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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Hasil Seluruh Subyek 

Hasil penelitian dengan mengunakan metode wawancara, tes 

grafis dan observasi mendapatkan hasil yang berbeda pada masing-

masing subyek. Penelitian yang dilakukan terhadap keempat subyek 

mendapatkan hasil bahwa motivasi belajar pada penyandang tuna daksa 

berbeda-beda dan faktor yang mempengaruhinya pun berbeda, walaupun 

intinya sama yaitu berhubungan dengan relasi sosial. 

Subyek pertama, motivasi belajarnya tinggi dan subyek tidak 

minder dengan kondisi fisiknya yang difable. Sifatnya yang berani dan 

percaya diri, membuat teman-teman sekolah bahkan gurunya menyukai 

subyek. Subyek memiliki banyak teman dan hal tersebut membantunya 

dalam belajar. Subyek dapat bertanya kepada teman-temannya jika 

mengalami kesulitan belajar, bahkan subyek menyukai belajar jika 

dilakukan bersama teman-temannya. Pergi ke sekolah adalah kesukaan 

bagi subyek karena dapat menimba ilmu bersama teman-temannya, 

daripada hanya diam di rumah dan merasa sepi. 

Subyek kedua, mengalami penolakan dan kurang penerimaan dari 

teman-teman sekolahnya karena kondisi fisiknya. Subyek seringkali 

sendiri, baik dalam hal belajar maupun bermain sehingga saat mengalami 

kesulitan belajar, subyek lebih banyak diam. Keadaan fisiknya juga 

seringkali menghambat kegiatan belajarnya sehingga subyek sering 
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tertinggal pelajaran  dan membuat motivasi belajar subyek biasa saja, 

cenderung rendah. 

Subyek ketiga,  menempuh pendidikan dari SD sampai sekarang 

SMP di YPAC. Seharusnya merupakan suatu tempat yang tepat bagi 

anak difable seperti dirinya, namun ada suatu kejenuhan di dalam diri 

subyek. Subyek merasa bahwa terus-menerus berada di dalam yayasan 

membuat subyek jadi kurang mendapatkan pengalaman dan tidak dapat 

memperluas kenalan atau pergaulannya. Ditambah pula dengan 

kurangnya dukungan orang lain yang dapat mengajarinya saat di luar jam 

sekolah, padahal subyek merasa lemah dalam bidang akademik dan 

butuh bantuan orang lain yang dapat mengajarinya. Hal-hal tersebut yang 

membuat subyek malas belajar dan motivasi belajarnya menurun 

menjadi biasa saja. Kegiatan belajar di sekolah sekedar rutinitas biasa. 

Subyek keempat, perubahan hidup jauh dari keluarga dan 

berbagai masalah yang harus subyek alami di tahap perkembangannya 

yang memasuki remaja, seperti masalah keluarga dan masalah dengan 

teman, khususnya lawan jenis, membuat subyek kepikiran dan 

mempengaruhi perasaan subyek hingga berpengaruh pada kegiatan 

belajarnya. Motivasi belajar subyek menjadi kurang dan menurun.      

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa 

motivasi belajar pada penyandang tuna daksa tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik, tempat subyek berada dan belajar, tetapi relasi sosial 

subyek dengan lingkungannya. 
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Menurut Somantri, 2006, h. 126-135, anak-anak tuna daksa pada 

umumnya menunjukkan sikap rendah diri, cemas, dan agresif. Hal 

demikian berhubungan dengan gambaran tubuh yang dimilikinya. Orang 

tua atau masyarakat yang menunjukkan sikap menolak akan 

mengakibatkan anak tuna daksa merasa rendah diri, tidak berdaya, tidak 

pantas, frustasi, merasa bersalah, benci, dan sebagainya. Orang tua yang 

menyebabkan ketergantungan pada anak-anak tuna daksa akan membuat 

mereka merasa takut dan cemas dalam menghadapi lingkungan yang 

tidak dikenalnya. Hambatan dalam kegiatan-kegiatan tertentu akibat tuna 

daksa dapat menimbulkan sifat tidak percaya kepada diri sendiri, 

ketergantungan yang berlebihan, atau bahkan sebaliknya terlalu 

sombong, tidak menyadari akan keadaannya. 

Selain itu, keanekaragaman pengaruh perkembangan yang bersifat 

negatif menimbulkan resiko bertambah besarnya kemungkinan 

munculnya kesulitan dalam penyesuaian diri pada anak-anak tuna daksa. 

Hal ini berkaitan erat dengan perlakuan masyarakat terhadap anak-anak 

tuna daksa. Ejekan dan gangguan anak-anak normal terhadap anak tuna 

daksa akan mengakibatkan timbulnya perasaan negatif pada diri mereka 

terhadap lingkungan sosialnya. Keadaan ini menyebabkan hambatan 

pergaulan sosial anak tuna daksa.  

Kurt Lewin dalam teori Lapangannya, mengatakan bahwa untuk 

memahami manusia maka harus ditempatkan pada konteksnya, antara 

lain lingkungan yang mengelilinginya. Ia mengatakan bahwa perilaku 

manusia adalah fungsi dari orang (Person) dan lingkungannya 

(Environment), berarti bahwa perilaku seseorang berkaitan dengan 
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karakteristik personal seseorang dan dengan situasi dimana seseorang 

berada. Lapangan kehidupan merupakan konsep penting dari teori 

Lapangan, terdiri dari lapangan kehidupan (LK) individual yaitu individu 

itu sendiri dan lingkungan psikologis individu pada saat tertentu, dan LK 

kelompok, terdiri dari kelompok dan lingkungan yang ada pada 

kelompok tersebut. Ruang hidup/ lapangan kehidupan adalah seluruh isi 

elips: keseluruhan kumpulan fakta, yang ada pada suatu saat, yang 

mempengaruhi/ menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan 

potret sesaat, yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang 

tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu, 

keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, 

imajinasinya mengenai masa depan, perasaan-perasaannya, dan 

sebagainya (Alwisol, 2009, h.300). 

Situasi-situasi atau keadaan sekitar yang harus dihadapi subyek 

mempengaruhi tingkah lakunya pada lingkungan, yang akhirnya 

berdampak pada motivasi belajar masing-masing subyek.  

 

 

 

Subyek pertama dan kedua sama-sama bersekolah di sekolah 

umum/ normal, namun keduanya memiliki motivasi belajar yang 

berbeda. Hal ini karena relasi sosial yang dimiliki mereka jelas berbeda. 

Sebenarnya mereka memiliki kesamaan dalam hal dukungan orang tua 

dan guru, yang menjadi daya positif dalam kegiatan belajar mereka tetapi 

S1 S2 

S3 S4 
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yang membuat mereka menjadi berbeda adalah dukungan atau 

penerimaan dari teman-temannya, khususnya teman sekolah.  Somantri 

dalam Psikologi Anak Luar Biasa, 2006, h.134, mengatakan bahwa 

ejekan dan gangguan anak-anak normal terhadap anak tuna daksa akan 

mengakibatkan timbulnya perasaan negatif pada diri mereka terhadap 

lingkungan sosialnya. Keadaan ini menyebabkan hambatan pergaulan 

sosial anak tuna daksa.  

Subyek pertama awalnya memiliki pengalaman di bangku sekolah 

dasar yang kurang menyenangkan. Kondisi fisiknya yang difable 

memberikan daya negatif bagi subyek berupa ejekan, sindiran, 

pandangan negatif dari orang lain, termasuk dari teman-teman 

sekolahnya yang membuat subyek sering merasa minder dan malu. 

Ditambah dengan masalah orang tua yang sering terjadi pada waktu itu, 

yang menjadi daya negatif pula bagi subyek. Subyek merasa kurang 

mendapatkan dukungan dan motivasi belajarnya kurang. Namun sifat 

minder dan malu yang dimilikinya membuat subyek merasa kurang 

pergaulan dan mulai membuka diri saat memasuki SMP. Subyek mulai 

memberanikan diri untuk bergaul dengan teman-teman sekolahnya yang 

sebagian besar adalah anak-anak normal. Keberaniannya ini membuat 

subyek memiliki banyak teman sehingga subyek mengalami 

psychological locomotion. Ia menjadi pribadi yang percaya diri dan 

disukai oleh teman-temannya. Bahkan subyek lebih menyukai belajar 

jika dilakukan bersama dengan teman-temannya. Dukungan teman-

teman dan keluarga menjadi daya positif yang paling kuat bagi subyek 

dalam kegiatan belajarnya sehingga ia menjadi rajin dan motivasi 
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belajarnya cukup tinggi. Ejekan-ejekan dan pandangan negatif dari orang 

lain yang menjadi daya negatif bagi subyek tidak lagi berpengaruh pada 

dirinya, bahkan subyek memiliki permeabilitas yang rendah terhadap 

daya ini.  

Sebaliknya pada subyek kedua, awalnya ia bersekolah di YPAC 

(yayasan pembinaan anak cacad), tempat yang tepat dan menyenangkan 

bagi subyek karena ia memiliki teman-teman yang keadaannya sama 

seperti dirinya. Ia merasa diterima oleh teman-temannya dan sering 

diajak belajar maupun bermain bersama oleh mereka. Hal ini menjadi 

daya positif bagi subyek yang membuat subyek memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dan senang berada di yayasan sehingga daya negatif 

berupa penolakan dari orang-orang luar (di luar yayasan) tidak 

mempengaruhi motivasi belajar subyek. Subyek memiliki permeabilitas 

yang rendah terhadap daya ini. Namun subyek mengalami bodily 

locomotion saat memasuki SMP ke sekolah umum, tempat ia memiliki 

teman-teman yang berbeda dengan dirinya. Subyek mendapatkan 

penolakan dan penerimaan yang kurang dari teman-teman sekolahnya. 

Tentu hal ini menjadi daya negatif bagi subyek dalam kegiatan 

belajarnya. Subyek mengalami psychological locomotion menjadi 

murung dan pendiam, yang berakibat pada motivasi belajarnya yang 

biasa cenderung rendah.   

Subyek ketiga dan keempat pun sama-sama menempuh 

pendidikan di YPAC namun keduanya memiliki ruang hidup yang 

berbeda, khususnya yang berkaitan dengan motivasi belajarnya. YPAC 

tempat yang seharusnya memang tepat bagi mereka. Lingkungan belajar 



136 
 

yang mendukung, serta guru-guru yang dapat mengerti keadaan mereka 

dan teman-teman yang memiliki kondisi fisik yang sama dengan diri 

mereka menjadi daya positif bagi keduanya dalam mengikuti kegiatan 

belajarnya, namun hal-hal tersebut tidak selalu dapat memberikan dan 

menjadi daya positif bagi mereka.  

Awalnya itu yang dirasakan subyek ketiga.  Ditambah dengan 

adanya mahasiswa PKL di yayasan tersebut, yang turut mendukung 

kegiatan belajar subyek di luar jam sekolah, menjadi daya positif yang 

kuat bagi subyek sehingga subyek memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

Memasuki SMP, subyek pun kembali melanjutkan pendidikannya di 

YPAC namun terjadi psychological locomotion dalam diri subyek. 

Subyek merasa jenuh terus berada di dalam yayasan karena 

pengalamannya kurang dan pergaulannya menjadi terbatas. Tentu hal ini 

menjadi daya negatif bagi subyek yang membuat motivasi belajarnya 

menurun menjadi biasa.  

Bahkan subyek lebih menyukai belajar keterampilan seperti 

musik, desain komputer, dll. Dukungan orang tua menjadi daya positif 

yang membuatnya tetap bertahan dan memiliki permeabilitas yang tinggi 

terhadap daya ini untuk dapat mencapai cita-cita, impian dan 

harapannya. Saat ini, belajar hanya sebagai rutinitas biasa bagi subyek.  

Berbeda dengan subyek keempat, yang awalnya bersekolah di 

sekolah umum dan tinggal bersama dengan keluarga. Subyek merasa 

mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya sehingga ia menjadi 

pribadi yang kurang mandiri. Pula dukungan dari teman-temannya yang 

tidak menganggapnya berbeda, menjadi daya-daya positif bagi subyek 
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yang meningkatkan motivasi belajarnya. Namun ketika memasuki SMP, 

subyek mengalami bodily locomotion ke YPAC. Subyek harus tinggal 

jauh dari keluarganya. Tentu hal ini menjadi daya negatif bagi subyek 

dalam mengikuti kegitan belajarnya. Masalah orang tua yang masih 

sering subyek dengar dari jauh, pula masalah-masalah yang harus ia 

hadapi dengan teman-teman sekolah/ asramanya dan teman lawan 

jenisnya menambah jumlah daya negatif yang harus subyek hadapi. Hal 

ini membuat subyek mengalami psychological locomotion, yaitu 

perubahan pada motivasi belajarnya. Kegiatan belajar hanya sebagai 

rutinitas biasa dan motivasi belajar subyek turun menjadi kurang. 

Subyek pertama dan ketiga, sama-sama menempuh pendidikan di 

lingkungan fisik yang sama, yang mana subyek pertama dari SD hingga 

SMP berada di sekolah umum, sedangkan subyek ketiga di YPAC. 

Motivasi belajar keduanya berbeda. Subyek pertama mengalami 

peningkatan motivasi belajar dibandingkan subyek ketiga, walaupun 

lingkungan belajar subyek ketiga memberikan daya positif yang lebih 

pada anak-anak tuna daksa seperti mereka dalam kegiatan belajarnya 

karena mereka memiliki teman-teman yang sama dengan diri mereka, 

juga guru yang mengerti dan memberikan perlakuan khusus kepada 

mereka dalam kegiatan belajar.  

Seperti yang dikemukakan  oleh Departemen Kesehatan, bahwa 

anak cacat fisik adalah anak yang menderita kekurangan yang sifatnya 

menetap pada alat gerak (tulang, otot, dan sendi) sedemikian rupa 

sehingga untuk berhasilnya pendidikan, mereka perlu mendapatkan 

perlakuan khusus (UKS, Tuntunan pelaksanaan bagi guru, 1993).  



138 
 

Namun berdasarkan hasil penelitian, subyek ketiga menujukkan 

motivasi belajar yang kurang karena merasa jenuh terus berada di dalam 

yayasan, yang membuatnya merasa kurang pengalaman dan 

pergaulannya menjadi terbatas atau monoton. Tentu hal tersebut menjadi 

daya negatif bagi subyek dalam kegiatan belajarnya, yang membuatnya 

malas belajar. Sebaliknya pada subyek pertama, kebersamaan dengan 

teman-temannya di  sekolah umum menjadi daya positif dalam proses 

belajar subyek, yang dapat meningkatkan motivasi belajar subyek, 

walaupun awalnya subyek harus lebih dahulu melakukan adaptasi untuk 

dapat diterima dengan anak-anak normal. 

Subyek kedua dan keempat, sama-sama mengalami bodily 

locomotion dalam proses belajarnya. Subyek kedua mengalami 

penurunan motivasi belajar menjadi biasa, cenderung rendah karena 

penolakan yang ia terima dari teman-temannya di sekolah umum. 

Akibatnya, subyek sering merasa minder dan menjadi pendiam, bahkan 

sakit-sakitan, sering tidak masuk sekolah dan tertinggal pelajaran. Anak 

yang tidak mampu mengatasi krisis yang terjadi pada dirinya, akan 

mengalami kesulitan dalam lingkungan sosilanya. Ia tidak mau 

berinteraksi dengan lingkungannya, mengurung diri, mengisolasi diri, 

curiga terhadap setiap orang karena merasa akan diejek, dihina sehingga 

anak merasa tidak aman dengan dirinya. Anak yang sering tidak masuk 

sekolah akan menyebabkan motivasi belajar menurun dan prestasinya di 

bawah rata-rata kemampuan sesungguhnya yang dimiliki anak 

(Mangunsong, 1998, h. 163.) 
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  Subyek yang awalnya bersekolah di YPAC, memiliki motivasi 

belajar yang tinggi karena daya positif berupa dukungan dari teman-

temannya sesama penyandang tuna daksa, yang sering mengajaknya 

belajar dan bermain bersama. Tidak demikian dengan subyek keempat. 

Berada di yayasan, tidak membuat motivasi belajarnya meningkat,tetapi 

menurun. Bukan karena subyek tidak suka berada di yayasan, tetapi 

karena masalah-masalah pribadi yang subyek alami dengan orang lain, 

baik keluarga maupun teman. Subyek yang selama ini bergantung pada 

keluarga, harus belajar mandiri termasuk dalam menghadapi masalahnya 

sehingga terkadang mengganggu pikiran dan perasaan subyek, yang 

berdampak pada motivasi belajarnya. 

Hal ini menandakan bahwa motivasi belajar anak penyandang 

tuna daksa dipengaruhi oleh lingkungan psikologisnya, yang terus-

menerus dapat berubah. Tergantung pada kekuatan daya-daya dalam diri 

subyek, juga nilai yang yang dikandung dari daya-daya tersebut 

(valensi). Lingkungan psikologis anak tuna daksa lebih banyak 

dipengaruhi oleh relasi sosial yang harus dihadapi subyek di lingkungan 

yang mengelilinginya, bukan pada lingkungan fisik tempat mereka 

berada dan belajar. 

 

C. Kelemahan dan Kelebihan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam penelitian 

mengenai motivasi belajar pada penyandang tuna daksa berdasarkan teori 

lapangan Kurt-Lewin. Kelemahan-kelemahan penelitian ini antara lain: 
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1. Subyektivitas peneliti dalam mengintepretasikan hasil wawancara 

dan observasi. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya diskusi 

dengan dosen pembimbing. 

2. Keterbatasan informasi dari beberapa subyek yang terkadang kurang 

mau terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. 

Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan wawancara dengan 

teman dan guru subyek. 

3. Subyek penelitian berada dalam naungan instansi pendidikan 

sehingga peneliti memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan untuk 

melakukan observasi pada saat subyek mengikuti kegiatan belajar. 

Akibatnya, data observasi yang dimiliki subyek terbatas. 

Kelebihan-kelebihan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor menarik yang dimiliki keempat subyek, yang 

mempengaruhi motivasi belajar mereka,  serta Grand Theory yang 

mendukung, membuat penelitian ini menjadi lebih menarik dan 

berkesan untuk diketahui dan dibaca. 

2. Melalui penelitian ini, para pembaca dapat lebih mengenal 

kepribadian dan kebutuhan anak-anak tuna daksa, khususnya yang 

berkaitan dengan motivasi belajarnya. 
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