekurangan.  

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang di alami oleh 

masyarakat yang di tandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta 

melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

                                                            
12 I, Ketut Alit. 2005. “pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman kumuh di provinsi bali” dalam Jurnal Permukiman Natah, Vol.3, No. 1/2005  
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masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang di 

miliki. Daya kemampuan yang di maksud adalah kemampuan kognitif, konatif, 

psikomotorik dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat 

fisik/material.   

Kemandirian masyarakat dapat di capai tentu memerlukan sebuah proses 

belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap 

akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam 

proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini 

menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang di tandai adanya 

kemandiriannya dapat di capai melalui proses pemberdayaan masyarakat.13  

2.2.3 Unsur-Unsur Pemberdayaan Sosial 

Pembangunan masyarakat (Community Development) mengandung 

upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and 

belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus 

mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki 

akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.   

Kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, 

melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat 

setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan 

                                                            
13 Kesi, widjajanti. 2011. “Model Pemberdayaan Masyarakat” dalam jurnal ekonomi 
pembangunan, Vol.12, No. 01/2011  
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dorongan karitatif maupun perspektif professional. Para pekerja social ini 

berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial hadir sebagai agen 

perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi 

mereka.   

Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai 

interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara 

bersama-sama menghadapi beragam tantangan.14  

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Berbasis Komunitas  

Konsep pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi merupakan 

masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu kesejahteraan sosial 

pada era 1990-an hingga saat ini, sering kali dikaitkan dengan intervensi 

komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mendapatkan penekanan 

yang lebih khusus, terutama pada model intervensi pengembangan masyarakat. 

Sebagai suatu konsep, pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai 

definisi. Salah satunya adalah payne, yang mengemukakan bahwa suatu 

pemberdayaan (Empowerment), pada intinya di tujukan guna :  

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini di lakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya 

diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya 

dari lingkungannya). 15  

                                                            
14 Andi, Nu graha. 2019. “pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial 
dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi, Vol.5, No.2/2009  
15 Rukminto Adi, Isbandi 2012. Intervesi Komunitas Pengembangan Masyarakat   
Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Depok : PT. Raja Grafindo persada. Hlm 205-206  
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Pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun 

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan 

untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini 

pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia 

lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi 

sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk 

hari depannya.16   

2.3 Konsep Orang Dengan Kebutuhan Khusus  

2.3.1 Pengertian ODK  

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dam spiritual berdasarkan Pancasila dan 

undang-undang dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia 

yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri 

kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.  

Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 

penyandang cacat adalah sama dengan warga lainnya. Oleh karena itu, 

peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat 

penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. 

Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para 

penyandang cacat sebagai berikut:   

Pada Bab III mengenai hak dan kewajiban Pasal 5 menyebutkan 

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 

                                                            
16 Ibid., hlm. 206  
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segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Aspek kehidupan dan penghidupan 

yang termuat dalam pasal tersebut dipertegas batasannya dalam bagian 

penjelasan yakni meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, 

sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, 

pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi. Pasal 6 kemudian 

menyebutkan setiap penyandang cacat berhak memperoleh:   

a. Pendidikan pada semua jalur satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;   

b. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil-hasilnya;  

Pasal 11 menyatakan setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan 

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan 

jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ketentuan 

ini mempertegas hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ini 

yang berkaitan dengan bidang pendidikan.    

Pasal 12 mengatur tentang kewajiban lembaga pendidikan untuk 

memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat 

sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai 

dengan jenis dan derajat kecacatan dan kemampuannya. Penjelasan Pasal ini 

menyebutkan bahwa perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang 

cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana 

peserta didik lainnya, termasuk dalam kesamaan perlakuan untuk 

mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan.  Sedangkan yang dimaksud 
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satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.17  

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata different 

ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah 

tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang 

mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas 

didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga 

yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun 

keabnormalan.18  

2.3.2 Jenis-Jenis Gangguan Pada ODK  

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini 

berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing 

yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang  

secara baik.19 

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :   

a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di 

mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga 

memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.   

b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas 

intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak 

yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak 

                                                            
17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas  
18 Rahayu Sugi, dkk.2013.Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah  
Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.Hal 110  
19 Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat  dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan 
penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).  
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yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus.   

c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan 

prestasi belajar (achievment) yang diperoleh.20  

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :   

a. 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.   

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu 

yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat 

diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low 

vision.   

c. 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.   

d. 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. Kelainan bicara ini dapat bersifat 

fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan 

organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara 

                                                            
20 Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17  
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maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan 

bicara.   

3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan 

(yaitu cacat fisik dan mental).21  

2.4 Komunitas   

2.4.1 Pengertian Komunitas   

Terkait dengan community work sebagai bentuk intervensi komunitas dan 

aksi komunitas sebagai salah satu model intervensi dalam intervensi komunitas, 

mengemukakan bahwa sejarah community wok di inggris dapat di bagi menjadi 

empat fase, yaitu :  

a. Sejak tahun 1880-an hingga tahun 1920-an adalah fase munculnya 

profesi pekerjaan sosial (social work profession). Ia memberikan contoh 

mengenai organisasi amal, the charity organization society yang menjadi 

akar munculnya metode bimbingan social perseorangan (social casework) 

di inggris, terutama dalam upaya mengorganisir dan mengoordinasikan 

bantuan untuk masyarakat.  

b. Berkisar dari tahun 1920-an ke tahun 1950-an yang di cirikan dengan 

munculnya ide komunitas ataupun wilayah rukun tetangga 

(neighbourhood). Hal ini terkait dengan meningkatnya peran pemerintah 

di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam kaitan dengan 

pembangunan perkotaan, di mana titik sentralnya  adalah gerakan aksi 

komunitas (community action movement). Baldock (1974:6) melihat 

bahwa gelombang kedua dari community work (intervensi pada level 

komunitas) merupakan respon ideologis terhadap berkembangnya areal 

                                                            
21 Ibid.Hal.20  



 

29 
 

tempat tinggal secara besar-besaran akibat dua perang dunia (perang dunia 

I dan II), serta merupakan refleksi atas kecemasan masyarakat terhadap 

hilangnya berbagai kepemilikan yang di punyai warga sebelum 

munculnya perang dunia I dan II.22  

2.4.2 Jenis-Jenis Komunitas  

Komunitas adalah sekumpulan orang yang di dalamnya terdapat rasa 

saling memiliki dan saling percaya. Komunitas dibentuk oleh para anggota 

yang saling membutuhkan dan memiliki keinginan supaya setiap kebutuhan 

anggota akan terpenuhi. Komunitas sosial dibentuk dari unsur-unsur 

komunitas sosial yang memiliki kesamaan, baik itu dari kesamaan geografi, 

kesamaan agama, kesamaan ras, kultur, ekonomi, dan sebagainya. Berikut ini 

adalah jenis-jenis komunitas sosial sebagai berikut :  

a. Komunitas Pedesaan  

Jenis-jenis komunitas yang pertama adalah komunitas desa. Ciri-

ciri komunitas sosial pedesaan biasanya belum terpengaruh dengan adanya 

pola kehidupan modern. Komunitas inilah yang bisa menjadi salah satu 

contoh bentuk asli kehidupan bersama, layaknya di pedesaan pedalaman. 

Komunitas pedesaan ini masih murni karena hidup secara berdampingan 

dan sederhana. Komunitas pedesaan ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu 

komunitas pedesaan gaya lama dan komunitas pedesaan modern.  

b. Komunitas Perkotaan  

Jenis-jenis komunitas yang kedua adalah komunitas perkotaan. 

Adapun komunitas perkotaan adalah sebuah komunitas yang modern dan 

                                                            
22 Adi, Isbandi Rukminto. Edisi Revisi 2012. Intervesi Komunitas Pengembangan Masyarakat  
Sebagai Upaya Pemberdayaan MasyarakatDepok : PT. Raja Grafindo persada. Hlm 110-111  
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masyarakatnya lebih heterogen. Ciri-ciri masyarakat pedesaan dan 

perkotaan memang berbeda. Beberapa ciri dari komunitas perkotaan antara 

lain sebagai berikut.  

1. Komunitas perkotaan hidup di lingkungan yang strategis dan 

modern. Di dalamnya terdapat kehidupan yang layak atau mapan, 

lengkap dengan fasilitas yang baik. Juga terdapat pusat pemerintahan 

dan pusat ekonomi yang baik.  

2. Perkotaan adalah kawasan yang heterogen, di mana di dalamnya 

terdapat berbagai kebudayaan yang menjadi satu. Demikian pula 

dengan ras, suku, agama, dan sebagainya.  

3. Komunitas perkotaan memiliki daya tarik yang memikat penduduk 

dari banyak daerah yang lebih kecil untuk datang ke sana. Sehingga 

kota akan menjadi tujuan urbanisasi.  

c. Komunitas Religius  

Jenis-jenis komunitas yang ketiga adalah komunitas religius. 

Komunitas ini dibentuk dari orang-orang dengan motif kepercayaan atau 

keagamaan yang sama. Komunitas ini dibentuk dari beberapa faktor yang 

bersifat religius dalam masyarakat. Contohnya adalah komunitas santri di 

pondok pesantren.23  

2.4.3 Tujuan dan Fungsi di Bentuknya Komunitas  

1. Tujuan keperawatan komunitas  

Tujuan proses keperawatan dalam komunitas adalah untuk pencegahan dan 

peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut.  

                                                            
23 https://materiips.com/jenis-jenis-komunitas  
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Pelayanan keperawatan secara langsung (direct care) terhadap individu, 

keluarga, dan keluarga dan kelompok dalam konteks komunitas. Perhatian 

langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat (health general community) 

dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang 

dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok.  

Selanjutnya, secara spesifik diharapkan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk :  

1) Mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami;  

2) Menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut;  

3) Merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan  

4) Menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi  

5) Mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi, yang 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara 

mandiri (selfcare).  

2. Fungsi keperawatan komunitas  

Memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi 

kesehatan masyarakat dan keperawatan dalam memecahkan masalah klien 

melalui asuhan keperawatan.  

Agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan 

kebutuhannya di bidang kesehatan. Memberikan asuhan keperawatan melalui 

pendekatan pemecahan masalah, komunikasi yang efektif dan efisien serta 

melibatkan peran serta masyarakat. Agar masyarakat bebas mengemukakan 

pendapat berkaitan dengan permasalahan atau kebutuhannya sehingga 
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mendapatkan penanganan dan pelayanan yang cepat dan pada akhirnya dapat 

mempercepat proses penyembuhan.24  

2.4.4 Peranan Pekerja Sosial Dalam Model dan Strategi Terhadap Masyarakat   

a. Edukator (pendidik)  

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker  di 

harapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan 

benar serta mudah di terima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan 

masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.25  

b. Fasilitator  

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering di sebut 

sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering di pertukarkan satu 

sama lain. Seperti yang di nyatakan oleh parsons , jorgensen dan hernandez  

Selanjutnya barker memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai 

tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan  

situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan 

tersebut meliputi :  

Pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan 

dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasikan dan pendorongan 

kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi 

beberapa bagian sehingga lebih mudah di pecahkan, dan pemeliharaannya 

sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.   

1. Mendefinisikan keanggotaannya atau siapa saja yang akan di libatkan 

dalam pelaksanaan kegiatan.  

                                                            
24 http://hela13.mahasiswa.unimus.ac.id/2016/10/19/tujuan-dan-fungsi-keperawatan-komunitas/  
25 Jorgensen, dan hernandez, person. 1994. “Peranan Pekerja Sosial Dalam Model dan Strategi 
Terhadap Masyarakat” hal :  189  
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2. Mendefinisikan tujuan keterlibatan.  

3. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan 

perbedaan-perbedaan.  

4. Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergis sebuah sistem : menemukan 

kesamaan dan perbedaan.  

5. Memfasilitasi pendidikan : membangun pengetahuan dan keterampilan.  

6. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah 

bersama : mendorong kegiatan kolektif.26  

c. Broker  

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan 

surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk 

memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat 

memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat 

memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Namun demikian, pekerja sosial 

melakukan transaksi di dalam pasar lain.  

 Yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi 

broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi 

sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh 

“keuntungan” maksimal. Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip 

utama dalam melakukan peranan sebagai broker. 

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan  

yang tepat.  

2. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara    

konsisten.  

                                                            
26 Ibid.Hal : 188  
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3. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan 

kebutuhan-kebutuhan  klien.27  

 

                                                            
27 Ibid.Hal :  188  
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