
•'V

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM

MENINGKATKAN KONSEP DIRI PENYANDANG CACAT FISIK

(S itu (L di Panti Sosial Bina Daissa Bodi Perkasa Palembang)

SKRIPSI

IM&jukan untuk memenuhi saiah satu syarat memperoleh 

Gelar Sarjana Sosial ( S. Sos )

OLEH

R.A. NITA CEPTIANA

«7061002013

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012



s

P

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM 

MENINGKATKAN KONSEP DIRI PENYANDANG CACAT FISIK 

(Studi di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

i
I
I!

:

OLEH

R.A. N1TA CEPTIANA

07061002013

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012



PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN 

KONSEP DIRI PENYANDANG CACAT FISIK 

(Studi di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang)

SKRIPSI
Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi 
Pada Tanggal, 18 Januari 2012

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. Zulfikri Suleman, MA
Ketua

Diana Dewi Sartika, S.Sos, M. S i
Anggota rDrs. Mnlyantp. MA
Anggota

Merry YantL S.Sos, MA
Anggota

Inderalaya, 18 Jannari 2012 
Jurusan Sosiologi

Fakultas Dmu Sosial dan Umu Politik 
Universitas Sriwijaya

Dra. Dva apsari ENH. MSi
NIP.196010021992032001



Motto:

> “Re Q£XD of £tve, because it grves you a chance to jCOYsE and to 
y/ORJC and t o T£X\/ and to £OOX 'UT at the stars”

( Jfenry Van Dyke )

> “Semakin anda fokus pada impian anda, semakin cepat anda akan 
mencapai impian itu.m

( XrishnamurtLjMindset Motivator )

> “Gunakan fiktran positif yang kita miGki untuk mengubah hidup 
Xita berhak untuk hidup SVXS'ES. Xita berhak untuk RerXA20/JA, 
dan TASNTAS untuk mendapatkan apa saja yang kita cita- 
citakan”

( 7LJL Mita Ceptiana )

Kupersembahkan 'Untuk :
SAddienJKu

Mama dan Tapa tercinta 

Saudara-Saudaraku tersayang 

Seseorang dihati_Xu 

Saha6at-saha6atJKu 

-Abnamater_Xu

iv



; r*fc*>PU'*TAKA./\P»

Ib. WFTA&

;
\

UN»
‘

5 0CTJ01?
— " —

»

DAFTAR ISI

iHALAMAN JIJDUL

ilLEMBAR PENGESAHAN.

ivMOTTO..

M«. VDAFTAR ISI...

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL... viu»•••••<

ixKATA PENGANTAR ....... .........

ABSTRAK... xnt—f———M——f——»•—#>

BAB I PENDAHULUAN

11.1 Latar Belakang

131.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian 14

1.4 Manfaat Penelitian 14

1.5 Kerangka Pemikiran 15

1.6 Batasan Pengertian 42

1.7 Metode Penelitian 44

1.7.1 Desain Penelitian 44

1.7.2 Lokasi Penelitian 45

1.7.3 Data Dan Sumber Data 46

1.7.4 Unit Analisis Data 47

1.7.5 Penentuan Informan 47

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1.7.7 Teknik Analisis Data........

49

50

v



BAB II PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI PERKASA PALEMBANG

2.1 Letak Dan Batas Wilayah.........................................

2.2 Sejarah Berdirinya PSBD Budi Perkasa Palembang

2.3 Status, Tugas Pokok Dan Fungsi PSBD Budi Perkasa Palembang........ 55

2.4 Kedudukan PSBD Budi Perkasa Palembang

52

52

57

572.5 Visi, Misi Dan Tujuan

582.6 Dana Dan Sumber Dana

582.7 Sarana Dan Prasarana

602.8 Proses Pelayanan Rehabilitasi

612.9 Deskripsi Pegawai

632.10 Struktur Organisasi

662.11 Deskripsi Informan

BAB IH PEMBAHASAN

3.1 Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Konsep Diri Penyandang 
Cacat Fisik

3.1.1 Peran Pekeija Sosial Selaku Pendamping...............

3.1.2 Peran Pekerja Sosial Selaku Motivator...................

3.1.3 Peran Pekeija Sosial Selaku Mediator....................

3.1.4 Peran Pekerja Sosial Selaku Penghubung...............

3.1.5 Peran Pekerja Sosial Selaku Pembimbing/Pendidik

1. Bimbingan Sosial Individu...................................

2. Bimbingan Sosial Kelompok...............................

89

83

86

88

91

93

98

vi



1133.2 Kendala-Kendala

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 118

1194.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA .121

LAMPIRAN

vii



DAFTAR TABEL

Tabel 1 jumlah pegawai berdasarkan golongan..............................

Tabel 2 jumlah pegawai berdasarkan pendidikan...........................

Tabel 3 pegawai honorer berdasarkan tugas dan fungsinya............

Tabel 4 jumlah pekeija sosial berdasarkan tingkat pendidikan......

Tabel 5 jumlah penyandang cacat berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 6 daftar informan utama penyandang cacat fisik..................

Tabel 7 daftar informan utama pekeija sosial.................................

Tabel 8 daftar informan pendukung pihak panti.............................

Tabel 9 daftar pendampingan pekeija sosial fungsional.................

Tabel 10 jadwal kegiatan bimbingan pekeija sosial........................

62

62

63

67

68

75

76

76

92

113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 41

viii



__LIL 11 I

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SW T atas rahmat dan hidayah- 

Nya serta kasih sayang-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

beijudul “ Peranan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Konsep Diri 

Penyandang Cacat Fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang . 

Segala usaha dan pemikiran singkat yang dituangkan dalam skripsi ini sengaja di 

tulis sebagai legitimasi ataupun syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial 

(S.sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi pada 

Universitas Sriwijaya.

ini yang

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sriwijaya.

2. Bpk. Gatot Budiarto, MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

3. Bpk. Drs. Tri Agus Susanto, MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Bpk. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dr. Zulfikri Suleman MA Selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Ketua Jurusan 

Sosiologi Universitas Sriwijaya

6. Diana Dewi Sartika S.Sos, M.Si Selaku Pembimbing Skripsi II.

5.

ix



Merry Yanti S.Sos, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas 

Sriwijaya.

8. Para Dosen FISIP beserta Staf dan karyawan.

9. Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang beserta Staf dan 

teman-teman penyandang cacat fisik yang telah memberikan izin dan 

informasi dalam rangka penelitian.

10. Mama (Alm) dan Papa, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan 

do’anya hingga anakmu dapat hidup bahagia sampai saat ini. Tak ada kata 

yang dapat terucap selain “ aku sayang kalian”

11. Mbak Anti dan adik-adikku ( Boy dan Kiki ) yang telah memberikan

7.

support dan motivasi “ I love U Air ( Jangan Suka Jahil Lagi Yah..!! )
|

12. Nenek, Uwak, Om, dan Tante thank for dukungannya baik dukungan

spiritual maupun material tanpa kalian mungkin aku tak seperti sekarang..

terima kasih., terima kasih., terima kasih... !!

13. The Little Funny Angels ( Shinta, Atar, Dina, Cha-cha, Rima, Ani, Lala 

dan Keponakanku Difa) yang selalu menghibur ... cepet gede yah.. !!

14. My Love, “Mr. RK” for “Spirit, Love, end Happy” yang pernah di berikan 

“ you ever be apart of my days" Ali not forgeted... :*

Remmember : love your Self, always.... Good Luck&Sukses selalu (Cepet 

Nyusul yah..)

15. Teman-teman gradakku San kemek, Riza bohay, tante Renta, Pipi Misno, 

Abang Izon, dan Nopri thanks a lot yah atas dukungannya, canda-tawa, 

keceriaan dan kebersamaannya selama ini, serta sudah menjadi sahabat

X



kampus yang baik dalam mengisi hari-hari kita selama ini at yellow 

campus !!

16. Rani, Vidia, Baryati yang dari dulu ampe sekarang setia menjadi sahabat 

terbaikku dan tetaplah menjadi sahabat terbaikku Frienship 4ever

17. Anak-anak Yayasan Intan Maharani, terima kasih atas support dan 

dukungannya .. Pak Syahri thank atas bimbingannya selama ini dan sudah 

kenalin aku kedunia politik dan sosial yang nyata., ilmu yang bapak beri 

selalu melekat di hati.. Mbak Sari thank atas dukungannya..

18. Semua teman-teman Sos ’06 makasih y ah atas keijasamanya

19. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan dalam 

pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan ini tentunya terdapat kelemahan dan kekurangan oleh 

karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan agar kemudian hari dapat 

diperbaiki dan disempurnakan.

Akhirnya, semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Amin...

Indralaya, Januari 2012

R.A. Nita Ceptiana

xi



ABSTRAK

Penelitian ini beijudul “Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan 
Konsep Diri Penyandang Cacat Fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 
Palembang.” Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana peranan pekerja sosial dalam meningkatkan konsep diri penyandang 

fisik dan kendala-kendala apa yang dihadapi pekerja sosial dalam 
ingkatkan konsep diri penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi 

Perkasa Palembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 
pekerja sosial dalam meningkatkan konsep diri penyandang cacat fisik dan untuk 
mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pekerja sosial dalam 
meningkatkan konsep diri penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi 
Perkasa Palembang. Adapun manfaat Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan atau sumbangan bagi instansi pemerintahan yang berkecimpung 
dibidang sosial khususnya para pekerja sosial agar dimasa mendatang dapat 
meningkatkan kinerja mereka terutama dalam mengurangi masalah-masalah sosial 
khususnya masalah penyandang cacat fisik dan membuka pola pikir masyarakat 
sekitar maupun lingkungannya akan keberadaan dan kemampuan mereka dan agar 
tidak ada diskriminasi lagi terhadap anak-anak panyandang cacat tuna daksa serta 
memberikan jaminan kerja bagi mereka di masa yang akan datang. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu peneliti mendapatkan hasil 
yang berbentuk data berupa penjelasan dan interpretasi yang mendalam dan 
menyeluruh mengenai interaksi yang terjadi dengan unit analisis individu. 
Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap 
yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

cacat
men

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di Panti 
Sosial Bina Daksa Budi Perkasa telah berusaha melaksanakan peranannya
sehingga penyandang cacat fisik yang mendapatkan pelayanan di panti ini mulai 
mempunyai konsep diri yang lebih positif bila dibandingkan ketika belum atau 
pada awal panyandang cacat fisik masuk panti. Peranan yang telah mereka 
laksanakan antara lain meliputi peran pekerja sosial selaku selaku pendamping, 
selaku motivator, selaku mediator, Pekerja Sosial sebagai penghubung, selaku 
pengajar / pembimbing. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja 
sosial yaitu kurangnya tenaga pekerja sosial dan kondisi/tingkat kecacatan 
penyandang cacat fisik juga merupakan suatu kendala dalam memberikan 
pelayanan untuk meningkatkan konsep diri.

Kata kunci . Peranan, Pekerja sosial, Konsep diri. Penyandang cacat fisik. Panti 
Sosial Bina Daksa Budi Perkasa.
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dalam pembentukan gamoaran tutrnn dan daiam perKemoangan Konsep diri. JiKa 

fisik berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau 

organ motoriK, maica penyimpangan seperti itu axan sangat mempengaruni bentuk 

gambaran diri seseorang (Yustinus, 2006 : 296).

para penyandang cacat nsiK secara tidaK langsung akan mengalami 

kesulitan dalam melakukan aktivitas jika dibandingkan dengan orang yang normal

Karena secara nsiK para penyandang cacat mengalami Keiemanan aaiam 

menggunakan tubuhnya secara optimal, bukan hanya itu saja karena secara psikis

para penyandang cacat nsiK disadari atau tioaK akan mengalami rasa renaan din

dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia N0.4 lanun lyy/ tentang

penyandang cacat, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa penyandang cacat adalah

setiap orang yang memiliki Kelainan nsiK atau mental, yang dapat menggangu

atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan

secara selayaknya, yang terdin dan penyandang cacat tisik, penyandang cacat 

mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

^utiartono dalam (Surami, zou» : j) menemuKan sebao-seDaD cacat nsiK

sebagai berikut:

l. uacat sejak lanir karena proses keiamran individu sudah daiam keadaan cacat. 
2. Cacat non bawaan adalah cacat yang dialami individu bukan sejak lahir tetapi 
terjadi pada masa pertumbuhan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan

Igali.

Z



Fada penyanaang cacat sejak iamr teian terjadi proses penyesuaian din

bawaan, mereka akan merasasejak awal kehidupannya, sedangkan cacat 

Kenidupannya mengalami peruoanan. Mereka diauga aKan mengaiami masaian- 

masalah baru akibat cacat yang disandangnya. Mereka harus menyesuaikan diri

non

oaiK ternadap Keadaan nsiKnya maupun ternadap tuntutan lingkungan sosialnya. 

Keterbatasan yang mungkin akan dialami adalah kesulitan dalam aktivitas sehan-

nari aan aaiam oernuDungan dengan sesamanya

Kecacatan dapat dikategorisasikan baik secara kultural maupun secara

struktural, secara kultural, masyarakat sudan membudaya dalam mempersepsi,

menilai, bersikap, memperlakukan, sampai memahami kepada generasi berikutnya

dengan paradigma penyandang cacat itu "abnormal" perlu dikasihani, disantuni,

diobati, didampingi, dikhususkan, diistimewakan, dipandang tidak mampu, di

anggap aib bagi keluarga, nmgga kemudian masyarakat menjadi saian dalam

memandang, bersikap, memperlakukan, serta bersosialisasi dengan penyandang

cacat daiam kenidupan senan-nari.

Hal ini tentu saja menimbulkan respon negatif baik dalam diri penderita 

cacat nsik maupun ternadap orang lain. Kespon ini seoian menciptakan dua dunia 

yang berbeda, yaitu dunia orang normal dan dunia cacat Tentu saja batasan- 

yang ada mengnasiikan jarak yang cukup jaun untuk terciptanya sebuan 

hubungan yang harmonis antara keduanya. Seolah dunia orang cacat menempati 

wadah yang kumuh, kotor dan sudan rusak dan dunia normal menempati tempat 

yang lebih layak, bersih, dan terjamin segala-galanya. Pengucilan ini merupakan 

respon negatit dan sebagian orang normal.

batasan
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lepas dari berhubungan dengan orang lain, karena manusia selain makhluk 

individu juga termasuk makhluk sosial. Maksud dari makniuk sosial aaaian 

manusia memerlukan orang lain dalam kehidupan akan tetapi, tidak sedikit orang 

yang canggung dalam meiaKuKan Komunikasi dengan orang lain, Disa dikarenakan 

kurangnya kepercayaan dalam dirinya, takut orang lain akan mengejeknya atau

menyaiatikannya, mungkin juga karena dia merasa memiliki kekurangan

dibandingkan dengan orang lain. Menurut Somantri dalam Rinaningtyas (2010 :

1 /) mengatakan Danwa banyak terdapat individu yang mengalami kesulitan dalam

menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial ini, salah satunya seperti keadaan yang

dibawa sejak lanir, atau dan suatu kejadian seperti kecelakaan nal mi, biasanya

berhubungan dengan keadaan diri individu yang tidak dapat diperbaiki seperti

Kecacatan.

Kondisi tisik yang normal merupakan kondisi yang sangat menentukan 

kualitas aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan kondisi fisik

normal, manusia akan dapat leoin sempurna oaiam beraktivitas. Manusia akan 

lebih bebas dalam menjalankan fisiknya, dan akan menentukan keberhasilan

pemenunan kebutunan nidupnya. Kondisi risik yang normal mungkin saja tidak 

dapat dimiliki oleh setiap orang. Fisik seseorang merupakan faktor yang penting
i



Kadang-kadang cacat tisik yang mencolok bisa mengundang ejekan. 

Situasi seperti ini dapat menjadikan masyarakat bersikap kasar dan kejam dalam 

melakukan saian seorang kelompoknya yang berlainan (Yusunus, zuoo: L'* i y 

Sikap dari masyarakat umum terhadap orang-orang yang cacat fisik menunjukkan 

sikap-sikap yang diverDalisasikan (diungkapkan dengan kata-kata; ternaaap 

orang-orang yang cacat fisik. Apabila dia tidak pernah memiliki lingkungan yang 

naik yakni jika dia ditolak atau dilindungi secara oeriebman, maka persepsinya 

terhadap dirinya mungkin sekali diwarnai oleh kebencian atau perasaan kasihan 

ternadap dirinya sendiri karena cacat kepribadiannya itu. Apalagi cacat nsuc 

merupakan faktor yang penting dalam perkembangan gangguan tingkahlaku atau

hampir seluruhnya tergantung pada sikap seseorang terhadapnya. (Y ustmus, zouo |

: 297).

Ketersendinan sebagai akibat rasa rendah diri merupakan tantangan daiam

melakukan sosialisasi dan penerimaan diri akan kelainan yang dimilikinya.

(Kinaningtyas, ZU1U : J) Masalah yang menimpa para penyandang cacat nsikjika 

tidak dapat diselesaikan dengan sikap yang positif akan membuat para 

penyandang cacat nsik mengalami kecemasan berlebihan, putus harapan, takut 

bertemu orang, malu yang berlebihan, suka menyendiri dan nantinya para 

penyandang cacat tisik akan memandang nin rendah.

Menurut Hurlock dalam (Raras Sutatminingsih, 2002 : 6) fisik 

terganggu akan berpengaruh pada konsep din seseorang. Adanya gangguan atau 

perubahan fisik yang dialami seseorang, dapat mengakibatkan pengaruh langsung 

(misalnya hambatan daiam melakukan aktintas tisik) dan pengaruh tidak langsung

yang



J
(misalnya siKap negatif orang lain ternadap cirinya dan Kesadaran oanwa dirinya 

mengalami kelainan yang mengakibatkan individu merasa rendah diri). Proses ini 

sering Kau diiringi dengan berbagai Keadaan emosional yang intens, misalnya 

tegang dan sebagainya. Keadaan ini dapat berkembang menjadi buruk 

yaitu Konsep om yang negatif, Diia nal ini oenceianjutan maKa nal ini aKan 

mendapatkan kesulitan bagi diri individu maupun orang lain. Individu dengan 

Konsep din negatif aKan dinantui perasaan rendan din, terancam, dan perasaan 

tidak berdaya. Hal ini sangat berhubungan dengan perilaku individu dalam

cemas,

menjaianKan nidupnya. individu yang Kurang mampu memanami dirinya secara

realistis dan positif dengan keadaan cacat fisik yang dialaminya akan selalu

Derada dalam situasi yang mengnamoat perKemoangan nidupnya, oaiK secara

pribadi maupun sosial.

Konsep ain dianggap sebagai Kunci yang mengatur dan yang mengaranKan 

perilaku manusia. Roger dalam (Suranti, 2008 : 5) melihat konsep diri sebagai 

KepemniKan seseorang beroasancan realitas din dan idealisme din. Keatitas ain 

berangkat dari pengalaman atau keputusannya sendiri, sedangkan idealisme diri 

berangKat dan suatu pemiKiran pribadi, setiap individu menganggap banwa 

seseorang akan mendapat tanggapan positif dari individu lain apabila individu 

tersebut bernas u mencapai patoKan tubun ideai menurut umumnya masyaraKat 

tersebut Kegagalan atau keberhasilan individu mencapai patokan ideal yang telah 

ditetapKan masyaraKat merupaKan Keadaan yang sangat mempengaruhi Keadaan



pembentukan citra fisiR, paaanai ciira nsik merupakan sumber untuk membentuk 

konsep diri.

t4ungsi individu sebagai makniuk sosial tentunya udaK akan oeijaian 

dengan baik. Hambatan yang sering dialami dalam melakukan aktifitas fisiknya, 

menyebabkan penyandang cacat nsik akan mempersepsikan dan menuai dirinya 

sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah- 

masaian oaiam nidupnya, Keadaan seperti mi mempengaruni kemampuan dalam 

hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam

pergaulan sehan-narinya sering menjadi kaku, mudan maran dan Diia

dihubungkan dengan perilakunya menunjukkan seakan bukan pemaaf dan tidak

mempunyai rasa sensmt temadap orang lain. Hai lam menunjukkan banwa

mereka mempunyai kesulitan mendasar dalam hal sosialisasi dan bahkan dalam

kemampuan komunikasi interpersonalnya.

Menurut Kieffer ketidakberdayaan yang dipersepsikan ini merupakan hasil 

dari pembentukan interaksi terus menerus antara individu dengan lingkungannya 

yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan diri sendiri, perasaan tidak 

dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu 

dalam peijuangan politik. Sementara Solomon melihat ketidakberdayaan dapat 

berasal dari nilai din yang negatif, interaksi yang negatif dengan lingkungan, atau 

hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih luas (Suharto, 2010 : 62).

Penelitian yang dilakukan oien biska, budarjo dan Kumamanmgsin izuui) 

yang berjudul kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal, 

menunjukkan nanwa Konsep ain seseorang akan memoentuk Kepercayaan ainnya
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penelitian inidan akan mempengaruiu Kemampuan komunikasi interpersonalnya, 

membahas mengenai komunikasi interpersonal dan konsep diri penyandang cacat 

tidak memoanas mengenai suatu iemoaga atau panu tempat dimana 

penyandang cacat mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan lembaga sosial 

sepera misalnya panu sosial.

saja, ia
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dukungan sosial dapat meningkatkan konsep diri dan harga diri individu.

Dukungan orang lain akan mengurangi kecemasan individu, semngga ia akan 

mampu mengekspresikan diri dan selanjutnya harga diri dan kepercayaan diri

akan meningkat. Dukungan sosial menurut baranno oaiam (Anantin dan

Handayani, 1998) adalah adanya pemberian informasi baik secara verbal maupun

nonverbai, pemberian bantuan dan tingkaniaku atau maten melalui bubungan

sosial yang akrab ataupun disimpulkan dari keberadaan mereka yang membuat

individu merasa diperbankan, bernilai dan dicintai.

Melihat kenyataan tentang konsep diri yang negatif yang berhubungan

dengan cacat tisik yang dialami penyandang cacat, yang oaiam nal im berarti 

individu memiliki persepsi dan penilaian negatif terhadap cacat fisik yang

disandangnya maka diperlukan penanganan untuk membantu penyandang cacat 

fisik tersebut agar mau menilai dirinya secara realistis dan menerimanya secara

postur maka, diperlukan seouan program khusus melalui lembaga sosial yang 

dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas guna terselenggaranya proses 

dengan memberikan pelayanan renabiutasi yang erektn guna merangsang

perkembangan potensi dan kemampuan secara optimal bagi para penyandang
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cacat nsiK untuk bisa turut akut Derperan meramaikan pembangunan nasional. 

Salah satunya dengan adanya pelayanan rehabilitasi sosial.

rcmoangunan oiaang Kesejanteraan sosial, termasuk upaya pelayanan 

kesejahteraan sosial baik penyandang cacat, merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang ditujukan agar seiuruft lapisan masyarakat dapat 

terjangkau oleh pembangunan termasuk penyandang cacat Untuk menangani 

masaian kesejanteraan para penyandang cacat tersebut, pemerintan Diknas 

Kesejahteraan Sosial telah menerapkan suatu pola pelayanan kesehateraan 

penyandang cacat sebagai realisasi dan undang-undang Nomor 4 lanun i W/ 

tentang kesejahteraan penyandang cacat Dalam penanganan masalah

kesejanteraan penyandang cacat tuoun terseout berdasarkan undang-undang

Nomor 4 tahun 1997 Pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa ” Pemeliharaan taraf

kesejanteraan sosial adaian upaya perlindungan dan pelayanan yang oersirat terus

menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar5'.

berdasarkan kondisi terseout maka daiam nal mi Dinas kesejanteraan 

Sosial menyediakan Panti Sosial yang mempunyai tugas khusus menangani 

masaian panyandang cacat nsik seoagai tempat untuk pemennaraan dan 

perawatan bagi penyandang cacat disamping sebagai tempat tinggal yang tetap 

memeunara kenidupan bermasyarakat, bistem panu yang dilakukan pemenntan 

dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi para penyandang cacat fisik ini 

dapat dinnat pada rami sosial bina Daksa budi Kerkasa raiemoang.

Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa memfokuskan pelayanannya pada 

penyandang tuna daksa. Adapun ketunaoaksaaan berarti suatu keadaan rusak atau
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terganggu seoagai aKioat gangguan oentuK atau namoatan paaa tulang, otot dan 

sendi dalam fungsinya yang normal. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai 

suatu Kondisi yang mengnamoat Kegiatan individu seoagai aKioat KerusaKan atau 

pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu 

untuK mengiKuti pendidiKan dan untuK oerdin sendiri (somantn, zuu/: 121 j.

Pada anak-anak tunadaksa nampak bahwa dalam hubungan sosial mereka 

oerusana untuK meyaKinKan Konsep diri dalam arti nsncnya dan juga oerusana 

untuk meyakinkan konsep diri yang disadarinya. Sehubungan dengan pandangan

gangguan

diatas, anaK-anaK tunadaKsa mempunyai dua tipe masaian, yaitu :

1. Masalah penyesuaian diri yang mungkin teijadi pada kemajuan 
perKemoangan yang normal yang dialami seuap individu yang paoa saat 
bersamaan mempertahankan konsep diri yang sudah dimilikinya.

2. Masalah penyesuaian diri yang semata-mata merupakan gabungan dari 
Kenyataan oanwa Keadaan tunadaKsa yang oersirat risiK merupaKan 
hambatan yang terletak antara tujuan dan keinginan (Somantri, 2007 : 134) 
Semua aspek pertumbuhan dan perkembangan satu sama lain saling

oemuoungan dan memuiKi Ketergantungan satu sama yang lainnya, peranan dan

bantuan dari individu, kelompok, dan masyarakat sangat berpengaruh terhadapi

perKemoangan Keprioadian dan Konsep dm penyaoang cacat oien Karena itu 

diperlukan suatu lembaga yang memfokuskan pelayanannya pada penyandang 

cacat nsiK saian satunya aoaian ranti bosiai mna uaKsa buai rencasa raiemdang.

Sejarah berdirinya Panti Sosial Bina Daksa “Budi Perkasa” Palembang 

diawali dengan timouinya gagasan mendiriKan caoang Kenaoiutasi centrum ( kcj 

Solo didaerah-daerah sudah dimulai dari tahun 1957 hal ini untuk menampung 

nasrat yang aiinginKan oien daeran-daeran untuK mendiriKan lemoaga penoenta 

( LRPCT ) didaerah yang di anggap perlu. Tanggal 19 Desember 1972cacat
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inspektur jenderal uepartemen tosiai Ki bapak ionu Hartono meresmikan 

LRPCT cabang Palembang, selanjutnya dengan SK Menteri Soial Ri No: 10/1973 

Danwa LKbUi canang baiemnang oercnn senam aan secara aammistratir dioawan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Berdasarkan hasil

pertemuan lkjkui seiurun maonesia paoa ouian teptemner iy// di toio 

ditetapkanlah wilayah kerja LRPCT cabang Palembang meliputi Propinsi se- 

tumatera dan propinsi Kalimantan barat. Kemudian aengan diteroitkannya tK

Menteri Sosial RI No 41/HUK/KEP/XI/1979 tanggal 1 November 1979

LKbU i canang baiemnang nerunan status menjadi banti Kenanmtasi benderita

Cacat Tubuh ( PRPCT ) Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah

Kantor wuayan uepartemen tosiai bropinsi tumatera teiatan. telanjurnya paaa

tanggal 26 April 1994 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen

bifNKtHtot Nomor : uo/Kfcb/bKt/iv/iyy4 bKbUi baiemnang nerunan nama

menjadi Panti Sosial Bina Daksa “Budi Perkasa” Palembang.

(tumoer : bagian Administrasi banti tosiai bina uaKsa budi berkasa baiemnang,

tahun 2011).

banti ini merupakan unit beiaksana leians dimaang Kenanmtasi tosiai 

Bina Daksa yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur jenderal beiayanan aan Kenanmtasi tosiai Departemen tosiai Ki aengan 

tugas pokok melaksanakan Pembina fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan 

aan resosialisasi serta pemomaan lanjutan oagi penyanaang cacat tisik agar 

mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan proses
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reiungsionausme dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat 

fisik melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat

5>aian satu upaya yang digunakan panu mt adaian dengan memberikan 

pelayanan-pelayanan sosial yang semua itu tentunya masih berkaitan dengan para 

pekeija sosial dalam peranannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi Putra (1996) membahas mengenai 

-pelaksanaan pembinaan Kenaomtasi penyandang cacat luoun di Panti sosial 

Bina Daksa Budi Perkasa Palembang”. Studi ini mengungkapkan bahwa peranan 

panti sosial yang aiknususkan bagi penyandang cacat yaitu seseorang yang 

mempunyai kelainan fisik, yang oleh karenanya dapat menjadi rintangan atau

nambatan baginya untuK melakukan kegitatan secara selayaknya aan

penggolongannnya dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu cacat tubuh, cacat

netra, cacat rungu wicara, serta cacat bekas menderita penyakit kronis. U sana

peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat tersebut dilakukan di dalam

panu dengan memberikan rehabilitasi dengan proses re fungsionalisasi aan

pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan

rungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Peranan panti daiam 

rehabilitasi penyandang cacat bertujuan memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan tisik, mental dan sosialnya agar bisa berfungsi di daiam masyarakat 

sesuai dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan, dan pengalaman.

Kenabintasi mi meliputi hal-hal pokok seperu rehabilitasi medis, rehabilitasi 

sosial, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjut yang merupakan proses 

yang saung berkesinambungan. Pemiuhan aan penyaluran para klien yang aaa
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mereka pilin sesuai dengan minat aan cakarnya senmgga dikemdupan yang akan 

datang, para penyandang cacat juga dapat memiliki bekal dengan keahlian yang 

dimilikinya aan dapat turut oerperan serta ai daiam keniaupan oermasyarakat.

Persoalan penyandang cacat fisik bukan hanya menjadi tanggungjawab 

pemenntan, tapi dukungan aan kesadaran aan partisipasi masyarakat daiam 

mengupayakan kesejahteraan penyandang cacat fisik sangatlah dibutuhkan. Para 

pekerja sosial, seoagai kaum proresionai yang peduli, bekerja dengan orang-orang 

untuk meningkatkan kompetensi dan keberfungsian mereka, untuk mengakses

dukungan dan sumber-sumber sosial, untuk menciptakan pelayanan sosial yang

manusiawi dan tanggap, serta untuk memperluas struktur masyarakat yang

menyediakan kesempatan-kesempatan Dagi semua anggota masyarakat.

Pekerja sosial mempuyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan

strategis daiam rangka memenuni keoutunan cacat tisik. Dikatakan penting dan

strategis karena merekalah yang berhadapan langsung dengan klien yang dilayani

senmgga permasaianan yang dialami klien dengan segera mereka mengetanuinya.

Fokus utama pekeija sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial 

melalui intervensi yang Dertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial 

merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di 

masyarakat £>unarto menaerenisikan keberfungsian sosial seoagai kemampuan 

orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial dalam 

memenutu/merespon kebutunan dasar, 

menghadapi tekanan (Suharto, 2010 : 28).

menjalankan peranan sosial serta

iz
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Meskipun pekerja sosiai memiliki peran penting daiam menangani 

masalah sosial dalam hal ini masalah penyandang cacat fisik, masih terdapat

nam catan yang mengnaaang peiaKsanaan peran tersemu.

Mengingat pentingnya peranan pekeija sosial, maka penulis tertarik untuk

menganalisa permasaianan tersecut aaiam skripsi rai.

i.z Kumusan Masamu

Kermasaianan aaiam penelitian mi, cerdasarkan atas lataroeiaKang yang

telah diuraikan diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah dari penelitian

mengenai peranan Pekega bosiai uaiam Meningkatkan Konsep um Penyandang

Cacat Fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.

1. bagaimana peranan pekega sosial daiam meningkatkan konsep din

penyandang cacat Fisik?
*

z* Kendaia-kenaaia apa yang dinadapi pekeija sosial aaiam meningkatkan 

konsep diri penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa
-

Paiemcangr
I
i
i

i
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1.^ lu jua n penelitian

u i/utiiuii •> % nr.
‘J

Untuk menoretahiii peranan aktif nekerja sosial dalam memberikan nelayanan

terhadap penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa.

I.3.Z. i ujuau khusus

_______ . i——
igjivatfiai t«Jiuuk uiCiigvuaiiui i/ugaui icuia pvi uiiuji pwvt/ijt* .jvjiui UU,U1< 1

konsep diri penyandang cacat fisik diPanti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa.

».

Z, Untuk; mengetanui kendala-kendala apa yang dinadapi pekeija sosial dalam

meningkatkan konsep diri penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa

J3udi Perkasa paiemoang.

1.4. mantaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai “Peranan

Pekeija bosiai aaiam Meningkatkan Konsep uin Penyanaang cacat Pisik di ranti

Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang adalah :

i. Penelitian im dapat dijadikan seoagai masukan atau sumoangan oagi 

instansi pemerintahan yang berkecimpung di bidang sosial khususnya para 

pekeija sosial agar dimasa mendatang dapat meningkatkan kinerja mereka 

terutama dalam mengurangi masalah-masalah sosial khususnya masalah 

penyandang cacat tisik.
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i. MemouKa pola pikir dan mata lebar-lebar bagi masyarakat sekitar maupun 

lingkungannya akan keberadaan dan kemampuan mereka. Agar tidak ada 

diskriminasi lagi temadap anak-anak panyandang cacat tuna aaksa serta 

memberikan jaminan kerja bagi mereka di masa yang akan datang. Karena 

bagaimanapun mereka adaian anak-anak yang juga mempunyai cita-cita 

seperti halnya anak-anak non cacat lainnya yang harus dicapai meskipun 

dengan segala kekurangan yang dimitiKi paaa risik mereka.

i.b. Kerangka remikiran

t c t n*----- ---------- r*------4. YK~iu
AL VUJ WUUWUg -A. liMIk

Berat dan ringannya dampak pengiring yang menyertai kondisi

ketunaaaksaan pada graaasi Kelainan yang aiaiami, aengan Kata lam makin oerat

kelainan yang diderita maka makin kompleks dampak pengiring yang dialami.

untuk itu pemberian layanan knusus sangat aibutunkan yang secara langsung

maupun tidak langsung memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka 

memberdayakan Kemampuan secara optimal.

WHO (World Health Organization) memberikan 3 definisi cacat, yaitu 

impairmeru, aisabiuty aan nanaicap. lmpairmeru aaaian kemiangan atau 

kerusakan bagian tubuh, misalnya bagian tubuh yang diamputasi dan kelumpuhan 

akibat pennyakit aisabitity merupakan akibat aan impairmeru yaitu kesulitan 

yang dialami idividu dalam beijalan, melihat, berbicara, mendengar, membaca, 

menulis, oemttung aan Kesulitan aaiam oemuoungan aengan ungKungan 

sekitamnya. Disability dapat menjadi handicap apabila kesulitan yang dialami
13
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individu mengganggu Kemampuannya dalam meiaKuKan nai-nai yang dinarapKan

dirinya dalam kehidupan (Mangungsong, dkk, 1998).

secara euoiogi, gambaran seseorang yang dnaentiriKasiKan mengalami 

ketunadaksaan, yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat bantuan 

oentuK atau namoatan pada tuiang, otot, dan sendi aaiam rungsinya yang normal.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau bisa juga disebabkan

oien oawaan sejaK lanir (bomantn, zuu/: izi)

Departeman Sosial, RI bidang Bina Rehabilitasi Sosial memberikan

dennisi cacat tisiK seDagai seseorang yang mempunyai Kelainan struKtur dan

fungsi anggota gerak, yang meliputi tulang, otot, dan persendian sehingga menjadi

rintangan atau namoatan oaginya untuK meiaKuKan Kegiatan secara wajar.

Secara definitif pengertian kelainan fungsi anggota tubuh adalah

KetidaKmampuan anggota tuoun untuK meiaKsanaKan tungsinya aisecadKan oien

berkurangnya kemampuan anggota tubuh yang tidak sempurna sehingga untuk

Kepentingan pemDeiajarannya perlu layanan secara khusus.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan cacat fisik adalah seseorang 

yang Kennangan saian satu anggota tucunnya, semngga dia memuiKi Keiemanan 

dalam menjalani aktivitasnya, seperti orang lain pada umumnya yang dibawanya 

sejaK lanir atau Kejadian tertentu dengan derajat ringan, seaang dan cerat, aaiam

hal ini penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang.
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i.a.z. Konsep JLiiri

a. rengeruao Konsep Uin

Konsep ain (set} concept) merupakan suaiu Dagian yang penting aaiam 

setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan sifat 

yang unik paaa manusia, seningga aapat digunakan 

dari makhluk hidup lainnya. Para ahli psikologi kepribadian berusaha menjelaskan 

sirat dan rungsi aan konsep ain, seningga teraapat oeoerapa pengernan.

untuk memDeaakan manusia

Menurut ritts aaiam (Karas butatminmgsin, zuuz : ZU) menyatakan oanwa

apabila individu mempersepsikan dirinya, beraksi terhadap dirinya memberikan

ara dan penilaian serta memoentuk aotraksi paaa ainnya maka nai ini

menunjukkan suatu kesadaran diri dan kemampuan untuk keluar dari dirinya

senam untuk meirnat ainnya seoagaimana ia lakukan ternadap oDjek-oojek lain

yang ada dalam kehidupannya. Diri yang dilihat, dihayati, dan dialami seseorang

itu aiseout konsep ain.

Konsep ain menurut ueorge Heroert Meaa, konsep ain terairi aari 

kesadaran individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat 

nuoungan sosial yang seaang Denangsung. Kesaaaran om merupakan nasn aan 

suatu proses reflektif yang tidak kelihatan, dan individu itu melihat tindakan- 

tinaakan pribadi atau yang bersirat potensial aan utik panaang orang lain aengan 

siapa individu ini berhubungan

i /



Konsep diri merupaKan penilaian seseorang ternaaap dirinya senam. 

Konsep ini dibagi menjadi 2 yaitu :

i) Konsep diri sebenarnya merupaKan Konsep seseorang tentang dirinya yang 
sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain 
serta persepsinya tentang penilaian orang lain terhadap dirinya.

L) Konsep ain ideal merupaKan gambaran seseorang mengenai penampilan 
dan kepribadian yang didambakan.

"Keairian" (diri) dianucan seoagai suatu Konsepsi individu ternaaap 

dirinya sendiri dan konsepsi orang lain terhadap dirinya Konsep tentang "diri"

dinyataKan oanwa individu aaaian supjeK yang berperi laku dengan aemiKian maKa

dalam "diri" itu tidaklah semata-mata pada anggapan orang secara pasif mengenai

reaKsi-reaKsi dan aerinisi-aerimsi orang lain saja. Menurut penaapamya airi

sebagai subjek yang bertindak ditunjukkan dengan konsep T’ dan diri sebagai

oojeK ditunjuK dengan Konsep "me" aan Meaa telan menyaaari determinisme soal

ini. Ia bermaksud menetralisasi suatu keberatsebelahan dengan membedakan di

dalam "diri" antara dua unsur Konstitutms yang satu diseout "me" atau "aaKu *

yang lain 'T' atau "aku". Me adalah unsur sosial yang mencakup generalized

otner. leon Oeorge Heroert Mead tentang Konsep ain yang teroentuK aan dua

unsur, yaitu "I” (aku) dan "me" (James, 1997 : 49).

ueorge Heroert Meaa menguraiKan mengenai tanap-tanap pengembangan 

diri (selj) manusia, yaitu (1) tahap play-stage (tahap bermain), (2) tahap game- 

stage (tanap permainan), dan (3) generaiized other (orang 

digeneralisasikan). Pada tahap ini seseorang dianggap telah mampu mengambil 

peranan-peranan yang dijalankan orang lain aaiam masyarakat. Apaoua seseorang

tam yang

% r* 
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Dernasii mengamDii peranan orang lain yang digeneralisasikan itu maka 

"diri”nya akan dapat mencapai perkembangan penuh, dan kelakuan individu 

dikendalikan orang lain yang digeneralisasikan tersebut Menurut oeorge rteroert 

Mead sikap generalized other adalah sikap masyarakat. Proses sosial 

mempengarum perilaku individu yang terlibat di aaiamnya oan menjalankan 

proses itu yaitu masyarakat mengontrol tingkah laku anggotanya.

anak

Kesimpulan yang dapat diambil aaaian oanwa konsep ain merupakan 

gambaran individu tentang dirinya berdasarkan apa yang dilihat, dihayati, dan

dialami tentang din individu dalam penelitian ini yang di teliti aaaian konsep din

penyandang cacat fisik dipanti sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.

b. Dimensi konsep airi

/Tlfllam SutatrrnninCTcih 700?^ mpnoanooan hahwa Hiri pHatah

sebagai suatu obyek sekaligus juga sebagai suatu proses , yang melakukan fungsi

persepsi, pengamatan serta penilaian. Kesel urunan kesadaran mengenai ain yang 

di observasi, dialami serta dinilai ini adalah konsep diri. Fitts membagi konsep

din keaaiam dua dimensi pokok, yaitu:

a. Dimensi internal, yang terain aan:

1. Diri sebagai obyek/identitas (identity self)
Z. Din sebagai petaku {pehavior)
3. Diri sebagai pengamat dan dan penilai (judging)

o. Dimensi eksternal, yang terain dan:

1. Diri fisik ( physical self)
z. Din morai etik ymorai-etnicat set])
3. Diri personal (j)ersonal self)
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4. Diri Keluarga {jamity self)
5. Diri sosial {sosial self)

Kesemua dimensi aan oagian-oagiannya secara ainamis menurut Mtts 

adalah berinteraksi dan berfungsi secara menyeluruh menjadi konsep diri.

Dimensi internal atau yang aapat juga aiseDut seoagai KerangKa acuan 

internal adalah bila seorang individu melakukan penilaian terhadap dirinya

senam. KerangKa acuan internal atau yang diseout juga dimensi internal im oien

Fitts dibedakan atas tiga bentuk, yaitu:

a. Din identitas {idemity setj)

Didaiamnya tercakup laoei-iaoei aan symDol-simooi yang dioeriKan paaa diri

oleh individu yang bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan membangun

identitasnya, identitas din pada Kenyataannya oerkaitan erat dengan din seoagai

pelaku, identitas diri sangat mempengaruhi tingkah laku seorang individu.

D. Dm pelaku {penaviorai seij)

Merupakan persepsi seorang individu tentang tmgkan i akunya. Din pelaku 

berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri.

c. Din pengamat/penuai {Juagtng seij)

Kaitan dari Keduanya dapat dinnat paaa din seoagai penuai. Diri penuai 

ini berfingsi sebagai pengamat, penentu standar serta pengevaluasi.
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Keauaukanya adaian senagai perantara (mediator) antara diri idenutas

dengan diri pelaku.

Dimensi Kedua dari Konsep ain aaaian apa yang diseout aengan 

dimensi eksternal. Dimensi eksternal individu menilai dirinya melalui 

nuoungan dan aKtmtas sosialnya, nilai-nilai yang di anutnya serta nai-nai 

lain yang berasal dari dunia di luar dari diri individu. Dimensi eksternal 

merupakan oagian yang sangat luas, misalnya din individu yang oencaitan 

dengan belajar namun yang dikemukakan oleh Fiits adalah bagian dimensi 

eksternal yang dersirat umum Dagi semua orang. tfagian-Dagian dimensi 

eksternal ini dibedakan Fitts menjadi lima bentuk, yaitu :

• Diri t isiK {J'tiysical beij)

Diri fisik menyangkut persepsi seorang individu terhadap keadaan 
dirinya secara tisik. Hal ini teriinat oanwa persepsi seorang 
individu mengenai kesehatan dirinya,penampilan dirinya 
(cantikjelek,menarik) dan keadaan tubuhnya(tinggi, pendek, 
gemuk dan kurus).

• Diri Moral-etik (Moral-ethical Self)

Diri moral merupakan persepsi seorang individu temactap yang 
dilihat dari standart pertimbangan niiai-moral dan etika. Hal ini 
menyangkut persepsi seorang individu mengenai hubungannya 
dengan tunan, kepuasan seorang individu akan kenidupan 
agamanya dan nilai-nilai moral yang di pegang oleh seorang 
individu yang meliputi batasan baik dan buruk.

• Din Kribadi {t'ersoncu setj)

Diri pribadi merupakan persepsi atau perasaan seseorang terhadap 
keadaan pnnadinya. Hai ini tidak dipengaruni dengan kondisi 
fisikatau hubungan dengan individu lain. Tetapi dipengaruhi sejauh 
mana individu ini merasa puas terhadap pribadinya atau sejumlah
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seorang individu merasaKan dirinya seoagai individu yangmana
tepat.

• uiri Keluarga ytamiiy setj)

Diri keluarga menunjukkan pada perasaan dan harga diri seorang 
diri individu daiam anggota Keluarga, tfagian mi menunjuKKKan 
seberapa jauh seorang individu mempunyai adekuat terhadap 
dirinya sendiri sebagai anggota keluarga baik peran, fungsi yang 
dijalanKan seiaKU anggota dan suaiu Keluarga.

• Diri sosial (Social selj)

Din sosial merupaKan penilaian seorang individu ternadap 
interaksinya dengan individu lain dan lingkungan disekitamya. 
Pembentukan penilain individu terhadap bagian-bagian dirinya 
ternadap dimensi eKstemai mi sangat uipengarum penilaian aan 
interaksinya dengan orang lain.

Kesimpulan yang dapat diamon adaian oanwa dimensi Konsep diri teroin

dari:

i. Dimensi internal yaitu identitas din, pengnarapan din, ungKan laKu din,

dan penerimaan diri.

L. Dimensi eKstemai yaitu dan iisik, am-morai-etiK, din personal, din

keluarga dan diri sosial. Dimensi internal dan eksternal konsep diri

terseDut DennteraKsi antar bagiannya,semngga setiap oagian Konsep din 

akan mengandung bagian dari kedua dimensi tersebut.

c. Konsep Din rositu aan iNegatn

Pandangan seseorang individu ternadap ainnya senain, yang diperoiennya 

melalui informasi, melalui interaksinya dengan orang-orang lain, yang dikenal



dengan Konsep diri Kiranya aKan jatun dianiara aua Kutuo. Kutui pertama aaaian 

konsep diri positif dan kutub kedua adalah konsep diri negatif.

wicKlund aan frey (juaiam cainoun, 1V9U : /5) menyataKan pendapatnya 

bahwa yang menjadikan penerimaan diri kepada bentuk konsep diri positif adalah 

diKarenaKan seorang individu dengan Konsep diri positit mengenai dirinya dengan 

baik. Konsep diri positif menurut Chodorcoff (Dalam Calhoun, 1990 : 73) berisi 

oeroagai **Kepnoaaian , semngga seorang individu dapat menyimpan mrormasi 

tentang dirinya sendiri, baik itu informasi yang negatif maupun yang positif. Jadi, 

sorang individu aengan Konsep diri positit aapat memanami dan menenma 

sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri, misalnya,

seorang yang cacat nsiK masin Kompeten unuiK DeKeija.

Pengertian Konsep din positit yang dimniKi seorang mdiviau aaaian

adanya kemampuan cakupan yang luas dari diri untuk dapat menampung seluruh

pengalaman mentalnya, semngga evaiusi tentang ainnya senam menjadi positit.

Individu dapat menerima dirinya sendiri secara apa adanya.

Dimensi penganarapan din yang dimniKi seorang individu aengan Konsep 

diri positif, akan mengakibatkan individu merancang tujuan-tujuan yang 

dan dengan realistis daiam penilaian dirinya. lujuan yang oenar-oenar dirancang 

seorang individu dengan konsep diri yang positif untuk dirinya sendiri adalah 

realistis, artinya individu dengan Konsep din positit terseout telan meiaKuKan 

penilaian diri yang baik dan karena itu dia memiliki kemungkinan besar untuk 

mencapai tujuannya terseout. tujuan yang ranstis terseout oemarga oagi dirinya,

sesuai
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individu terseout oernasii mencapainya maica nal nu dapatsemngga Kaiau 

dijadikannya sebagai alasan untuk memuji dirinya sendiri.

individu dengan Konsep diri posinr menuai segala sesuatu miormasi oaru, 

bukanlah sesuatu yang merupakan ancaman bagi dirinya sehingga tidak 

menimDuiKan Kecemasan Daginya. liai ini memoedaKannya dengan seorang 

individu yang memiliki konsep diri yang negatif, yang kehidupannya dijalani

oaiam suatu benteng pertananan diri.

individu dengan Konsep din negam, memmKi dimensi din yang terdiri 

atas pengetahuan, evaluasi dan pengaharapan dari seorang individu tentang

ainnya sendiri yang sangat sediKit dan Kurang realistis, yang menyeoabKan

informasi baru tentang diri yang dialami seorang individu hamper pasti menjadi

penyebab Kecemasan oan rasa ancaman ternauap dirinya, betiap nan, piKiran

individu mengalami proses pemilihan yang ketat tentang berbagai macam

dorongan, ingatan, dan tanggapan yang semuanya itu menerieKsi pada dirinya.

Konsep diri seorang individu harus dilengkapi dengan “kotak kepribadian” yang

cuKup luas, yang dapat menyimpan bermacam-macam raKta yang berbeda tentang 

dirinya sendiri, supaya individu memahami dan menerima dirinya sendiri.

Seorang muiviuu dengan Konsep din neganve memiiua penilaian negatir 

terhadap dirinya sendiri. Apapun yang diperolehnya, tanpaknya tidak berharga 

bila dibandmgKan dengan apa yang diperoien orang lain. Hai ini merupaKan

penuntun kearah kelemahan emosional. Konsep diri negatif yang dimiliki seorang 

individu, seringKan bemubungan dengan depresi Klinis, menurut uooson oan
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5naw (Daiam cainoun, ivvu : U). individu dengan Konsep diri negatir mungkin 

akan mengalami kecemasan dikarenakan menghadapi informasi tentang dirinya 

sendiri yang tidaK dapat diterimanya dengan daiK dan yang dapat mengancam 

konsep dirinya. Depresi atau kecemasan dan kekecewaan emosional akan 

mengiKis narga diri yang mengaKioatKan munculnya seouan KeKecewaan 

emosional yang lebih parah dan seterusnya seperti sebuah lingkaran setan.

Kesimpulan yang dapat diamoil adaian oanwa individu dengan Konsep din 

negatif akan menjalani hidupnya dengan benteng pertahanan diri, la benar-benar

tidaK tanu siapa dirinya, apa KeKuatan dan Keiemanan dirinya, oan apa yang

dihargai dalam dirinya. Informasi baru merupakan ancaman, sehingga individu

aKan mengalami Kecemasan, KeKecewaan emosional, Ketegangan dan depresi.

Konsep diri positif lebih didasarkan pada penerimaan diri yang positif. Individu

dengan Konsep diri positir mengenai, memanami, dan menerima sejumian raKta

yang sangat bermacam-macam tentang dirinya dengan baik sekali, la dapat

menyimpan intormasi apapun tentang dirinya, Dai K yang Dersirat positir maupun 

negatif. Setiap informasi tentang dirinya tidak satupun darinya yang merupakan

ancaman Daginya. Pengnarapannya sesuai dengan Keadaan ooyeKtir dirinya, 

bersifat realistis, dan konstruktif.

a. cacat *isik oan Konsep uin

Hai yang taK periu diraguKan lagi dari pengertian oan Konsep oin aoaian 

bahwa konsep diri merupakan predisposisi untuk bertingkahlaku dari setiap 

individu. biKap seorang individu temaoap dirinya sendiri aKan mewarnai
25



penilaiannya ternadap aunia seKeiinngnya dan berdasarkan penilaian mi puiaian, 

seorang individu akan bertingkah laku.

individu penyandang cacat nsik dengan konsep ain positif, akan mampu 

pula memandang dirinya secara positif dan lebih dapat menerima dirinya dari 

kecacatan yang disandangnya, individu penyandang cacat nsik dengan konsep ain 

yang positif memiliki kesadaran terhadap dirinya secara realistis serta terhindar 

aan keterpakuan temaoap kecacatannya, inamau akan tetap merasa oernarga aan 

percaya diri sehingga akan membantunya untuk dapat menyesuaikan diri dengan

lingkungan diiuar dirinya. Hai yang Deroeda teijadi pada penyandang cacat nsik

dengan konsep diri yang negatif, individu ini akan merasa dirinya rendah, ditolak,

dan dia merasa menjadi kurang dapat menerima ainnya senam. Kondisi ini akan

semakin menyulitkan apabila individu terpaku hanya pada kecacatan fisik yang

disandangnya sebagai suatu nal yang negatif. Fengnargaan ternadap ain aan

individu yang bersangkutan akan semakin berkurang dan emosi-emosi negatif

akan semakin mendominasi nngkaniaku aaiam kemaupannya. Hai lain yang leom 

parah lagi, ketergantungan individu ini terhadap penguatan dari luar diri juga

menjadi iebin besar, individu akan sangat menggantungkan evaiusi mengenai 

dirinya pada individu-individu lain yang sekaligus menyebabkan kebutuhan akan

pengakuan ternaaap kekuatan am menjadi semakin besar puia, karena ainnya 

sendiri tidak mampu memberikannya.

Konsep ain yang aimuiki seorang penyandang cacat tisik juga dapat 

berkaitan dengan kecemasan. Individu yang menyandang cacat fisik dengan
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konsep ain negatir, cenderung akan ieoin muaan mengalami kecemasan meiaiui 

sebagai berikut (Rosenberg dalam Raras Sutatminingsih : 35)cara-cara

Adanya keuaakstamian dan kurang terintegrasinya gamoaran ain, akan 
dapat membuat individu ini menjadi mudah cemas.
Adanya penghargaan terhadap diri yang rendah akan membuatnya menjadi 
ieoin sensitir ternadap kejadian yang memantapkan udak ada kekuatan 
diri. Hal ini dapat menimbukan kecemasan.
Adanya kebutuhan yang berlebihan akan pengakuan dari luar diri, 
memouat individu cenderung tampil oeraasarkan narapan lingkungan aan 
bukan sebagai harapan dirinya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan 
ketegangan yang pada akhirnya membuat individu ini menjadi cemas. 
Perasaan tidak oernarga aan perasaan tidak ada kekuatan diri ternaaap 
dirinya sendiri akan menghasilkan keterisolasian yang diciptakannya 
sendiri, baik secara fisik maupun emosional dengan individu-individu lain. 
Kondisi ini memouat dirinya menjadi kesepian aan senantiasa merasa 
terancam serta terisolir.

l.

2.

3.

4.

Penyandang cacat tisik dengan konsep diri negatir ieoin muaan mengalami

kecemasan. Gambaran dirinya tidak stabil, sensitive, kubutuhan akan pengakuan

yang oerieoinan, aan merasa terisolasi. Kecemasan yang muncul pada penyandang

cacat fisik, pada akhirnya akan menuntun pada penentuan tingkah lakunya dalam

oermteraksi dengan orang lain.

Peranan Pekerja sosial

a. Peranan

Peranan (Koie) merupakan aspek dinamis kedudukan tstatusj. Apaona 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannnya 

maka aia menjalankan suatu peranan, tak aaa peranan tanpa keauoukan, peranan 

juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 

06rasai oan poia-pota pergaulan maupnya. Hai itu sekaligus oerarti Danwa
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peranan menemukan apa yang diperbuatnya Dagi masyarakat serta kesempatan- 

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan 

aciaian karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang 

pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, 

urang yang oersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan 

perilaku orang-orang sekelompoknya (Soekanto, 2001 : 243).

Keranan menurut Mc fcacnen, oross masson merupakan seperangkat

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu, (berry, zuuj : iUb-iuo ).

Adapun Dentuk peranan menurut pandangan zastrow aaiam (Kukminto

1994 : 26-27) adalah sebagai berikut:

i. bnaoier, yaitu membantu agar dapat mengartikulasikan kebutunan mereka, 
mengidentifikasikan kebutuhan mereka, dan menangani masalah mereka 
secara efektif.

Z. ttroker, yaitu mengnubungkan individu dalam masyarakat yang 
membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat

•J• / ty _yuiiu Sct/agai iwtiaga anu uatuiit aiCiiii/Ci uvuii Scucui uuii uukuiigcui

informasi

d Sns*in1 Plnrtrutr vnltn npnopmKamrfln Han npnoimnlpmfntacian nrnnmm
> * 1 O w»- I «7 » ' * • O»

5. Advocate, yaitu peran advocate dalam pengorganisasian yang berkaitan 
dengan hukum.

6. Activist, yaitu menstimulasikan kelompok yang kurang diuntungkan untuk 
mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur yang ada.

/. tAucator, yaitu seoagai pendidik
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uajam teonnya biddie dan jnomas dalam (Sarnto, zuuz: Zioj memoagi 

peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang

menyangKut:

uuiaui tuu/juivoiu. Ciaiig'Oraii^ yai.g mCugaiaOii uagiao

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.

c. KeouduKan orang-orang oaiam periiaKu.

d. Kaitan antara orang dan perilaku.

urang yang mengamDii oagian dan interaKsi sosial dapat dioagi dalam z

golongan sebagai berikut:

1. AKtor : yaitu orang yang sedang oerpeniaKu menuruti suatu peran tertentu

2. Target (sasaran) atau orang lain : yaitu orang mempunyai hubungan
uwuguTi aluOr uui'i pCriiakui'tyu.

Menurut «lddie dan inomas dalam (barnto : zouz) aaa uma istilah

tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :

i. txpectat\on (Harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku
SCSCuiaiig jang mCrupuuydi pCi~uujtmg pauub, j’uiig SC}'Ggidiiyd di luiijukkdii _ i _i_uiwu

tertentu

9 hlnrtn fNnrmsA

Norma hanya merupakan salah satu dari bentuk harapan. Jenis-jenis harapan 
menurut Second dan Backman adalah sebagai berikut:

a. Harapan yang bersifat meramalkan yaitu harapan tentang suatu perilaku 
yang akan terjadi

D. Harapan normatir adaian Kenarusan yang menyertai suatu peran, biddie 
dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini kedalam dua jenis:
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• Harapan yang terseluDung ; narapan itu tetap ada walaupun tiaaK 
diucapkan

v ricuafjdii ycnki uumi - n<ud[>aii ricua^au juiis itu
dinamai tuntutan peran. Tuntutan peran melalui proses internalisasi 
dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3. rerjormance (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma wujud
f— — — — — — — T1 «• — - 1—1 - — — — —* — —• *■ — " '* nuiupuii. x wiuaivu jUMg mi__l---- 1_

0>wlVCUUlbiiiuiulili auaiuu____I»_l—|A>i iiarvu
____ ..i.nj ata,

bervariasi berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

a fw/j/w/if/nw /rfv>nilflifln^
V» /

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa penilaian didasarkan pada harapan 
masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan 
positif atau negatif atas suatu perilaku. Kesan positif atau negatif inilah yang 
kemudian dinamakan penilaian peran.

d. bancnon

Adalah usaha untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar
pvi >> ujuuuh pcmn Uiiiuiui o^uvmiiviun iupu jCniuggu jf'ttug uiuiii j a
bisa menjadi positif

---------*:rumtiui uvguui

rv • i ««i . i •
t/oii uiaioji uiauo uapai uiuti ik «vcdii liputan pciaiiaii auuitui auatu iaii£i\aiajj

peraturan yang didalamnya terdapat harapan-harapan serta perilaku individu

daiam Kenidupan Kemasyarakatan, Daiam penelitian mi peranan individu dalam 

suatu organisasi sosial yang menyangkut harapan-harapan para penyandang cacat 

serta pemenntan daiam mengurangi permasaianan penyandang cacat tisik dipanti 

sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang hingga dapat mempengaruhi konsep 

diri serta penilaian negatit ternadap dirinya.
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D» rekcrja aosiai

t>ara penerja sosial sering mendesKripsiKan ain mereKa sebagai "pemberi 

bantuan” yang membantu orang lain memecahkan masalah-masalah dan 

memperoien sumoerdaya-sumDeraaya, yang memnerikan auKungan aan yang 

memfasilitasi respons sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan.

MereKa aaaian Kaum proresionai aaiam arn mereKa telan memniKi 

landasan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang disyaratkan, serta

menganut nilai-nilai dan etiKa protesi peKerjaan sosial (Juda, zuo» : d).

Allen Pincus dan Annc Minnahan dalam (Sudarwan, 1995 : 62)

mengemuKaKan banwa misi yang ingin dicapai oien para peKeija sosial aaaian :

a. Mempertinggi kemampuan orang lain atau klien untuk memecahkan 
dan menanggulangi masaian yang ada pada ain pnbadi atau 
kelompoknya.

b. Menghubungkan subjek atau klien dengan pranata-pranata yang 
menyediaKan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan Kesempatan- 
kesempatan.

c. Meningkatkan mutu aplikasi berbagai fasilitas yang disediakan oleh 
berbagai pranata-pranata tersebut secara eteKtn dan manusiawi

d. Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan 
kebijaksanaan sosial.

Menurut £>econd aan bacKman aaiam oariito, zvvi : 210). MenyataKan 

bahwa aktor menempati posisi pusat (focalposition), sedangkan target menempati 

posisi dan posisi pusat tersebut {counter position). uengan aemiKian, maKa target 

berperan sebagai pasangan bagi aktor. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam 

Kategori aKtor aaaian reKega bosiai, dan targetnya aaaian para penyandang 

fisik di Panti sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.

cacat



Menurut scnwartz (Suharto, /u J u : ovj mengemukakan tugas yang dapat

dilaksanakan oleh pekerja sosial:

Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai 
kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi 
mereka.

2. Mendeteksi dan mengnadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak 
dan membuat ffustasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi

1.

orang
kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh.

3. Member kontribusi data mengenai ide-ide, takta, nilai, konsep yang tidak 
dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi 
realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.

4. Membagi visi kepada masyarakat, harapan dan aspirasi pekeijaan sosial 
merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi 
kesejahteraan individu dan sosial.

3. Mendennisikan syarat-syarat dan batas-batas situasi dengan sistem relasi 
antara pekeija sosial dan masyarakat dibentuk

Mengacu pada t'arson, jorgensen dan Hamandez { suhano, zuiu : y/-iU3)

ada beberapa peran pekeija sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran

dibawan ini sangat relevan diketanui oien para pekeija sosial yang akan

melakukan pendampingan sosial.

l. fasilitator

reranan rasmtator senng disebut sebagai pemungkin. dennisi pemungkin 

atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu 

menangani tekanan situasional atau transisional, strategi-strategi khusus untuk 

mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan

dan pengaturan

pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan 

sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah

dan ambivalensi, pengakuan perasaan-perasaan.

aset-aset
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dipecanKan, dan pemeiinaraan senuan iokus pada tujuan dan cara-cara 

pencapaiannya.

pengertian ini didasari oien visi peKeija sosial banwa seuap perubanan 

terjasi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan 

peranan peKeija sosial adaian memfasilitasi atau memungKinKan Klien mampu 

melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

2. JtJroKer

Peran peKeija sosial sebagai broKer oalam Kaitannya dengan 

pendampingan sosial yakni melakukan transaksi dengan jaringan pelayanan sosial

dalam mernenum Keinginan Kliennya.

uaiam proses pendampingan sosial, aaa tiga prinsip utama aaiam

melakukan peranan sebagai broker:

a. Mampu mengicentmKasi aan meioKausir sumber-sumber KemasyaraKatan 
yang tepat

b. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara 
Konsisten.

c. Mampu mengevalusi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan 
kebutuhan-kebutuhan klien.

Peranan sebagai broKer mencaKup mengnubungKan Klien dengan barang- 

barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barangdan pelayanan tersebut.

dengan demiKian ada tiga Kata Kunci dalam peiaKsanaan peran seoagai broKer, 

yaitu menghubungkan (lingking), barang-barang dan pelayanan (goods and 

Services) dan pengontrolan Kualitas barang yguaiity coruroi).

o'»
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3. Mediator

reran mediator diperiuKan terutama pada saat terdapat pert>edaan yang 

mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson 

t J y&o) memberikan conton Danwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai 

fungsi kekuatan ketiga untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem 

nngKungan yang mengnambatnya.

Kegiatan-Kegiatan yang dapat diiaKuKan daiam melaKuKan peran mediator 

meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai

macam resolusi KonmK. oaiam mediasi upaya-upaya yang diiaKuKan paaa

hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi menang-menang (win-win solutiori).

4. j^emneia

Keran pembela atau advoKasi merupaKan saian satu peranan yang

bersentuhan dengan kegiatan politik. Rothblatt (Suharto, 2010 : 102) memberikan

Deoerapa moei yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela

dalam pendampingan sosial:

Keterbukaan, membiarkan berbagai pandangan untuk didengar 

Perwakilan luas, mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan 

daiam pembuatan Keputusan.

Keadilan, memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan 

semngga posisi-posisi yang berbeda dapat diketanui sebagai 

perbandingan.

banan
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• pengurangan permusunan, mengembangkan seDuan Keputusan yang 

mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.

• jnrormasi, menyajikan masing-masing panaangan secara Dersama dengan 

dukungan dokumen dan analisis

• pendukungan, mendukung partisipasi secara luas

• Kepekaan, mendorong para pembuat keputusan untuk benar-banar 

mendengar, mempertimbangkan aan peka terhadap minai-minat aan

posisi-posisi orang lain.

d. Pelindung

Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial Derunaak

berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko

lainnya. J ugas-tugas peran pelindung meliputi:

• Menentukan siapa klien pekeija sosial yang paling utama

• Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan

• Jberkomunikasi dengan semua pinak yang terpengaruh oien tindakan 

sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan

sosial.

Pada nakekatnya kenadiran suatu organanisasi merupakan jawaban aan 

semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, karena manusia tidak dapat 

hidup sendirian tanpa adanya pinak kedua, ketiga dan seterusnya semngga, 

manusia memberanikan diri untuk bekeija sama dengan pihak-pihak lain agar
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tujuannya tercapai seningga kompleksitas keoutunan dapat teijawaD. uengan 

demikian keberadaan suatu organisasi tidak terlepas dari adanya kebutuhan-

kenututian masyarakat.

MuliUS'm iZutkTit gZuituiTigtiTi Ci £070303» dapat dibagi mCnjOdi uua pv>iwiv

yaitu:

a. Manusia atau sekelompok manusia yang merupakan anggota organisasinya

b. Manusia atau sekelompok manusia yang merupakan kliental 
organisasinya, yaitu masyarakat

Peranan berkaitan dengan teori stuktural fungsional dalam sosiologi. Teori ini

menganggap Danwa orang menduduki posisi aaiam struktur sosial aan setiap

posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang

Demuoungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan gagasan ini menyatakan

peranan selalu dipertimbangkan dalam konteks relasi karena hanya dalam relasi

peranan dapat dikenali.

Menurut teori Struktural fungsional masyarakat merupakan suatu sistem

sosial yang terdiri atas oagian-Dagian atau elemen yang saling Derkaitan dan saling

menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang teijadi pada suatu bagian akan

memoawa peruoanan pula temaoap oagian yang lain. Asumsi dasarnya aoaian 

bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lainnya.

(ueorge, zuuz :zi).

r\~i i ..m » xi«. —
MUlUllt l lUUt - Ut lUUk t^VUlWI

diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, 

oan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan iungsi sosialnya secara

— A 4.~\------ \nr\n ---- u-i-------- r» _i_________r
k * J • UtJ^lUOlYUII UUltMU IWkluuillUiOlluaun

mental
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wajar sesuai aengan oaxat, Kemampuan, pendidikan aan pengalaman, Leoin lanjui 

dijelaskan, rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi:

1. KenaDimasi meaiK dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai 
kemampuan fungsional secara maksimal.

2. Rehabilitasi Pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat 
pendidiKan secara optimal sesuai dengan Dakat dan Kemampuannya,

3. Rehabilitasi Pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki 
keterampilan keija sesuai dengan kemampuannya.

4. KenaDintasi sosial dimaKsudKan untuK memunnKan dan mengembangkan 
kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara optimal di masyarakat.
KenaDintasi sosial penyandang cacat adaian rangKaian kegiatan renaointasi

yang merupakan lanjutan kegiatan usaha rehabilitasi medik. Hal ini merupakan

proses tungsionaiisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang yang

kehilangan peranan sosialnya, agar ia mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar dalam kenidupan masyarakat. KenaDintasi sosial penderita cacat

meliputi:

a. Bimbingan sosial

b. Pemenuhan kebutuhan pokok

c. pemDenan keterampilan

d. pendidikan

e. pemDenan Dantuan atau rasi n tas

f. pembinaan lanjut

Menurut Mead Deroasarkan kemampuan seorang individu mengamDil

peranan orang lain dalam melihat dirinya sendiri, Mead mengembangkan apa 

yang aiseout aengan generaiized otner mi merupakan suatu rangkaian sikap 

yang teratur yang dimiliki bersama oleh satu kelompok, dan dianggap oleh
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sebagai suatu konteks Dagi tingkaniakunya sendiri, uari kacamata 

masyarakat, organisasi manusia yang kompleks disebabkan oleh kemampuan 

individu yang teriioat untuk mengambil siKap menyeiurun orang-orang lain 

(James, 1997 : 47). Dengan adanya peranan-peranan pekerja sosial diharapkan 

anaK aapat memngKatkan konsep diri seseorang. Adapun konsep din itu menurut 

George Herbert Mead, Pada dasarnya terdiri dari jawaban individu atas 

pertanyaan "i>iapa aku". Konsep din terdiri dan kesadaran individu mengenai 

keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang

individu

berlangsung. Kesadaran din merupakan nasil dan suatu proses retiektir yang tidak

kelihatan, dan individu itu melihat tindakan-tindakan pribadi atau yang bersifat

potensial oan titik pandang orang lain dengan siapa individu ini bemubungan

Konsep om seseorang dinyatakan melalui sikap dinnya yang merupakan

aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan

untuk berkembang yang paua akmmya menyebabkan ia sadar akan keberadaan

dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu

pembentukan konsep din individu yang bersangkutan.

Perasaan individu oanwa ia tiaak mempunyai Kemampuan yang ia miliki. 

Padahal segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu memandang 

kualitas kemampuan yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatir temadap kualitas 

kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas 

sebagai suatu nal yang sulit untuk diselesaikan, bebaiiknya pandangan positir 

terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan seseorang individu



memancang sel urun tugas sebagai suatu nal yang mudan untuK diseiesaiKan. 

Konsep diri terbentuk dan dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya.

rancangan seorang individu tcrnaoap dirinya sendiri, yang diperoiennya 

dari informasi melalui interaksinya dengan orang-orang lain, yang dikenal dengan

Konsep diri, yang Kiranya axan terdapat dua Konsep din yaitu, Konsep ain positir

dan negatif.

tsna seseorang mengetanui peranan mereKa serta tanggungjawao mereKa

maka organisasi akan berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat narusian menempatKan masyaraKat seoagai KeiompoK organisasi yang

harus dilayani dan dihormati agar pelayanan tersebut memuaskan dan dapat

memecanKan masaian yang ada pada masyarakat.

r-i-------- ------------------------------------------------------__j_i------------------------^------------------1__ u _i _
(Ljrwjpciuudi pwiuiiaii m^aguvu ^uuu ivvaajiuuu, tuguo uun uai _ i--------1..:*.-

^ang uviivuiuui

dengan posisi tertentu dalam kelompok. Sedangkan didalam peranan terdapat

tuntutan, tuntutan peranan aaaian aesaKan sosial yang memaKsa maiviau untuK 

memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya (Jalaluddin, 2005: 122). 

bemngga peKeija sosial ai narusKan untuK menjatanKan Kewajibannya, apatagi 

sebagai pekerja sosial yang bertugas membantu klien dalam mengatasi masalah- 

masaiannya. Aaapun aatam prosesnya terdapat oanyaK cara oaiam menjaianKan 

tugasnya untuk membantu mengatasi masalah klien termasuk mengembalikan 

Konsep diri penyandang cacat tisiK dengan melaKsanaKan Dimbingan-bimDingan 

serta pelatihan untuk penyandang cacat fisik
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2>aian satu kesuutan pekerjaan sosial dalam mempertanankan cm knusus 

relasi profesional adalah pekeija sosial harus memisahkan sikap dan perilaku

prioadinya dengan peniaku yang dinarapkan dan peranan proiesionai dan ada 

perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkannya karena ada kecenderungan 

untuk lemn memperbesar persamaan dan ketemukaan dalam relasi dengan Klien. 

Salah satu masalah adalah jarak peranan yaitu peranan yang secara profesional

tepat namun dianggap saian oien Klien atau pengamat lainnya karena tiaak aoa

dengan peranan itu

Nilai dan gagasan ini adaian beberapa peniaku dapat dipanami sebagai

konflik peranan dan ketidaktentuan peranan. Mudah bagi klien untuk

memanaminya, tidak mencela klien dan muoan untuk mengubannya. beiain itu,

teori peranan diambil dalam perspektif sosial tentang perilaku sehingga

merupakan kaitan yang berguna diantara masaian peniaku aan lingkungan sosial.

(Aditya, 2010).
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ttagan Kerangka remiKiran

Gambar 1

inierajcsi Penyandang Cacat FisikPeranan Pekerja Sosial

i
Peran Aktor dan Target (Biddle dan Thomas)

1 1r
Wujud Perilaku Konsep Diri (George Herbert Mead)

Konsep Oiri penyanaang cacat

1. Diri Dilihat Oleh Diri SendiriBentuk Pelayanan
2. Diri Dilihat dari orang Lain1. Pendamping

i,. mun » uioi

3. Mediator

Kepercayaan Din4. rengnubung

5. Pengajar/Pembimbing

Ibumoer: ^anuo, zuuzj

Konsep din dianggap seoagai kunci yang mengatur aan yang mengaranKan

perilaku manusia, melihat konsep diri sebagai kepemilikan seseorang berdasarkan

realitas din dan idealisme din. Realitas din DerangKat aan pengalaman atau

keputusannya sendiri, sedangkan idealisme diri berangkat dari suatu pemikiran

pnoaai. setiap individu menganggap oanwa seseorang akan mendapat tanggapan 

positif dari individu lain apabila individu tersebut berhasil mencapai patokan

tuDun ideal menurut umumnya masyarakat terseout.

4i



Kegagalan aiau Keoernasilan individu mencapai patoKan ideal yang telan 

ditetapkan masyarakat merupakan keadaan yang sangat mempengaruhi keadaan 

pemnenruKan Citra tisik, paaanai citra tisik merupaKan sumber untuK memnentuK 

konsep diri.

2>enubungan dengan peranan peKei^a sosial dalam pembentuKan 

kepribadian, bahwa penilaian yang positif terhadap keadaan fisik seseorang, baik 

dari diri sendin maupun dan orang lam, sangat membantu perKemoangan Konsep 

diri kearah yang positif. Hal ini disebabkan penilaian positif akan menumbuhkan

rasa puas ternadap Keadaan diri, rasa puas ini merupaKan awai dan siKap posint

terhadap diri sendiri.

reKega sosial merupaKan aKtor yang Derrungsi menciptaKan narapan-

harapan masyarakat agar terwujud dengan tugas - tugas dan peranannya. Tugas

yang diembun oien para peKega sosial sebagai tenaga proressionai tidaK nanya

berupa aplikasi fisik-praktis dan terapi psikologis melainkan juga membenahi cara

DertiKir Kuno Ke cara-cara DertiKir modem, baian satu tugas peKerja sosial sebagai 

pekeija professional adalah mendorong modernisasi klien menuju manusia masa

depan yang modem.

l.o. Batasan rengeman

n

Peranan adalah nenoharanan-nenoharanan kemasyarakatan TsnsiaH tentano 

tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa



M

itu. Perananmengmraukan keknususan orang yang mendukung status 

perseorangan (Abu, Ahmadi 2002 : 116).

aaaian seperangkat narapan-narapan yang diKenaKan paoa 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu yang di tentukan oleh 

norma di dalam masyaraKat (berry, zvuj :

peranan

norma-

nr*
U» A CktljA OVStdl

Mfmnnit All#*n Pinruc Han Annp Minahan Halam (Rnrianwan 1QOS

pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja berurusan dengan interaksi antara

orang-orang dan lingkungan sosial, semngga mereka mampu melaksanakan tugas-

tugas kehidupannya, mengurangi ketegangan, dan mewujudkan aspirasi dan nilai-

nnai mereka.

I/aluui pCuCiiiiuii uil jung uii'uoilouu uCtigon pvriCija SGSiai uuuuuil-i-----------------tuu magu

masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong

oien rasa keoersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela

mengabdi pada pembangunan kesejahteraan sosial di Panti Sosial Bina Daksa

buai perkasa Paiemoang.

^ .■. .v* a cuj iuiuau^ cawai i iditi

PpnvanHano adalah nc**fian nrano vano mpmnnnvai L^lainan flciU
•" W t W y W’ k ••

dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan kegiatan secara selayaknya,” yang terdin dan penyaaang cacat Tisik, 

penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

vano
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a. ranti sosial uina uaksa t*uai rerkasa

l:j-------i_________ i- -j:
UI_____ I— —I-------1- »—I---------  -----------

>>VUUUU IVIIIUU^U J C*» »£jr»—*: -----
1 UIH1 ^VOIUI

uiuuji^IUV1 upuiwuu

kesejahteraan sosial maka dapat dipastikan mereka mempunyai stuktur atau 

seouan sistem yang mempunyai tujuan-tujuan untuK memotivasi dan memDina 

para penyandang cacat, maka panti sosial dan para penyandang cacat sangat 

berkaitan aan saling menyatu daiam Keseimbangan, nai ini tersangKutan dengan

teori fungsionalisme struktural yang menekankan pada keteraturan, dan konsep-

Konsep fungsi, dan Kesimbangan Knususnya daiam sebuan wadan panti sosial

penyandang cacat.

panti bosiai Jtiina uaksa tsudi perkasa Palembang sebagai unit PeiaKsana

Teknis (UPT) Departemen Sosial RI di Daerah yang senantiasa siap melayani

mereka melalui sistem pembinaan dalam panti dengan cara menyantuni dan

membantu mereka agar mereka dapat membuka diri dan memiliki berbagai

Ketererampnan daiam menjalani Kemaupan secara wajar.\

i./» Metode Penelitian

* ^------ S- n--------iu: —
. MinSUIII JL VUWIIIIUU

Penelitian mengenai “Peranan Pekena Sn^ial nalam Meninakatkan

Konsep Diri Penyandang Cacat Fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang' mi menggunakan rancangan penelitian secara Kuantatir untuK
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mengctamn renomena yang terjadi diiapangan. Metode Kuaiitatir ini leDin 

berdasarkan pada teori peranan , dimana dalam penelusurannya peneliti berusaha 

memanami ani dan suatu peristiwa/Kegiatan, Kaitan-Kaitan antar peristiwa, dan 

kaitan-kaitan dengan orang yang bersangkutan pada peristiwa tersebut. Rancangan 

penelitian ini duaKuKan Karena dapat menjeiasKan secara desKnptit Keadaan atau 

fenomena yang ada, sehingga dapat dipahami keadaan yang sebenarnya sedang 

terjadi dengan uKuran Kata-Kata atau Kalimat penjelasan yang didapat dari seiurun 

informan.

penelitian mi merupaKan penelitian yang Dersirat desKnptit yaitu dimana

peneliti mendapatkan hasil yang berbentuk data berupa penjelasan dan interpretasi

yang mendalam dan menyeiurun mengenai interaKsi yang teijadi yang menjadi

suatu pendorong konsep diri penyandang cacat dalam memberdayakan hidupnya

juga untuk mengetanui Kendala-Kendala yang dinadapi peKerja sosiai oaiam

meningkatkan konsep diri penyandang cacat fisik di PSB.D ”Budi Perkasa”

raiemnang.

1.7 .z. iLOKasi reneiitian

LcUas: pcr.cHdar. dilakukan di PSSD ”Dudi Tcrkuoa” rslcssbssg j-ssg

terletak di Jalan Sosial km.5 Nomor 441 RT. 15 RW. 2 Kecamatan Sukarami

Kotamadya FaiemDang.

pCiuiiuuui iGiuui pviiC'uiuu mi bvumuuoairiuu pwi kuuuuiiguii SCuaguij-iiiwuu

berikut:
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i. rami terscDut memniKi jangKauan yang cuKup iuas yaitu mencakup 

seluruh masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

renyanaang cacat tisik oanyaK teraapat aisim aan ragam aan aerajat 

kecacatan yang berbeda-beda satu sama lain

z.

3. melain itu panti ini dipilin seoagai lokasi penelitian Karena panti ini 

merupakan pusat rehabilitasi penyandang cacat yang mempunyai tugas

untuK menmgKatKan Kemampuan para penyandang cacat yaitu Kemampuan 

psikis, mental, dan sosial agar menjadi warga negara yang produktif

1./^* JJata aan sumoer uata

A J /4 « (A M /V y4a «M a1^ A*»
I KUUpUlk UUbU VAV4J* OW4&1A1SV** VftVttA* J U t^UUUlVUi k UUAiilltl pwUVIkVIOU IklvU^VAlUA

“ Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Konsep diri Penyandang Cacat di

Fanti bosiai t5ina Daksa Jtiudi rerkasa raiemoang:

T» t •
a. uaut x ■ huvi

Oaf» nnmpr «Halah Antn ulama vano Hinprnlph cprara lanocuno hailr

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya (Subagyo, 2004 : 87).

vano

bumoer data dalam penelitian mi yaitu para pekeqa sosial dan penyandang 

cacat fisik yang telah mendapatkan pelayanan dari panti.
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d. mta ^ekunaer

j:i---------- n— —~:i— i-
illlVUHU^I ^Ull^

dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Data

r\~
l/um* ovk'iwnuvi uwuiuii IUl!M •> UVI1tviuil WMVUllipwliVUil p inutv

sekunder amagi menjadi dua KeiompoK menurur sumpemya, yaitu :

. j: i ..
i UI lUfvUlVtUI

............J!, j t *...................... * --- ------------ 1 ..LUi^VAllU UI iwuipoi puuviiuaii*% Duta uuCiTiui, jujig tC')

9t n^fa pirctpmal vaitii mpninalran Hata nprnlphan Hari nihalf luar
/ ' ^ i * *

Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka melalui buku, dokumen-

dokumen, arsip pihak terkait, artikeL, koran dan akses internet media terkait

ssemngga dapat menDenkan pemahaman yang berkaitan dengan iokus penelitian.

l. ia. unit Analisis uata

n-:*-------1:~:~
1111 UllUllOiO UUIU II1V1

—„I, ......... .................
upuiiaia ouiuuj i ouiUMii » »» mil». <a1.

J *-**Iiiwuuujuu puiau aui/j vu

penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah individu yaitu pekerja sosial

dan penyandang cacat usik di i'anti bosiai bina Daksa budi berkasa raiemoang, 

karena yang akan dianalisis adalah peranan pekerja sosial dalam meningkatkan 

Konsep diri penyandang cacat nsiK.

+ *r ^ T* .J V f
a./«o. a cucuiuau auiui mau

infnrman »H«lah nrs^no y ana Himnnfaatlrsin «infiilr m^mh^rJ infnrmnci

tentang situasi dan kondisi (Moleong, 2001 : 90). Penentuan informan dilakukan
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secara purposive, yaitu teKniK yang Dertujuan mengambil inrorman aan orang- 

orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti

penentuan inrorman aaiam penelitian ini dilakukan secara purposive 

didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai peranan 

pekerja sosial yang aijaianKan ai Panu sosial tuna uaksa tsudi perkasa 

Palembang. Dengan demikian yang menjadi informan adalah pekerja sosial

beserta penyandang cacat tisik di imgKungan panti sosial Bina L>aksa tsudi

Perkasa sedangkan informan tambahan didapat dari pegawai panti. Informan

tam ban an akan m enam ban dan menguatkan inrormasi yang diperlukan untuk

penelitian ini.

Agar dapat memenum kajian penelitian, maka inrorman yang dipilin

didasarkan atas ciri / kriteria-kriteria yaitu :

1. Penyandang cacat tisik yang menaapat renabintasi (pembinaan di pm*l>

”Budi Perkasa” Palembang).

2. Penyandang cacat tisik aan usia 15 — j:> tanun (sesuai dengan ketentuan 

syarat dari PSBD ” Budi Perkasa” Palembang).

J. Pekerja sosial yang terlibat langsung daiam renabiiitasi penyandang cacat 

fisik di PSBD ” Budi Perkasa” Palembang.

Adapun inrorman yang diteliti sebanyak ia orang, inrorman 

sebanyak 15 orang, 10 informan dari penyandang cacat dan 5 orang dari pekerja

utama



sosial di Kanti sosial bina L>aksa budi rerkasa serta intorman tambanan seoanyaK

3 orang yaitu dari pegawai panti.

l./.o leKniK rengumpuian bata

» u;___________ »-r------ »-•-----M» • f m m auuti <4 iuvuuatatu

Wawancara mendalam adalah nmsw memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan mrorman, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial

(bungin, 2UUi: 1U8).

m. v/udvi rdai

Rphpwna infnrmaci vana dinprnlph dari hacil nhcpn/aci adalah mana

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan

perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi aaaian untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, aan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran

tersebut.

1 VllCliti inClUKUIVUit pCiiguikiauui mengeja; peranan-peranan

pekeija sosial yang diberikan di panti dengan melakukan pencatatan-pencatatan 

yang berlangsung paaa proses sosial yang terjadi diiapangan dalam upaya
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menggali data KuaiJtatit yang diukur secara tidak langsung Derupa sikap, perilaku,

dan aktivitas dan tempat.

c. uoKumentasi

j—
UU UVIUJ/U IVlVttlUUI 1J-1 —

UUIUUI
J — t—•-* ——"•
UV/iVUUiWi ItAiOl

n-i-
lytuu

VWUiUUI

percakapan selama wawancara, catatan-catatan selama observasi, dokumentasi 

roto-roto yang Demunungan dengan penelitian, arsip desa, media koran, artikel, 

jurnal penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan beberapa hasil

karya nmian terkait.

.< « « nn 
A././ AC1UI1A AAAUI

Analicic riata arlalah nmw mencari Han mpnvuciin dcfpmati« rlata

yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan dokumentasi dengan

cara nengorgamsasikan data kedaiam kategori, menjacarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan semngga mudan dipanami oien 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009 : 244). Teknik analisis data pada 

penelitian mi menggunakan analisis deskriptir kuantatir. Analisis data oaiam 

penelitian ini menurut Milles dan Habermas terdapat tiga analisis data, yaitu tahap 

reduksi data, tanap penyajian data, dan tanap kesimpulan, (ttungin, zuui : 2ZV), 

ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. i a&ap Kcauksi uata

______ ________i,-i-1__ 1 i--I___ :i:u
• •tvakia t ul

_______ I---------
*—*V >utt«

i-----------\ 4--------- I..I. k Mki »#•**Wfcl w» aiiwiw

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuat kategorisasi (Sugiyono.

^uuv : i^i). Kaaa tanap ini peneliti aKan memusaiKan pemauan paoa oaia yang

ada d i lapangan yang telah terlebih dahulu terkumpul secara terperinci dan

sistemastis. uaiam nai ini, oata mengenai peran peKe^a sosiai sena aata

penyandang cacat fisik di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.

melanjutnya data terseout diKiasiriKasiKan sesuai dengan tema-tema penelitian,

kemudian peneliti melakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian singkaL

D» latiap renyajian uata

— —»„ , . —^ n-m i ■ ■ — 1— 1 — — — I. — ■ ■ .1 —
(U Uivuii iiiviuituivuii ujiwii iiuumiuji mwtuiUi

n-j- 4-_i_______
w*i>U|> Uli

-------- 1
pUivl

-i------- ---------- i-i—.i--------------

teks naratif terlebih dahulu yang memungkinkan penarikan kesimpulan.

ianap Kesimpulanc.

- j-i-u
1141 UUUlUll

O-J- 4—1----------
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i-.——1 — 1 — —— —* — — — 1 -i"—— 1 — 1 'i— . —.
4V1 Ultllii U441U11I p/VIlWlIttUU l\ll«»l 4 WlitiUli lup

J'“'t*

merupakan tahap kesimpulan dari hasil penelitian. Sambil mengumpulkan data,

penenti meiaKuKan uji Keoenaran temaaap setiap maKna yang muncul aan aata

melalui pengecekan ulang kepada informan terhadap setiap temuan yang didapat 

uniuK memperoleh Kesimpulan tersenut, terieDih aanuiu peneliti mencari pola, 

hubungan dan diskusi terhadap hasil interpretasi pada pihak lain, baik yang ada 

di lapangan imtorman) maupun yang aaa diiuar lapangan uniuK Kemudian 

dipelajari dan disimpulkan.
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