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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Peran 

      Sering kita mendengar tentang kata peran atau peranan dalam kehidupan 

sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. 

Berbagai definisi tentang kata arti peranan telah dikemukakan oleh para ahli. 

Poerwadarminta mengemukakan bahwa (1995:751) “peran merupakan 

tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

peristiwa”. Berdasarkan pendapat  Poerwadarminta maksud dari tindakan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa 

tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh 

orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan 

peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena jika melihat dari 

pengertian tersebut keduanya saling berhubungan. 

      Sedangkan Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi 

“peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu 

posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peranan merupakan 

suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan 
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hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002:243 ) 

Lebih lanjut Soerjono Soekanto juga mengemukakan aspek–aspek peranan 

sebagai berikut : 

a. Peranan meliputi norma–norma yang berhubungan dengan posisi 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 1987:53) 

 

      Bryant dan White dalam Amira (2012:9) menyatakan bahwa peran 

didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau 

individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak 

mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut 

dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau 

tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap 

orang–orang yang menduduki posisi terssebut. 

      Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan 

terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisai 

(lembaga atau institusi formal)  karena dari peran tersebut dapat diketahui 

struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi 

tentang uraian status atau kedudukan sesorang atas suatu peran yang harus 

dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu 



11 
 

pekerjaan dan uraian jabatan memberikan serangkaian pengharapan yang 

menentukan terjadinya peran. 

      Dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang 

dalam  suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha 

pencapaian tujuan yang ditetapkan.  

       Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan fungi pemerintahan , maka 

definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas – tugas 

Negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di kota Yogyakarta dalam hal 

ini adalah peran Dinas Pendidikan dan Dinas sosial dalam pemenuhan hak 

pendidikan bagi difabel di kota Yogyakarta.  

      Pasal  24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah 

diatur mengenai dinas daerah yaitu : 

a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan 

diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang 

memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah.  

 

      Dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan 

untung dan rugi, tetapi dalam batas – batas tertentu dapat didayagunakan 

sebagai organisasi  yang memberikan pelayanan yang berorientasi pada 

pengembangan daerah. 
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       Menurut Sihombing (2001:172) ada beberapa peran yang diharapkan 

dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan 

pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai Fasilitator. 

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu 

dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu 

menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu 

membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, 

mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu 

menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa 

masyarakat merasa terbebani. 

b. Sebagai Pelayan Masyarakat. 

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya 

pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam 

memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan 

kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah 

dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai 

pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak 

berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus 

diposisikan sebagai fokus pelayanan utama 

c. Sebagai Pendamping 

Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya 

dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping 

masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi 

berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas 

sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, 

mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan 

kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. 

Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan 

konstribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai 

pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri 

handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan 

bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka 

mampu menampilkan ing madya mangun karsa ( bila berada di 

antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai 

pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat ( Ing 

ngarsa sung tulodo) 

 

. 
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d. Sebagai Mitra. 

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang 

menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus 

dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan 

bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak 

ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin 

tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, 

pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling 

mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak 

terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat 

masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat. 

e. Sebagai Penyandang Dana. 

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada 

umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu 

maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang 

dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan 

oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga 

pengelola. 

2. Difabel 

a. Pengertian Difabel 

      Istilah Difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata different 

ability. Hal tersebut berarti manusia yang memiliki kemampuan yang 

berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang 

cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.Istilah 

difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda.  

Yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan 

ataupun ke‟abnormal‟an. 

      Diperhalusnya istilah terhadap penyandang cacat pada tahun 1997 oleh 

para pemerhati hak-hak difabel pada praktiknya belum dapat mengubah  

pandangan masyarakat dimana kecacatan adalah sebuah kesalahan. Dalam 

sejarah Nazi Jerman, Hitler dalam masa kepemimpinannya melakukan 
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pembantaian besar-besaran terhadap para penyandang cacat karena 

dianggap tukang makan yang tidak berguna/useless eater. Sedangkan di 

beberapa negara lain menganggap kecacatan merupakan salah satu bentuk 

hukuman para dewa yang marah dan biasanya mengindikasikan bahwa 

anak tersebut didapat dengan jalan yang salah yakninya hasil perzinaan, 

perkawinan sedarah, ataupun bermain main dengan setan.  

      Sedangkan dalam budaya Jawa sendiri kita dapat melihat sesuatu yang 

berbeda dan bertolak belakang dengan dua kebiasaan tersebut. Budaya 

Jawa sendiri  mendeskripsikan kecacatan dalam sebuah degradasi yang 

positif. Hal ini dilihat dari wayang hasil kebudayaan Jawa yang 

mengisahkan tokoh-tokoh utusan dewa dalam wujud Petruk, Gareng, dan 

Semar yang pada dasarnya mempunyai fisik yang „berbeda‟ dibanding 

manusia pada umumnya. Sekalipun pada akhirnya istilah penyandang 

cacat digantikan dengan sebutan difabel, akan tetapi di Indonesia hal ini 

tidak berarti „menormalkan‟ mereka. Meskipun kecacatan dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat tapi bukan berarti mereka mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam hukum, ekonomi, dan mendapat akses mudah 

ke pendidikan formal sebagaimana masyarakat lain pada umumnya. 

(PMKS dan PSKS Dinsos 2011) 

      Declaration of The Rights of Disabled Persons (1975) mendefinisikan 

difabel adalah “seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau 

sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada 
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normalnya dan/atau kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan 

fisik dan atau kemampuan mentalnya.” 

Sedangkan pengertian difabel Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 

tentang Penyandang Cacat. 

Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau 

mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang 

terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, 

dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. 

 

      Laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS (2011:9), Difabel 

(penyandang cacat) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisisk 

atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, 

maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik 

(tubuh, mata, rungu, wicara), penyandang cacat mental (retardasi, eks 

psikotik) dan penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Termasuk daam 

jenis kategori penyandang cacat yaitu: anak cacat, penyandang cacat, dan 

penyandang cacat eks penderita penyakit kronis. Kriterianya sebagai 

berikut: 

1) Cacat tubuh : 

a) Anggota  tubuuh  tidak lengkap putus / amputasi tungkai, 

lengan atau kaki 

b) Cacat tulang / persendian 

c) Cacat sendi otot dan  tungkai , lengan  atau kaki 

d) Lumpuh 

2) Cacat Mata 

a) Buta Total (buta kedua mata) 
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b) Low Vision(masih mempunyai sisa penglihatansamar – samar  / 

kurang awas) 

c) Light perception (dapat memebedakan terang dan gelap , 

namun tidak dapat melihat objek didepannya) 

3) Cacat Rungu Wicara 

a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan  yang 

disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar 

b) Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara  tidak  jelas  

(pembicaraannya tidak dapat dimengerti) 

c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan orang lain 

4) Cacat Mental Eks Psikotik 

a) Eks penderita penyakit gila 

b) Kadang masih  me n galami kelainan tingkah laku 

c) Sering mengganggu orang lain 

5) Cacat Mental Retardasi 

a) Idiot: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat 

dengan a nak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti 

wajah dungu 

b) Embisil: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat 

dengan anak normal usia 3 – 7 tahun 

c) Debil: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat 

dengan anak normal usia 8 – 12 tahun 

6) Paca Bekas Penderita Penyakit Kronis 

a) Eks penderita penyakit TBC paru – paru, kusta dan stroke 

b) Mengalami hambatan/kelainan fisik meski badan  tidak hilang 

(kusta) 

c) Tubuh  menjadi bongkok dan ringkih (TBC paru) 

d) Cenderung dijauhi masyarakat Karena takut terjangkit/menular 

(leprophobia dan HIV/AIDS) 

e) Mempunyai rasa rendah diri.  

  

Definisi lain terdapat  pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, yang dimaksud dengan penyandang 

disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, 

kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental/intelektual atau 

sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadai 

hambatan lingkungan fisik dan sosial”. 



17 
 

     Dapat disimpulkan bahwa difabel (penyandang cacat) adalah setiap 

orang yang mempunyai kelainan fisik atau  mental yang dapat 

mengganggu dalam melakukan fungsi jasmani dan rohaninya, dan difabel 

juga bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir 

melainkan juga korban korban bencana alam atau perang yang 

mendapatkan kecacatan ditengah tengah hidupnya maupun para penderita 

penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara 

selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. 

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan 

bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, 

kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.  

Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh : 

1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang 

pendidikan;  

2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat 

kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya;  

3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil-hasilnya;  

4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;  

5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial; dan  

6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, 

dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

      Dalam pasal 5 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional  mengenai 

Hak dan Kewajiban Warga Negara juga disebutkan bahwa : (1) Setiap 
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warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus.Disini ditegaskan bahwa pendidikan utntuk semua warga Negara 

baik itu warga Negara yang memiliki kelainan fisik (difabel) ataupun 

warga negara yang normal. Pemerintah mempunyai peran yang  penting 

dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut. 

      Kebijakan terbaru berkaitan dengan difabel khususnya di propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang 

Disabilitas. Perda ini mencakup tentang penerapan pendidikan  inklusi, 

pekerjaan kepada difabel (adanya pengharagaan kepada perusahan yang 

memberikan pekerjaan kepada difabel), kebijakan jaminan pembiayaan 

kesehatan daerah kepada difabel serta beberapa kebijakan layanan yang 

sudah mulai berpihak pada difabel. 

      Pada pasal 5 sampai 15 dalam Perda ini dijelaskan mengenai jaminan 

pendidikan bagi difabel mulai dari penyelenggara, sistem pendidikan, 

penyedia sarana dan prasarana dan segala aspek yang menunjang untuk 

kepentingan pendidikan kaum difabel. Seperti dijelaskan pada Pasal 5 

yaitu: 

1) Setiap penyandang disabiitas mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan jalur, jenis, 

dan jenjang pendidikan 
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2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan/atau masyarakat.  

3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau 

peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif. 

4) Apabila penyelenggara pendidikan melangar persyaratan calon dan 

/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3),  dikenakan sanksi administrative berupa 

teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf 

yang iumumkan di media masa daerah sebanyak 3 (tiga) hari 

berturut–turut. 

 

      Pada kenyataannya di lapangan difabel memang diberikan hak - hak 

tersebut. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan sesuai kecacatan, 

aksesibilitas, dan yang lainnya. Akan tetapi hak tersebut semata mata 

difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada pengarahan dan sosialisasi  kepada 

difabel dan masyarakat keluarga penyandang cacat tersebut. Contohnya 

dalam praktek pendidikan yang diberikan pemerintah berupa sekolah 

khusus, sekolah inklusi, dan SLB. Akan tetapi minimnya sosialisasi dari 

pemerintah tentang pendidikan difabel ini menciptakan pengekangan hak 

tersebut dalam keluarga para penyandang cacat.Anggapan tentang 

kecacatan yang merupakan sebuah penyakit yang tidak dapat lagi 

disembuhkan membuat keluarga keluarga difabel berputus asa dan 

beranggapan bahwa mereka tidaklah membutuhkan pendidikan dan 

percuma saja bila diberikan pendidikan. Padahal difabel sama halnya 

dengan orang-orang  lain. Hanya keterbatasan fisiklah (dan mental bagi 

penyandang tuna grahita) yang membuat mereka „berbeda‟ dari orang lain. 
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Perbedaan tersebut pada dasarnya bukan alasan mereka mempunyai Hak 

Asasi yang berbeda dari orang lain.Terutama dalam pemenuhan hak 

pendidikan. 

      Hak–difabel tersebut akan dapat tercapai jika Perda No. 4 Tahun 2012 

ini dilaksanakan berdasarkan prinsip–prinsip seperti dijelaskan pada Pasal 

2 yaitu : 

1) penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual 

termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian 

orang–orang, 

2) nondiskriminasi 

3) partisispasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat, 

4) penghormatan atas perbedaan dari penerimaan orang–orang  

penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia 

dan rasa kemanusiaan, 

5) kesetaran kesempatan, 

6) aksesbilitas 

7) kesetaraan laki–laki dan perempuan, dan penghormatan atas 

kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan 

penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk 

melindungi identitas mereka. 

 

b. Aksesibilitas Difabel 

      Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 

ayat 4 menyatakan „„Aksesibilitas‟ adalah kemudahan yang disediakan 

bagi penyandang cacat guna mewujudkan  kesamaan kesempatan dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan‟‟. Hal tersebut diperjelas dalam 

pasal 10 ayat 2 dimana „„Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk 

menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat 

dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat‟‟ 
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      Undang undang tersebut dimaksudkan untuk tujuan berusaha 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan agar penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup 

bermasyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan janji Undang Undang 

tersebut memberikan kemudahan kemudahan aksesibilitas yang menjamin 

tujuan tersebut diantaranya dengan adanya fasilitas ramah difabel berupa 

alat transportasi, sarana pendidikan, lapangan kerja, maupun tempat 

rekreasi ataupun ruang terbuka publik yang dapat mereka manfaatkan 

dengan nyaman. 

      Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau 

aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh 

pemerintah yakni : 

1) Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan.  

2) Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan.  

3) Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu 

lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi 

semua orang termasuk difabel.  

4) Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, 

masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam 

suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. 

(Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994) 

 

3. Pendidikan 

      Secara historis, pendidikan dalam arti luas telah dimulai dilaksanakan 

sejak manusia berada di muka bumi ini. Adanya pendidikan adalah sesuai 
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dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan 

peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan 

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam 

pemikiran dan ide – ide tentang pendidikan. Pendidikan memainkan peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Pengertian pendidikam sangat bermacam-

macam dan dikemukakan oleh banyak ahli.  

Carter V. Good dalam Dictionary of Education (1945:145), menyatakan 

bahwa pendidikan adalah:  

a. Keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, 

sikap dan bentuk – bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif 

dalam masyarakat dimana dia hidup,  

b. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan 

yang terpilih dan terkontrol ( khususnya yang datang ke sekolah ), 

sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan social dan kemampuan individu yang optimal.  

 

      Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

Pendidikan adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk   mewujudkan  

suasana belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual  

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketramilan  yang diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Ki Hajar Dewantara  (Dwi Siswoyo, 2007:18) menyatakan bahwa yang 

dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di  dalam hidup tubuhnnya anak – anak. 

Adapun maksud pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada  

pada  anak–anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
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masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan  yang setinggi -  

tingginya. 

Adapun unsur-unsur yang esensial yang tercakup dalam pengertian 

pendidikan dalam Siswoyo (2011:55-56) adalah sebagai berikut : 

a. Dalam pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan kepribadian), 

pengembangan (pengembangan kemampuan-kemampuan atau potensi-

potensi yang perlu dikembangkan) peningkatan (misalnya yang dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu tentang dirinya menjadi tahu 

tentang dirinya) serta tujuan (kearah mana peserta didik akan diharapkan 

dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin). 

b. Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua pihak, 

yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik yang dalam hubungan itu 

berlainan kedudukan dan peran semua pihak, akan tetapi sma dalam hal 

dayanya yaitu saling mempengaruhi, guna terlaksana proses pendidikan 

(transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan) 

yang tertuju pada tujuan-tujuan yang diinginkan. 

c. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan upaya perwujudan 

pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi 

dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai makhluk sosial dan 

sebagai makhluk Tuhan. 

d. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah dan di 

dalam masyarakat. 



24 
 

 Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah proses komunikasi yang didalamnya mengandung pertukaran 

pengetahuan, nilai–nilai dan ketrampilan–ketrampilan , di dalam dan diluar 

sekolah yang berlangsung sepanjang  hayat. 

 Pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, 

dijelaskan bahwa peyelenggarakan pendidikan bagi difabel adalah system 

pendidikan khusus dan sitem pendidikan inklusif.  Definisi dari sistem 

pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi menurut Peraturan daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 adalah : 

“sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi 

memberikn pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai 

kemampuannya”. 

 

Sedangkan  yang dimaksud Sistem Pendidikan Inklusi adalah : 

 

“sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama -  sama  

dengan peserta didik pada umumnya” 

.  

B. Penelitian yang Relevan  

       Difabel adalah  warga negara yang harus diperjuangkan hak–haknya  karena 

mereka sama seperti warga negara normal lain, namun hanya memiliki 

keterbatasan fisik. Pemenuhan hak–hak mereka juga sangat penting disini 

pemerintah mempunyai peran yang sangat penting . 
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       Penelitian yang relevan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian yaitu : 

1. Kertas kerja oleh Setia Adi Purwanta, dkk (2008) dengan judul 

Pemenuhan Hak Difabel atas Pendidikan: Kebijakan, Pelaksanaan, dan 

Rekomendasi untuk Reformasi Hukum. Penelitian ini diarahkan untuk 

menjawab bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel, 

bagaimana relevansi antara isi Pasal 24 Indonesia yang terkait dengan 

pendidikan baik di tingkat nasional maupun daerah, dan rekomendasi-

rekomendasi utama apasajakah yang dapat diberikan untuk reformasi 

hukum yang diperlukan agar para difabel dapat mewujudkan hak mereka 

atas pendidikan.  

      Temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwa istilah pendidikan 

inklusi dikenal dalam peraturan perundang-undangan nasional dan daerah 

serta oleh para praktisi pendidikan akan tetapi kurang ada keinginan 

politik untuk melaksanakan pendidikan inklusi serta pemahaman tentang 

langkah-langkah praktis yang perlu diambil untuk melaksanakannya, 

terdapat jaminan  hukum dan konstitusi penyediaan pendidikan bagi 

semua semua warga Negara, akan tetapi hanya sedikit saja yang ada 

peraturan pelaksanaannya, tidak ada undang-undang yang memberikan 

pedoman yang spesifik dan jelas yang mengelaborasikan langkah-langkah 

pelaksanaan untuk menentukan standar tentang apa yang dimaksud 

dengan pendidikan inklusi, CRPD (The International Conventional of the 

Right of Persons with Disabilities) memberikan dasar untuk 
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mengelaborasi hal tersebut sehingga isi dari pasal-pasal yang memuat 

kewajiban terkait dengan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam 

peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian konvensi 

tersebut harus diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugi Rahayu,dkk (2012) yang berjudul 

“Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel di Kota Yogyakarta”. Disimpulkan 

bahwa pelayanan bagi difabel memang penting untuk dipenuhi, karena 

mengingat kaum difabel juga sama seperti orang–orang pada umumnya 

yang hak–haknya dan  pelayanannya harus dipenuhi. Sampai saat ini 

pelayanan publik terhadap kaum difabel belum berjalan semaksimal 

mungkin, masih banyak fasilitas–fasilitas umum yang tidak ramah kepada 

difabel, karena mereka juga warna negara Indonesia, jadi kewajiban 

negaralah untuk memberikan  pelayanan yang sebaik dan semaksimal 

mungkin. 

C. Kerangka Berfikir 

       Sebagaimana permasalahan dan tujuan penelitian ini, kerangka teoritis dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah 

dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak 

pendidikan kaum difabel . Untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

dalam penelitian ini penulis akan mengkonstruksikn teori–teori yang telah 

diajukan oleh berbagai ahli dan beberapa undang–undang yang bersangkutan 

dengan permasalahan pemenuhan hak pendidikan kaum difabel ini. 
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       Penelitian berangkat dari keberadan kaum difabel di kota Yogyakarta yang 

dalam pemenuhan hak pendidikannya belum maksimal. Jumlah kaum difabel 

yang bisa dibilang tidak sedikit ini perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak 

pendidikannya. Mengingat pendidikan di Indonesia ini sama untuk semua 

kalangan terutama di Yogyakarta yang terkenal dengan istilah Kota Pendidikan. 

      Perlu adanya peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan kaum 

difabel. Dalam progam–progam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel, 

pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra 

dan penyandang dana. Kegiatan  dalam pemenuhan hak pendidikan melalui peran 

Dinas Pendidikantersebut disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan 

yang sesuai. Seperti UU No 7 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Perda 

DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. Kemudian mengidentifikasi apa saja faktor yang mendukung dan 

factor yang menghambat dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel baik itu 

secara internal (dari dalam) maupun  eksternal (dari luar). Setelah itu dicari 

pemecahan masalah sebagai upaya untuk mengatasi hembatan – hambatan yang 

ditimbulkan guna untuk memperbaiki  dan bahan evaluasi pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel. Kerangka berfikir 

ini dapat digambarkan seperti berikut  : 
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                                Gambar 1. Kerangka Pikir 

     Sumber : Penulis 

 

      Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran 

pemerintah kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel. 

Dinas Pendidikan 

Faktor pendukung  
Pemenuhan Hak 

Pendidikan (melalui peran 

pemerintah): Pemerintah 

sebagai fasilitator, 

pelayan, pendamping, 

mitra dan penyandang 

dana. 

 

Faktor Penghambat  

Upaya  Mengatasi Hambatan 

Peningkatan Pendidikan Kaum 

Difabel 
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Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi terhadap 

pelaksanaan pemberdayaan dan pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di kota-

kota atau daerah-daerah lainnya.  

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana peran  Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas 

Pendidikan  dalam pemenuhan hak kaum difabel khususnya di bidang 

pendidikan ? 

2. Apa saja program dan  kegiatan yang dibuat oleh dinas Pendidikan  untuk 

pemenuhan  hak pendidikan difabel ? 

3. Apa faktor penghambat dalam pemenuhan hak kaum difabel khususnya di 

bidang pendidikan ? 

4. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak kaum 

difabel khususnya di bidang pendidikan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


