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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dan dinamika psikologis pada 

pengusaha penyandang disabilitas dilihat dari resiliensi dan ketangguhan kepribadian 

(hardiness). Penyandang disabilitas masih dipandang sebagai masyarakat yang minoritas oleh 

sebagian masyarakat. Kondisi tersebut karena kondisi mereka yang tampak berbeda dari 

individu normal pada umumnya. Hal tersebut mempengaruhi penyandang disabilitas untuk 

mengembangkan diri dan berkarya. Stigma negatif bahwa penyandang disabilitas tidak 

mampu melakukan apapun karena keterbatasan fisik mempengaruhi fungsi dan peran 

sosialnya di dalam masyarakat. Meskipun saat ini sudah banyak ditemui penyandang 

disabilitas yang sukses berkarya dalam berbagai bidang. Penelitian ini fokus membahas 

mengenai gambaran faktor internal yaitu resiliensi dan hardiness terhadap kemampuan 

penyandang disabilitas yang berwiraswasta. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data observasi dan wawancara dengan subjek penelitian 4 orang yaitu 2 orang 

subjek penelitian sebagai informan primer dan 2 subjek penelitian sebagai informasi sekunder 

(significant others). Penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim dan Tunanetra 

Muhammadiyah Plaosan Purworejo. Metode analisis data yaitu kualitatif eksploratif dengan 

model analisis data dari Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data yaitu proses 

analisi untuk mengorganisasikan dan menggolongkan data yang diperlukan, penyajian data 

yaitu menyajikan data yang sudah diorganisasikan dalam bentuk tema-tema yang sesuai 

dengan teori, dan verifikasi/penarikan kesimpulan yaitu melakukan kroschek antara data 

informan primer dan informan sekunder (significant others) serta dikaji dengan teori 

sehingga mendapatkan data yang valid setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan 

berkaitan dengan gambaran resiliendi dan hardiness pada pengusaha penyandang disabilitas.  

 

Kata Kunci: Resiliensi, Hardiness, Pengusaha, Penyandang Disabilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Disabilitas, atau yang lebih banyak diartikan sebagai kecacatan, seringkali dikaitkan 

dengan masalah keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, penyakit, dan 

anggapan lain yang membuat penyandangnya cenderung memperoleh persepsi negatif 

dan mengarah pada diskriminasi (Badriyani & Riani, 2014). Keadaan tersebut terlihat 

jelas pada laporan ILO dalam World Report on Disability (2011). Berdasarkan data dari 

beberapa negara di dunia sejak tahun 2003, angka employement rates penyandang 

disabilitas berada jauh di bawah employment rates penduduk non disabled. Di Amerika 

Serikat misalnya, dari seluruh jumlah penduduk non disabled usia kerja, 73,2% terserap 

dalam lapangan pekerjaan. Sementara, hanya 38,1% penyandang disabilitas yang terserap 

dari seluruh penduduk penyandang disabilitas usia kerja di negara tersebut. Keadaan 

serupa juga terjadi di Inggris dengan perbandingan 68,6% dan 38,9% (Badriyani & Riani, 

2014). Di Indonesia sendiri, jumlah penyandang disabilitas mengalami pertumbuhan yang 

cukup signifikan sejak tahun 2006. Menurut data The Asia-Pacific Development Centre 

on Disability, di tahun 2006, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,38% 

dari keseluruhan populasi penduduk. Angka tersebut, menurut data World Health 

Organization (WHO), meningkat hingga mencapai 10-15% di tahun 2010, sejalan dengan 

data ILO yang menunjukkan persentase 10% atau sekitar 24 juta orang dari seluruh 

penduduk Indonesia, dimana 11 juta orang di antaranya merupakan tenaga kerja 

(Badriyani & Riani, 2014).  

Menurut Anggraeni (dalam Anggraini & Hendriani, 2015) individu yang mengalami 

perubahan fisik menjadi penyandang disabilitas dapat mengalami perubahan kondisi 

psikologis, seperti munculnya perasaan rendah diri, frustasi, merasa tidak berguna, dan 
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menarik diri dari lingkungannya. Seseorang dengan kemampuan untuk dapat menjamin 

kembali, tetap memegang dan menanjak dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya 

menjadi berkurang akibat keterbatasan kemampuan fisik, indra, intelektual atau mental. 

Pembedaan, pengucilan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menghapus atau 

mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hubungan kerja atau pekerjaan 

terkadang terjadi pada penyandang disabilitas (ILO, 2013). 

Di kota besar seperti Jakarta, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 

Jakarta, pada 2015 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Ibu Kota mencapai 6.003 

jiwa. Jakarta Selatan menjadi daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak, yakni 

berjumlah 2.290, disusul oleh Jakarta Barat  1.155 jiwa. Kepulauan Seribu menjadi 

wilayah yang paling sedikit dengan 69 penyandang disabilitas. Sedangkan di Provinsi 

Jawa Tengah, berdasarkan data dari Dinas Sosial higga tahun 2018 penyandang 

disabilitas berjumlah 5.716 anak dan dewasa. Terdiri dari Tuna Daksa 1598 jiwa, Tuna 

Wicara (671), tuna grahita (891), tuna laras (688), tuna netra (708), tuna ganda fisik dan 

mental (349), tuna fisik (23). Sedankan perincian Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) 

adalah tuna daksa (282), tuna rungu bisu tuli (147), tuna grahita (177), tuna laras (24), 

tuna netra (27), tuna ganda (131). 

Saat ini, disabilitas semakin dipandang sebagai isu ketenagakerjaan, konsumen dan 

hak asasi manusia yang penting. Dengan semakin banyak perusahaan sektor swasta yang 

mendapatkan keuntungan karena menjadi perusahaan yang ‘percaya diri akan isu 

disabilitas’, anggapan bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas muda merupakan 

hal yang sulit menjadi pola pikir yang kuno. Dunia usaha yang menunjukkan kepercayaan 

diri akan isu disabilitas menyadari meningkatnya produktivitas dan menikmati pengakuan 

sebagai perusahaan yang melakukan praktik bisnisnya dengan penuh tanggung jawab 

(ILO, 2015). Secara sosial, disabilitas fisik mempengaruhi ketidakmampuan hubungan 
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dalam mengambil peranan dalam kegiatan sosial atau kelompok, kecanggungan hubungan 

antar manusia di masyarakat, dan ketidakmampuan saling pengaruh-mempengaruhi 

dalam suatu kelompok social atau interaksi sosial. Keluarga yang mempunyai anak 

penyandang disabilitas fisik, orang tuanya ada yang merasa malu sehingga penyandang 

disabilitas tidak dimasukkan sekolah, tidak boleh bergaul dan bermain dengan teman 

sebaya, serta kurang mendapatkan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh anak- anak 

pada umumnya. Akibatnya anak tidak dapat berkembang kemampuan dan 

kepribadiannya, yang pada gilirannya menjadi beban keluarganya secara menetap 

(Sarinem, 2010). 

Terkadang masyarakat yang mempunyai warga penyandang disabilitas fisik turut 

terganggu kehidupannya, apabila penyandang cacat belum bisa berdiri sendiri dan ada 

yang menggantungkan dirinya kepada orang lain. Penyandang disabilitas fisik 

dimungkinkan mengalami kendala dalam pergaulan seperti: sulit menemukan kelompok 

bermain, membentuk kelompok khusus yang cenderung menutup diri, dan antar 

kelompok berkompetisi secara negatif (Sarinem, 2010). Sosial model tidak menyangkal 

bahwa perbedaan-perbedaan individual tertentu mengakibatkan keterbatasan individual. 

Model sosial ini kemudian dikembangkan oleh para akademisi dan aktivis di Inggris, 

Amerika Serikat dan negara-negara lain, dan diperluas pengertiannya sehingga mencakup 

semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berkesulitan belajar, atau yang 

mengalami masalah kesehatan mental (Tarsidi, 2012). Berdasarkan model sosial, 

disabilitas disebabkan oleh masyarakat tempat kita tinggal dan bukan merupakan 

kesalahan seorang individu penyandang disabilitas itu, atau juga bukan merupakan 

konsekuensi yang tak dapat dihindari dari keterbatasannya. Disabilitas merupakan akibat 

dari hambatan-hambatan fisik, struktural dan sikap yang ada di dalam masyarakat, yang 

mengarah pada diskriminasi. Oleh karena itu, pengubahan lingkungan demi 
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menghilangkan hambatan-hambatan tersebut diyakini dapat menghilangkan disabilitas 

sekurang kurangnya menurunkan tingkat disabilitas itu (Tarsidi, 2012). 

Model sosial memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari ekonomi, 

lingkungan dan budaya masyarakat kita. Jika seorang individu penyandang disabilitas 

tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan di masyarakat, maka penyandang disabilitas 

semakin merasa rendah diri dan terdiskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas 

perlu memperjuangkan kemampuan dirinya dengan optimal. Menurut Abraham Maslow 

setiap individu harus mampu menunjukkan aktualisasi dalam dirinya, yaitu sebuah 

puncak dari perwujudan segenap potensi di mana hidupnya penuh gairah, dinamis dan 

tanpa pamrih. Orang yang tidak tertekan oleh perasaan cemas, perasaan risau, tidak aman, 

tidak terlindungi, sendirian, tidak dicintai adalah individu yang terbebas dari meta 

motivasi (Robert, 1993). Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus mampu 

mengaktualisasikan dirinya agar dapat bertahan hidup ditengah masyarakat. Salah satu 

caranya adalah dengan terus berkarya di tengah masyarakat melalui berbagai jenis 

pekerjaan. Di bawah ini ditunjukkan data prevalensi disabilitas yang bekerja di Indonesia, 

meskipun masih banyak disabilitas yang tidak bekerja namun data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas, 2013) menunjukkan bahwa disabilitas yang terserap di dunia kerja sebagai 

pegawai (6%) maupun pelaku usaha mandiri (8%) tetap menunjukkan jumlah yang cukup 

banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa disabilitas juga memiliki kompetensi yang sama 

dengan orang normal pada umumnya.  

Gambar 1. Prevalensi Disabilitas Penduduk Indonesia Usia >15 Tahun Menurut 

Pekerjaan Berdasarkan Data Riskesdas Tahun 2013 
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Data tersebut juga diperkuat dengan riset pada beberapa studi kasus, penyandang 

disabilitas yang terampil menunjukkan bagaimana mereka merupakan orang-orang 

terbaik untuk beberapa pekerjaan, dan justru menunjukkan kinerja yang melampaui 

rekan-rekan mereka yang tidak disabilitas (ILO, 2015). Sehingga tidak jarang juga 

ditemukan pengusaha yang sukses walaupun dengan keterbatasannya sebagai penyandang 

disabilitas. Sumardi (dalam Rosmiati, dkk, 2015) menjelaskan bahwa pengusaha atau 

wirausahawan (entrepreneur) merupakan seorang yang menciptakan sebuah usaha atau 

bisnis yang dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan 

dan mengembangkan bisnis dengan cara membuka kesempatan. Memanfaatkan sumber 

daya yang diperlukan menjadi pengusaha bagi penyandang disabilitas dalam menunjang 

minat berwirausahanya. Perusahaan perlu menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya 

bagi penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang berintegritas terpercaya 

memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi, bekerja sama, dan berkepribadian.  

Seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi persaingan di 

dunia kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu komponen penting dalam 

suatu perekonomian, karena dari sektor kewirausahaan akan meningkatkan output 

produksi yang dapat memberikan kontribusi dalam suatu perekonomian (Sartono, 

Sutrismi & Wahyuandari, 2014). Pertumbuhan kewirausahaan baru secara sosial juga 

akan berdampak positif karena membantu penciptaan peluang kerja. Penciptaan lapangan 
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kerja baru ini dari sisi penawaran akan meningkat sedang dari sisi permintaan akan 

meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Hisric (dalam Sartono, Sutrismi & 

Wahyuandari, 2014) mendefinisikan secara umum bahwa kewirausahaan berhubungan 

dengan tingkah laku dimana didalamnya termasuk sikap yang menunjukan inisiatif dan 

pemikiran kreatif, pengorganisasian social dan mekanisme ekonomi untuk penggunaan 

sumber daya yang dipergunakan langsung serta menerima resiko dan kegagalannya. 

Penyandang disabilitas yang terampil mampu berinovasi dan bersaing ditengah-

tengah banyaknya wirausahawan sukses yang non disabled. Dengan memulai 

membangun usaha kecil, penyandang disabilitas menunjukkan bahwa dirinya mampu 

melakukan pekerjaan yang orang lain kerjakan, serta dapat mendirikan lapangan 

pekerjaan bagi penyandang disabilitas lainnya. Penyandang disabilitas yang memiliki 

dorongan untuk berkarya dan tidak putus asa meskipun memiliki keterbatasan 

menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki semangat dan kepribadian yang kuat. Untuk 

membentuk kepribadian yang kuat (Hardiness) membutuhkan dorongan dan kepercayaan 

dari lingkungan sosialnya, sehingga akan membentuk keyakinan dan konsep diri yang 

baik. Kondisi itulah yang dapat menguatkan penyandang disabilitas memiliki kepribadian 

yang kuat dan berani menginisiasi untuk berwirausaha.  

Pada penelitian ini, hardiness dan reseiliensi digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana ketahanan emosional penyandang disabilitas dalam menghadapi berbagai 

permasalahan. Bagi difabel yang mampu mengatasi permasalahan maka akan mudah 

untuk bangkit dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan utama yang 

dihadapi pengusaha penyandang disabilitas adalah persaingan di dunia bisnis dengan 

pengusaha-pengusaha lain non disabled dengan keterbatasan yang dimilikinya. 

Kemampuan untuk bangkit setelah mengalami situasi yang berat bukanlah sebuah 
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kebetulan, namun karena individu tersebut mempunyai kemampuan tertentu dalam 

menghadapi setiap musibah.  

Menurut Grotberg (1999) kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam 

mengatasi atau bangkit kembali dari pengalaman hidup yang menyakitkan disebut dengan 

kemampuan resiliensi. Pembentukan resiliensi akan menghasilkan 3 aspek utama, yakni 

“I have”, “I am”, dan “I can”. Reseiliensi ini juga perlu di dukung oleh kepribadian 

hardiness. Kepribadian hardiness merupakan pola kepribadian yang tangguh dan mampu 

mengatasi hambatan yang ditemui. Perkembangan resiliensi dalam kehidupan akan 

membuat individu mampu mengatasi stres, trauma dan masalah lainnya dalam proses 

kehidupan. Masalah–masalah yang muncul tersebut bisa berupa masalah ekonomi, 

psikologis, rumah tangga, sosial dan lain sebagainya. Pengusaha yang memiliki resiliensi 

dapat terhindar dari beberapa gangguan-gangguan psikis seperti frustasi hingga depresi 

Sedangkan komponen lain yang akan menguatkan jiwa kewirausahaan pada 

penyandang disabilitas adalah kepribadian hardiness. Menurut Maddi (2002), hardiness 

diartikan sebagai sikap dan keterampilan untuk bertahan dalam keadaan stres. Hardiness 

merupakan seperangkat keyakinan seseorang mengenai interaksi dirinya dengan dunia, 

menekankan pentingnya: keterlibatan daripada isolasi, kontrol daripada 

ketidakberdayaan, dan tantangan bukan ancaman (Kamtsios & Karagiannopoulou, 2012). 

Setiap individu memiliki kekuatan karakternya masing masing untuk menjalani 

kehidupannya, begitu pula dengan seorang pengusaha penyandang disabilitas. Seseorang 

yang memiliki ketahanan kepribadian yang kuat akan mampu menghadapi stressor yang 

cukup berat dalam menjalankan kehidupannya. 

Hardiness melibatkan tiga keyakinan yang saling berhubungan, yaitu bahwa dalam 

setiap hal yang dihadapi pasti terdapat hal-hal yang menarik dan berguna (commitment), 
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bahwa individu dapat mempengaruhi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup jika mau 

mencobanya (control), dan bahwa kehidupan yang seringkali berubah adalah hal yang 

wajar terjadi (challenge). Keyakinan–keyakinan tersebut akan mempengaruhi bagaimana 

seorang individu memaknakan situasi dan mengatasi masalah yang terjadi dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Resiliensi dan hardiness sama-sama memiliki hubungan yang 

positif untuk membentuk ketahanan pada penyandang disabilitas yang berwirausaha.   

Berdasarkan penjelasan diatas, resiliensi dan kepribadian hardiness pada pengusaha 

penyandang disabilitas sangat menarik untuk dikaji. Maka penulis ingin meneliti 

bagaimana aspek-aspek resiliensi dan hardiness yang dimiliki pengusaha penyandang 

disabilitas sehingga mampu bangkit dari permasalahan-permasalahan hidup dalam dunia 

bisnis dengan keterbatasan yang dimiliki dan memperbaikinya hingga mencapai 

kesuksesan dalam berwirausaha. Oleh karena itu, jika semua pengusaha penyandang 

disabilitas di Indonesia mempunyai resiliensi dan hardiness maka jumlah pengusaha 

penyandang disabilitas di Indonesia akan dapat meningkat. Sehingga dengan adanya 

pengusaha penyandang disabilitas tersebut maka Indonesia akan mampu bersaing dengan 

negara-negara maju lainnya dan mampu memajukan perekonomian bangsa Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran Resiliensi pengusaha penyandang disabilitas?  

2. Bagaimana gambaran hardiness pada pengusaha penyandang disabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang menjadi pijakan pada 

penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan gambaran Resiliensi pengusaha penyandang disabilitas. 

2. Untuk mendeskripsikan dinamika hardiness pengusaha penyandang disabilitas. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat pada kajian psikologi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu 

memberikan sumbangan dalam kajian psikologi yang berkaitan dengan 

resiliensi dan hardiness pada penyandang disabilitas yang menjalankan 

wirausaha. 

b. Memberikan gambaran terkait resiliensi dan hardiness pada penyandang 

disabilitas yang menjalankan wirausaha.  

c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan faktor resiliensi dan hardiness pada wirauaha penyandang disabilitas.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penyandang disabilitas 

Mengetahui kondisi diri terkait ketahanan kepribadian dan resiliensi sebagai 

pelaku usaha mandiri dengan keterbatasan fisik 

b. Bagi Penulis/Peneliti 

Mengetahui kondisi responden dalam memandang dan menjalani 

kehidupannya dengan keterbatasan fisik, namun tetap giat menjalankan usaha. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

terkait aspek resiliensi dan hardiness dengan responden penyandang 

disabilitas.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Resiliensi  

2.1.1 Pengertian Resiliensi 

Konsep resiliensi didasari oleh kapasitas kemampuan individu untuk 

menerima, menghadapi dan mentransformasikan masalah-masalah yang 

telah, sedang dan akan dihadapi sepanjang kehidupan individu. Resiliensi 

dapat digunakan untuk membantu individu dalam menghadapi dan 

mengatasi situasi sulit serta dapat digunakan untuk mempertahankan serta 

meningkatkan kualitas hidupnya. Istilah resiliensi diformulasikan pertama 

kali oleh Block seperti yang dijelaskan oleh Klohnen (1996) dengan nama 

ego-resilience, yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan 

kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada 

tekanan internal maupun eksternal. Secara spesifik, ego-resilience adalah 

“sumber kepribadian yang memungkinkan individu untuk mengubah 

tingkat karakteristik dan cara kebiasaan kontrol ego sebagai pertemuan 

paling adaptif, berfungsi dalam membentuk konteks lingkungan langsung 

dan jangka panjang” (Klohnen, 1996). 

Grotberg (1995), di sisi lain menyatakan bahwa “resilience is a 

universal capacity which allows a person, group or community to prevent, 

minimize or overcome the damaging effects of adversity”. Jadi, resiliensi 

merupakan kapasitas yang tidak hanya ada pada semua orang, tetapi juga 

merupakan kapasitas yang ada pada kelompok atau masyarakat. Menurut 

Reivich & Shatte (2002) dan Norman (Helton & Smith, 2004), resiliensi 

merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan 
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menyesuaikan dengan kondisi yang sulit. Resiliensi berarti kemampuan 

untuk pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah 

dibengkokkan, ditekan, atau diregangkan. Bobey (1999) mengatakan 

resiliensi adalah individu yang dapat bangkit, berdiri di atas penderitaan, 

dan memperbaiki kekecewaan yang dihadapinya. 

Benard (2004) menjelaskan lebih jauh bahwa kapasitas resiliensi ada 

pada setiap orang. Artinya, kita semua lahir dengan kemampuan untuk 

dapat bertahan dari penderitaan, kekecewaan, atau tantangan. Berbeda 

dengan Werner & Smith (dalam Isaacson, 2002) mendefinisikan resiliensi 

sebagai kapasitas untuk secara efektif menghadapi stres internal berupa 

kelemahan kelemahan, maupun stres eksternal, misalnya penyakit, 

kehilangan, atau masalah dengan keluarga. Newcomb (LaFramboise et al., 

2006) melihat resiliensi sebagai suatu mekanisme perlindungan yang 

memodifikasi respon individu terhadap situasisituasi yang beresiko pada 

titik-titik kritis sepanjang kehidupan seseorang. Menurut Block (Papalia, 

2001) resiliensi dikonseptualisasikan sebagai salah satu tipe kepribadian 

dengan ciri-ciri, kemampuan penyesuaian yang baik, percaya diri, mandiri, 

pandai berbicara, penuh perhatian, suka membantu dan berpusat pada 

tugas. Anggraeni (2008) menyebutkan bahwa bagi individu yang resilien, 

resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih kuat.  

Pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki kapasitas resiliensi di 

dalam dirinya. Resiliensi pada seseorang akan muncul jika individu 

tersebut mengalami suatu kondisi yang sangat menekan (stressor) dan 

individu tersebut mampu untuk beradaptasi serta bangkit dari tekanan yang 

dialaminya (Richardson, 2002). Seperti yang dikatakan oleh Earlino dan 
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Ramirez (2007) bahwa resiliensi merupakan rasa untuk bangkit dan 

beradaptasi terhadap keadaan yang membuat seseorang terpaksa untuk 

berubah atau karena ada sesuatu yang menekan. Dari beberapa definisi di 

atas tentang resiliensi, maka dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah 

kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap masalah yang sedang 

dihadapi dengan mencari solusi dari masalah tersebut, sehingga dapat 

bangkit dari keterpurukan dalam hidupnya. 

2.1.2 Aspek-Aspek Resiliensi 

Menurut Reivich dan Shatte (2002) yang dituangkan dalam bukunya “The 

Resiliency Factor” menjelaskan resiliensi adalah kemampuan untuk 

mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang 

terjadi dalam kehidupan. Terdapat tujuh aspek dari resiliensi, aspek-aspek 

tersebut adalah: 

a. Emotion Regulation (pengaturan emosi) 

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di 

bawah kondisi yang menekan. Seseorang yang kurang memiliki 

kemampuan untuk mengatur emosi cenderung kesulitan untuk 

membangun atau menjaga hubungan dengan orang lain. Greef (2005) 

menyatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk 

mengatur emosinya dengan baik dan memahami emosi orang lain akan 

memiliki self-esteem dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 

Reivich & Shatte (2002) juga menjelaskan dua keterampilan untuk 

memudahkan individu melakukan regulasi emosi, yaitu tenang dan 

fokus. Dua jenis keterampilan tersebut akan membantu individu untuk 
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mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran ketika 

banyak hal yang mengganggu, serta dapat mengurangi 

stress yang dialami individu. 

b. Impulse Control (kontrol terhadap impuls) 

Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk 

mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang 

muncul dari dalam diri. Individu yang memiliki kemampuan 

pengendalian impuls rendah, akan cepat mengalami perubahan emosi 

yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku. Perilaku yang 

dimunculkan dapat berupa mudah marah, kehilangan kesabaran, 

impulsif, dan berperilaku agresif. 

c. Optimism (optimisme), Optimisme adalah kemampuan melihat bahwa 

masa depan kita cemerlang (Reivich & Shatte, 2002). Optimisme yang 

dimiliki seorang individu menandakan bahwa individu tersebut 

percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah 

yang mungkin akan terjadi di masa depan. Optimisme akan menjadi 

hal yang bermanfaat untuk individu bila diikuti dengan self-efficacy, 

karena dengan optimisme yang ada, individu tersebut terus didorong 

untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan terus bekerja keras 

demi kondisi yang lebih baik. Peterson dan Chang (dalam Siebert, 

2005) mengungkapkan bahwa optimisme sangat terkait dengan 

karakteristik yang diinginkan oleh individu, kebahagiaan, ketekunan, 

prestasi dan kesehatan. Individu yang optimis percaya bahwa situasi 

yang sulit suatu saat akan berubah menjadi situasi yang lebih baik. 

Optimis yang dimaksud tentunya yang realistis, yaitu sebuah 
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kepercayaan akan terwujudnya masa depan yang lebih baikdengan 

diiringi segala usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Perpaduan 

optimisme yang realistis dan efikasi diri merupakan kunci resiliensi 

dan kesuksessan. 

c. Causal Analysis ( kemampuan menganalisis masalah) 

Causal analysis merujuk pada kemampuan individu untuk 

mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang 

mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan 

penyebab dari permasalahan yang terjadi secara tepat, akan terus 

menerus berbuat kesalahan yang sama. Individu yang resilien adalah 

individu yang memiliki fleksibilitas kognitif. Individu yang resilien 

tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat 

sendiri demi menjaga self-esteem mereka atau membebaskan diri dari 

rasa bersalah. Mereka tidak terlalu fokus pada faktor-faktor yang 

berada di luar kendali mereka, sebaliknya mereka akan fokus dan 

memegang kendali penuh pada pemecahan masalah, perlahan mulai 

mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan hidup mereka, 

bangkit dan meraih kesuksessan. 

d. Empathy (empati) 

Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu 

untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang 

lain (Reivich & Shatte, 2002). Beberapa individu memiliki 

kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa non-

verbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, 

intonasi suara, bahasa tubuh dan mampu menangkap apa yang 
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dipikirkan dan dirasakan orang lain. Maka dari itu, seseorang yang 

memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial 

yang positif. Secara sederhana empati dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang 

lain (Greef, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Greef (2005), 

mengungkapkan bahwa salah satu perilaku yang ditampilkan oleh 

individu yang resilien adalah menunjukkan empati kepada orang lain. 

e. Self-Efficacy (efikasi diri) 

Self-efficacy adalah kesuksessan dalam pemecahan sebuah 

masalah. Efikasi diri merupakan salah satu faktor kognitif yang 

menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam sebuah masalah. 

Dengan self-efficacy yang tinggi, individu akan melakukan berbagai 

usaha dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan keyakinan 

akan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, individu 

akan mencari penyelesaian yang ada, dan tidak mudah menyerah 

terhadap berbagai kesulitan. 

Bandura (dalam Atwater & Duffy, 1997) mendefinisikan Self- 

Efficacy sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan 

melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan sangat mudah 

dalam menghadapi tantangan. Individu tersebut tidak merasa ragu 

karena memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya 

(Bandura, 1994). Atwater & Duffy (1997), mengungkapkan bahwa 

Self-efficacy memiliki pengaruh terhadap prestasi yang diraih, 
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kesehatan fisik dan mental, perkembangan karir, bahkan perilaku 

memilih dari seorang individu. 

f. Reaching Out (pencapaian) 

Kemampuan individu keluar dan meraih aspek positif dari kehidupan 

setelah musibah yang menimpa. Banyak individu yang tidak mampu 

melakukan reaching out, hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan 

sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi 

yang memalukan. Mereka adalah individu-individu yang lebih memilih 

memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksessan 

namun harus berhadapan dengan resiko kegagalan hidup dan hinaan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan individu untuk 

berlebih-lebihan dalam memandang kemungkinan hal-hal buruk yang 

dapat terjadi di masa mendatang. Individu ini memiliki rasa ketakutan 

untuk mengoptimalkan kemampuan mereka hingga batas akhir. 

Berdasarkan aspek-aspek yang sudah dijelaskan diatas individu yang 

resilien, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi, tingkah laku 

dan atensi dalam menghadapi masalah. Sebaliknya individu yang 

memiliki kesulitan dalam regulasi emosi sulit untuk beradaptasi, 

menjalin relasi dengan orang lain dan mempertahankan hubungan yang 

telah terjalin dengan orang lain. 

2.1.3 Sumber Resiliensi 

Di dalam resiliensi ada beberapa sumber yang dapat menunjukkan bahwa 

individu tersebut beresiliensi. Sumber yang mempengaruhi resiliensi 

individu menurut Grotberg (2003) antara lain: 

a. I have 
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I have merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi dari 

luar dirinya. Adapun sumbernya adalah: 

1) Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan penuh. Selain 

dukungan dari orang-orang terdekat seperti suami, istri, orang tua, 

dan anak, kadang kala seorang individu juga membutuhkan 

dukungan dan cinta dari orang lain yang dianggap mampu 

memberikan kasih sayang yang mungkin tidak dapat diperoleh dari 

orang-orang terdekat mereka. 

2) Struktur dan peraturan di rumah. 

Didalam keluarga pasti memiliki aturan-aturan yang harus ditaati 

oleh setiap anggota keluarga. Dimana akan ada hukuman dan 

peringatan jika aturan tersebut tidak dilaksanakannya. Sebaliknya, 

jika peraturan itu dilaksanakan akan diberikan pujian atau bahkan 

akan diberikan reward. 

3) Model-model peran. 

Role models yaitu orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang 

individu harus lakukan seperti informasi terhadap sesuatu dan 

memberi semangat agar individu mengikutinya. 

4) Dorongan untuk mandiri 

Dukungan yang diberikan oleh orang tua ataupun anggota keluarga 

lainnya akan sangat membantu dalam membentuk sikap mandiri 

dalam diri individu. Orang tua akan mendukung serta melatih 

individu untuk dapat berinisiatif dan berkuasa atas dirinya sendiri 

untuk mengambil keputusan tanpa harus bergantung pada orang 

lain. Individu yang resilien juga memperoleh dukungan untuk 
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mandiri dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pemikiran 

serta inisiatifnya sendiri. 

b. I am 

Faktor I am merupakan kekuatan yang berasal dari diri individu sendiri. 

Seperti tingkah laku, perasaan, dan kepercayaan yang terdapat di dalam 

diri seseorang. Beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi I am ini 

adalah: 

1) Disayang dan disukai oleh banyak orang. Seseorang dapat mengatur 

sikap ketika menghadapi respon-respon yang berbeda-beda ketika 

berbicara dengan orang lain. Kemudian individu akan mampu bersikap 

baik terhadap orang-orang yang menyukai dan mencintainya. Individu 

mampu merasakan mana yang benar dan mana yang salah serta ingin ikut 

di dalamnya. 

2) Mencintai, empati, dan kepedulian pada orang lain. Ketika seseorang 

mencintai orang lain, maka individu tersebut akan peduli terhadap segala 

sesuatu yang terjadi pada orang dicintainya. Adanya ketidaknyamanan dan 

penderitaan jika orang yang dicintai terkena masalah, kemudian adanya 

keinginan untuk menghentikan penderitaan tersebut. 

3) Bangga dengan dirinya sendiri. Individu memiliki rasa bangga terhadap 

dirinya sendiri serta mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah 

seseorang yang penting. Selain itu, seseorang juga tidak akan membiarkan 

orang lain menghina ataupun meremehkannya. Oleh karena itu, individu 

harus mampu bertahan dan menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya. Salah satu yang dapat membantu mereka untuk bertahan 
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dalam menghadapi masalah adalah kepercayaan diri yang tertanaman 

dalam diri masing-masing individu. 

4) Bertanggung jawab terhadap perilaku sendiri dan menerima 

konsekuensinya. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajibannya. Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah 

bertanggung jawab atas perbuatannya (Qs. Al-Mudatsir ayat 38). Manusia 

mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan 

kehendaknya. Individu juga harus mampu menerima segala konsekuensi 

dari tindakan tersebut. Seseorang mampu mengerti dan memahami 

batasan-batasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan. 

c. I can 

I can merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan 

kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Bagian-bagian faktor I can 

adalah: 

1) Berkomunikasi. 

Kemampun individu untuk mampu menunjukkan pikiran dan perasaan 

kepada orang lain. Serta kemampuan untuk mendengar dan memahami 

perasaan yang dirasakan oleh orang lain. 

2) Memecahkan masalah. 

Kemampuan individu dalam menilai suatu masalah, kemudian mencari 

hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pemecahan masalah tersebut. 

Individu dapat membicarakan masalah-masalah yang sedang 

dihadapinya dengan orang lain. Kemudian menemukan pemecahan 

masalah yang sesuai. Individu akan tetap bertahan pada masalah itu 

sampai masalah tersebut dapat terpecahkan. 
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3) Mengelola perasaan dan impuls-impuls. 

Dimana individu mampu mengenali rangsangan, dan segala jenis 

emosi. Kemudian menunjukkan dalam bentuk kata-kata ataupun 

tingkah laku dan perbuatan. Individu juga mampu mengatur rangsangan 

untuk berbuat kekerasan terhadap orang lain seperti memukul, merusak 

barang, dan perbuatan lainnya. 

4) Mengukur temperamen sendiri dan orang lain. 

Kemampuan untuk dapat memahami temperamen dirinya sendiri dan 

temperamen orang lain baik ketika diam, mengambil resiko ataupun 

ketika bertingkah laku. Dengan adanya kemampuan untuk memahami 

temperamen seseorang, maka akan membantu individu dalam 

berkomunikasi. 

5) Menjalin hubungan-hubungan yang saling mempercayai. 

Individu mampu mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya untuk 

mampu membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. 

Dapat diajak berdiskusi, ataupun dimintai pertolongan. Kepercayaan 

kepada orang lain itu sudah tentu percaya terhadap kata hatinya, 

perbuatan yang sesuai dengan kata hati, atau terhadap kebenarannya. 

(Widagdho, 1994). 

Ketiga sumber tersebut dapat juga mempengaruhi lamanya 

proses resiliensi seseorang. I have adalah sumber resiliensi yang 

berhubungan dengan dukungan eksternal. I am berkaitan dengan 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Sedangkan I can berkaitan 

dengan keterampilan interpersonal dan kemampuan individu dalam 

menemukan penyelesaian masalah. 
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2.1.4 Faktor-faktor Resiliensi 

Nasiton (2011) memaparkan tiga faktor yang mempengaruhi resiliensi, 

yaitu: 

a. Faktor individual 

Zirman dan Arunkumar (Nasiton, 2011) mengatakan bahwa individu yang 

mampu selamat dari lingkungan penuh resiko adalah individu yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ketrampilan coping, serta mampu 

menghindari situasi beresiko, maupun bertarung dan bangkit dari ketidak 

beruntungannya. Everall (2006) memaparkan faktor individual yang 

mempengaruhi resiliensi meliputi kemampuan kognitif individu, konsep 

diri, harga diri, dan kompetensi sosial yang dimiliki individu.  

b. Faktor Keluarga 

Faktor keluarga meliputi dukungan orang tua. Keterkaitan emosional dan 

batin antara anggota keluarga sangat diperlukan dalam mendukung 

pemulihan individu-individu yang mengalami stress dan trauma. 

Keterikatan para anggota keluarga amat berpengaruh dalam pemberian 

dukungan terhadap anggota keluarga yang mengalami musibah untuk 

dapat pulih dan memandang kejadian tersebut secara objektif. Begitu juga 

dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan resiliensi (Everall, 2006). 

Keluarga merupakan sistem pendukung bagi setiap anggota keluarga dan 

merupakan “kendaraan” menuju individu yang resiliensi (Nasiton, 2011). 

c. Lingkungan 

Schoon (2006), mengatakan bahwa resiliensi didasarkan pada hubungan 

timbal-balik dan dua arah antara individu dan lingkungannya. Orang yang 

memiliki resiliensi mampu memonitor kondisi emosi orang 
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lain. 

LaFramboise (2006) menambahkan dua hal terkait dengan faktor 

komunitas, yaitu: 

1) Gender 

Gender memberikan kontribusi bagi resiliensi individu. Resiko kerentanan 

terhadap tekanan emosional, perlindungan terhadap situasi yang 

mengandung resiko, dan respon terhadap kesulitan yang dihadapi 

dipengaruhi oleh gender. 

2) Keterikatan dengan kebudayaan 

Keterikatan dengan budaya meliputi keterlibatan seseorang dalam 

aktivitas-aktivitas terkait dengan budaya setempat berikut ketaatan 

terhadap nilai-nilai yang diyakini dalam kebudayaan tersebut. Holaday 

(1997) mengungkapkan bahwa resiliensi dipengaruhi secara kuat oleh 

kebudayaan, baik sikap-sikap yang diyakini dalam suatu budaya, nilai-

nilai, dan standard kebaikan dalam suatu masyarakat. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan resiliensi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor dari dalam diri individu (internal) dan faktor-faktor dari luar 

individu (eksternal). Faktor internal meliputi kemampuan kognitif, konsep 

diri, harga diri, kompetensi sosial yang dimiliki individu, gender, serta 

keterikatan individu dengan budaya. Faktor eksternal mencakup faktor dari 

keluarga dan komunitas. 

2.2 Kepribadian Tangguh (Hardiness) 

2.2.1 Pengertian Kepribadian 

Istilah kepribadian (personality) berasal dari bahasa Yunani kuno, 

persone yang artinya topeng yang biasanya dipakai zaman romawi dalam 
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melakukan sandiwara panggung. Konsep awal dari personality adalah 

tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial dan kesan tentang diri 

yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial (Alwisol, 

2004). Menurut Allport (dalam Alwisol, 2004) kepribadian adalah suatu 

organisasi dinamis psikofisik yaitu suatu mekanisme psikologis yang 

menentukan penyesuaian diri individu dalam perilaku secara unik terhadap 

lingkungan. Definisi ini menekankan pada atribut eksternal seperti peran 

individu dalam lingkungan sosial, penampilan individu, dan reaksi 

individu terhadap orang lain. Parlega & Jones (dalam Alwisol, 2004) 

kepribadian adalah sistem stabil mengenai ciri-ciri individu yang bersifat 

internal yang kontribusi terhadap pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang 

konsisten. 

Dapat disimpulkan bahwa kepribadian pada hakikatnya merupakan 

karakteristik individu yang menunjukkan identitas melalui pemikiran, 

emosi, dan perilaku yang termasuk pengaruh lingkungan. 

2.2.2 Pengertian Kepribadian Tangguh (Hardiness) 

Tipe kepribadian yang mempunyai kemampuan dan daya tahan 

terhadap stres adalah hardiness yang merupakan konsep gagasan Kobasa. 

Menurut Kobasa, (1997) kepribadian tangguh (hardiness) adalah 

karakteristik kepribadian yang mempunyai fungsi sebagai sumber 

perlawanan pada saat individu menghadapi stres. Secara umum orang yang  

berkepribadian tangguh, menunjukkan adanya tiga karakteristik yang 

menonjol, yaitu: komitmen, kontrol, dan tantangan. Hadjam (2003) 

menyebutkan kepribadian tangguh mengacu pada kemampuan individu 

untuk bertahan dalam mengahadapi stres tanpa mengakibatkan gangguan 
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yang berarti. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepribadian tangguh sangat 

berperan dalam menentukan tingkah laku penyesueian individu dalam  

menghadapi stress.  

Maddi (1999) menyatakan bahwa individu dengan kepribadian 

tangguh senang bekerja keras karena dapat menikmati pekerjaan yang 

dilakukan, senang membuat suatu keputusan dan melaksanakannya karena 

memandang hidup ini sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dan diisi 

agar mempunyai makna, dan individu memiliki kegigihan sangat antusias  

menyongsong masa depan karena perubahan-perubahan dalam kehidupan  

dianggap sebagai suatu tantangan dan sangat berguna untuk 

perkembangan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian 

tangguh adalah sejumlah pola tingkah laku yang aktual maupun potensial 

yang meliputi aspek kontrol, komitmen, dan tantangan yang merupakan 

kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan 

tuntutan.  

2.2.3 Aspek-aspek Hardiness 

Aspek-aspek yang dibangun oleh Kobasa (dalam Rachel Kinder, 2005), 

sebagai berikut:  

a. Kontrol  

Kontrol melibatkan keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi 

kejadian-kejadian dalam hidupnya dengan pengalaman. Orang yang 

memiliki ciri ini lebih cenderung meramalkan dan mengendalikan 

peristiwa yang penuh stres atau tertekan sehingga dapat mengurangi 

keterbukaan pada situasi yang menghasilkan kegelisahan. Individu 
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yang memiliki kontrol tinggi akan cenderung berhasil dalam 

menghadapi masalah daripada individu dengan kontrol yang rendah.  

b. Komitmen  

Komitmen mencerminkan individu terlibat dalam apapun yang sedang 

dilakukan. Orang yang berkomitmen memiliki suatu pemahaman akan 

tujuan dan tidak menyerah akan tekanan karena mereka cenderung 

menginvestasikan diri dalam situasi dan mampu melibatkan diri 

sepenuhnya pada kehidupan kerja dan hubungan interpersonal.  

c. Tantangan  

Tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan bagian 

yang normal dari kehidupan karena dipandang sebagai suatu 

kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Individu yang 

memiliki siap menghadapi tantangan ini memiliki kemampuan yang 

kuat untuk maju. Jika menghadapi masalah, individu ini memiliki 

perasaan yang positif dan menemukan cara agar dapat memecahkan 

masalah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek 

hardiness terdiri dari aspek kontrol yaitu kemampuan individu untuk 

mempengaruhi kejadian dalam hidup dengan pengalaman, komitmen 

yaitu kecendrungan individu untuk memahami tujuan dan tidak 

menyerah dalam situasi, dan tantangan yaitu kecendrungan untuk 

memandang suatu perubahan dalam hidup menjadi sesuatu yang wajar. 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Hardiness 

Faktor yang mempengaruhi hardiness menurut Florian, Mikulincer, & 

Yaubman (1995) antara lain:  
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a. Kemampuan untuk membuat rencana yang realistis, dengan kemampuan 

individu merencanakan hal yeng realistis maka saat individu menemui 

suatu masalah maka individu akan tahu apa hal terbaik yang dapat individu 

lakukan dalam keadaan tersebut.  

b. Memiliki rasa percaya diri dan positif citra diri, individu akan lebih 

santai dan optimis jika individu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan 

citra diri yang positif maka individu akan terhindar dari stres.  

c. Mengembangkan keterampilan komunikasi, dan kapasitas untuk 

mengelola perasaan yang kuat dan impuls. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki karakter kepribadian yang tangguh akan mampu membuat 

rencana secara realistis, memiliki rasa percaya diri dan citra positif 

terhadap dirinya serta mampu mengembangkan ketrampilan 

berkomunikasi dan mampu mengelola emosi dengan baik.  

2.2.5 Karakteristik Tipe Kepribadian Tangguh (Hardiness)  

Gardner (1999) mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian 

tangguh (hardiness), antara lain: 

 a. Sakit dan senang merupakan bagian hidup 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness menganggap sakit dan 

senang atau kejadian baik ataupun buruk sebagai bagian dari hidup dan 

individu mampu untuk melewatinya. 

 b. Kepemimpinan 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness mampu bertahan dalam 

keadaan yang tertekan. Individu ini mampu mengendalikan sebuah 

komitmen terhadap pekerjaan.  
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c. Memiliki daya pikir yang tinggi 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness mempunyai pemikiran yang 

kreatif. Individu ini juga memiliki daya cipta dan cara-cara untuk 

memecahkan permasalahan.  

d. Penolakan/Rejection 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness tidak mudah menyerah 

terhadap kegagalan yang dialami.  

e. Perspektif 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness memiliki pandangan hidup 

yang luas ketika melihat suatu hal tidak hanya berdasarkan pemikiran 

sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berkepribadian tangguh 

memiliki karakter yang positif dalam memandang kehidupan, yaitu segala 

sesuatu yang terjadi pada dirinya selalu direspon secara positif, meskipun 

kondisi yang dialami merupakan situasi yang kurang 

menyenangkan/tekanan namun individu dengan kepribadian tangguh yakin 

bahwa ia mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Selain itu, 

seseorang yang memiliki kepribadian tangguh tidak akan menyerah 

dengan kegagalan. Kondisi tersebut justru menjadi daya juang seseorang 

untuk terus berusaha dan berjuang.  

2.3  Pengusaha Penyandang disabilitas 

2.3.1 Pengertian Pengusaha Penyandang disabilitas 

   Pengusaha adalah seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk 

baru, menentukan cara produksi baru. Menyusun operasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya 
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(Zimmerer dan Scarborough, 2005). Para pengusaha biasanya memiliki 

karakter penunjang yang membuat sebuah usaha berhasil atau tidak, sejauh 

mana karakter tersebut melekat pada pengusaha dan pengaruhnya terhadap 

keberhasilan mengelola usaha (Jumaedi, 2012). Drucker (1985) mengartikan 

kewirausahaan sebagai semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu dalam 

menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, 

teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. Untuk memperoleh keuntungan diperlukan kreativitas dan 

penemuan hal- hal baru.  

Kewirausahaan adalah proses yang mempunyai resiko tinggi untuk 

menghasilkan nilai tambah produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

mendatangkan kemakmuran bagi pengusaha. Penyandang disabilitas diserap 

dari bahasa Inggris disability dengan bentuk jamak disabilities yang berarti 

cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang 

keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada 

umumnya. Istilah Penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya untuk 

merekontruksi pandangan, pemahaman dan persepsi masyarakat pada seorang 

penyandang disabilitas adalah seseorang yang tidak normal, cacat dan tidak 

mempunyai kemampuan.  

Pengusaha penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai seseorang yang 

memiliki semangat, kreatifitas dan berinovatif, serta memiliki kemampuan 

untuk menciptakan produk-produk baru dalam mengembangkan usahanya dan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan keterbatasan yang dimiliki. 

Pengusaha penyandang disabilitas tidak menjadikan keterbatasan dalam 
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dirinya untuk selalu dikasihani orang lain atau bersikap tidak berdaya. 

Pengusaha penyandang disabilitas akan mengembangkan usahanya dengan 

potensi yang dimilikinya. Disability / handicap (cacat / ketidakmampuan) 

adalah kerugian/ keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-

faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan 

orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” terentu dan karenanya 

mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial (Coleridge, 2007). 

Pengertian lain disebutkan pula oleh The International Classification of 

Functioning (ICF) yaitu “Disability as the outcome of the interaction between 

a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers the 

may face”.  

Pengertian ini lebih menunjukkan Penyandang disabilitas sebagai hasil 

dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan 

dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut 

(UNESCO, 2009). Penyandang disabilitas menurut Somantri (2007) 

merupakan suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat 

dari kerusakan atau gangguan pada tulang, otot, dan sendi. Penyandang 

disabilitas terdiri dari tiga jenis, yaitu Penyandang disabilitas fisik, mental, 

serta fisik dan mental. Pada penelitian ini yang akan dibahas oleh peneliti 

adalah Penyandang disabilitas fisik. Hardman (2002) menyatakan Penyandang 

disabilitas fisik sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh kehilangan atau 

gangguan pada fisik seseorang untuk menggunakan anggota tubuhnya dengan 

efektif (Anggraini & Hendriani, 2015).  

Menurut Departemen Sosial dikutip oleh Mangunsong (Rostiana dan 

Damayanti, 2003) bahwa Penyandang disabilitas fisik didefinisikan sebagai 
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ketidaklengkapan anggota tubuh disebabkan faktor bawaan dari lahir, 

kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya 

mobilitas yang bersangkutan, contohnya amputasi tangan/kaki, paraplegia, 

kecacatan tulang, dan cerebral palsy. Sarinem (2010) menguraikan tentang 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. 

Penyandang disabilitas fisik yang dialami seseorang dapat mengakibatkan 

gangguan kemampuan fisik untuk melakukan suatu perbuatan atau gerakan 

tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari. Penyandang 

disabilitas fisik juga dapat mengganggu kejiwaan atau mental seseorang 

sehingga menjadi rendah diri atau sebaliknya terlalu berlebihan. Penyandang 

disabilitas fisik menimbulkan kesulitan pula khususnya ada anak umur 

sekolah, yang memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru 

di sekolah. Keterbatasan fisik menyebabkan tidak dimilikinya keterampilan 

kerja (produksi). Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan dan berada di 

bawah garis kemiskinan (Winasti, 2012). 

Dari beberapa definisi di atas tentang pengertian penyandang disabilitas, 

maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah keterbatasan 

seseorang dalam melakukan aktivitas karena terjadi penurunan kemampuan 

dalam dirinya atau gangguan pada anggota badan individu. 

2.3.2 Jenis-jenis penyandang disabilitas 

Tidak semua orang terlahir dalam keadaan yang sempurna atau lengkap, yang 

sering disebut sebagai penyandang disabilitas. Terdapat beberapa jenis 

penyandang disabilitas, diantaranya: 
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a. Penyandang Cacat Fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan 

fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan 

fungsi tubuh. Misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan gerak. 

b. Penyandang Cacat Mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental 

dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa 

mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain 

(normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu individu yang mengalami 

kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada 

fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta 

mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan 

tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya. 

Pernyataan tersebut diatas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas 

memiliki beberapa jenis, yaitu penyandang cacat fisik yang merupakan 

gangguan pada anggota tubuhnya, penyandang cacat mental merupakan 

individu dengan kelainan pada tingkah laku akibat bawaan atau penyakit, dan 

penyandang cacat fisik dan mental yaitu individu yang mengalami kelainan 

ganda. 

2.3.3 Klasifikasi penyandang disabilitas 

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbagai faktor 

penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di 

kelompokkan sebagai berikut :  

a. Penyandang Cacat Fisik 

1) Tuna Netra, berarti kurang penglihatan. Keluarbiasaan ini menuntut adanya 
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pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tunanetra dapat 

berkembang secara optimal. 

2) Tuna Rungu dan Tuna Wicara, tuna rungu ialah individu yang mengalami 

kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan 

kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. Sedangkan tuna 

wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan 

berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta 

produksi suara. 

3) Tuna Daksa/cacat fisik 

Kelompok tunadaksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit 

epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta 

yang mengalami amputasi. cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat 

gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya 

yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau 

dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir (T. Sutjihati Soemantri, 

2006). 

b. Penyandang Cacat Mental 

1) Tuna Laras 

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan 

yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka 

menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya. 

2) Tuna Grahita 

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di 

bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.  
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Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a) Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik 

b) Penyandang Cacat Mental Retardasi 

3) Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda) 

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari 

satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu 

sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan 

sekaligus. 

2.4 Resiliensi dan Hardiness Pada Pengusaha Penyandang Disabilitas 

Tantangan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses selalu membuat kita 

ingin mengetahui apa kiat-kiat yang dilakukan? apa kunci keberhasilannya? Apa 

peran dibalik keberhasilannya? Individu yang ingin menjadi pengusaha, pasti 

akan ditawarkan dengan berbagai model bisnis. Pengusaha yang berhasil bukan 

karena faktor keberuntungan, ataupun didapat dengan jalan yang mulus, 

melainkan banyak ditempa oleh dinamika bisnis yang berubah-ubah dan 

membuat pengusaha mencari upaya dan inovasi baru untuk mempertahankan 

bisnisnya. Untuk melalui permasalahan yang terjadi, individu tersebut harus 

memiliki resiliensi dalam dirinya. 

 Terlebih lagi, pengusaha tersebut merupakan seorang penyandang disabilitas. 

Di mana penyandang disabilitas lebih dipandang sebagai individu yang memiliki 

kemampuan terbatas dibandingkan individu yang normal (non-disabilitas). 

Pengusaha penyandang disabilitas yang memiliki resiliensi dalam dirinya tidak 

akan menyerah dan mampu bangkit kembali dalam kondisi semula. Banyaknya 

kompetitor dalam bisnis dapat memunculkan permasalahan-permasalahan yang 

akan membutuhkan upaya untuk dapat menyelesaikan kesulitan yang terjadi dan 
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mampu mengatasi dengan cepat. Sangatlah penting untuk memahami bahwa 

seorang pengusaha penyandang disabilitas tidak boleh membuat keputusan yang 

terburu-buru untuk mengakhiri usaha yang telah dirintisnya. Dibutuhkan 

perjuangan keras, fokus terhadap usaha yang sedang dibangun, serta mengenali 

dan menguasai dengan benar proses bisnis tersebut, diiringi dengan upaya dan 

kreativitas yang terus menerus ditempa, akan membuat pengusaha penyandang 

disabilitas mampu bangkit dari keterpurukan. 

Seorang pengusaha disabilitas harus memiliki resiliensi didefinisikan yaitu 

kemampuan atau kapasitas yang dimiliki individu untuk mengatasi dan 

melakukan adaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam 

kehidupan seseorang. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan bertahan dalam 

keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang 

dialami dalam kehidupan (Reivich & Shatte, 2002). Reivich dan Shatte (2002) 

juga menjelaskan resiliensi sebagai kemampuan untuk merespon kesulitan hidup 

secara sehat, produktif, dan positif. Reivich dan Shatte memandang bahwa 

resiliensi bukan hanya menyebabkan seseorang dapat mengatasi atau pulih dari 

suatu kesulitan, tetapi resiliensi juga menyebabkan seseorang dapat meningkatkan 

aspek-aspek kehidupannya menjadi lebih positif. Berdasarkan pada pernyataan 

tersebut, maka diperlukan suatu kemampuan atau kapasitas individu dalam 

menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan serta penderitaan hidup secara 

positif sehingga individu dapat memandang permasalahan tersebut sebagai hal 

yang wajar (Reivich & Shatte, 2002). 

Luthans menyatakan bahwa resiliensi adalah istilah ketahanan dalam ilmu 

psikologi positif. Kata resiliensi mengacu pada kemampuan atau kapasitas 

individu untuk bertahan dan bangkit kembali dari suatu keadaan yang menekan 
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guna memulihkan kebahagiaan setelah menghadapi situasi yang tidak 

menyenangkan (Reivich & Shatte, 2002 ). Resiliensi tidak hanya ditekankan pada 

hasil akhir yang positif dimana individu mampu bertahan dan pada akhirnya 

mampu berkembang secara positif, namun resiliensi juga harus dilihat secara 

keseluruhan dimulai dari proses, mekanisme, dan faktor-faktor pendukung yang 

berkontribusi dalam membentuk individu yang resilien. Individu yang resilien 

merupakan individu yang fleksibel, mampu beradaptasi secara cepat dengan 

lingkungannya dan terus bergerak maju dengan berbagai perubahan dan 

permasalahan hidup yang terjadi (Siebert, 1995). 

Selain harus memiliki ketahanan untuk mengatasi situasi yang menekan, 

sebagai pengusaha dengan disabilitas juga harus memiliki kepribadian yang 

tangguh (hardiness). Resiliensi dan hardiness merupakan dua kondisi dalam diri 

seorang pengusaha dengan disabilitas yang harus dikembangkan jika ingin 

menjadi pengusaha sukses, mampu bertahan menghadapi tekanan serta 

melakukan upaya-upaya yang untuk keluar dari tekanan dan masalah yang 

dihadapi. Menurut Kobasa (dalam Rachel Kinder, 2005), aspek-aspek 

kepribadian tangguh yaitu 1) kontrol, artinya seorang pengusaha disabilitas 

mampu mengendalikan peristiwa yang penuh tekanan dalam merintis usaha dan 

mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam mengembangkan usahanya. 

Individu yang memiliki kontrol tinggi akan cenderung berhasil dalam 

menghadapi masalah daripada individu dengan kontrol yang rendah. 2) komitmen 

yaitu dorongan yang tinggi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh serta 

melibatkan sseluruh kemampuannya dalam kehidupan kerja dan hubungan 

interpersonal. Individu yang memiliki komitmen tinggi dalam bekerja akan 

menunjukkan hasil kerja yang optimal, karena ia akan bersungguh-sungguh untuk 
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menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. 3) tantangan, pengusaha disabilitas 

memiliki keyakinan bahwa mampu menghadapi hambatan dalam berwirausaha 

karena tantangan merupakan suatu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 

Individu yang memiliki siap menghadapi tantangan ini memiliki kemampuan 

yang kuat untuk maju. Jika menghadapi masalah, individu ini memiliki perasaan 

yang positif dan menemukan cara agar dapat memecahkan masalah. 

Kepribadian tangguh (hardiness) dan resiliensi pada pengusaha penyandang 

disabilitas dapat dilihat dari bagaimana sikap pengusaha tersebut dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan dari keterbatasan fisiknya. Adanya 

sikap resiliensi di dalam dirinya dan juga kepribadian tangguh (hardiness) 

hardiness) yang dimiliki seorang pengusaha penyandang disabilitas akan 

membuatnya berhasil menyesuaikan diri untuk berhadapan dengan kondisi-

kondisi yang tidak menyenangkan, dan bahkan tekanan hebat yang dapat 

membuatnya depresi. Pengusaha penyandang disabilitas juga memiliki komitmen 

dalam bekerja serta mampu memandang setiap usaha dan hambatan yang 

dihadapi sebagai suatu tantangan. Pengusaha penyandang disabilitas akan mampu 

bangkit dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul serta mampu 

berpikir positif terhadap proses usaha yang dijalani karena memiliki sikap 

resiliensi dan kepribadian yang tangguh.  

2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Hardiness 

Faktor yang mempengaruhi hardiness menurut Florian, Mikulincer, & 

Yaubman (1995) antara lain:  

a. Kemampuan untuk membuat rencana yang realistis, dengan kemampuan 

individu merencanakan hal yeng realistis maka saat individu menemui 
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suatu masalah maka individu akan tahu apa hal terbaik yang dapat individu 

lakukan dalam keadaan tersebut.  

b. Memiliki rasa percaya diri dan positif citra diri, individu akan lebih 

santai dan optimis jika individu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan 

citra diri yang positif maka individu akan terhindar dari stres.  

c. Mengembangkan keterampilan komunikasi, dan kapasitas untuk 

mengelola perasaan yang kuat dan impuls. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki karakter kepribadian yang tangguh akan mampu membuat 

rencana secara realistis, memiliki rasa percaya diri dan citra positif 

terhadap dirinya serta mampu mengembangkan ketrampilan 

berkomunikasi dan mampu mengelola emosi dengan baik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, 

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasi objek alamiah 

yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2010). 

Jenis penelitian ini adalah study life history. Penelitian study life history adalah 

suatu studi yang mengungkap riwayat hidup seseorang/sekelompok orang baik 

secara menyeluruh maupun hanya aspek tertentu yang digambarkan secara rinci, 

cara pandang yang luas dari interaksi seseorang/sekelompok orang dengan 

lingkungan, dan masyarakat tanpa batas ruang dan waktu (Koentjaraningrat, 

1977). Masalah yang dapat diteliti dengan cara ini meliputi pendapat, tanggapan, 

pikiran, perasaan, pilihan, interpretasi, keputusan dan pengalaman seseorang, 

keluarga atau kelompok masyarakat. 

3.2 Lokasi dan Subjek penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan Panti Asuhan Yatim dan Tunanetra Muhammadiyah 

Purworejo dengan jumlah subjek penelitian 4 orang yaitu pengusahan penyandang 

disabilitas berjumlah 2 orang sebagai sumber informasi primer dan significant 

other berjumlah 2 orang sebagai sumber informasi sekunder (orang terdekat 

dengan subjek penelitian yang mengetahui kondisi keseharian subjek).  

3.3 Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. 
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3.3.1 Observasi: peneliti melakukan observasi kegiatan usaha yang 

dilakukan pengusaha penyandang disabilitas.  

3.3.2 Wawancara dilakukan pada pengusaha penyandang disabilitas terkait 

resiliensi dan hardiness pada dirinya yang berkaitan dengan proses 

wirausaha.  

 

3.4 Validitas Data 

Menurut Sutopo (2002) validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan 

simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian.Terdapat beberapa cara yang 

biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut. 

Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu 

kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Dalam 

penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana 

triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib 

menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber 

data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang 

diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis 

yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif 
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bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & 

Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari 

analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan  informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang 

lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, 

yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dengan 

demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 

melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian 

sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman (1992) hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
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diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama 

ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali 

serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 

suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna 

yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak 

hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu 

diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

 Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data 

interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Model Analisis data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Verifikasi/penarikan 

kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Subjek 

4.1.1 Setting Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2020-15 Februari 

2021. Subjek utama dalam penelitian ini adalah dua orang pengusaha 

penyandang disabilitas fisik, pada bagian tubuhnya baik pada tangan maupun 

kaki. Untuk memperoleh data yang diinginkan, penelitian menggunakan 2 

significant others yaitu orang terdekat subjek yang sekiranya mampu 

memberikan penjelasan terkait dengan gambaran resiliensi dan hardiness 

subjek. Sehingga peneliti mendapatkan data yang tepat  dan sesuai dengan 

topik yang akan dikaji. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi mulai dari awal hingga akhir dilakukan oleh peneliti sendiri dan 

dibantu oleh beberapa pihak untuk membantu kelancaran pelaksanaan.  

Proses pengambilan data penelitian dilaksanakan secara luring dan 

daring karena situasi masih pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan secara 

luring ketika kondisi memungkinkan dengan tetap menjaga protokol 

kesehatan, selebihnya pengambilan data dilaksanakan secara daring melalui 

telepon dan voice note. Pengambilan data melalui telepon dengan merekam 

percakapan antara peneliti dan responden, sehingga data wawancara tetap 

tersimpan. Selama proses pengambilan data, kedua responden secara terbuka 

meluangkan waktu untuk wawancara bersama dengan responden disela-sela 

waktunya mengurusi usahanya.  
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4.1.2 Profil Responden 

Responden utama dalam penelitian ini berjumlah dua orang  dan juga dua 

orang informan sebagai significant others. Responden penyandang disabilitas 

fisik yang memiliki usaha jamur. Subjek berinisial S mengalami disabilitas 

karena kecelakaan motor sehingga menyebabkan kakinya diamputasi. S 

membuka usahanya di daerah Cangkrep, bahkan usaha jamurnya sudah 

berkembang pesat dan 2 tahun yang lalu bekerjasama dengan Universitas 

Muhammadiyah Purworejo untuk mengembangkan usaha jamurnya hingga 

lolos ke PIMNAS. Setelah mendapatkan subjek yang sesuai dengan kriteria, 

kemudian peneliti mencoba untuk perkenalan terlebih dahulu agar saat 

wawancara berlangsung sudah terbangun kepercayaan yang membuat subjek 

bersedia menceritakan apa yang peneliti minta tanpa ada paksaan dan tidak 

terjadi kecanggungan ketika wawancara berlangsung. Serta membuat surat 

keterangan penelitian sebagai bentuk ketersediaan menjadi subjek penelitian. 

a. Subjek utama atau Key informan  

Nama : Slamet  

Jenis kelamin : Laki-laki  

Alamat : Cangkrep Purworejo 

Agama : Islam  

Usia : 53 tahun  

Pekerjaan : Wiraswasta  

S adalah orang asli Purworejo yang memiliki usaha jamur dan didistribusikan 

di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Sebelum mengalami kecelakaan pada 

tahun 2003 dan kakinya diamputasi, S adalah seorang kuli bangunan yang 

bekerja secara serabutan jika ada proyek bangunan. Setelah kejadian 
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kecelakaan itu,, S membutuhkan waktu untuk menerima keadaannya. HIngga 

akhirnya S mendapatkan pendampingan dari pembina disabilitas. Motivasi S 

kembali meningkat setelah bertemu dengan temateman sesame difabel yang 

memiliki dorongan untuk mengembangkan diri.  

4.2 Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Hasil Temuan 

Salah satu aspek yang mempengaruhi ketahahan kepribadian pada diri 

S yaitu adanya motivasi, keinginan untuk bergerak dan menyandari 

kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga meskipun 

dalam kondisi disabilitas namun tetap memiliki semangat untuk merubah 

keadaan, salah satu hal yang dilakukan S adalah mulai berwiraswasta dan 

terus belajar mengembangkan usahanya tersebut.  

Menurut Maslow, setiap individu harus mampu menunjukkan 

aktualisasi dalam dirinya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus 

mampu mengaktualisasikan dirinya agar dapat bertahan hidup di tengah 

masyarakat. Salah satunya individu tersebut harus memiliki resiliensi di 

dalam dirinya. Individu yang memiliki resiliensi dalam dirinya, akan 

mampu bertahan dalam kondisi apapun dalam kehidupan. Kondisi ini 

dapat diamati dalam diri respondengn yang akhirnya dapat bangkit dari 

keterpurukan, menerima kondisi dirinya tanpa syarat dan tetap bersyukur 

dengan kondisi yang dialami.  

Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan tujuh aspek resiliensi yaitu 

regulasi emosi, impulse control, causal analysis, empati, self efficacy, dan 

reaching out. Berikut ini adalah indicator yang terdapat dalam aspek 

resiliensi yang ditemukan dalam diri responden:  
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1. Regulasi emosi 

Dalam aspek regulasi emosi, terdapat beberapa indicator, antara 

lain: 

a. Tenang 

Responden dapat bersikap tenang ketika mengetahui kondisi 

disabilitasnya karena ada dukungan sosial dari keluarga, 

komunitas disabilitas dan masyarakat secara umum.  

“saya merasa lebih tenang karena sudah legowo, adanya 

dukungan dari banyak orang membuat saya menjadi lebih 

semangat menjalani hidup” (S, W1, 32-34). 

 

b. Mengelola perasaan dan mampu membangun hubungan yang 

positif dengan lingkungan sosial. 

Adanya dukungan sosial membuat responden merasa tenang 

dan terus berupaya untuk membangun hubungan yang positif 

dengan orang lain. Responden memiliki rencana untuk 

membantu sesama komunitas disabilitas untuk memulai usaha 

bersama dengan memberikan bantuan usaha sehingga akan 

memberikan semangat untuk sesama komunitas disabilitas. 

Secara rutin responden mengadakan pertemuan disabilitas 

sebagai bentuk pendampingan dalam kelompok disabilitas. 

Bentuk perhatian responden ini mendapatkan apresiasi positif 

dari lingkungan, baik dari kelompok disabilitas maupun 

masyarakat pada umumnya.  

2. Impulse control 

Salah satu indikator yang muncul dari aspek ini adalah dorongan 

ketika merasa terpuruk. Setelah mengalami kecelakaan, responden 
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membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat bangkit dan 

menerima keadaan. Adanya perasaan menyalahkan diri sendiri, 

kehilangan harapan dan perasaan negatif yang lain, namun seiring 

berjalannya waktu dan juga karena kedewasaannya maka 

responden mampu menerima kondisinya, menahan diri untuk tidak 

menyalahkan keadaan dan menganggap bahwa keluarga sudah 

menjadi social support system yang kuat. 

“awalnya saya merasa ini hal yang berat dan sulit. Terlebih lagi 

saya memiliki keluarga yang harus saya hidupi, perasaan yang 

buruk diawal kejadian terus saya rasakan, namun seiring 

berjalannya waktu, adanya dukungan yang baik, saya bisa 

menerima” (S, W1, 50-55). 

 

3. Optimisme 

a. Semangat 

Responden menunjukkan semangat untuk terus 

mengembangkan usahanya dengan menggandeng komunitas 

disabilitas. Adanya keinginan dari komunitasnya untuk terus 

berbagi ilmu dan belajar bersama membuat responden yakin 

bahwa komunitasnya akan memberikan kebermanfaatan secara 

luas pada masyarakat dengan usaha yang ditekuni. 

b. Mensyukuri Keadaan 

Meskipun pada awalnya merasa putus asa, namun responden 

perlahan dapat mensyukuri keadaan. Kondisi ini tidak lepas 

dari peran dan dukungan keluarga dan juga semangatnya untuk 

terus melakukan advokasi kepada masyarakat terutama 

komunitas disabilitas supaya terus meningkatkan potensi diri 

dan tidak mudah putus asa. 
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“saya merasa bersyukur karena banyaknya dukungan yang 

diberikan pada saya, terlebih saat ini saya sudah mulai 

perlahan-lahan bisa berjalan dengan usaha saya. Saya terus 

melakukan advokasi pada masyarakat, terutama komunitas 

disabilitas, supaya dapat bekerja dan tidak putus asa dengan 

keadaan” (S, W2, 33-38). 

 

c. Harapan 

Responden memiliki harapan untuk terus melakukan inovasi 

dalam bidang usahanya dengan cara menggandeng komunitas 

disabilitas untuk bekerja bersama melalui bisnis jamur atau 

bentuk bisnis yang lain.  

4. Causal Analysis 

Responden banyak belajar dan mengambil hikmah dalam 

kehidupannya. Terlebih setelah kecelakaan menjadi titik balik 

dalam kehidupannya untuk tidak berputus asa dan terus 

menyalahkan diri sendiri. Responden mampu merasakan 

kepeduliaan dan perhatian dari keluarga serta masyarakat yang 

tidak hanya melihatnya dari ketidakmampuan/keterbatasan 

namun melihat responden sebagai orang yang mau belajar dan 

pribadi yang optimis. 

5. Empati 

Responden menunjukkan sikap peduli pada masyarakat. Hal 

tersebut tampak pada sikap responden terhadap komunitas 

diasabilitas. Responden terus berupaya melakukan advokasi 

kepada komunitas disabilitas supaya mereka mau membuka 

diri, menolong diri dan berusaha untuk merubah keadaan. 

“Saya melihat teman-teman sesama difabel memiliki potensi, 

maka itu saya terus dekati mereka, ajak mereka untuk maju dan 

tidak putus asa”. (S, W2, 50-52).  



48 
 

Selain itu, responden menunjukkan sikap sosial yang tinggi. 

Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan significant other 

yang menyampaikan bahwa responden selalu memberikan 

perhatian dan sikap positif terhadap masyarakat terutama 

komunitas disabilitasnya, artinya tetap memperhatikan 

kebutuhan komunitasnya. 

6. Self Efficacy 

a) Inisiatif, menyelesaikan masalah 

Kondisi responden yang mengalami keterbatasan, bahkan saat 

ini mengalami disabilitas ganda (fisik dan sensorik) tidak 

mengurangi semangatnya untuk fokus mengatasi permasalahan 

pada usaha yang ia tekuni. 

“Kondisi saya saat ini tidak membuat saya berpangku tangan, 

saya ada keluarga yang harus saya nafkahi. Meskipun memang 

ada kesulitan diawal membangun semua ini, tapi tidak 

kemudian saya putus asa dan tidak melakukan apapun” (S, 

W1, 74-77). 

 

b) Kreatif dan Inovatif 

Responden terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis 

jamurnya. Responden memiliki ide-ide bisnis yang menarik dan 

kreatif sehingga usaha jamurnya dapat terus berkembang 

sehingga memberikan kebermanfaatan untuk semua orang. Hal 

ini disampaikan juga oleh significant other yaitu 

“iya betul, pak S itu memang jiwanya kuat, orangnya mau 

belajar sehingga selalu meng-update informasi dalam usaha 

yang ia tekuni. Ide-idenya menarik” (SO, W1, 22-24). 

  

g. Reaching Out 

1. Tidak mudah menyerah 
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Responden merupakan pribadi yang terus belajar dan 

mengembangkan usahanya dengan tekun. Berbagai kegiatan 

pengembangan diri dan usaha diikuti untuk terus meng-upgrade 

ilmu.  

2. Potensi 

SO melihat responden memiliki potensi yang bagus untuk menjadi 

seorang fasilitator pendamping kewirausahaan, karena sifatnya 

yang gigih, bekerja keras da nada dorongan untuk terus belajar. 

3. Pencapaian 

Responden merasa tidak cepat puas dengan pencapaiannya saat ini, 

ia terus mengembangkan bisnisnya dan yang paling membuat 

responden merasa bangga yaitu saat mampu mendorong teman-

teman disabilitas untuk menjalankan usaha juga. 

“saya senang melakukan segala hal yang nantinya saya bisa 

belajar. Saya juga melakukan banyak hal untuk sampai pada 

kondisi saat ini. Tapi ini belum membuat saya merasa puas, saya 

akan terus belajar mengembangkan usaha dan terus mengadvokasi 

teman-teman” (S, W3, 62-66) 

 

Sedangkan untuk aspek-aspek kepribadian tangguh (hardiness) beberapa aspek 

sudah tersampaikan pada aspek resiliensi. Adapun aspek dari hardiness yaitu: 

1. Kontrol 

Responden mampu mengontrol diri dalam hal ini melakukan upaya regulasi emosi 

saat mengalami kondisi sulit. Hal ini dapat dilihat dari caranya tetap tenang ketika 

menyadari saat ini mengalami keterbatasan fisik dan sensory. Selain itu dari sisi 

pengembangan usaha, ada upaya yang berkelanjutan dan bersinergi untuk terus 

bekerja dan mengontrol usahanya. 
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2. Komitmen 

Responden memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bisnis dan 

mengajak komunitas difabel untuk bersama-sama memperbaiki kehidupannya 

dengan menjalankan usahanya. 

‘Saya melihat teman-teman difabel sebagai keluarga saya, karena mereka juga 

kondisinya sama seperti saya. Maka itu saya rutin mengadakan pertemuan 

dengan mereka, untuk mengajak berwirausaha dan juga melakukan monitoring 

terhadap usaha sudah dilakukan, bagaimana pengembangannya’ (S, W2, 52-55). 

 

3. Tantangan 

Keterbatasan fisik tidak dipandang sebagai hambatan pada diri responden, justru 

ia melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan diri sehingga tidak terpuruk 

dengan keadaan. Salah satu hal yang disoroti oleh responden adalah usaha 

jamurnya ini akan terus maju dan bersaing dengan pengusaha yang lain, karena 

saat ini responden sudah memiliki segmen pasar untuk mendistribusikan usaha 

jamurnya ini.  

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara, selanjutnya akan dibahas hasil analisis dari 

resiliensi dan hardiness pada pengusaha penyandang disabilitas. Menurut Siebert 

(2005) resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan 

terbesar yang mengganggu dan berkelanjutan dengan mempertahankan kesehatan 

dan energi yang baik ketika berada pada tekanan yang konsisten sehingga mampu 

bangkit kembali dari kemunduran. Sedangkan menurut Reivich dan Shatte 

(2002), resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit dan 

menyesuaikan dengan kondisi yang sulit. Sehingga dengan adanya resiliensi 

dapat membantu seorang pengusaha disabilitas untuk mengatasi tantangan-

tantangan dalam hidupnya dan juga dalam mengembangkan usahanya.  
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Seseorang dengan resiliensi dalam dirinya akan mampu bertahan dan bangkit 

setelah mengalami berbagai musibah, tekanan dan dorongan yang terjadi pada 

dirinya, serta tetap memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sosial dan 

dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Ciri-ciri seseorang yang memiliki 

resiliensi menurut Reivich dan Shatte (2002) yaitu memiliki regulasi emosi yang 

baik, mampu mengendalikan impuls dengan baik, memiliki rasa optimis, 

memiliki kemampuan utnuk menganalisis masalah yang terjadi, memiliki rasa 

empati terhadap lingkungan, memiliki efikasi diri serta mampu mencapai 

kesuksesan setelah musibah terjadi dalam hidupnya. 

Resiliensi yang ditunjukkan oleh responden tampak dalam kehidupannya 

setelah mengalami kecelakaan. Subjek menjadi pribadi yang mandiri dan mampu 

mengatasi masalah yang ia hadapi. Meskipun di masa awal setelah kecelakaan 

yang menyebabkan kedua kakinya diamputasi, responden merasa kehilangan 

harapan hidup, namun keluarga menjadi support system yang kembali 

menguatkan dan memotivasi responden. Selain itu, responden juga memiliki 

komunitas difabel yang juga mampu memberikan semangat dan saling 

menguatkan. Bahkan saat ini responden merupakan anggota yang paling aktif 

mengadvokasi komunitas difabel untuk memulai menjalankan usaha, melakukan 

monitoring dan evaluasi.  

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa responden memiliki kepribadian 

yang tangguh (hardiness). Menurut Kobasa (dalam Rachel Kinder, 2005), aspek-

aspek kepribadian tangguh yaitu: 

1) kontrol, artinya seorang pengusaha disabilitas mampu mengendalikan 

peristiwa yang penuh tekanan dalam merintis usaha dan mengatasi masalah-

masalah yang muncul dalam mengembangkan usahanya. Individu yang memiliki 
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kontrol tinggi akan cenderung berhasil dalam menghadapi masalah daripada 

individu dengan kontrol yang rendah. Hal ini terlihat pada diri responden yang 

tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam mengembangkan 

usahanya. 

2) komitmen yaitu dorongan yang tinggi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh 

serta melibatkan sseluruh kemampuannya dalam kehidupan kerja dan hubungan 

interpersonal. Individu yang memiliki komitmen tinggi dalam bekerja akan 

menunjukkan hasil kerja yang optimal, karena ia akan bersungguh-sungguh untuk 

menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Responden menunjukkan 

komitmen untuk mengembangkan usaha dan mengadvokasi komunitas difabel 

dalam menjalankan usaha bersama. 

3) tantangan, pengusaha disabilitas memiliki keyakinan bahwa mampu 

menghadapi hambatan dalam berwirausaha karena tantangan merupakan suatu 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Individu yang memiliki siap 

menghadapi tantangan ini memiliki kemampuan yang kuat untuk maju. Jika 

menghadapi masalah, individu ini memiliki perasaan yang positif dan 

menemukan cara agar dapat memecahkan masalah. Hal ini juga ditunjukkan oleh 

responden yang melihat bahwa usaha yang ia tekuni saat ini mampu berkembang 

dan segala kesulitan yang terjadi dalam menjalankan usaha menjadi suatu 

tantangan untuk terus berkreasi dan inovatif.  

Berdasarkan aspek-aspek resiliensi, menunjukkan gambaran bahwa responden 

mampu beresilien dalam kehidupannya. Hal ini juga di dukung oleh kepribadian 

tangguhnya yang tidak mudah menyerah sehingga membentuk responden menjadi 

pribadi yang kuat sehingga mampu menjadi pengusaha penyandang disabilitas 

yang sukses.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan aspek-aspek resiliensi menunjukkan gambaran bahwa responden 

mampu beresilien dalam kehidupannya serta menunjukkan faktor yang 

mempengaruhi responden menjadi pengusaha penyandang disabilitas yang sukses. 

Selain itu, responden juga menunjukkan kepribadian yang tangguh terkihat dari 

sikapnya yang mampu mengontrol diri dengan baik serta menunjukkan emosi 

positif meskipun kondisi yang dialami tidak menyenangkan, mampu berkomitmen 

dalam setiap hal yang dijalani serta mampu melihat suatu kesulitan sebagai bentuk 

tantangan sehingga memberikan kesempatan untuk berkreasi, berinovasi dan 

berkembang pada bidang usaha yang dijalani.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan diatas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Bagi responden penelitian terkait hasil penelitian, responden diharapkan 

mampu mempertahankan dan meningkatkan resiliensi yang didukung dengan 

hardiness (kepribadian tangguh) sehingga mampu mencapai banyak 

kesuksesan dalam hidupnya, serta memberikan semakin banyak kontirbusi 

bagi masyarakat sekitar terutama komunitas difabel. 

2. Bagi penyandang disabilitas lainnya diharapkan mampu beresilien dan 

bersemangat serta selalu termotivasi untuk dapat menjalani kehidupan yang 

lebih baik dan mencapai kesulitan yang diinginkan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan lebih mendalam 

lagi resiliensi dan hardiness pada pengusaha penyandang disabilitas dengan 

metode yang lebih baik, dengan rentang waktu yang lebih lama dan 

pengambilan data dilakukan secara langsung sehingga mampu mengobservasi 

respon yang ditunjukkan responden selama wawancara. Selain itu juga 

diharapkan dapat menambah jumlah responden penelitian.  
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