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Penelitian bertujuan mengembangkan model RB-PKBM (Rehabilitasi Berbasis Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat) bagi penyandang cacat di pedesaan. Ada empat variabel model 
yang akan dikembangkan; (1) manajemen organisasi model RB-PKBM, (2) pengembangan 
pendanaan, (3) program aksi model, (4) evaluasi, efektivitas, dan dampak model.  

Subyek penelitian penyendang cacat yang belum mendapat layanan rehabilitasi; tinggal 
di pedesaan; sulit dijangkau transportasi; jauh dari pusat rehabilitasi. Lokasinya di wilayah 
Kecamatan Patuk dan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.  

Jenis penelitian; Research and Development, tahun pertama penelitian survey, kedua 
tindakan, dilaksanakan tahun 2007-2008. Teknik pengumpulan data menggu-nakan angket; 
interview; demonstrasi; test; dokumentasi. Analisis data yang akan digunakan adalah teknik 
terpadu atau serantak antara pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan analisis dan pengolahan data disampaikan hasil penelitian tahun pertama 
sebagai berikut: (1) telah diperoleh data dasar potensi desa wilayah penelitian, (2) telah diperoleh 
data kasar mengenai penyandang cacat usia dewasa sebagai berikut: cacat netra 21 orang, cacat 
wicara/bisu tuli 28 orang, cacat mental ringan 38 orang, cacat tubuh 52 orang, cacat ganda ringan 
35 orang, jumlah seluruhnya 190 orang. Terdiri dari 59 orang menyebar di wilayah desa 
Bleberan, 63 orang menyebar di wilayah desa Pengkok, dan 68 orang menyebar di wilayah desa 
Terong, mereka perlu mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan pendidikan keterampilan, (3) 
dapat disusun beberapa materi pelatihan yang terdiri dari: rehabilitasi dan kemandirian, 
keterampilan kerja, bimbingan karier, pengorganisasian RB-PKBM, kerajinan cetak sablon, ke-
rajinan anyam-anyaman dari bambu, home industri, beternak ayam dan kambing, keterampilan 
menjahit, yang berbentuk paket modul untuk menyiapkan calon tutor, (4) dapat dirintis 30 tutor 
di tiga desa yang siap mengembangkan paket model RB-PKBM bagi penyandang cacat usia 
produktif, (5) dapat dirintis tim pelaksana model RB-PKBM di tingkat desa yang dikoordinir 
oleh tutor dan pengurus PKBM bekerjasama dengan perangkat desa setempat, 
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