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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama dua puluh tujuh tahun, Nelson Mandela, seorang pejuang asal 

Afrika Selatan, dipenjara karena memperjuangkan hak-hak asasi negara Afrika 

Selatan. Dengan kegigihannya ia memperjuangkan agar orang kulit putih dan kulit 

hitam diberi kesamaan hak. Selama itu pula kerugian moril dan materiil bahkan 

jiwa tak terhitung banyaknya telah diderita oleh warga kulit hitam.  

Pada tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Namun 

sama sekali tidak ada aksi balas dendam. Padahal pengikutnya adalah kelompok 

masyarakat di Afrika Selatan. Dia justru menyerukan perjuangan damai 

(rekonsiliasi damai) melawan politik rasial tersebut. Tidak ada pula usaha-usaha 

provokasi terhadap para pengikutnya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, 

setelah 3 tahun dibebaskan, Nelson Mandela secara bulat terpilih sebagai orang 

kulit hitam pertama yang menjadi presiden Afrika Selatan dalam suatu pemilihan 
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yang demokratis. Selain itu, ia juga menerima nobel penghargaan, karena 

perjuangannya menghapuskan praktek politik apartheid (politik yang memisahkan 

kulit putih dan kulit hitam di berbagai bidang lapangan kerja, penguasaan lahan 

pertanian, bahkan dalam bidang layangan publik) di Afrika Selatan. 

Di Indonesia, kita mengenal Raden Adjeng Kartini, seorang pejuang 

wanita di akhir abad 19. R.A. Kartini adalah salah satu dari wanita Indonesia yang 

terpaksa menerima tradisi pingitan, budaya yang tidak memberikan kesempatan 

memperoleh pendidikan dan perlakuan yang setara dengan laki-laki. 

Kegigihannya memperjuangkan hak-hak kaum wanita terlihat dari usahanya 

mendirikan sekolah gratis khusus wanita di Jepara, kota kelahirannya, dan di 

Rembang, kota tempat tinggalnya setelah ia menikah. 

Gaung perjuangannya lebih terasa sepeninggalnya, diantaranya dengan 

kumpulan surat-surat Kartini yang dikumpulkan dalam sebuah buku berjudul 

Door Duistermis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang), yang diterbitkan tahun 

1911. Buku tersebut memuat 87 buah surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya. 

Pemikiran progresif Kartini yang tertuang dalam kumpulan suratnya 

menggambarkan kebebasan berpikir Kartini yang tidak terkungkung oleh keadaan 

pada masa itu. 

Masih banyak lagi perjuangan-perjuangan melawan praktek 

diskriminasi, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Berbagai perjuangan 

dilakukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Namun demikian, 

dengan atau tanpa kita sadari praktek-praktek semacam itu masih saja terjadi di 

era modernisasi dan kebebasan ini. Walaupun dalam lingkup kecil, tetapi jika 
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tidak segera diatasi, maka akan semakin merajalela dan sulit untuk dihapuskan. 

Ada sebagian masyarakat kita yang tidak mempunyai kesempurnaan fisik dan 

mental yang disebut penyandang cacat. Keberadaan merekalah yang sampai saat 

ini terasa masih terpinggirkan dan cenderung dianggap sebagai beban. 

Penyandang cacat cenderung dibelaskasihani daripada diberikan kesempatan 

untuk dapat mandiri. Kebanyakan masyarakat menganggap mereka yang 

mengalami kecacatan adalah golongan yang lemah sehingga tidak dapat hidup 

mandiri dan selalu bergantung pada belas kasihan orang lain. 

Pengertian cacat menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja pada pasal 1 ayat 7 adalah sebagai berikut : 

“Cacat adalah keadaan hilangnya atau berkurangnya fungsi anggota 

badan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau 

berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.”  

Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, definisi cacat adalah : 

”Kekurangan yang ada pada orang yang menyebabkan orang menjadi 

tidak sempurna.” (1994 : 240) 

Adapun yang dimaksud penyandang cacat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat adalah sebagai berikut : 

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan / atau mental yang dapat mengganggu / merupakan rintangan dan 
hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang 
terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, 
penyandang cacat fisik dan mental.” 
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Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat memiliki 

kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. 

Mereka memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dalam mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan 

bahwa : 

”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.” 

Kemudian dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang 

penyandang cacat, pada pasal 11 juga disebutkan dengan jelas : 

“Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.” 

Dalam pasal 5 UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat juga 

ditegaskan : 

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan.” 

Pasal-pasal tersebut jelas merupakan jaminan hukum bagi para 

penyandang cacat terhadap segala bentuk praktek diskriminasi. Pada intinya 

adalah penyandang cacat mempunyai harkat, martabat dan derajat yang sama 

dengan manusia pada ummnya. 

Berdasarkan perkiraan Badan Kesehatan Dunia , WHO, jumlah 

penyandang cacat di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, berkisar 

antara 7 – 10 % dari total populasi. Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk 
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yang mencapai 22 juta jiwa, dipekirakan jumlah penyandang cacat bisa mencapai 

2,2 juta jiwa1. Angka ini diperkirakan akan meningkat tajam seiring dengan 

banyak terjadinya bencana alam, masih tingginya angka kemiskinan, gizi buruk, 

munculnya berbagai konflik horizontal, serta kecelakaan lalu lintas dan tragedi 

bom. Dengan kondisi ini perlu diupayakan secara konsisten dan 

berkesinambungan menyangkut peningkatan kesejahteraan sosial bagi para 

penyandang cacat. 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dapat 

dilakukan dengan memberdayakan mereka dengan cara menggali potensi yang 

dimilikinya serta mengembangkan potensi tersebut sehingga mereka menjadi 

sumber daya manusia yang produktif tanpa bergantung pada belas kasihan orang 

lain. Hal ini perlu peran serta lembaga khusus dalam menangani berbagai 

permasalahan penyandang cacat. 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) merupakan salah satu 

lembaga sosial yang khusus menampung anak cacat. Tak hanya di Surakarta, 

yayasan ini telah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, 

Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Aceh, Denpasar, dan beberapa kota 

besar lainnya. Di Surakarta sendiri YPAC telah berdiri sejak tahun 1953 dan telah 

berhasil membuktikan eksistensinya sebagai lembaga yang benar-benar 

mengabdikan diri bagi kesejahteraan anak-anak penyandang cacat, baik di tingkat 

lokal, regional, maupun internasional. 

Adapun tujuan utama didirikannya YPAC adalah sebagai berikut : 

                                                
1 www.kotabogor.go.id. Diakses pada tangal 15 Januari 2008 pukul 08.00 WIB 
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1. Membina kesejahteraan dalam arti kata seluas-luasnya bagi anak 

cacat 

2. Membantu pemerintah dalam usaha ke arah tercapainya 

masyarakat sejahtera pada umumnya dan kesejahteraan anak cacat 

pada khususnya, minimal agar mampu mengatasi hambatan-

hambatan yang ada karena kecacatannya, terutama hal itu 

diharapkan bisa lebih menumbuhkan rasa percaya diri untuk hidup 

bermasyarakat. 

Sebagai salah satu pusat rehabilitasi pelayanan bagi anak-anak 

penyandang cacat, maka jenis pelayanan rehabilitasi di YPAC cabang Surakarta 

antara lain : 

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

2. Pelayanan Rehabilitasi Pendidikan 

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

4. Pelayanan Rehabilitasi Prevokasional 

Keempat jenis pelayanan rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui tiga 

pendekatan yaitu Rehabilitasi Institusional, Rehabilitasi Bersumberdaya 

Masyarakat dan Rehabilitasi Dalam Keluarga. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih kajian mengenai program 

pelayanan Rehabilitasi Dalam Keluarga. Pemilihan obyek ini didasarkan pada 

begitu penting dan utamanya peran keluarga dalam menunjang keberhasilan 

penyandang cacat. Walaupun institusi dan masyarakat merupakan faktor yang 

tidak kalah penting, namun yang utama adalah tetap keluarga. Keluarga 
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merupakan lingkungan sosial pertama dari anak, begitu pula berfungsi sebagai 

sumber informasi, sumber rasa aman dan sumber pemupukan kebiasaan, disiplin 

serta moral. Melalui orang tua dan anggota keluarga lain diharapkan adanya 

usaha-usaha nyata dalam menangani anak cacat agar mereka berhasil mengatasi 

keterbatasan fisik, mental, sosial dan emosionalnya serta dapat tumbuh kembang 

merealisasikan kemampuan yang masih ada semaksimal mungkin. Peningkatan 

kesadaran dan peran aktif keluarga dalam membina anak cacat adalah sangat vital 

dalam mempercepat proses kemandirian dan pengembangan kualitas generasi 

penerus. 

Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) merupakan salah satu program 

promotif yang dirancang oleh YPAC cabang Surakarta guna mencapai 

keberhasilan pembinaan terhadap anak penyandang cacat di lingkup keluarga. 

Tujuan utama diadakannya program ini adalah : 

1. YPAC berhasil membina anak penyandang cacat untuk tampil sebagai 

sosok diri yang berprestasi, produktif dan mandiri melalui pendekatan 

RDK. 

2. Program RDK berhasil dilaksanakan oleh YPAC tingkat daerah. 

Keluarga merupakan basis terpenting dalam pembinaan kesejahteraan 

anak. Dengan demikian pengembangan program rehabilitasi keluarga merupakan 

dasar keberhasilan tercapainya kemandirian dan equalisasi anak penyandang 

cacat. Dengan demikian Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) dapat diartikan 

sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga, dalam hal ini orang tua, dan 

lingkungannya dalam penanggulangan masalah kecacatan. 
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Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) oleh YPAC 

diterapkan dalam dua strategi, yaitu : 

1. Strategi “penempelan”, adalah strategi di mana kegiatan RDK menempel 

dengan kegiatan yang telah berjalan dalam masyarakat. Contohnya PKK. 

PKK memiliki visi dan misi yang bertujuan sama dengan YPAC, yaitu 

KELUARGA SEJAHTERA dengan sarana pemberdayaan masyarakat 

sehingga program RDK dapat diikut sertakan dalam kegiatan PKK 

tersebut. Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan sukses 

pada pilot proyek YPAC di Desa Cempaka Putih, Ciputat, Kabupaten 

Tangerang, Banten, dan ditetapkan sebagai program unggulan PKK 

setempat. 

2. Strategi yang berorientasi pada “parent education” dalam institusi. 

Sasarannya adalah langsung kepada keluarga atau orang tua, dalam 

pembinaan anak cacat, khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya.   

Dalam penelitian ini, ditentukan program RDK dengan strategi “parent 

education” dengan obyek penelitian para orang tua / wali dari anak-anak 

penyandang cacat di wilayah Surakarta dan sekitarnya, mengingat keterbatasan 

dana dan waktu. 

Program RDK yang diselenggarakan oleh YPAC cabang Surakarta ini 

merupakan program penyuluhan dengan mengedepankan pelatihan-pelatihan 

terutama untuk orang tua / keluarga dari anak penyandang cacat, sehingga mampu 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta kualitas orang tua dalam 

pembinaan anak cacat. Tujuan utama dari diadakannya program ini adalah 
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pemberdayaan keluarga dalam bidang rehabilitasi anak penyandang cacat, yang 

terdiri atas : 

1. Keluarga mampu mendeteksi, merujuk dan mem-follow up pelayanan di 

rumah 

 

2. Keluarga mampu memberikan peran & fungsi 5 S 

a. Suasana yang kondusif bagi anak penyandang cacat di rumah 

b. Sikap yang benar-benar wajar sebagai anggota keluarga 

c. Sentuhan yang penuh kasih sayang dan tidak membeda-bedakan  

d. Stimuli kemampuan dan potensi anak penyandang cacat dalam 

mencapai kemandirian yang optimal 

e. Sumberdaya Manusia yang memahami kebutuhan anak 

penyandang cacat 

Dalam program penyuluhan semacam ini, komunikasi persuasif 

dianggap penting untuk dipakai karena ditinjau dari segi penyampai pernyatan, 

komunikasi sebagai landasan dalam memberikan pembinaan, karena pembinaan 

tidak dilakukan secara koersif (paksaan), melainkan dengan cara bujukan 

(persuasif), untuk mempengaruhi sikap, pendapat, perilaku masyarakat agar 

mampu melakukan pembinaan terhadap anak cacat di rumah, tanpa harus selalu 

mengandalkan peran instansi. Dengan demikian, komunikasi persuasif dipandang 

lebih menguntungkan untuk dipakai dalam pelaksanaan program RDK yang 

diselengarakan oleh YPAC cabang Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu : 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi persuasif 

dalam program Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) dengan sikap membina 

anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta ? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan 

sikap membina anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara efektivitas komunikasi 

persuasif dalam program Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) dengan sikap 

membina anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta. 

2.   Untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara status sosial ekonomi dengan 

sikap membina anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta. 

 

D. Kerangka Pemikiran dan Teori 

1. Kerangka Pemikiran 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung secara lisan maupun melalui media. Dari definisi ini dapat 

disimpulkan bahwa tujuan komunikasi adalah memberi tahu atau mengubah sikap 
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(attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior). Komunikasi memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia, dari lahir hingga mati. Faktanya 

hampir 90% kegiatan manusia dilakukan dengan berkomunikasi.2 

Aristoteles menyebut komunikasi sebagai proses yang bukan sekedar 

upaya penyampaian informasi atau pesan, melainkan sekaligus terkandung 

maksud untuk mempengaruhi orang lain melalui bujukan (persuasif). Sejalan 

dengan pengertian tersebut, program Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) yang 

diselenggarakan oleh YPAC Surakarta menggunakan strategi komunikasi 

persuasif di dalam pelaksanaannya. 

Program RDK sendiri merupakan progran penyuluhan dan pelatihan 

bagi para orang tua murid YPAC Surakarta. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kualitas dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pembinaan 

bagi anak-anak penyandang cacat. Penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat 

strategis dalam proses pembinaan keluarga. Penyuluhan ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang positif kepada seluruh 

elemen keluarga, khususnya orang tua, dalam menciptakan kondisi yang 

mendukung bagi perkembangan anak. Penyuluhan harus benar-benar mengena 

kepada sasaran. Untuk itu perlu dikembangkan suatu strategi komunikasi yang 

efektif untuk mempengaruhi dan mengubah sikap komunikan, yaitu komunikasi 

persuasif. 

Adapun faktor-faktor yang menentukan efektivitas komunikasi 

persuasif yaitu : 

                                                
2  Astrid. S., Komunikasi dalam Teori dan Praktek, Bina Cipta, bandung, 1974, hal. 2 
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a. Karakteristik Sumber 

Ada tiga karakteristik sumber atau komunikator  yang mempengaruhi yaitu 

kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. 

b. Karakteristik Pesan 

Pesan yang disampaikan jika itu sesuai dengan pandangan atau nilai-nilai 

dari audiens akan cenderung lebih diterima 

c. Karakteristik Audiens (komunikan) 

Harga diri dan intelegensi berhubungan dengan perubahan sikap. Orang 

dengan harga diri tinggi pada umumnya sulit untuk dipersuasi. Sementara 

orang yang intelegensinya tinggi lebih baik dalam memahami pesan yang 

kompleks. 

Selain itu sikap orang tua dalam membina anak penyandang cacat juga 

dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua. Tingkat pendidikan orang tua 

mempengaruhi penerimaan dan pemahaman pesan yang disampaikan oleh 

komunikator. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakn mudah 

menangkap dan memahami pesan yang disampaikan. Kemudian tingkat 

pendapatan orang tua juga mempengaruhi proses pembinaan terhadap anak cacat. 

Dalam pembinaan ini meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah bagaimana 

kemampuan orang tua dalam memfasilitasi sarana dan prasarana bagi anak 

penyandang cacat untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Semakin besar 

pendapatan seseorang, akan semakin lengkap fasilitas yang disediakan bagi anak 

penyandang cacat dalam upaya pengembangan potensi diri.  
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Secara garis besar pola pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan dalam bagan hubungan antar variabel sebagai berikut : 

          Variabel independen 1 (x1) 

 

                                                                Variabel Dependen (y) 

 

           Variabel Independen 2 (x2) 

 

 

Bagan 1. Hubungan Antar Variabel 

 

2. Teori 

a. Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal 

dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti 

sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna.3 

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi itu minimal 

harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan 

minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yaitu agar orang 

lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia 

menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau 

kegiatan, dan lain-lain. 

                                                
3 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2002, hal. 9 

Efektivitas komunikasi 
persuasif dalam program 

Rehabilitasi Dalam Keluarga 
(RDK) 

Sikap membina 
anak cacat  

 
 

Status Sosial 
Ekonomi 
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Komunikasi pada hakekatnya bertujuan untuk menyamakan persepsi 

antara individu yang satu dengan yang lain, meskipun pada kenyataannya 

persepsi antara individu satu dengan yang lain tidak akan sama persis, 

tergantung dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing individu. Seperti 

diungkapkan Wilbur Schramm dalam bukunya ”The Process & Effects of Mass 

Communication” mengemukakan bahwa bila kita mengadakan komunikasi 

berarti kita berusaha untuk mengadakan ”commones” (persamaan) dengan 

orang lain. Dengan adanya ”kesamaan” pemahaman antara individu satu 

dengan lainnya akan membentuk suatu pola pemikiran yang hampir sama pula. 

Ada berbagai macam definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para 

ahli. Colin Cherry dalam “On the Communication” mendefinisikan komunikasi 

sebagai berikut : 

“Komunikasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak peserta saling 
menggunakan informasi dengan tujuan untuk mencapai pengertian 
yang sama (pengertian bersama) yang lebih baik mengenai masalah 
yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Komunikasi bukan 
merupakan jawabannya sendiri, tetapi pada hakekatnya merupakan 
kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerusan rangsangan dan 
pembangkitan balasannya. “4 
 

Carl I. Hovland dalam bukunya berjudul “Social Communication 

Proceedings of the American Philosophical Society” mengemukakan : 

“Communication is the process by which an individual (the 
communicator) transmits stimuli (usually verbal symbol) to modify the 
behavior of other individuals. Komunikasi adalah suatu proses dengan 
mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimuli (biasanya terdiri 
dari lambang kata-kata) untuk membentuk tingkah laku orang lain.”5 
 

                                                
4 Dra. Sofiah, Pengantar Ilmu komunikasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik          

Indonesia, Universitas Sebelas Maret, 1990, hal. 3 
5 Ibid, hal. 3 
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Menurut Everest M. Rogers seperti dikutip oleh Nurudin dalam 

“Sistem Komunikasi Indonesia” : 

“Komunikasi adalah proses hal mana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah perilaku.”6 

Dari beberapa definisi mengenai komunikasi, maka dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian suatu pesan, dapat berupa 

ide, gagasan, lambang, oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku. Secara lebih kompleks, Harold. D. Lasswell 

menjelaskan komunikasi adalah menjawab rumusan “Who says what in which 

channel to whom with what effect”. Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan 

bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban atas rumusan yang 

diajukan, yaitu : 

1. Komunikator (communicator, source,sender) 
2. Pesan  (message) 
3. Media  (channel, media) 
4. Komunikan (communicant, comunicatees, receiver, recipient) 
5. Efek  (effect, impact, influence)7 
 
Jadi berdasarkan definisi tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media, serta 

menimbulkan efek tertentu. 

Berdasarkan sifatnya, komunikasi dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Komunikasi tatap muka (face-to face communication) 
komunikasi ini dipergunakan jika kita mengharapkan efek 
perubahan tingkah laku (behavior change) dari komunikan. 
Dikatakan komunikasi tatap muka karena ketika komunikasi 
berlangsung, komunikator  dan komunikan saling berhadapan 

                                                
6 Nurudin, sisitem Komunikasi Indonesia, PT. RajaGrafindo mPersada, Jakarta, 2005, hal. 26 
7 Onong Uchjana Effendy, Televisi Siaran, Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, bandung, 1993, 

Hal. 3 
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sambil saling melihat. Dalam situasi komunikasi seperti ini 
komunikator dapat melihat dan mengkaji diri si komunikan secara 
langsung, sehingga komunikasi ini sering disebut komunikasi 
langsung (direct communication). Komunikator dapat mengetahui 
efek komunikasinya pada saat itu juga. Arus balik atau umpan 
balik (feedback) terjadi secara langsung.  

2. Komunikasi bermedia (mediated communication) 
Pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi informatif 
karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku. 
Komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan 
saluran / sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan 
yang jauh tempatnya, dan/atau banyak jumlahnya. Komunikasi 
bermedia disebut juga komunikasi tak langsung (indirect 
communication), dan arus balik tidak terjadi pada saat komunikasi 
dilancarkan.  
 

b. Komunikasi Persuasif 

Istilah persuasif (persuasion) bersumber pada perkataan latin 

persuasion. Kata kerjanya adalah persuadere yang berarti membujuk, 

mengajak, atau merayu. Para ahli komunikasi sering menekankan bahwa 

persuasi adalah kegiatan psikologi. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan 

istilah persuasi dengan koersi (coersion). Tujuan persuasi dan koersi adalah 

sama, yaitu mengubah sikap, pendapat / perilaku, tetapi persuasi dilakukan 

dengan halus yang mengandung sifat-sifat manusiawi. Sedangkan koersi 

mengandung sanksi atau ancaman.8 

Dilihat dari sejarahnya, istilah persuasi dikenal pada zaman Yunani 

kuno atau sebelumnya, serta mulai dipraktekkan orang. Studi tentang persuasi 

oleh orang banyak dikenal sebagai retorika, di mana retorika disebut juga The 

Art of Persuasion. Dalam prosesnya, bidang ilmu persuasif mengalami 

kemunduran dan kemudian tumbuh kembali. Persuasif disusun pada awal 

                                                
8 Ibid, hal. 21 
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zaman Romawi, dicemoohkan pada masa kejatuhan Romawi, dan nyaris 

dimusnahkan pada abad pertengahan. 

Menurut Ernest G. & Nancy C. Borman, persuasif atau bujukan dapat 

diartikan sebagai berikut : 

1. Persuasif merupakan komunikasi untuk mempengaruhi pilihan seseorang 
2. Persuasif adalah komunikasi yang dimaksudkan untuk mendapat respon 

dari penerima, untuk mengubah sikap atau keyakinan pendengar, di mana 
sumber pesan, serta orang yang memberikan tanggapan ataupun pidato 
yang bersifat persuasif mempunyai tujuan khusus dan menampilkan pesan 
yang bersifat membujuk untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Persuasif tidak sama dengan paksaan, di mana paksaan akan melenyapkan 
pilihan sedangkan bujukan akan mempengaruhi pilihan.9 

 

Persuasif merupakan salah satu metode komunikasi sosial dan dalam 

penerapannya menggunakan teknik atau cara tertentu sehingga dapat 

menyebabkan orang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan 

suka rela dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Kesediaan itu timbul dari 

dalam dirinya, sebagai akibat terdapatnya dorongan atau rangsangan tertentu 

yang menyenangkannya. 

Carl I. Hovland dalam bukunya “Communication & Persuasion 

Psychological Studies of Opinion Change” mengemukakan sebagai berikut : 

“A major effect of persusive communication lies in stimulating the 
individual to think both of his initial opinion and of the new opinion 
recommended in the communication. Efek utama dari komunikasi 
persuasi adalah menstimulasikan si individu untuk berpikir sekaligus 
mengenai dua hal, yaitu pendapat asalnya dan pendapat baru yang 
direkomendasikan melalui komunikasi yang berkenaan.”10 

                                                
9 Ernest & Nancy G. Borman, Retorika : Suatu Pendekatan Terpadu, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 

210 
10 Drs. R.A. Santoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi & Disiplin dalam 

Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, bandung, 1988, hal. 247 
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Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa komunikasi persuasif 

pada dasarnya adalah suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk 

mengubah pendapat. Komunikan dihadapkan kepada pendapatnya sendiri 

untuk kemudian direkomendasikan atau disarankan kepada pendapat yang 

baru. Di sinilah berlaku adanya perubahan yang dimaksudkan. 

Dalam komunikasi persuasif, kata-kata lisan atau tulisan bukan 

merupakan satu-satunya penentu untuk dapat membentuk atau mengubah 

sikap (attitude) dan perilaku (behavior), melainkan terdapat komunikasi non-

verbal yang juga mempunyai peranan penting. Komunikasi non-verbal, 

termasuk di dalamnya juga vokalosasi non-linguistik, adalah isyarat 

(gestures), gaya (postures), kontak mata, ekspresi muka dan penggunaan 

ruang (space). Seperti yang dikemukakan oleh William J. Mc Guire dalam 

tulisannya berjudul “Persuasion, Resistance and Attitude Change” : 

“Persuasi atau mengubah sikap dan tingkah laku manusia melalui kata-

kata lisan atau tulisan, melandasi satu di antara banyak penggunaan 

komunikasi yang menarik.”11 

Jika ditinjau dari segi komunikator, komunikasi persuasif jauh lebih 

sulit daripada komunikasi informatif. Komunikasi persuasif menimbulkan 

dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi informatif. 

Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya komunikasi persuasif adalah 

sebagai berikut : 

 

                                                
11 Ibid, hal. 249 
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1. Dampak kognitif 
Dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan ia menjadi tahu 
atau meningkatkan intelektualitasnya. Di sini pesan yang disampaikan 
komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. Dengan kata lain, 
tujuan komunikator hanya berkisar pada upaya mengubah pikiran 
komunikan. 

2. Dampak afektif 
Dampak ini lebih tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Di sini tujuan 
komunikator bukan hanya agar komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya, 
menimbulkan perasaan tertentu, misalnya rasa iba, senang, sedih, dan 
sebagainya. 

3. Dampak behavioral 
Dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, 
atau kegiatan.12 

 

Dalam pelaksanaan komunikasi persuasif, terdapat beberapa teknik 

yang dapat digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan suatu pesan. 

Onong Uchjana Effendy menyebutkan lima teknik komunikasi persuasif, yaitu 

: 

1. Teknik Asosiasi 
Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara 
menumpangkan pada suatu obyek atau peristiwa yang sedang menarik 
perhatian khalayak. Teknik ini banyak dilakukan bukan saja oleh kaum 
politisi tetapi juga oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia 
bisnis. 

2.  Teknik Integrasi 
teknik integrasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan diri 
dengan komunikan, dalam arti kata menyatukan diri secara komunikatif. 
Ini berarti melalui kata-kata verbal atau nonverbal komunikator 
menggambarkan dirinya sebagai ”senasib” dan karenanya menjadi satu 
dengan komunikan. 

3.  Teknik Pay-off dan Fear Arousing (ganjaran) 
Teknik pay-off dan fear arousing adalah rewarding, yaitu mengiming-
imingi hal yang menguntungkan atau memberi harapan atau sebaliknya 
dengan jalan punishment, yaitu menakut-nakuti atau menggambarkan 
konsekuensi yang buruk. 

4.  Teknik Icing (tataan) 
  Teknik icing adalah menata pesan komunikasi dengan emotional appeal   
sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi lebih tertarik. Usaha untuk 

                                                
12 Onong Uchjana effendi, Dinamika Komunikasi, CV. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 7 
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menampilkan emotional appeal dimaksudkan hanya agar komunikan lebih 
tertarik hatinya. Komunikan sama sekali tidak mengubah fakta informasi 
yang telah dihiasi agar menarik. Faktanya tetap utuh, tidak dilebihkan dan 
dikurangi. Komunikator mempertaruhkan derajat pribadinya sebagai 
source of credibility. 

5.  Teknik Red-herring 
Istilah red-herring berasal dari nama ikan yang terkenal dalam 
kepiawaiannya dalam membuat gerak tipu, yang banyak terdapat di 
samudra Atlantik Utara. Teknik red-herring adalah cara komunikator 
dalam mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian 
mengalihkannya sedikit demi sedikit ke segi yang dikuasainya untuk 
dijadikan senjata dalam menyerang lawan. Teknik ini sering digunakan 
oleh para diplomat atau tokoh politik.13 

 

Dalam proses komunikasi persuasif, dikenal formula AIDDA, yang 

dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan komunikasi persuasif. Formula 

AIDDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi persuasif 

sebagai berikut : 

A -   Attention  -- Perhatian 
I -   Interest  -- Minat 
D -   Desire  -- Hasrat 
D -   Decision  -- Keputusan 
A -   Action  -- Kegiatan14 
 
Formula tersebut sering juga disebut A – A Procedure sebagai 

singkatan dari Attention – Action Procedure, yang berarti agar komunikan 

dalam melakukan kegiatan dimulai dengan menumbuhkan perhatian untuk 

kemudian berusaha menggerakkan orang yang dijadikan sasaran persuasi agar 

melakukan suatu kegiatan yang diharapkan. 

Dalam membangkitkan perhatian (attention) bukan saja melalui 

pernyataan pesan, tetapi juga dalam gaya penampilan diri (appearance) di 

                                                
13 Ibid, hal. 22-24 
14 Ibid, hal. 25 
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depan khalayak. Apabila perhatian sudah berhasil dibangkitkan , dilanjutkan 

dengan upaya mengembangkan minat (interest) sehingga akan timbul hasrat 

(desire) pada diri komunikan untuk melakukan apa saja yang dibujukkan olah 

komunikator. Di sini imbauan emosional (emotional appeal) perlu 

ditampilkan komunikator agar komunikan mengambil keputusan untuk 

melakukan tindakan (action) sebagaimana yang diharapkan komunikator. 

Hovlan dan kawan-kawannya meneliti faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi komunikasi persuasif. Dalam penelitiannya yang diadakan di 

Universitas Yale, ia mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang 

digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan stimuli (yang biasanya 

dalam bentuk lisan) guna mengubah perilaku orang lain. Untuk mempelajari 

efek sumber komunikasi, yaitu komunikator, para peneliti tersebut 

memanipulasi berbagai karakteristik komunikator seperti sejauh mana ia dapat 

dipercaya, keahliannya, statusnya, popularitasnya, dan lain-lain. Kemudian 

dipelajari pula karakteristik pesan yang disampaikan dengan memanipulasi 

berbagai aspek tipe komunikasi yang berlainan. Pada sisi lain riset tersebut 

meneliti berbagai variabel yang ada pada diri subjek penerima pesan.15 

Asumsi dasar yang melandasi studi Hovland dan kawan-kawannya 

adalah anggapan bahwa efek suatu komunikasi tertentu yang berupa 

perubahan sikap akan tergantung pada sejauh mana komunikasi itu 

diperhatikan, difahami, dan diterima. 16 

 

                                                
15 Drs. Saifuddin Azwar, MA, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Ed. 2, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 1995, hal. 62-63 
16 Ibid, hal. 63 
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Bagan 2.  Langkah-langkah Perubahan Sikap Menurut Model Hovland, Janis, & Kelley 

 
 

Yang terpenting dalam komunikasi adalah bagaimana suatu pesan 

dapat diterima oleh komunikan untuk kemudian menimbulkan efek-efek 

tertentu yang diharapkan oleh komunikator terhadap komunikan. Untuk itu 

komunikasi yang dilakukan harus benar-benar efektif. Wilbur Schramm 

mengemukakan kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar 

suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki adalah 

sebagai berikut : 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat 
menarik perhatian komunikan 

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman 
yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama 
mengerti 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 
menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi 
yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berad pada saat ia 
digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.17 

 
 
 
 
 
 

                                                
17 Op Cit, hal. 41 

Stimulus 
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c. Status Sosial Ekonomi 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial ekonomi seseorang 

dalam masyarakat. Status sosial ekonomi ini mencakup tiga bidang yaitu 

pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan.18 

Tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi penerimaan dan 

pemahaman pesan yang disampaikan oleh komunikator. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, akan semakn mudah menangkap dan 

memahami pesan yang disampaikan. Kemudian tingkat pendapatan orang tua 

juga mempengaruhi proses pembinaan terhadap anak cacat. Dalam 

pembinaan ini meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah bagaimana 

kemampuan orang tua dalam memfasilitasi sarana dan prasarana bagi anak 

penyandang cacat untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Semakin 

besar pendapatan seseorang, akan semakin lengkap fasilitas yang disediakan 

bagi anak penyandang cacat dalam upaya pengembangan potensi diri.  

d. Sikap 

Menurut Sherif & Sherif (1956), sikap menentukan keajegan dan 

kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia 

atau kejadian tertemtu. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan 

timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku.19 

Sikap memiliki komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Komponen kognitif 

                                                
18 BimoWalgito, Psikologhi Sosial, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1978, hal. 42 
19 Tri Dayakisni & Hudaniah, Psikologi Sosial, PT. Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 95 
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Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan / informasi yang 

dimiliki seseorang 

2. Komponen afektif 

Berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang 

3. Komponen konatif 

Kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan 

obyek sikapnya 

 

E. Hipotesa 

Hipotesa sebagai kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi persuasif 

dalam program Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) dengan sikap 

membina anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan sikap 

membina anak cacat di kalangan orang tua murid YPAC Surakarta 

 

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a. Efektifitas Komunikasi Persuasif dalam Program Rehabilitasi Dalam 

Keluarga 

• Efektivitas 

Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu 

efek atau akibat yang dikehendaki, misalnya bila seseorang melakukan 
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suatu perbuatan untuk maksud tertentu yang memang dikehendakinya, 

maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau 

mencapai maksud sebagaimana dikehendaki. 

• Komunikasi persuasif 

Komunikasi yang dilakukan untuk membujuk, merayu atau mengajak 

khalayak agar mau berbuat dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan 

oleh komunikator. Komunikasi ini dilakukan dengan cara yang halus, 

tanpa adanya kekerasan, sanksi dan ancaman. 

• Rehabilitasi Dalam Keluarga 

Salah satu program promotif yang dirancang oleh YPAC cabang Surakarta 

sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga penyandang cacat dan 

lingkungannya dalam penanggulangan masalah kecacatan. 

b. Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial ekonomi seseorang dalam 

masyarakat mencakup tiga bidang yaitu pendidikan, pendapatan, pekerjaan. 

c. Sikap membina anak cacat 

Suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) pola pembinaan dalam hal 

ini terhadap anak cacat yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif 

dan behavior. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 
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Efektivitas komunikasi persuasif dalam program Rehabilitasi Dalam 

Keluarga (Variabel Independen 1), memiliki indikator sebagai berikut : 

a.  Frekuensi pelaksanaan program 

• Tinggi, bila program dilaksanakan secara rutin  

• Sedang, bila program tidak dilakukan secara rutin namun 

sering 

• Rendah, bila program jarang dilaksanakan 

b. Frekuensi responden mengikuti program  

• Tinggi, bila responden mengikuti program sebanyak 3 – 4 

kali dalam satu bulan  

• Sedang, bila responden mengikuti program sebanyak 2 kali 

dalam satu bulan 

• Rendah, bila responden hanya mengikuti program sebanyak 

satu kali dalam satu bulan atau tidak pernah  

c. Pendapat responden terhadap kredibilitas komunikator dalam 

menyampaikan pesan, indikatornya : 

1. Keahlian (kompetensi) komunikator dalam menyampaikan pesan  

•  Tinggi, bila responden berpendapat bahwa komunikator 

sangat ahli 

• Sedang, bila responden berpendapat bahwa komunikator 

cukup ahli 

• Rendah, bila responden berpendapat bahwa komunikator 

tidak ahli 
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2. Kepercayaan terhadap komunikator 

• Tinggi, bila responden sangat mempercayai komunikator 

• Sedang, bila responden cukup mempercayai komunikator 

• Rendah, bila responden tidak mempercayai komunikator 

3. Rasa suka responden terhadap cara komunikator menyampaikan 

pesan 

• Tinggi, bila responden sangat menyukai cara komunikator 

menyampaikan pesan 

• Sedang, bila responden cukup menyukai cara komunikator 

menyampaikan pesan 

• Rendah, bila responden tidak menyukai cara komunikator 

menyampaikan pesan 

d. Kejelasan pesan-pesan atau informasi yang disampaikan komunikator 

• Tinggi, bila pesan-pesan yang disampaikan sangat jelas 

• Sedang, bila pesan-pesan yang disampaikan cukup jelas 

• Rendah, bila pesan-pesan yang disampaikan tidak jelas 

e. Materi yang diberikan 

• Tinggi, bila materi menarik 

• Sedang, bila materi kurang menarik 

• Rendah, bila materi tidak menarik 

f. Pemahaman responden tentang pesan atau informasi yang diberikan 

• Tinggi, bila responden sangat memahami pesan atau 

informasi yang disampaikan 
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• Sedang, bila responden cukup memahami pasan atau 

informasi yang disampaikan 

• Rendah, bila responden tidak memahami pesan atau 

informasi yang disampaikan  

g. Partisipasi responden dalam mengikuti kegiatan 

• Tinggi, bila responden selalu mengikuti dari awal sampai 

akhir 

• Sedang, bila responden kadang-kadang mengikuti sampai 

akhir, kadang-kadang tidak 

• Rendah, bila responden tidak pernah mengikuti sampai 

akhir 

h. Intensitas perhatian responden dalam penyampaian pesan atau informasi 

• Tinggi, bila responden mengikuti dengan penuh perhatian 

tanpa melakukan aktivitas lain 

• Sedang, bila responden memperhatikan pesan atau 

informasi tertentu saja 

• Rendah, bila responden kurang memperhatikan pesan atau 

informasi karena melakukan aktivitas lain 

i. Ada/tidaknya dialog/kesempatan untuk bertanya 

• Tinggi, bila selalu ada 

• Sedang, bila kadang-kadang ada 

• Rendah, bila tidak ada 
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Status sosial ekonomi (Variabel Independen 2), mencakup indikator 

sebagai berikut : 

a. Tingkat pendidikan responden 

• Tinggi, bila pendidikan teakhir yang responden tempuh 

adalah perguruan tinggi 

• Sedang, bila pendidikan terakhir yang responden tempuh 

adalah SMA 

• Rendah, bila pendidikan terakhir yang responden tempuh 

adalah SD dan SMP 

b. Tingkat pendapatan responden 

• Tinggi, bila pendapatan rata-rata per bulan di atas 

1.000.000 

• Sedang, bila pendapatan rata-rata per bulan antara 500.000 

sampai 1.000.000 

• Rendah,bila pendapatan rata-rata per bulan kurang dari 

500.000 

 

Sikap orang tua dalam membina anak cacat (variabel dependen) 

memiliki indikator sebagai berikut : 

 a. Pengetahuan responden mengenai bentuk-bentuk pelayanan bagi anak cacat 

• Tinggi, bila responden banyak mengetahui bentuk 

pelayanan bagi anak cacat 
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• Sedang, bila responden sedikit mengetahui bentuk 

pelayanan bagi anak cacat 

• Rendah, bila responden tidak mengetahui mengetahui 

bentuk pelayanan bagi anak cacat 

b. Pendapat responden mengenai manfaat pelayanan tersebut bagi diri sendiri 

dan anak  

• Tinggi, bila responden berpendapat bahwa pelayanan-

pelayanan tersebut sangat bermanfaat 

• Sedang, bila responden berpendapat bahwa pelayanan-

pelayanan tersebut cukup bermanfaat 

• Rendah, bila responden berpendapat bahwa pelayanan-

pelayanan tersebut tidak bermanfaat 

c. Pemahaman responden dalam mendeteksi kebutuhan anak cacat 

• Tinggi, bila responden sangat memahami setiap kebutuhan 

anak cacat 

• Sedang, bila responden cukup memahami kebutuhan anak 

cacat 

• Rendah, bila responden tidak memahami kebutuhan anak 

cacat 

d. Kecenderungan responden dalam menindaklanjuti (follow up) pelayanan di 

rumah 

• Tinggi, bila responden mempraktekkan semua bentuk 

pelayanan yang diajarkan oleh yayasan 
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• Sedang, bila responden mempraktekkan sebagian dari 

pelayanan yang diajarkan oleh yayasan 

• Rendah, bila responden tidak mempraktekkan sama sekali 

pelayanan yang diajarkan oleh yayasan 

e. Intensitas responden dalam menciptakan suasana kondusif bagi anak cacat 

di rumah 

• Tinggi, bila responden selalu menciptakan suasana 

kondusif bagi anak di rumah 

• Sedang, bila responden kadang-kadang menciptakan 

suasana kondusif bagi anak di rumah 

• Rendah, bila responden tidak pernah menciptakan suasana 

kondusif bagi anak di rumah 

 

 

f. Kecenderungan responden dalam memberikan perlakuan yang wajar dan 

tidak membeda-bedakan bagi anak cacat 

• Tinggi, bila responden selalu memberikan perlakuan yang 

wajar dan sama terhadap semua anggota keluarga  

• Sedang, bila responden kadang-kadang membedakan antara 

perlakuan bagi anak cacat dengan anak yang normal 

• Rendah, bila responden selalu membeda-bedakan perlakuan 

bagi anak cacat dengan anak yang normal 
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g. Kemampuan responden dalam menstimulasi potensi dan kemampuan anak 

cacat 

• Tinggi, bila responden dapat mengenali potensi anak dan 

memfasilitasi kebutuhan dalam rangka pengembangan 

potensi anak  

• Sedang, bila responden dapat mengenali potensi anak tetapi 

tidak selalu memfasilitasi kebutuhan dalam rangka 

pengembangan potensi anak 

• Rendah, bila responden tidak dapat mengenali potensi anak 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tipe penelitian penjelasan 

(Explanatory Research). Masri Singarimbun menyatakan bahwa penelitian 

penjelasan menyoroti hubungan antara variabel-varibel penelitian dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.20 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode korelasional, yaitu suatu penelitian 

untuk mengetahui sejauhmana hubungan yang terjadi di antara variabel yang 

diteliti. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara survey yaitu penelitian yang 

menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang pokok.  

 

                                                
20 Masri Singarimbun & Sofian Effendy, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 3 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Surakarta, yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi 364 Surakarta. 

Responden dari penelitian ini adalah para orang tua dari anak penyandang cacat 

yang mengikuti program Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) yang 

diselenggarakan oleh YPAC  Surakarta. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga.21 Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah orang tua / 

wali dari anak penyandang cacat. Dari hasil survey, didapat 46 peserta yang 

benar-benar merupakan responden dalam penelitian ini. Karena jumlahnya kecil 

maka keseluruhan populasi dijadikan responden dalam penelitian ini. Teknik ini 

disebut juga dengan teknik sensus. 

5. Jenis Data 

Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa 

jawaban-jawaban dari hasil kuesioner dan wawancara. 

 

 

 

                                                
21 Ibid, hal. 108 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengutip sumber-

sumber sekunder melalui dokumen, buku-buku, arsip, surat kabar, internet, 

dan catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer 

langsung dari responden dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang 

bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban pertanyaan telah tersedia. 

Selanjutnya tinggal memilih jawaban sesuai dengan pilihannya. 

b. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab terhadap beberapa responden. Hal ini berguna 

untuk mendapatkan data dan informasi yang tidak diperoleh dari kuesioner. 

Wawancara ini dilakukan dengan pihak tertentu untuk memperoleh kejelasan 

data yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka diperlukan untuk mengumpulkan data dan teori dengan 

menggunakan berbagai macam buku, majalah, serta informasi non human 

seperti dokumen dan agenda. 

7. Teknik Analisa Data 

Karena penelitian ini penelitian kuantitatif dengan data ordinal, maka 

dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan teknik 

statistik. Masing-masing indikator diberi ranking dan untuk menguji apakah ada 
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hubungan signifikan di antara variabelnya akan digunakan teknik analisa “Tata 

Jenjang Spearman” (Rank Spearman) yaitu dengan rumus : 
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Keterangan : 

rs = Koefisien korelasi variabel xy 

Σd2 = Jumlah kuadrat selisih antar jenjang 

Tx = Jenjang kembar pada variabel x 

Ty = Jenjang kembar pada variabel y 

Σx2 = Jumlah jenjang kembar pada variabel x 

Σy2 = Jumlah jenjang kembar pada variabel y 

Tabel harga kritik Spearman untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel hanya berlaku untuk batas maksimal jumlah sampel N = 30. 

Sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 46 orang, maka uji signifikansi 

terhadap nilai rs dapat dilakukan dengan menghitung besarnya nilai t. Rumus 

perhitungan nilai t tersebut adalah : 
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2
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Keterangan : 

T = Harga signifikan korelasi 

N = Jumlah sampel 

rs  = Koefisien korelasi tata jenjang Spearman 

Hasil perhitungan t dapat dikonsultasikan dengan harga kritis dari 

standar dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) dan batas kepercayaan 

95 % atau taraf signifikansi 0,05 %. Apabila harga t hitung yang diperoleh lebih 

besar / sama denga harga t kritik, maka hipotesis dapat diterima. Artinya ada 

hubungan yang signifikan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Sebaliknya bila harga t hitung lebih kecil daripada harga t kritik maka hipotesis 

ditolak.  
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