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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam proses penyesuaian diri
siswa-siswi tunadaksa di sekolah umum/reguler dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi keberhasilan siswa-siswi tunadaksa dalam menyesuaikan diri terhadap
lingkungan sekolah mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat tiga subjek yang diambil dalam
penelitian ini yaitu: a) DM, b). MN, c). QK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ketiga subjek mampu menyesuaikan diri dengan baik, subjek memiliki persepsi yang
akurat tentang realita, mampu mengatasi stress dan memiliki citra diri yang positif
yaitu mengetahui kekurangan pada dirinya dan dapat menerimanya dengan baik serta
berusaha untuk hidup optimis. Adapun faktor-faktor pendukung penyesuaian diri
subjek ialah dukungan dari teman-teman sebaya sehingga membuat diri subjek merasa
nyaman didalam pergaulannya. Selain itu, kemauan diri subjek yang ingin bersaing
atau membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu
seperti orang pada umumnya.
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Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Manusia pada umumnya berharap dilahirkan dalam keadaan fisik yang
normal dan sempurna, akan tetapi tidak semua manusia mendapatkan kesempurnaan
yang diinginkan karena adanya keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari seperti
kecacatan atau kelainan pada fisiknya yang disebut tuna daksa. Dalam kamus bahasa
Indonesia tuna daksa merupakan cacat pada anggota tubuhnya (Marhijanto, 2003).
Penyebab terjadinya tuna daksa menurut Riadi dkk. (2008) ada tiga faktor
yaitu faktor karena kelahiran, faktor kecelakaan, faktor virus. Faktor kelahiran
dikarenakan pada proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang ibu
kecil sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen, kekurangan oksigen
menyebabkan terganggunya system metabolisme dalam otak bayi, akibatnya jaringan
syaraf pusat mengalami kerusakan. Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses
kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak
pada bayi. Pemakaian anestasi yang melebihi ketentuan. Ibu yang melahirkan karena
operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi system
persyarafan otak bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya.
Faktor kecelakaan, dimana seseorang mengalami kecelakaan dalam bekerja seperti
cleaning service yang terjatuh saat membersihkan kaca jendela tempat ia bekerja
sehingga ia harus di amputasi. Faktor virus disebabkan tubuh terserang penyakit
seperti polio. Tuna daksa tidak hanya bagi mereka yang kehilangan anggota
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tubuhnya saja tapi kelebihan anggota tubuh dapat juga dikatakan sebagai tuna daksa,
seperti memiliki jari yang lebih dari lima buah, membesarnya kepala (hydrocepalus)
(Somantri, 2010).
Secara umum, aspek perkembangan manusia dapat dibedakan dalam aspek
psikologis dan fisik. Aspek fisik merupakan potensi yang berkembang dan harus
dikembangkan oleh individu. Bagi remaja tuna daksa, potensi itu tidak utuh karena
ada bagian tubuh yang tidak sempurna (Somantri, 2010). Remaja tuna daksa pada
dasarnya sama dengan remaja-remaja normal lainnya. Kesamaan tersebut dapat
dilihat dari psiko-sosial, dari segi aspek psikososial mereka memerlukan rasa aman
dalam bermobilisasi, perlu afiliasi, butuh kasih saying dari orang lain, diterima dan
perlu pendidikan. Kebanyakan orang memandang remaja tunadaksa dan remaja
normal dari sudut kesamaan akan kelebihan-kelebihan dalam diri mereka untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya, ketimbang pandangan yang semata-mata
mengekspos segi kekurangannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang sering
memandang orang lain tentang kelemahannya, sehingga yang muncul adalah
kritikan. Seandainya demikian, kita selalu melihat remaja tunadaksa semata-mata
dari kecacatannya. Pendidikan yang juga merupakan kebutuhan anak tunadaksa perlu
direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada kemampuan masing-masing
anak tunadaksa.
Melalui pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, remaja tunadaksa
diharapkan memiliki masa depan yang tidak selalu bergantung pada orang tua dan
masyarakat Individu yang mengalami tunadaksa dalam menjalani kehidupannya akan
menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin mereka diejek
oleh teman-temannya, sehingga menyulitkan mereka untuk menempatkan diri pada
lingkungan sehingga mempengaruhi penyesuaian dirinya dengan lingkungan sekitar.
Menurut Gerungan (2011), penyesuaian diri dapat berarti mengubah diri sendiri
sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan
keadaan (keinginan) diri. Seseorang yang mengalami tuna daksa akan merasa
kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terutama bagi mereka yang baru mengalami
tuna daksa, karena ia tidak terbiasa dengan kekurangan fisiknya tersebut dan akan
menolak apa yang sudah dialaminya ini berbeda dengan mereka yang mengalami
tuna daksa sejak lahir (Somantri, 2010). Hal ini berkaitan erat dengan perlakuan
masyarakat terhadap penderita tuna daksa
(Somantri, 2010), serta tidak adanya motivasi atau kemampuan untuk menerima
kenyataan yang dialaminya seperti merasa malu atas kelainan atau kehilangan pada
anggota tubuhnya. Berbeda halnya dengan mereka yang telah mengalami kecacatan
fisik sejak lahir, mereka sudah terbiasa dengan kekurangan fisiknya untuk memenuhi
kebutuhan dirinya serta berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Diantara
mereka ada juga yang dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, dimana
mereka menemukan hal yang positif di lingkungannya. Mereka merasa bangga
apabila dapat melakukan sesuatu atau melewati gangguan yang dihadapi. Sehingga
mereka mendapatkan penghargaan dan penerimaan bahkan dapat dijadikan contoh
oleh masyarakat (Somantri, 2010).
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang remaja yang
mengalami tuna daksa membutuhkan penyesuaian diri yang baik agar mampu untuk
membentuk dirinya menjadi manusia yang bermanfaat dalam masyarakat dan
lingkungan sekitar khususnya di lingkungan sekolah , serta tidak lagi bergantung
kepada orang lain karena kecacatan fisiknya tersebut. Hal ini yang menjadi dasar
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dilakukannya penelitian tentang penyesuaian diri siswa tunadaksa di sekolah
umum/reguler.
Fokus Penelitian
Fokus pertanyaan yang ingin di bahas dalam penelitian ini adalah: 1)
bagaimana proses penyesuaian diri siswa-siswi tuna daksa di sekolah
umum/reguler?, 2) mengapa penyesuaian diri siswa-siswi tersebut demikian?
Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses
penyesuaian diri siswa-siswi tunadaksa di sekolah umum/reguler dan faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi keberhasilan siswa-siswi tunadaksa dalam
menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah mereka.
Manfaat Penelitian.
Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
tentang proses dan faktor-faktor penyesuaian diri siswa-siswi tunadaksa untuk
menjadi masukan dalam ilmu pendidikan khususnya tentang anak berkebutuhan
khusus, terutama bagi pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam pendidikan
inklusif dan dapat menambah bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.
Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan
pemahaman tentang penyesuaian diri seorang remaja tuna daksa dalam proses
berinteraksi dalam masyarakat baik masyarakat di lingkungan sekolah maupun
masyarakat dilingkup yang lebih luas serta para pembaca pada umumnya.
Tinjauan Pustaka
Penyesuaian Diri
Pengertian Penyesuaian Diri
Penyesuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah adjustment atau
personal adjustment. Schneiders mengemukakan dua pengertian mengenai
penyesuaian diri, yang pertama yaitu bahwa penyesuaian diri merupakan suatu
proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri
sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang dapat diterima
oleh lingkungannya. Jadi penyesuaian diri adalah reaksi seseorag terhadap
rangsangan-rangsangan dari dalam diri sendiri maupun reaksi seseorang terhadap
situasi yang berasal dari lingkungannya (dalam Gunarsa, 2013).
Kriteria Penyesuaian Diri yang Baik
Menurut Haber dan Runyon (1984) terdapat lima karakteristik penyesuaian
diri yaitu :
1. Persepsi yang akurat tentang realitas
Persepsi yang akurat terhadap realitas pada orang yang dapat menyesuaikan
diri dengan baik adalah orang yang dapat mempersepsikan diri apa adanya sesuai
dengan realitas. Biasanya orang seperti ini memiliki tujuan hidup yang realistis, yaitu
yang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada dalam lingkungan.
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2. Kemampuan mengatasi stres dan kecemasan
Pada dasarnya orang yang mampu menyesuaikan diri adalah orang yang
dapat menentukan tujuan dan secara langsung memberikan manfaat untuk hidupnya
(mengatasi berbagai masalah dan konflik di dalam dirinya).
3. Citra diri positif
Para psikolog memandang berbagai persepsi tentang diri sebagai indikator
kualitas menyesuaikan diri. Bila ia mempersepsikan dirinya (kelebihan dan
kekurangan) sesuai dengan persepsi orang lain terrhadap dirinya, maka ia
mendapatkan apa adanya dengan demikian gambaran dirinya menjadi positif. Orang
seperti ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif.
4. Kemampuan mengekpresikan perasaan
Orang yang sehat secara emosional mampu merasakan dan mempertahankan
hubungan interpersonal. Pengekpresian tersebut dikontrol sepenuhnya oleh individu
tersebut.
5. Hubungan interpersonal yang baik
Manusia merupakan makhluk sosial, setiap individu akan selalu bergantung
pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya secara fisik, sosial dan emosi.
Individu yang mampu menyesuaikan diri adalah individu yang dapat
menghubungkan sesuatu dengan cara yang produktif dan menguntungkan bagi satu
sama lain.
Proses Penyesuaian Diri
Proses dalam penyesuaian diri menurut Sunarto (dalam Ali dan Asrori, 2010)
dapat ditujukan sebagai berikut : a) memiliki dorongan keinginan untuk memperoleh
makna dan eksistensi dalam kehidupannya, b) kemampuan menerima dan menilai
kenyataan lingkungan dari luar dirinya secara objektif sesuai dengan pertimbangan
rasional dan perasaan, c) kemampuan bertindak sesuai dengan potensi kemampuan
yang ada pada dirinya dan kenyataan objektif di luar dirinya, d) kemampuan
bertindak secara dinamis, luwes dan tidak kaku sehingga menimbulkan rasa aman
tidak dihantui oleh kecemasan/ketakutan, e) dapat bertindak sesuai dengan potensipotensi positif yang layak dikembangkan sehingga dapat menerima dan diterima
lingkungan, f) Rasa hormat pada sesama manusia dan mampu bertindak toleran,
selalu menunjukkan perilaku hormat sesuai dengan harkat dan martabat manusia, g)
kesanggupan merespon frustasi, konflik dan stress secara wajar, sehat dan
profesional, h) kesanggupan bertindak secara terbuka dan sanggup menerima kritik
dari tindakannya, i) dapat bertindak sesuai dengan norma yang dianut oleh
lingkungan serta selaras dengan hak dan kewajibannya, dan j) secara positif ditandai
oleh kepercayaan terhadap diri sendiri, orang lain dan tidak pernah merasa tersisih
dan kesepian.
Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Menyesuaikan Diri
Menurut Schneiders (dalam Ali & Asrori, 2010), ada lima faktor yang
mempengaruhi proses penyesuaian diri yaitu :
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Kondisi Fisik
Hereditas dan Konstitusi Fisik
Dalam mengidentifikasi pengaruh hereditas terhadap penyesuaian diri,
digunakan pendekatan fisik karena hereditas dipandang lebih dekat dan tidak
terpisahkan dari mekanisme fisik.
Sistem Utama Tubuh
Termasuk dalam sistem utama tubuh yang berpengaruh terhadap penyesuaian
diri adalah sistem syaraf, kelenjar dan otot. Sistem syaraf yang berkembang dengan
normal dan sehat merupakan syarat bagi fungsi-fungsi psikologis agar dapat
berfungsi secara maksimal yang akhirnya berpengaruh secara baik pada penyesuaian
diri individu.
Kesehatan fisik
Penyesuaian diri akan lebih mudah dilakukan dan dipelihara dalam kondisi
fisik yang sehat daripada yang tidak sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat
menimbulkan penyesuaian diri, percaya diri dan harga diri yang akan menjadi
kondisi yang sangat menguntungkan bagi proses penyesuaian diri.
Kepribadian
Kemauan dan Kemampuan untuk Berubah
Sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri
membutuhkan kecenderungan untuk berubah dalam bentuk kemauan, perilaku dan
sikap. Kemauan dan kemampuan untuk berubah akan berkembang melalui proses
belajar.
Pengaturan Diri
Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan malasuai
dan penyimpangan kepribadian.
Intelegensi
Kemampuan pengaturan diri tergantung pada kualitas dasar yang penting
peranannya dalam penyesuaian diri yaitu kualitas inteligensi. Inteligensi sangat
penting bagi perolehan perkembangan gagasan, prinsip dan tujuan yang memainkan
peranan penting dalam proses penyesuaian diri.
Proses belajar
Belajar
Kemauan belajar merupakan unsur penting dalam penyesuaian diri individu
karena pada umumnya sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi penyesuaian diri
diperoleh dan menyerap ke dalam diri individu melalui proses belajar.
Pengalaman
Ada dua jenis pengalaman yang memiliki nilai terhadap proses penyesuaian
diri yaitu pengalaman yang menyehatkan adalah peristiwa-peristiwa yang dialami
oleh individu sebagai sesuatu yang mengenakkan dan dirasa ingin mengulanginya
kembali. Lalu pengalaman traumatik adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh
individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan bahkan
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menyakitkan sehingga yang mengalami akan kurang percaya diri atau takut ketika
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Pelatihan
Penyesuaian diri sebagai suatu proses yang kompleks yang mencangkup di
dalamnya proses psikologis dan sosiologis maka memerlukan latihan yang sungguhsungguh agar mencapai hasil penyesuaian diri yang baik.
Determinasi Diri
Berkaitan erat dengan penyesuaian diri adalah bahwa sesungguhnya individu
harus dapat menentukan dirinya sendiri untuk melakukan proses penyesuaian diri. Ini
penting karena determinasi diri merupakan faktor yang dapat digunakan untuk
kebaikan atau keburukan (merusak diri sendiri).
Lingkungan
Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting.
Unsur-unsur dalam keluarga seperti interaksi orang tua dengan anak, interaksi antar
anggota keluarga, peran sosial dalam keluarga dan gangguan dalam keluarga akan
berpengaruh terhadap penyesuaian diri individu anggotanya.
Lingkungan Sekolah
Sebagaimana lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga dapat menjadi
kondisi yang memungkinkan berkembang atau terhambatnya proses perkembangan
penyesuaian diri. Umumnya sekolah dipandang sebagai media yang sangat berguna
untuk mempengaruhi kehidupan dan perkembangan intelektual, sosial, nilai-nilai,
sikap dan moral siswa.
Lingkungan Masyarakat
Lingkungan masyarakat juga menjadi faktor yang dapat berpengaruh
terhadap perkembangan penyesuaian diri. Konsistensi nilai-nilai, sikap, aturanaturan, norma, moral dan perilaku masyarakat akan diidentifikasi oleh individu yang
berada dalam masyarakat tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap proses
perkembangan penyesuaian dirinya.
Agama serta budaya
Agama secara konsisten dan terus-menerus mengingatkan manusia tentang
nilai-nilai intrinsik dan kemuliaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan
sekedar nilainilai instrumental sebagaimana yang dihasilkan oleh manusia. Budaya
juga merupakan faktor yang sangat berpoengaruh terhadap kehidupan individu. Hal
ini terlihat dari adanya karakteristik budaya yang diwariskan kepada individu
melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Pengertian Tunadaksa
Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat
gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang
normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga
disebabkan oleh pembawaan sejak lahir (Somantri, 2010). Tunadaksa sering juga
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diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat
kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas
normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.
Klasifikasi Tunadaksa
Menurut Koening (dalam Somantri, 2010), tunadaksa dapat diklasifikasikan
sebagai berikut: a) kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang
merupakan keturunan, meliputi :1) Club-foot (kaki seperti tongkat), 2) Club-hand
(tangan seperti tongkat), 3) Polydctylism (jari yang lebih dari lima pada masingmasing tangan atau kaki), 4) Torticolis (gangguan pada leher sehingga kepala
terkulai ke muka), 5) Syndactylism (jari-jari yang berselaput atau menempel satu
dengan yang lainnya), 6) Cretinism (kerdil atau katai), 7) Mycrocepalus (kepala yang
kecil, tidak normal), 8) Hydrocepalus (kepala yang besar karena adanya cairan), 9)
Herelip (gangguan pada bibir dan mulut), 10) Congenital amputation (bayi yang
dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu), b) Kerusakan pada waktu kelahiran : 1)
Erb’s palys (kerusakan pada syaraf lengan, akibat tertekan atau tertarik waktu,
kelahiran), 2) Fragilitas osium (tulang yang rapuh dan mudah patah), c) Infeksi : 1)
Tuberkolosis tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku), 2)
Osteomyelitis (radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri), 3)
Poliomyelitis (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan), 4)
Tuberkolosis pada lutut atau sendi lain dan d) Kondisi traumatik : 1) Amputasi
(anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan), 2) Kecelakaan akibat luka bakar, 3)
Patah tulang
Penyesuaian Diri Siswa Tunadaksa Usia Remaja
Remaja berasal dari kata latin adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh
menjadi remaja. sebagai masa pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual
yang terjadi pada masa awal remaja, karena adanya peralihan masa kanakkanak
menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan
psikososial. Dimana ciri-ciri yang menonjol pada masa ini terutama terlihat pada
perilaku sosialnya (Dariyo, 2012). Dimasa ini dorongan untuk menemukan identitas
diri sangatlah tinggi. Dimana ciri yang sangat menonjol pada masa ini terlihat pada
prilaku sosialnya, seperti berkelompok, membentuk gang yang seusianya (Ali dan
Asrori). Begitu pula mereka yang mengalami tuna daksa, mereka juga ingin
berkumpul atau bermain dengan kelompoknya seperti remaja lainnya.
Tunadaksa adalah suatu keadaan dimana kurang atau hilangnya anggota
tubuh sebagian atau rusak akibat gangguan pada tulang, otot, dan sendi dalam
fungsinya, kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga
disebabkan oleh bawaan sejak lahir (Somantri, 2010). Manusia sebagai makhluk
sosial dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Manusia mambutuhkan
penyesuaian diri terhadap lingkungannya dimana penyesuaian diri merupakan suatu
proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri
sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang dapat diterima
oleh lingkungannya. Seseorang melakukan penyesuaian diri karena adanya tuntutan
lingkungan disekitarnya yang tidak sama atau berbeda dari keinginan dirinya.
Mereka diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami-istri, orang tua, dan
mencari nafkah, serta mengembangkan sikap-sikap baru sesuai dengan tugas-tugas
barunya (Hurlock, 1992).
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Penyesuaian diri pada remaja tuna daksa sangat berperan dalam proses
menghadapi kebutuhan-kebutuhan perkembangannya dan menghadapi ketegangan,
frustasi atau konflik yang dialaminya. Dengan melakukan penyesuaian maka
keseimbangan antara tuntutan diri individu (self) dengan lingkungan dapat berjalan
dengan baik. Konflik yang dialami biasanya mengenai kepercayaan diri atau harga
diri pada individu rendah, ini disebabkan lingkungan kurang mampu menghargai
atau mengejek penderita sehingga penderita tuna daksa merasa malu dan tak berguna
(Somantri, 2010).
Metode Penelitian
Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian dalam
penelitian kualitatif. Menurut Suryabrata (2012) studi kasus adalah penelitian
mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang
lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut. Tujuan dari studi kasus adalah
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi
lingkungan suatu unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan
terintegrasi mengenai interelasi fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut.
Poerwandari (2011) membedakan beberapa tipe mengenai studi kasus, yaitu:
1. Studi kasus Intrinsik, yaitu penelitian dilakukan karena ketertarikan atau
kepedulian pada suatu kasus khusus. Penelitian dilakukan untuk memahami secara
utuh kasus tersebut tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan teori-teori ataupun
tanpa upaya mengeneralisasikan. 2. Studi kasus Kolektif, yaitu suatu studi kasus
instrumental yang diperluas sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuannya adalah
untuk mempelajari fenomena atau kondisi umum dengan lebih mendalam. 3. Studi
kasus Instrumental, yaitu penelitian pada suatu kasus unik tertentu dilakukan untuk
memahami isu dengan lebih baik, juga untuk mengembangkan dan memperhalus
teori.
Subjek Penelitian
Pada penelitian ini, dipilih 3 subjek sebagai berikut : 1) DM siswa SMA Islam
Jember penyandang cerebral palcy, 2) MN siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember
penyandang congenital amputation, dan QK siswi MAN 1 Jember penyandang
poliomyelitis.
Tahap-tahap Penelitian
Tahap Persiapan
Tahap persiapan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) tahap pemilihan subjek
penelitian, pada tahap ini peneliti mencari subjek yang bersedia diwawancarai.
Dalam mencari subjek penelitian ini, peneliti tetap berpegang pada karakteristik
subjek yang telah ditentukan. Peneliti mencoba mencari informasi mengenai subjek
penelitian dengan bertanya kepada beberapa guru SLB BCD YPAC Jember untuk
membantu mencari subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik subjek,
peneliti memperoleh subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik subjek.
Kemudian, peneliti mencari tahu dan bersama-sama menentukan waktu dan tempat
wawancara, b) Tahap persiapan alat bantu pengumpulan data, setelah menentukan
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waktu dan tempat wawancara, dilakukan persiapan segala yang dibutuhkan untuk
memperlancar proses penelitian. Keperluan yang dibutuhkan antara lain adalah
pedoman wawancara, pedoman observasi serta alat rekam.
Tahap Pelaksanaan
Peneliti keperluan mulai melakukan wawancara pada tempat dan waktu yang
sudah disepakati bersama dengan subjek berdasarkan pedoman wawancara. Selain
merekam semua jawaban dengan alat perekam, peneliti juga mencatat hasil observasi
pada lembar pedoman observasi yang telah disiapkan, lalu peneliti melakukan
analisis data dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan serta saran.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara sebagai
metode utama dan observasi sebagai metode pelengkap. Wawancara dengan
pedoman khusus yaitu dalam proses wawancara ini, peneliti dilengkapi pedoman
wawancara yang sangat umum yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa
menentukan urutan pertanyaan. Wawancara dengan pedoman sangat umum dapat
berbentuk wawancara terfokus, yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan
pada hal-hal tertentu dari kehidupan subjek. Digunkan jenis wawancara dengan
pedoman umum untuk memenuhi keperluan penelitian ini. Peneliti memilih jenis
wawancara ini, karena wawancara ini dapat mengarahkan pembicaraan pada
kehidupan subjek.
Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
sistematik yaitu yang menggunakan pedoman sesuai tujuan. Pedoman ini akan
membatasi pokok masalah yang diamati, yaitu pada prilaku yang relevan dengan
masalah penelitian Observasi sistematik adalah observasi yang menggunakan
pedoman tujuan. Pedoman ini akan membatasi pokok masalah yang diamati, yaitu
pada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan masalah penelitian.
Alat Bantu
Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, digunakan beberapa alat
bantu antara lain adalah: a) pedoman wawancara ini disusun berdasarkan pertanyaan
peneliti mengenai penyesuaian diri siswa remaja dan b) pedoman observasi ini
digunakan untuk melihat perilaku yang muncul dalam diri subjek, bagaimana seting
fisik lingkungan dan aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Hasil observasi ini
digunakan sebagai catatan lapangan bersifat deskriptif, c) alat rekam, alat bantu ini
merupakan alat yang sangat penting dalam proses wawancara. alat rekam ini
digunakan untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek.
Dengan alat bantu ini, peneliti dapat lebih berkonsentrasi pada proses pengambilan
data tanpa terganggu dengan kegiatan lain.
Keakuratan Penelitian
Konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian studi kasus berbeda dengan
konsep validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Studi kasus sebagai salah
satu jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif menggunakan istilah kredibilitas
untuk menggantikan konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan
menyangkut kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada
keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan
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setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Dalam penelitian
kualitatif juga dikenal istilah “triangulasi”. Menurut moleong (2005) triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
diluar data itu untuk keperluan pengecekan terhadap data itu. Data dari berbagai
sumber berbeda dapat digunakan untuk memperkaya penelitian dan dengan
memperoleh data dari sumber berbeda dengan teknik pengumpulan yang berbeda,
kita akan menguatkan derajat manfaat studi pada setting berbeda. Dalam penelitian
ini, digunakan beberapa triangulasi seperti triangulasi data atau sumber yang berasal
dari hasil observasi dan wawancara dari subjek dan significant others. Triangulasi
teori yang berasal dari beberapa sumber teori dan triangulasi metodologis yang
memakai metode observasi dan wawancara.
Teknik Analisa Data
Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan yaitu
mengorganisasikan data dengan tertib, sistematis dan selengkap mungkin. Setelah
peneliti selesai mengorganisasikan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
pengkodean atau koding.
Hasil dan Analisis
Hasil Observasi dan Wawancara
DM siswa SMA Islam Jember penyandang cerebral palcy
DM adalah siswa kelas 2 yang dulunya bersekolah di SMP umum, dia
tampaknya tidak memiliki masalah dalam pergaulan dengan teman sebaya, namun
dalam bidang akademik dia memiliki sedikit kendala terutama dalam hal melakukan
kegiatan yang bersifat motorik, hal ini disebabkan karena kondisi tangan dan kakinya
mengalami kekakuan, dispensasi atau pemakluman yang diberikan oleh guru
kepadanya membuat dia merasa terdiskriminasi. Dari hasil wawancara didapat
beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa dia juga ingin diperlakukan seperti
teman-temannya yang lain. Bahkan dia meyatakan kalau teman-temannya lebih bisa
memberinya kesempatan yang sama dari pada bapak dan ibu gurunya, sehingga
penyesuaian diri yang dia lakukan di lingkungan sekolah lebih mudah ia lakukan di
hadapan teman sebayanya daripada bapak dan ibu gurunya.
MN siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember penyandang congenital amputation
MN adalah siswi kelas 2, dia memiliki karakter yang tegas dan percaya diri,
dari hasil wawancara dengan subjek didapatkan hasil bahwa karakter percaya diri ini
dia dapatkan semenjak dari SMP yang pada waktu itu dia dipercaya sebagai ketua
kelas oleh teman-teman sekelasnya, meskipun dia tidak memiliki satu tangan dan
salah satu kakinya tidak memiliki telapak kaki, dia berusaha menunjukkan
kemampuan dan mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Di usia yang
hampir 18 tahun itu dia juga sempat berfikir bahwa dia juga ingin menjalin hubungan
kasih seperti teman-teman sebaya yang lain, namun perasaan itu ia kompensasi
dengan semangat belajar yang tinggi untuk meraih cita-cita.
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QK siswi MAN 1 Jember penyandang poliomyelitis
QK adalah siswi kelas 1, meskipun jenjang SMP dia tempuh bukan di SMP
umum melainkan di SMPLB dia tetap tidak menunjukkan sikap minder, karakter
kritis serta berani yang dia miliki membuat dia tidak segan untuk memberi saran
kepada sekolah dalam hal pemenuhan aksesibiltas gedung bagi siswa yang berkursi
roda. Sebagai siswi berkursi roda dia aktif dalam kegiatan akademik dan
ektrakurikuler lainnya, sikapnya yang tegar dan pantang menyerah ini membuat
teman sekelasnya, senior, guru dan pihak sekolah merasa yakin untuk
memberikannya kesempatan yang sama dalam segala hal. Semangat dan
kegigihannya dalam menempuh pendidikan di sekolah umum membuatnya merasa
tantangan yang ada adalah sesuatu yang membuatnya lebih dewasa.
Siswi penyandang polio ini tidak merasa kesulitan meskipun harus sering-sering
berpindah kelas dan naik turun dari lantai ke lantai.

Pembahasan
Gambaran Penyesuaian Diri Subjek yang Mengalami Tuna Daksa
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum penyesuaian diri
subjek cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik penyesuaian diri
menurut Haber dan Runyon (1984) seperti subjek dapat menerima keadaan dirinya
yang mengalami kecacatan atau kekurangan pada fisiknya, bersabar akan apa yang
dialaminya dan menganggap apa yang terjadi merupakan cobaan yang mesti subjek
lalui, apa yang subjek alami oleh Haber dan Runyon (1984) disebut Persepsi yang
akurat terhadap realitas di mana orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik
adalah orang yang dapat mempersepsikan diri apa adanya sesuai dengan realitas.
Biasanya orang seperti ini memiliki tujuan hidup yang realistis, yaitu yang sesuai
dengan kemampuan dan kesempatan yang ada dalam lingkungan.
Ketika subjek mengalami perasaan yang membosankan atau stres subjek
mampu mengatasi stresnya dengan cara menghibur diri dengan membaca,
mendengarkan musik atau menonton, sehingga membuat subjek tenang dan
melakukan aktifitasnya tanpa gangguan, menurut Haber dan Runyon (1984) subjek
memiliki kemampuan mengatasi stress dan kecemasan di mana pada dasarnya orang
yang mampu menyesuaikan diri adalah orang yang dapat menentukan tujuan dan
secara langsung memberikan manfaat untuk hidupnya (mengatasi berbagai masalah
dan konflik di dalam dirinya). Subjek tidak menanggapi apa yang teman dan orang
lain pikirkan atau bicarakan tentang keadaan dirinya yang tidak mampu berbuat
sesuatu dikarenakan mengalami cacat fisik, bagi subjek tidaklah terlalu penting
asalkan dirinya dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa dirinya mampu
berbuat sesuatu seperti orang normal pada umumnya itu sudah cukup bagi subjek
bahwa mereka salah menganggap dirinya tidak berguna.
Menurut Haber dan Runyon (1984), subjek memiliki citra diri positif yaitu
Bila ia mempersepsikan dirinya (kelebihan dan kekurangan) sesuai dengan persepsi
orang lain terrhadap dirinya, maka ia mendapatkan apa adanya dengan demikian
gambaran dirinya menjadi positif. Orang seperti ini dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan secara efektif.
Dalam bergaul di lingkunag sekolah, subjek sangat baik dan sopan sehingga
membuat dirinya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Selain itu sikap dan
perilaku teman sebaya yang baik dan perhatian dengan subjek membuat diri subjek
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merasa nyaman sehingga subjek memiliki hubungan interpersonal yang baik, di
mana menurut Haber dan Runyon (1984), manusia merupakan makhluk sosial, setiap
individu akan selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita
secara fisik, sosial dan emosi. Individu yang mampu menyesuaikan diri adalah
individu yang dapat menghubungkan dengan cara yang produktif dan
menguntungkan bagi satu sama lain.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri Subjek.
Secara umum subjek memiliki penyesuaian diri yang baik, ini dikarenakan
adanya pengaruh atau faktor positif yang diperoleh subjek dari teman-temannya
berupa perhatian, kasih sayang, menghibur dan membantu subjek dalam
memecahkan masalah, perilaku yang menyenangkan dari teman-teman subjek dan
perilaku yang menyenangkan dari diri subjek itu sendiri sehingga membuat diri
subjek merasa nyaman. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan pendapat dari
Schneiders (dalam Ali & Asrori) yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan
(keluarga, sekolah dan masyarakat) sangat penting dalam penyesuaian diri seseorang,
karena lingkungan tersebut mengajarkan seseorang tentang berprilaku bermoral dan
berinteraksi. Selain faktor eksternal, faktor internal ikut membantu subjek dalam
melakukan penyesuaian diri seperti kemauan subjek untuk berusaha menunjukkan
bahwa dirinya dapat melakukan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya yaitu
dengan cara melakukan aktivitas tanpa kendala seperti orang pada umumnya, ini
sesuai dengan pendapat Schneiders (dalam Ali & Asrori) yang menyatakan bahwa
faktor kepribadian seperti kemauan dan kemampuan untuk berubah dalam bentuk
perilaku dan sikap. Oleh sebab itu, semakin kaku dan tidak ada kemauan serta
kemampuan untuk merespon lingkungan, semakin besar untuk mengalami kesulitan
dalam penyesuaian diri. Kemauan dan kemampuan untuk berubah akan berkembang
melalui proses belajar, selain itu pengalaman menyenangkan yang diperoleh subjek
seperti mendapatkan juara kelas, menjadi anggota panitia dan anggota remaja
membuat diri subjek bangga akan semuanya itu, prilaku yang didapatkan subjek
menurut Schneiders (dalam Ali & Asrori) yang mengatakan bahwa faktor proses
belajar seperti belajar dan pengalaman membantu
mengembangkan sikap
penyesuaian diri seseorang karena kemauan belajar merupakan unsur penting dalam
penyesuaian diri individu karena pada umumnya sifat-sifat kepribadian yang
diperlukan bagi penyesuaian diri diperoleh dan menyerap ke dalam diri individu
melalui proses belajar, oleh karena itu kemauan belajar menjadi sangat penting
karena proses belajar akan terjadi dan berlangsung dengan baik dan berkelanjutan
saat individu yang bersangkutan memiliki kemauan yang kuat, dan pengalaman yang
menyehatkan atau menyenangkan yang dialami oleh subjek sebagai sesuatu yang
menyenangkan dan dirasa ingin mengulanginya kembali. Meski keadaan fisik subjek
yang terbatas tidak membuat subjek rendah diri atau malu, subjek masih dapat
beraktifitas sehari-hari seperti bersekolah, bermain dan kegiatan lainnya. Terbatasnya
fisik subjek tersebut turut membantu proses penyesuaian dirinya karena subjek
merasakan tidak adanya kekurangn dalam beraktifitas. Hal ini senada dengan Smith
(2014:188) yang menyatakan bahwa lingkungan yang paling kondusif guna
pembelajaran siswa-siswi berkelainan fisik adalah kelas regular, dalam rangka
mempelajarai dengan baik cara hidup di suatu lingkungan komunitas yang berbeda
sebagai orang dewasa, anak-anak dan remaja dibutuhkan suatu kelas yang tepat bagi
kebutuhan pendidikan, sosial dan fisik mereka.
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Penutup
Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ke-tiga
subjek mampu menyesuaikan diri dengan baik dimana subjek memiliki persepsi yang
akurat tentang realita, mampu mengatasi stress dan memiliki citra diri yang positif
yaitu mengetahui kekurangan pada dirinya (fisik) dan dapat menerimanya dengan
baik serta berusaha untuk hidup optimis. Faktor-faktor atau penyebab yang
mendukung penyesuaian diri subjek baik ialah dukungan dari teman-temannya di
sekolah dimana subjek mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup baik
berupa sikap teman yang selalu membantu permasalahan subjek dan selalu
menemaninya sehingga membuat diri subjek merasa nyaman didalam pergaulannya.
Selain itu, kemauan diri subjek yang ingin bersaing atau membuktikan kepada semua
orang bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya.
Saran
Bagi siswa tunadaksa diharapkan untuk lebih percaya diri dan terbuka,
meningkatkan dan memperluas lingkungan pergaulan, menambah wawasan dan
mencoba mengatasi setiap kesulitan dengan bersikap positif. Bagi teman sebaya
atau siswa reguler yang memiliki teman tunadaksa agar memperlakukan dan
menyikapi siswa tunadaksa sama seperti teman yang lainnya dan selalu memberikan
dukungan untuk kemajuan temannya yang tuna daksa. Bagi sekolah
hendaknya mengakomodir segala kebutuhan siswa-siswinya dan
memperlakukan semuanya dengan sama tanpa ada sikap diskriminasi. Bagi peneliti
yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama hendaknya lebih
memperbanyak subjek dan varian jenis ketunaan yang diamai oleh subjek, sehingga
dapat menganalisis lebih mendalam penyesuaian diri pada siswa dari berbagai
ketunaan.
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