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Penulis 

 

ABSTRAK 

Arso, Rizkiawan Dwi. 2017. Hubungan Sense of Community Dengan Kualitas 

Hidup Pada Masyarakat Penyandang Cacat Kusta Desa Banyumanis Jepara. 

Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Lutfi Fathan Dahriyanto, S.Psi., M.A., & Dra. Tri Esti 

Budiningsih, S.Psi., M.A., 

Kata Kunci : Sense of Community, Kualitas Hidup, Penyandang Cacat Kusta. 

 Cacat fisik menjadi sebuah masalah tersendiri bagi masing-masing 

individu terlebih bila cacat fisik diakibatkan oleh penyakit menular seperti kusta. 

Ada individu yang mampu menyikapi dengan bijak masalah yang dihadapi 

ataupun sebaliknya menyikapi permasalahan hidupnya sebagai beban hidup. Cara 

bagaimana individu menyikapi permasalahan cacat kusta yang dialaminya akan 

sangat berpengaruh dengan kualitas hidup individu tersebut. Salah satu cara untuk 

dapat meningkatkan kualitas hidup dengan adanya dukungan sosial yang didapat 

dari figure-figure terdekat seperti keluarga, sahabat, pasangan, lingkungan tempat 

tinggal. Hubungan sosial yang terbentuk antara sesama penyandang cacat kusta 

disebut dengan istilah sense of community. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara sense of community dengan kualitas hidup penyandang cacat 

kusta. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatis kolerasional. Sampel 

penelitian berjumlah 52 orang dengan teknik sampling yang digunakan adalah 

smpling jenuh. Data penelitian kualitas hidup diambil menggunakan skala yang 

diadaptasi dari WHOQOL-BREF yang terdiri dari 26 aitem dengan koefisien 

validitas berkisar 0,133 sampai dengan 0,660 dan koefisien reliabilitas sebesar 

0,847. Data penelitian sense of community diambil dari skala yang diadaptasi dari 

sekala SOC index-2 yang terdiri dari 24 aitem, dengan koefisien validitas berkisar 

antara 0,274 sampai dengan 0,647 dan koefisien reliabilitasnya sebesar 0,782. 

 Metode yang digunakan adalah teknik spearman yang dikerjakan dengan 

menggunakan software statistik. Penelitian ini menghasilkan koefisien  korelasi 

atau r= - 0,097 dengan signifikansi atau p= 0,494, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara sense of community  dan kualitas hidup 

penyandang cacat kusta ditolak . Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa 

kualitas hidup penyandang cacat kusta berada dalam kategori sedang, dan sense of 

community penyandang cacat kusta juga berada dalam kategori sedang. 
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 Rekomendasi yang diberikan yaitu agar penyandang cacat kusta mampu 

membentuk komunitas yang lebih lekat dan produktif. Menjalin hubungan emosi 

yang lebih baik terhadap sesama penyandang cacat kusta. 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................   i 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO DAN PERUNTUKAN ...................................................  iv 

HALAMAN KATA PENGANTAR ...................................................................  v 

HALAMAN ABSTRAK .....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................  xviii 

BAB  

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................  12 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................  12 

1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................................  12 

1.5 Manfaat Teoritis ...................................................................................  13 



ix 
 

1.6 Manfaat Praktis ....................................................................................  13 

2 LANDASAN TEORI  

2.1 Kualitas Hidup .....................................................................................  15 

2.1.1 Pengertian Kualitas Hidup ...................................................................  15 

2.1.2 Aspek-aspek Kualitas Hidup ................................................................  20 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup .............................  22 

2.1.4 Manfaat Kualitas Hidup .......................................................................  25 

2.1.5 Kualitas Hidup Penyandang Cacat Kusta ............................................  26 

2.2 Sense of Community .............................................................................  28 

2.2.1 Pengertian Sense of Community ...........................................................  28 

2.2.2 Dimensi Sense of Community ..............................................................  31 

2.3 Penyakit Kusta .....................................................................................  37 

2.3.1 Pengertian Penyakit Kusta ...................................................................  37 

2.3.2 Cara Penularan .....................................................................................  38 

2.3.3 Cacat Kusta ..........................................................................................  39 

2.3.4 Rehabilitasi ...........................................................................................  40 

2.3.5 Stigma Kusta dan Dampaknya .............................................................  41 

2.4 Penelitian Terkait Kualitas Hidup dan Sense of Community  

pada Penyandang Cacat Kusta .............................................................  43 

 

2.5 Kerangka Berfikir.................................................................................  47 

2.6 Hipotesis ...............................................................................................  48 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

3.4 Jenis dan Desain Penelitian ..................................................................  49 



x 
 

3.4.1 Jenis Penelitian .....................................................................................  49 

3.4.2  Desain Penelitian .................................................................................  49 

3.5 Variabel Penelitian ...............................................................................  50 

3.5.1  Identifikasi Variabel Penelitian ...........................................................  50 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .............................................  51 

3.5.3 Hubungan Antar Variabel ....................................................................  53 

3.6 Populasi dan Sampel ............................................................................  53 

3.6.1 Populasi ................................................................................................  53 

3.6.2 Sampel ..................................................................................................  54 

3.7 Metode Pengumpulan Data ..................................................................  55 

3.7.1 Skala Sense of Community ...................................................................  56 

3.7.2 Skala Kualitas Hidup............................................................................  57 

3.8 Validitas dan Reliabilitas  ....................................................................  58 

3.8.1 Uji Validitas .........................................................................................  58 

3.8.2 Uji Reliabilitas .....................................................................................  59 

3.9 Metode Analisis ...................................................................................  59 

3.10 Etika Penelitian ....................................................................................  61 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................  63 

4.4 Persiapan Penelitian  ............................................................................  63 

4.4.1 Orientasi Kancah Penelitian .................................................................  63 

4.4.2 Penentuan Subjek Penelitian ................................................................  64 

4.4.3 Persiapan Administrasi.........................................................................  64 

4.4.4 Persiapan Alat Ukur .............................................................................  65 



xi 
 

4.5 Pelaksanaan Penelitian .........................................................................  65 

4.5.1 Pengumpulan Data ...............................................................................  65 

4.5.2 Pelaksanaan Skoring ............................................................................  66 

4.6 Hasil Penelitian ....................................................................................  66 

4.6.1 Validitas Alat Ukur ..............................................................................  66 

4.6.2 Realibilitas Alat Ukur ..........................................................................  69 

4.6.3 Gambaran Umum Kualitas Hidup Penyandang Cacat Kusta ...............  70 

4.6.4 Gambaran Umum Kualitas Hidup Berdasarkan Aspek Physical 

Health  ..................................................................................................  72 

 

4.6.5 Gambaran Umum Kualitas Hidup Berdasarkan Aspek 

Phsychological .....................................................................................  74 

4.6.6 Gambaran Umum Kualitas Hidup Berdasarkan Aspek Level of 

Independence........................................................................................  77 

4.6.7 Gambaran Umum Kualitas Hidup Berdasarkan Aspek Social 

Relationship .........................................................................................  79 

4.6.8 Gambaran Umum Kualitas Hidup Berdasarkan Aspek Environment ..  81 

4.6.9 Ringkasan Penjelasan Deskriptif Tiap Aspek Variabel Kualitas 

Hidup ....................................................................................................  84 

4.6.10 Gambaran Umum Sense of Community Penyandang Cacat Kusta ......  85 

4.6.11 Gambaran Umum Sense of Community Berdasarkan Aspek 

Membership ..........................................................................................  87 

4.6.12 Gambaran Umum Sense of Community Berdasarkan Aspek 

Influence ...............................................................................................  90 

4.6.13 Gambaran Umum Sense of Community Berdasarkan Aspek 

Reinforcement of Need .........................................................................  92 

4.6.14 Gambaran Umum Sense of Community Berdasarkan Aspek 



xii 
 

Emotional Connection ..........................................................................  94 

4.6.15 Ringkasan Penjelasan Deskriptif Tiap Aspek Varabel Sense of 

Community ...........................................................................................  97 

4.6.16 Uji Asumsi ...........................................................................................  98 

4.6.16.1  Uji Normalitas .....................................................................................  98 

4.6.16.2  Uji Linieritas  ......................................................................................  99 

4.6.16.3  Uji Hipotesis .......................................................................................  100 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian ...............................................................  101 

4.7.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif Sense of Community dan 

Kualitas Hidup .....................................................................................  101 

4.7.1.1 Kualitas Hidup .....................................................................................  101 

4.7.1.2 Sense of Community .............................................................................  102 

4.7.2 Pembahasan Hasil Analisis Hubungan Sense of Community dengan 

Kualitas Hidup .....................................................................................  103 

4.7.3 Keterbatasan Penelitian. .......................................................................  108 

5 PENUTUP 

5.4 Simpulan ..............................................................................................  110 

5.5 Saran .....................................................................................................  111 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  114 

LAMPIRAN ........................................................................................................  119 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                          Halaman 

1.1 Jumlah Kaus Kusta  .................................................................................  3 

1.2 Jumlah Kasus Kusta per Provinsi  ...........................................................  4 

3.1  Rentang Skor Skala ................................................................................  56 

3.2  Blueprint Skala Sense of community ......................................................  57 

3.3  Blueprint Skala WHOQOL-BREF .........................................................  58 

4.1 Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skal WHOQOL 

BREF .......................................................................................................  67 

4.2 Sebaran Aitem valid dan Gugur Skala Sense of 

community ...............................................................................................  69 

 

4.3 Hasil Koefisien Reliabilitas Kualitas Hidup ...........................................  69 

4.4 Hasil Koefisien Reliabilitas Sense of community ....................................  70 

4.5 Statistik Deskriptif Kualitas Hidup .........................................................  70 



xiv 
 

4.6 Gambaran Umum Kualitas Hidup ...........................................................  71 

4.7 Statistik Deskriptif Aspek Physical Health ............................................  72 

4.8 Gambaran Umum Aspek Physical Health ..............................................  74 

4.9 Statistik Deskriptif Aspek psychological ................................................  75 

4.10 Gambaran Umum  Aspek psychological ................................................  76 

4.11 Statistik Deskriptif Aspek Level of Independence ..................................  77 

4.12 Gambaran Umum Aspek Level of Independence  ...................................  79 

4.13  Statistik Deskriptif Aspek Social Relationship ......................................  80 

4.14  Gambaran Umum Aspek Social Relationship  ......................................  81 

4.15 Statistik Deskriptif Aspek Environment .................................................  82 

4.16  Gambaran Umum Aspek Environment ..................................................  84 

4.17 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Variabel 

Kualitas Hidup ........................................................................................  85 

4.18 Statistik Deskriptif Sense of Community .................................................  86 

4.19 Gambaran Umum Sense Of Community .................................................  87 

4.20 Statistik Deskriptif Aspek Membership ..................................................  88 

4.21 Gambaran Umum Aspek Membership ....................................................  90 

4.22 Statistik Deskriptif Aspek Influence .......................................................  91 



xv 
 

4.23  Gambaran Umum  Aspek Inlfuence  ......................................................  92 

4.24  Statistik Deskriptif Aspek Reinforcement of Need.................................  93 

4.25 Gambaran Umum Aspek Reinforcement of Need ...................................  95 

4.26 Statistik Deskriptif Aspek Emotional Connection ..................................  96 

 

4.27 Gambaran Umum Aspek Emotional Connection ....................................  97 

4.28 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Variabel  Sense Of Community .....  98 

4.29 Sebaran Data Uji Normalitas ..................................................................  100 

4.30 Hasil Uji Linieritas ..................................................................................  102  

4.31 Hasil Uji Hipotesis ..................................................................................  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                           Halaman 

2.1 Kerangka Berpikir ...................................................................................  47 

3.1 Hubungan Antara Variabel .....................................................................  54 

4.1 Gambaran Spesifik Kualitas Hidup .........................................................  72 

4.2 Gambaran Spesifik Aspek Physical Health ............................................  74 

4.3 Gambaran Spesifik Aspek Psychological  ..............................................  77 

4.4 Gambaran Spesifik Aspek Level of Independence ..................................  79 

4.5 Gambaran Spesifik Aspek Social Relationship ......................................  82 

4.6 Gambaran Spesifik Aspek Environment .................................................  84 

4.7 Diagram Ringkasan Presentase Kualitas Hidup ......................................  85 

4.8 Gambaran Spesifik Sense of Community ................................................  88 

4.9 Gambaran Spesifik Aspek Membership ..................................................  90 

4.10 Gambaran Spesifik Aspek Influence  ......................................................  93 



xvii 
 

4.11 Gambaran Spesifik Aspek Reinforcement of Need .................................  95 

4.12 Gambaran Spesifik Aspek Emotional Connection ..................................  98 

4.13 Diagram Ringkasan Presentase Sense Of Community ............................  99 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                       Halaman 

1 Skala Penelitian ................................................................................................  119 

2 Tabulasi Skor Penelitian ..................................................................................  128 

3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas .................................................................  135 

4 Uji Hipotesis Penelitian ...................................................................................  139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sehat merupakan kondisi yang semua elemen masyarakat pantas 

mendapatkanya, tidak ada satupun orang yang ingin sakit. Slogan “sehat itu mahal 

harganya” menjadi panutan bagi setiap insan. Masyarakat yang sehat bukan hanya 

fisik saja melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, serta 

secara spiritual.  

Indonesia sendiri bukan tanpa masalah kesehatan, kini rakyat indonesia 

mengalami empat masalah kesehatan yang memberikan dampak “double burden” 

alias beban ganda. Keempat transisi tersebut adalah demografi, epidemologi, gizi, 

dan perilaku. Transisi demografi ditandai dengan usia harapan hidup yang 

meningkat. Transisi epidemologi datang dengan dua kelompok kasus penyakit, 

yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Transisi gizi, masih belum 

meratanya penyebaran gizi pada masyarakat. Transisi perilaku, gaya hidup serba 

instan, termasuk dalam hal memilih bahan pangan, dan kurang peduli dalam aspek 

kesehatan (dikutip dari nasional.sindonews.com, diakses pada 25 juni 2016) 

Keempat transisi tadi menjadikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 

masih buruk, ditambah semakin banyaknya jenis penyakit, terdapat 22 jenis 

penyakit yang disebabkan oleh virus, 14 penyakit yang disebabkan oleh bakteri, 

30 jenis dari keduanya merupakan penyakit menular, 7 diantaranya merupakan 
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penyakit kulit, dan salah satunya adalah kusta. (dikutip dari depkes.go.id diakses 

pada 25 juni 2016 ) 

Kusta adalah penyakit menular, menahun yang disebabkan oleh kuman 

kusta (mycrobacterium laprae) yang menyerang kulit, saraf tepi, dan jaringan 

tubuh lainya, bila tidak didiagnosis dan diobati secara dini, akan menimbulkan 

kecacatan menetap. Jika sudah terjadi cacat, umumnya akan menyebabkan 

penderitanya dijauhi, dikucilkan, diabaikan oleh keluarga dan sulit mendapat 

pekerjaan. Mereka menjadi sangat ketergantungan secara fisik atau finansial 

kepada orang lain. 

Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat 

beban penyakit kusta tinggi. Jumlah kasus kusta yang dilaporkan oleh World 

Health Organization (WHO) pada tahun 2013 Indonesia menempati urutan ketiga 

di dunia setelah India dan Brazil. Tahun 2013, Indonesia memiliki jumlah kasus 

kusta sebanyak 16.856 kasus dan sejumlah kecacatan tingkat 2 diantara penderita 

baru sebanyak 9,86%. Menteri Kesehatan menyampaikan, beban penyakit kusta 

masih tinggi. Jumlah kasus yang ditemukan masih relatif banyak, dan kecacatan 

yang diakibatkanya masih sering terjadi. Oleh karena itu seluruh jajaran 

kementrian kesehatan dan seluruh jajaran lintas sektor terkait bersama seluruh 

organisasi profesi kesehatan, LSM dan seluruh lapisan masyarakat harus bekerja 

keras, bekerja cerdas dan berpikir keras untuk mengatasi berbagai hambatan dan 

tantangan dalam mengendalikan kusta. (dikutip dari depkes.go.id diakses pada 27 

juni 2016) 
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Tabel 1.1 Jumlah tren kasus baru kusta tahun 2011-2013 

Hingga saat ini, masalah kusta masih sarat dengan stigma, sehingga masih 

menyulitkan dalam pencarian kasus dan tatalaksana yang tepat. Padahal 

sebenarnya penyakit kusta dapat disembuhkan tuntas tanpa penampilan yang 

menakutkan dan menimbulkan kecacatan. Kecacatan yang terlihat pada penderita 

kusta seringkali tampak menyeramkan sehingga menyebabkan perasaan ketakutan 

yang berlebih pada penderita itu sendiri. Masalah yang bisa ditimbulkan dari 

penyakit kusta bukan saja masalah medis tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan 

pendidikan. (dikutip dari depkes.go.id diakses pada 27 juni 2016). 

Sudah banyak upaya pemerintah dalam mengatasi kasus penyakit kusta, 

dibangunya rumah sakit khusus untuk penyandang kusta guna rehabilitasi dan 

penyembuhan, serta desa khusus karantina pengidap kusta, upaya-upaya berikut 

secara merata berjalan diseluruh wilayah Indonesia yang terindikasi kusta. 

 

 



4 
 

 

 

Tabel 1.2 Jumlah kasus kusta per 100.000 penduduk per Provinsi tahun      

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desa Banyumanis salah satunya, desa kecil yang terdapat di kota Jepara 

adalah salah satu contoh desa karantina bagi pengidap kusta, dalam desa 

Banyumanis terdapat perkampungan kecil bernama Liposo Paca yang dihuni oleh 

27 kepala rumah tangga yang berasal dari berbagai daerah dan mengidap kusta. 

Masyarakat desa Banyumanis adalah masyarakat yang mendapat predikat sembuh 
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dari penyakit kusta. Kondisi fisik setelah pasca sembuh dari kusta mengalami 

banyak perubahan yaitu cacat fisik menetap. Cacat fisik semacam ini tentu saja 

menimbulkan beban tersendiri khususnya beban psikologis karena mendapati 

bentuk fisiknya sudah tak sempurna serta respon masyarakat yang berbeda.  

Kondisi cacat fisik yang dialami oleh para penderita kusta membawa 

mereka pada penyesalan yang tak berujung, pemikiran akan suramnya masa depan 

dan kelamnya masa lalu selalu membayangi keseharian mereka. Hidup dalam 

keterasingan membuat mereka mengubur asa untuk keluar dari belenggu 

keterpurukan. Mereka diasingkan bahkan bisa dibilang mereka dibuang, dan saat 

sembuh mereka tetap tidak diterima, hal semacam ini tentunya mempengaruhi 

kualitas hidup mereka sebagai manusia. 

Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL) group (dalam Rapley,2003), didefinisikan sebagai persepsi individu 

mengenai posisi individu dalam hidup konteks budaya dan sistem nilai dimana 

individu hidup dan hubunganya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan 

dan perhatikan seseorang.  

Menurut Felce dan Perry (1995) ada empat dimensi terkait dengan kualitas 

hidup. Dimensi kesehatan fisik, menyebutkan beberapa aspek kehidupan seperti 

kesehatan, kebugaran, keamanan fisik, dan mobilitas sebagai bagian dari 

kelompok aspek Physical Wellbeing. Secara garis besar seseorang yang memiliki 

kualitas hidup tinggi adalah mereka yang secara fisik dikatakan sehat, namun 

berbeda dengan masyarakat penyandang kusta sekalipun mereka dapat dikatakan 
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sembuh dari sakit kusta namun bekas seperti cacat fisik menjadikan mereka tetap 

dianggap sakit. 

Dimensi kesejahteraan sosial, Felce dan Perry (1995) membagi kelompok 

aspek ini menjadi 2 dimensi, dimensi interpersonal (hubungan dengan keluarga 

dan kerabat terdekat) dan dimensi keterlibatan dalam masyarakat (besarnya 

penerimaan atau dukungan masyarakat). Orang dengan kualitas hidup tinggi 

terpenuhi hubungan interpersonal dimana keluarga yang selalu mendukung dan 

senantiasa ada dalam setiap kondisi yang individu alami, bukan hanya 

interpersonal saja namun mereka juga dapat terlibat dan berkontibusi dalam 

masyarakat. Berbeda dengan masyarakat penyadang cacat kusta, mereka dijauhi 

dan dikucilkan dalam masyarakat karena ketakutan akan mewabahnya penyakit 

yang sedang diderita sehingga tanggal sudah hubungan interpersonal yang terjalin 

dengan keluarga dan kerabat terdekat serta keterlibatanya dalam masyarakat.  

Dimensi aspek kesejahteraan material, Felce dan Perry (1995) meyebutkan 

beberapa aspek kehidupan seperti pendapatan, lingkungan tempat tinggal, 

keamanan, dan stabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Orang dengan kualitas 

hidup tinggi memiliki pendapat mandiri yang dihasilkan dari hasil kerja kerasnya 

sendiri, namun berbeda dengan masyarakat penyandang kusta, banyak lembaga 

atau perusahaan yang menolak calon karyawan dengan riwayat kusta karena 

dirasa tidak mampu mengerjakan tugas-tugas layaknya orang normal sehingga 

masyarat dengan penyandang kusta tidak memiliki penghasilan tetap. 
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Dimensi Pengembangan dan aktivitas, Felce dan Perry (1995) menjelaskan 

dimensi perkembangan dan aktivitas ini berkaitan dengan penggunaan keahlian 

baik dalam self-determination (kompetensi atau kemandirian) ataupun pencapaian 

altivitas fungsional (pekerjaan, rekreasi, produktivitas/kontribusi). Masyarakat 

penyandang kusta yang mengalami cacat fisik mengalami kehilangan keahlianya 

terutama dalam fisik, karena cacat fisik yang dialami merenggut fungsi-fungsi 

seperti peran tangan dan kaki. 

Penderita Kusta di Desa Banyumanis jika ditinjau dari dimensi kualitas 

hidup menurut WHOQOL ada beberapa aspek dari dimensi yang tidak terpenuhi. 

Sebagian besar masyarakat pengidap cacat fisik akibat penyakit kusta berada pada 

periode krisis sehingga membutuhkan penyesuaian. Pada setiap penderita akan 

membutuhkan penyesuaian yang berbeda-beda bergantung pada persepsi, sikap, 

dan pengalaman pribadinya terkait penerimaan diri terhadap perubahan yang 

terjadi. Maka kondisi yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penyandang 

cacat permanen akibat penyakit kusta. 

Salah satu aspek dan yang paling penting agar terpenuhinya kualitas hidup 

yang baik adalah dukungan sosial, namun faktanya pada masyarakat pengidap 

kusta di Desa Banyumanis tidak mendapat dukungan, justru sebaliknya mereka 

dijauhi dan dianggap pembawa wabah yang nantinya hanya akan menularkan 

penyakit tersebut di daerah asal mereka, pengasingan inilah yang membuat para 

pengidap kusta untuk mencari komunitas yang mengalami hal yang sama, dengan 

harapan menemukan orang-orang yang memiliki masalah yang sama dan memiliki 

teman senasib sepenanggungan. 
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Hasil wawancara dan observasi peneliti yang dilkuakan pada 16 November 

2016 menunjukan bahwa ada penyandang cacat kusta yang mengalami penurunan 

taraf kualitas hidup, hal ini ditunjukan dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti di lapangan. Narasumber bernama bapak Bambang (52 tahun) sebagai 

kordinator di kampung rehabilitasi menceritakan tentang respon yang dialaminya 

ketika menderita kusta “yah, yang paling sakit itu ketika dijauhi sama tetangga 

dan keluarga mas, pernah sampai ada tetangga lewat terus tutup hidung, banyak 

respon yang keluar mas, intinya menunjukan rasa tidak nyaman terlebih keluarga” 

(Bambang, wawancara, 25 september 2015).  

Ungkapan narasumber didukung juga dengan ungkapan beberapa warga 

antara lain Ulil (22 tahun), Kasmini (38 tahun), Untung (41 tahun) menceritakan 

hal yang sama bahwa “ada perilaku diskrimanasi yang dialami oleh penyandang 

cacat kusta didesa masing-masing” (wawancara, 26 juli 2016)  

Temuan lapangan ini menunjukan bahwa ada diskriminasi pada penderita 

kusta, mereka tidak mendapat hak yang sama, dalam segala aspek kualitas hidup. 

Pengasingan yang dialami oleh penyandang cacat kusta ini berdatangan dari 

keluarga dan lingkungan sekitarnya, pengasingan ini dapat berupa kehilangan hak 

dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, hilangnya pengakuan, dan fungsinya 

sebagai masyarakat sudah hilang. Pengasingan yang didapat malah lebih parah 

ketika mereka mendapat cacat fisik permanen, dari cacat fisik inilah mereka 

dianggap wabah yang harus dijauhi bukan disembuhkan. Lingkungan seperti 

inilah yang membuat penderita kusta awal menyembunyikan penyakitnya padahal 

penyakit kusta dapat disembuhkan ketika gejalanya dapat diketahui sejak dini, 
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namun karena perlakuan yang akan didapat negatif mereka berusaha 

menyembunyikanya dan pada akhirnya membawa kondisi mereka semakin 

memburuk. 

Hak-hak lain yang tanggal dari penyandang cacat fisik kusta adalah 

pekerjaan, ketika cacat fisik sudah menetap pada tubuh penderita maka hilang 

juga mata pencaharianya. Kondisi fisik yang tidak utuh menjadi alasan hilangnya 

pekerjaan mereka. Penyandang cacat kusta ini menggantungkan seluruh hidupnya 

dari para simpatisan yang berkunjung ketempat mereka, selain itu berkebun 

menjadi alternatif pekerjaan masing-masing keluarga, namun hasil kebun ini tidak 

dijual karena tidak adanya konsumen yang ingin membelinya, sehingga mereka 

mengonsumsi sendiri hasil kebunnya. 

Upaya menghilangkan stigma kusta dan diskriminasi, dibutuhkan motivasi 

serta komitmen yang kuat baik dari penderita maupun masyarakat. Penderita 

diharapkan dapat merubah pola pikirnya agar dapat berdaya dalam menolong 

dirinya sendiri bahkan orang lain. Dan masyarakat diharapkan dapat mengubah 

pandanganya serta mampu mendorong penderita agar tetap sehat dan mampu 

menjaga kesehatanya secara mandiri. 

Perlunya kondisi sosial yang kondusif dan mendukung penyandang cacat 

kusta agar dapat berdaya dalam menolong dirinya sendiri. Diperlukanya suatu 

jaringan hubungan yang tersedia, saling mendukung, dan didalamnya orang-orang 

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi sosial yang kondusif ini terdapat 

dalam komunitas. (Wibowo dkk, 2011;11) 
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Komunitas itu sendiri memiliki dua pengertian, pengertian pertama 

merujuk pada suatu tempat atau pemukiman warga. Sedangkan pengertian kedua,  

merujuk pada pola interaksi relasional atau ikatan sosial yang menghubungkan 

individu dalam suatu kebersamaan. (Duffy dan Wong 2003:11) 

Dalam suatu komunitas, masing-masing anggota memiliki ikatan 

hubungan yang emosional  disebut sense of community. Suatu ikatan emosional di 

antara mereka untuk saling berbagi, kebutuhan mereka dapat terpenuhi karena 

adanya ikatan ini (Wibowo dkk, 2011:12). 

Sense of community merupakan suatu persepsi tentang adanya kesamaan 

atau kemiripan dengan anggota lain; pengakuan atas interdependensi dengan 

anggota lain dan kesedian anggota untuk menjaga perasaan saling ketergantungan 

tadi dengan memberikan atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang lain 

(anggota komunitas) tersebut. Sense of community merupakan perasaan bahwa 

dirinya merupakan bagian dari suatu struktur kelompok yang besar, yaitu 

komunitasnya (Sarason, 1972:12). 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiantisari dkk (2012) yang mengambil 

latar hubungan antara sense of community dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa Psikologi Undip menyebutkan, adanya hubungan  sense of community 

dengan prokrastinasi akademik. Sense of community yang tinggi mendorong 

kepuasan dan motivasi terhadap perkuliahan sehingga berusaha menyelesaikan 

tugas akademis secara optimal dan tepat waktu. Selain itu pengaruh sense of 

community dapat dilihat tidak hanya dalam bidang akademik melainkan juga 
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hubungan sosial, pengembangan diri, dan ksejehateraan. (Widiantisari dkk, 

2012:6) 

Berbanding lurus dengan penelitian diatas, Mc Millan dan Chavis (dalam 

Sekarwiri, 2008: 22) menyatakan bahwa sense of community merupakan powerfull  

force untuk meningkatkan kualitas hidup individu, semakin tinggi sense of 

community yang dimiliki individu maka akan semakin tinggi kualitas hidupnya. 

Sense of community dalam lingkungan sosial penyandang cacat kusta 

menjadi lingkungan kondusif untuk memenuhi tugas-tugas sosialnya sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup. Tugas, fungsi, dan dukungan sosial yang tidak 

didapatkan penyandang cacat kusta secara individual dapat terpenuhi karena 

adanya komunitas yang menaungi para penyandang cacat kusta. 

Penyandang cacat kusta dalam komunitasnya mendapat dukungan sosial 

(sosial support). Dukungan sosial dalam bentuk hubungan interpersonal meliputi 

perhatian dan bantuan dalam bentuk apapun, dengan kata lain penyandang cacat 

kusta mendapat dukungan emosional dari luar dirinya untuk menjaga kesehatan 

mental dalam diri penyandang cacat kusta. (Wibowo dkk, 2011:13). 

Ulfa, dkk  (2014: 5) dalam penelitianya menyebutkan bahwa ada 

perbedaan antara penyandang cacat kusta yang tergabung dengan kelompok 

perawatan diri (KPD) dan penyandang cacat kusta yang tinggal di wilayah tanpa 

KPD. Beberapa studi terkait KPD menyebutkan bahwa manfaat yang diberikan 

oleh KPD yang dapat menunjang hampir semua domain kualitas hidup. 
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Minimnya penelitian, untuk mengetahui tentang Sense of community dan 

kualitas hidup pada penderita kusta yang mengalami cacat fisik. Berdasarkan latar 

belakang inilah peneliti ingin meneliti terkait fenomena yang terjadi pada 

masyarakat desa Banyumanis yang mengidap penyakit kusta dan sudah 

mengalami cacat fisik permanen. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran sense of community pada masyarakat penyandang 

cacat kusta di Jepara? 

2. Bagaimana gambaran kualitas hidup masyarakat penyandang cacat kusta di 

Jepara? 

3. Bagaimana hubungan sense of community dengan kualitas hidup pada 

masyarakat penyandang cacat kusta di Jepara? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran sense of community pada masyarakat 

penyandang cacat kusta di Jepara 

2. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup masyarakat penyandang cacat 

kusta di Jepara. 

3. Menguji ada tidaknya hubungan sense of community dengan kualitas hidup 

pada masyarakat penyandang cacat kusta di Jepara 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dari uraian diatas maka sudah dapat terlihat arah penelitian ini maka 

manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan merupakan literatur bagi semua pihak, khususnya para mahasiswa dan 

peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapakan menjadi bahan 

evaluasi bagi pemerintah, karena ternyata masih banyak masyarakat 

yang disisihkan, menjadi rujukam untuk program pemberdayaan dan 

kemakmuran masyarajat tanpa terkecuali 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu meberikan 

gambaran baik bagi sesama manusia, mendorong rasa empati dan 

simapati serta rasa peduli sehingga mampu memanusiakan manusia 

dalam kondisisi apapun. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian di harapkan dapat dijadikan sebagai 

proses pembelajaran dan sebagai referensi untuk meneliti dengan tema 

yang sama. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Hidup 

2.1.1 Pengertian Kualitas Hidup 

Kualitas hidup atau yang lebih dikenal dengan Quality of life merupakan 

persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup di konteks budaya dan 

sistem nilai dimana individu hidup dengan standart yang telah ditetapkan. 

Hunt (dalam Post, Witte, dan Schrijvers dalam Sekarwiri, 2008:9) 

mengemukakan bahwa kalimat „kualitas hidup‟ merupakan kalimat yang sulit 

untuk dioperasionalkan. Kualitas hidup dapat disamakan dengan keadaan 

kesehatan, simptom, kepuasan kebutuhan, kognisi individu, ketidak mampuan 

fungsional, gangguan psikiatri, kesejahteraan dan bahkan terkadang dapat 

bermakna lebih dari satu pada saat yang sama. 

Menurut Post, dkk (1999), ada tiga cara yang dapat digunakan untuk 

mengoperasionalkan konsep dari kualitass hidup yaitu melihat kualitas hidup 

sebagai kesehatan, sebagai kesejahteraan, dan sebagai konstruk yang bersifat 

global (superordinate construct). Dalam penelitian mengenai kesehatan, kualitas 

hidup sering dianggap sama dengan kesehatan (health). Beberapa peneliti 

kemudian menggunakan istilah yang lebih sempit yaitu „health related quality of 

life‟ atau „helath status‟ dilihat sebagai bagian dari konsep kualitas hidup secara 

keseluruhan. 
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Cara yang kedua adalah melihat kualitas hidup sebagai kesejahteraan 

(well-being). Kualitas hidup yang dipandang sebagai kesejahteraan memiliki dua 

pandangan. Pandangan yang pertama memfokuskan pada well-being sebagai 

judgement keseluruhan dari kehidupan seseorang, sedangkan pandangan yang 

kedua melihat well-being sebagai evaluasi subjektif dari fungsi seseorang dalam 

satu atau lebih bagian kehidupan. Pandangan yang pertama ini melihat kualitas 

hidup sebagai evaluasi dari kepuasan secara keseluruhan dari kehidupan 

seseorang. Dalam hal ini, istilah kualitas hidup sama dengan konsep kesejahteraan 

umum (global well-being), subjective well-being dan kebahagian (happines). 

Sedangkan pandangan yang kedua melihat bahwa kepuasan seseorang dilihat 

melalui beberapa bagian atau aspek dari kehidupan mereka, bukan secara 

keseluruhan. 

Sedangkan cara ketiga adalah melihat kualitas hidup sebagai konstruk 

yang global (superordinate construct). Pendekatan kualitas hidup yang ketiga ini 

melihat bahwa kesehatan dan well-being termasuk dalam definisi kualitas hidup. 

Contohnya adalah definisi mengenai kualitas hidup yang disampaikan oleh 

McDowell dan Newell (dalam Post, Witte, dan Schrijvers dalam Edesia, 2008:10) 

dimana kualitas hidup dideskripsikan sebagai gabungan dari keadaan lingkungan 

sekitar dan perasaan seseorang mengenai lingkunganya. Cara ini juga digunakan 

oleh Word Health Organization (WHO) dalam mendifinisikan kualitas hidup dan 

membuat alat ukur yang dapat digunakan secara lintas budaya (cross-cultural). 

WHO mendifinisikan kualitas hidup sebagai sebagai “individuals’ perception of 

their position in life in the context of the culture and value systems in which they 
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live and in relation to their goals,expectations, standards and concerns”. WHO 

(2002) mendefinisikan bahwa kualitas Hidup adalah persepsi individual terhadap 

posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai dimana mereka 

berada dan hubunganya terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainya yang 

terkait. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan kompleks 

termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan 

sosial, dan lingkungan dimana mereka berada 

Definisi kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat 

diartikan sebagai respon emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, emosional, 

pekerjaan dan hubungan antar keluarga, rasa senang atau bahagia, adanya 

kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada, adanya kepuasan dalam 

melakukan fungsi fisik, sosial dan emosional serta kemampuan mengadakan 

sosialisasi dengan orang lain. 

Menurut Bowling yang dikutip oleh Prastiwi (2012:20), Kualitas 

umumnya didefinisikan sebagai nilai dari „kebaikan‟. Kualitas hidup kemudian 

dijelaskan sebagai kebaikan dari kehidupan, dalam kaitanya dengan kesehatan, 

kualitas hidup adalah kebaikan dari aspek-aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh 

kesehatan. Kualitas hidup didefinisikan dalam makro yaitu masyarakat secara 

obyektif dan mikro yaitu individu secara subyektif. Pengertian ini mencakup 

pendapatan, perumahan, pendidikan, hidup lainya, lingkungan sekitar, persepsi 

individu, pengalaman individu dan nilai. 

Menurut Doanald yang dikutip oleh Haan dkk (1993), Kualitas Hidup 

berbeda dengan status fungsional, dalam hal kualitas hidup mencakup evaluasi 
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subyektif tentang dampak dari penyakit dan pengobatan dalam hubunganya 

dengan tujuan, nilai dan penghargaan seseorang, sedangkan status fungsional 

memberikan suatu penilaian obyektif dari kemampuan fisik dan emosional pasien. 

Larasati (2007) menyebutkan kualitas hidup bersifat subyektif, setiap 

individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung bagaimana cara 

individu tersebut menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi. Jika dihadapi 

dengan positif maka akan baik kualitas hidupnya. Begitu juga sebaliknya jika 

individu tersebut menghadapi dengan negatif maka akan buruk pula kualitas 

hidupnya. 

Definisi lain disampaikan Wallander dan Schimtt (2001) yang 

mendefinisikan bahwa kualitas hidup adalah kombinasi objektif maupun subjektif 

yang mengindikasikan keadaan sehat yang menyeluruh dalam domain kehidupan 

yang bervariasi. Masalah ini terkait dengan kultur serta waktu yang merujuk pada 

standar universal hak asasi manusia.. 

Kualitas hidup memang banyak berhubungan dengan kesehatan, namun 

tidak terbatas hanya pada bidang tersebut. Kegunaan lain dari kualitas hidup yang 

lebih umum misalnya, dalam penelitian bidang sosial, kualitas hidup mengacu 

pada semua aspek kehidupan, termasuk perumahan, rekreasi, pekerjaan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya, Campbell et.al 1976, Wingo & Evans, 1978 (dalam 

Karoly 1985 dalam Kurniasari 2011:13) 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah pandangan 

subjektif seseorang terhadap kehidupanya terkait nilai, harapan, standar dan tujuan 

hidup yang berpengaruh terhadap kemampuan fisik, psikologi, hubungan sosial 
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dan lingkunganya. Ditinjau dari pengertian diatas guna mengukur kemampuan 

fisik, psikologi, hubungan sosial, tingkat kemanidiran, dan lingkungan, aspek 

yang dilihat adalah aspek subjektif, eksistensial/kepentingan dan objektif. 

1. Aspek Subjektif adalah bagaimana seseorang merasa seberapa baik kehidupan 

yang di jalaninya sekarang. Setiap individu menilai sendiri pandangan, 

perasaan dan pendapat atau gagasan yang ada pada drinya. Misalnya kepuasan 

terhadap kehidupan seperti kebahagiaan yang merupakan refleksi subyektifitas 

dari kualitas hidupnya. 

2. Aspek eksistensi atau kepentingan adalah bagaimana kehidupan yang baik 

seseorang pada tingkat yang dalam. Hal ini dapat diasumsikan bahwa individu 

lahir dengan pembawaan atau kodrat yang patut dihormati, sehingga setiap 

individu dapat hidup dalam keharmonisan. Kita dapat berfikir bahwa setiap 

kebutuhan biologis kita harus dapat terpenuhi, oleh karena itu faktor yang 

mendukung seperti kondisi yang ada harus optimal atau setiap individu harus 

hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan idealisme kepercayaan dan 

keyakinan yang diikutinya sebagaimana adanya. 

3. Aspek objektif berkaitan dangan data atau kondisi kehidupan yang sebenarnya 

dari berbagai aspek kehidupan, hal ini merupakan bagaimana kehidupan 

seseorang dirasakan oleh dunia luar. Pandangan ini dipengaruhi oleh budaya 

setempat dimana individu tersebut berada. Para ahli berpendapat bahwa 

pengukuran kualitas hidup harus berpusat pada perspektif subyektif individu 

mengenai kualitas hidup dari kehidupanya sendiri (Felce and Perry dalam 

King, 2005)   
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2.1.2 Aspek-Aspek Kualitas Hidup 

Menurut world health organization quality of life (WHOQOL), aspek 

kualitas hidup mencakup keseluruhan kualitas hidup dan kesehatan. Aspek-aspek 

kualitas hidup tersebut antara lain: 

1. Kesehatan fisisk, meliputi : penyakit dan kegelisahan, tidur dan beristirahat, 

energi dan kelelahan, mobilitas, aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada 

obat dan bantuan medis, dan kapasitas pekerjaan. 

2. Psikologis, meliputi : perasaan positif, berfikir, belajar, mengingat dan 

konsentrasi, self esteem, penampilan dan gambaran jasmani, perasaan negatif, 

kepercayaan individu. 

3. Tingkat kemandirian, meliputi : mobility, aktivitas sehari-hari, ketergantungan 

pada obat-obatan, dan kapasitas kerja 

4. Hubungan sosial, meliputi : hubungan pribaadi, dukungan sosial, aktivitas 

seksual. 

5. Lingkungan, meliputi : kebebasan, keselamatan fisik dan keamanan 

lingkungan rumah, sumber keuangan, kesehatan dan kepeduliaan sosial, 

peluang untuk memperoleh ketereampilan dan informasi baru, keikutsertaan 

dan peluang untuk berekreasi, aktivitas di lingkungan, transportasi. 

Salah satu konsep yang baku mengenai kualitas hidup menurut Cella & 

Tulsky (dalam Halim, 2003:15) adalah subjektif, multi dimensi, dan bersifat 

dinamis. Oleh karena itu King (1997) dan Aaronson (1991) dalam Halim, 

(2003:15) menyebutkan beberapa Dimensi  dari kualitas hidup yaitu : 
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1. Dimensi Fisik 

Dimensi fisik mengacu pada hal-hal yang dirasakan dalam tubuh dan fungsi 

tubuh atau gangguan tubuh. Hal tersebut mewakili gabungan dari gejala 

penyakit, efek pengobatan, dan kondisi fisik secara umum seperti yang 

dirasakan pasien. 

2. Dimensi Fungsional 

Fungsi status mengacu pada kemampuan pasien untuk menunjukan kegiatan 

terkait kebutuhan, ambisi, serta peran sosialnya. Pada tingkat yang paling 

dasar mengacu pada kegiatan sehari-hari seperti mengenakan pakaian sendiri, 

berjalan, dan mandi. 

3. Dimensi Emosi atau Psikis 

Emosi atau kesejahteraan psikis tampaknya menjadi sebuah konsep bipolar 

yang mencerminkan pengaruh positif atau negatif seperti kecemasan, depresi, 

dan ketakutan. 

4. Dimensi Sosial  

Dimensi keempat, kesejahteraan sosial mengacu pada bagaimana seseorang 

menjalin hubungan dengan keluarga, teman, kolega dalam pekerjaan, dan 

dalam masyarakat pada umumnya. 

Selain keempat dimensi diatas Halim (2003:18) menambahkan bahwa 

kualitas hidup secara spiritual juga telah dipertimbangkan selama beberapa tahun 

yang lalu. Namun selama masih terdapat konsep multi dimensi dalam pengukuran 

mengenai kualitas hidup maka akan memungkinkan bagi munculnya dimensi-

dimensi baru dalam pengukuran mengenai kualitas hidup. 
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2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup 

Terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi kualitas hidup menurut 

Rubin (2000:21), diantaranya adalah : 

1) Faktor Demografi 

Faktor demografi yang dijelaskan oleh Rubin (2000:21) berkaitan dengan hal-hal 

diantaranya yaitu : 

a) Jenis Kelamin. Laki-laki biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik 

daripada perempuan. 

b) Usia. Semakin muda usia seseorang maka semakin baik kualitas hidup yang 

dimilikinya 

c) Pendidikan. Pendidikan yang semakin tinggi menentukan tingkat kualitas 

hidup seseorang. 

d) Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi 

kualitas hidupnya. 

2) Faktor Psikososial 

Termasuk dalam faktor psikososial yaitu kesehatan, dukungan sosial, gaya 

koping, dan tipe kepribadian dapat memiliki dampak yang kuat terhadap kualitas 

hidup, meskipun dampak tersebut dapat dirasakan setara langsung maupun tidak 

langsung  

Berdasarkan teori diatas maka dapat diartikan bahwa faktor-faktor yang 

memepengaruhi kualitas hidup yaitu faktor demografi yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan. Faktor psikososial terdiri dari 

kesehatan, dukungan sosial, gaya koping, dan tipe kepribadian. 
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Dalam penelitian Siskawati, dkk (2014) menyebutkan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pada penyandang cacat kusta, antara 

lain: 

1. Faktor umur 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui faktor umur tidak berhubungan secara 

bermakna dengan kualitas hidup pada penyandang cacat kusta. Berbeda 

dengan hasil penelitian Luktosa dkk, meyebutkan umur mempengaruhi 

kualitas hidup, penyandang cacat kusta usia produktif mengalami kecemasan 

terhadap ancaman dampak penyakit kusta yang dapat mengganggu kehidupan 

sehari-hari. Peneliti menduga perbedaan hasil sehubungan dengan tuntutan 

hidup untuk bekerja dan bersosialisasi untu memenuhi kebutuhan hidup. Jadi 

berapapun umur penyandang cacat kusta tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda dengan kualitas hidupnya. 

2. Faktor jenis kelamin 

Jenis kelamin tidak berhubungan secara bermakna dengan kualitas hidup. 

Peneliti menduga hal ini disebabkan penyakit kusta memberikan dampak yang 

sama, baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan terhadap peran 

mereka dalam pergaulan sosial. Bagi laki-laki penyakit kusta merupakan 

ancaman bagi peran sebagai kepala keluarga sehubungan dengan penurunan 

kapasitas produktif dan kehilangan pengurangan kemampuan untuk 

melakukan tugas di lingkungan keluarga dan lingkungan kerja. 

3. Faktor pendidikan 
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Hasil penelitian menyebutkan penyandang cacat kusta yang mempunyai 

pendidikan tinggi ataupun rendah jika tidak diberikan informasi yang lengkap 

tentang penyakit kusta, akan mencari pengobatan bukan pelayanan kesehatan. 

Komunikasi, informasi dan edukasi penyakit kusta diperlukan untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya penyandang cacat kusta 

supaya dapat mengontrol dirinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi, 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, berpengalaman, dan mempunyai 

perkiraan yang tepat bagaimana mengatasi kejadian, mudah mengerti tentang 

apa yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, serta dapat mengurangi 

kecemasan sehingga dapat membantu individu tersebut dalam membuat 

keputusan. 

4. Faktor pengeluaran 

Kurangnya pengeluaran penyandang cacat kusta akan mempengaruhi 

penurunan sosial ekonomi begitu juga sebaliknya. Peneliti menduga hal ini 

disebabkan keberadaan penyandang cacat kusta sebagai kelompok yang 

kurang memiliki akses yang cukup terhadap sumber-sumber layanan publik 

termasuk didalamnya adalah sumber ekonomi. Banyak penyandang cacat 

kusta yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau mereka dijauhi 

dan dikucilkan oleh sebagian anggota masyarakat sehingga mereka tidak 

mampu melakukan aktivitas sosial ekonomi sebagaimana mestinya. 

5. Faktor status pernikahan 

Status pernikahan tidaklah menjadi dukungan kualitas hidup, justru 

penyandang cacat kusta yang menikah merasa ketakutan berlebih ketika 
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didiagnosis kusta. Seorang suami takut istrinya tidak bisa menerima keadaan 

guna memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, dan seorang istri ketakutan tidak 

dapat melayani suaminya sehinnga diceraikan. 

6. Faktor dukungan keluarga 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dukungan keluarga berhubungan 

secara bermakna dengan kualitas hidup pada penyandang cacat kusta. 

Penyandang cacat kusta akan mencari seseorang yang mereka percaya yang 

dapat memberi dukungan terhadap mereka. Dukungan keluarga memberikan 

rasa nyaman secara fisik dan psikologis pada penyandang cacat kusta yang 

sedang merasa tertekan, stress dan depresi akibat kusta. 

7. Faktor stigma 

Penyandang cacat kusta mengalami self stigma merasa bersalah terhadap 

kondisi kesehatanya, mereka berpikir bahwa penyakit kusta merupakan mimpi 

buruk bagi kehidupan dan merasa bahwa mereka sedang dihukum. Stigma 

yang berasal dari lingkungan sosial (experienced stigma) dapat meyebabkan 

penyandang cacat kusta stress emosional, kecemasan, depresi, usaha bunuh 

diri, isolasi, masalah pada hubungan keluarga, dan persahabatan juga 

meyebabkan keterlambatan mendapat pengobatan. 

2.1.4 Manfaat Kualitas Hidup 

Taylor (1995:417) menyebutkan beberapa manfaat mempelajari kualitas 

hidup. Kualitas hidup yang dimaksud disini adalah kualitas hidup pada penderita 

penyakit kronis, yaitu : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana penyakit dapat memepengaruhi kualitas hidup. 
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2. Membuktikan bagaimana penyakit mempengaruhi kegiatan sosial, pribadi, 

serta kegiatan umum sehari-hari, menyediakan dasar bukti penting bagi 

intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup. 

3. Membantu menemukan suatu masalah yang mungkin muncul untuk pasien 

dengan penyakit tertentu. Informasi tersebut akan membentu dalam 

menentukan jenis intervensi yang mungkin diperlukan. 

4. Untuk menilai dampak dari perlakuan terhadap kualitas hidup 

5. Pengambilan keputusan. 

Kualitas hidup berguna untuk pengambilan keputusan dan menentukan 

kebijakan pengobatan untuk memaksimalkan kelangsungan hidup jangka panjang 

dengan kualitas hidup sebaik mungkin. 

Manfaat lain dari kualitas hidup dalam status kesehatan umum menurut 

Kaplan (dalam Karoly 1985:119-120) adalah : 

1. Untuk mengukur dampak intervensi kesehatan. 

2. Untuk mengevaluasi kualitas perawatan. 

3. Untuk memperkirakan kebutuhan suatu populasi. 

4. Untuk meperbaiki keputusan klinis. 

5. Untuk mempelajari penyebab dan konsukuensi dari status kesehatan. 

2.1.5 Kualitas Hidup Penyandang Cacat Kusta 

Kusta dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang cukup 

spesial, karena kecacatan permanen yang dapat ditimbulkan yang dapat 

berkembang jika tidak cepat dilakukan intervensi ataupun penanganan yang 

terlambat dan buruk. Sebuah aspek yang sama pentingnya dengan penyakit ini 
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adalah dampak sosial yang menyertai, termasuk juga diskriminasi dan stigma. 

Dampak psikososial kusta pada mereka yang terteken dampak begitu mendalam 

seperti yang telah dirumuskan oleh WHO bahwa ada tiga strategi manajemen 

utama dalam mengendalikan insiden dan efek-efeknya. Strategi ini antara lain 

yakni gangguan penularan penyakit, penanganan pasien yang cepat, dan upaya 

pengembangan upaya pencegahan kacacatan. Meskipun kemajuan dalam 

perawatan medis telah mempu mengurangi kejadian kusta secara drastis di negara 

berkembang, namun efeknya masih dirasakan terus menerus karena adanya 

kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit tersebut yang dikarenakan penangangan 

yang terlambat dan tidakn baik. Pengalaman psikososial negatif yang disebabkan 

oleh kecacatan ini  mungkin dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita kusta 

(Bello,et al, dalam Fatimah 2015:24) 

Adanya pandangan negatif bahwa kusta tidak dapat disembuhkan dan 

masih menular, tidak hanya pada mereka yang berpendidikan rendah, namun 

banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi  masih berprilaku yang 

sama untuk menjauhi para penyandang cacat kusta. Perilaku masyarakat yang 

seperti inilah yang akan dapat menjadikan para penyandang cacat kusta menjadi 

warga negara “kelas dua”. Sebagai mahluk sosial, setiap orang pasti akan 

membutuhkan penerimaan dari lingkunganya. Semakin merasa diterima oleh 

lingkunganya, maka akan semakin meningkat pandangan positif terhadap dirinya, 

meningkatkan perasaan berharga dan pada akhirnya akan meningkatkan perasaan 

mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya semakin mereka 

ditolak, diisolasi, didiskriminasi maka akan semakin menumbuhkan pribadi yang 
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negatif, yang secara pasif akan mengarahkan pada penurunan kepercayaan 

dirinya. Selain itu, secara aktif bisa mengarahkan pada pola prilaku kriminal 

(Matulessy dalam Fatimah 2015:25) 

Berdasarkan kondisi tersebut maka prilaku masyarakat terhadap 

penyandang cacat kusta sekakan-akan “memenjarakan” mereka secara sosial. 

Penelitian Harris mengungkapkan sembilan permasalahan psikologis yang bisa 

terjadi pada orang-orang yang dipenjarakan, antara lain kebingungan, 

berkurangnya aktivitas seksual dan dukungan sosial, hilangnya harga diri dan 

kemandirian, berkurangnya aktivitas seksual dan dukungan sosial, hilangnya 

harga diri dan kemandirian, hilangnya tanggung jawab, kurangnya privasi, 

berkurangnya kepemilikan, permasalahan tersebut memang bisa terjadi pada 

orang-orang yang dipenjara dalam arti sesungguhnya, namun hal tersebut juga 

bisa terjadi pada penyandang cacat kusta yang bila dianalogikan “penjara sosial” 

dari lingkungan sekitarnya diberlakukan pada mereka (Matulessy dalam Fatimah 

2015:25) 

2.2 Sense of Community 

2.2.1 Pengertian Sense of Community  

Kebanyakan orang sering mengartikan “masyarakat” dan “komunitas” 

sebagai dua hal yang sama, padahal sebenarnya tidak demikian. Pada tahun 1957, 

seorang sosiolog ferdinand Tonnies menggolongkan masyarakat menjadi dua 

golongan, yaitu gemeinschaft, dan gesellschaft. Gemeinschaft (paguyuban) adalah 

masyarakat yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat, di mana tiap anggota 

merasa memiliki kewajiban dan berpartisipasi didalamnya, contoh adanya 
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solidaritas komunal dalam masyarakat di pedesaan. Sedangkan gesellschaft adalah 

bentuk masyarakat berupa sekumpulan orang yang saling berhubungan satu sama 

lain berdasarkan kontrak yang sudah disepakati bersama. 

Serason (1972:11) mendefnisikan komunitas sebagai suatu jaringan 

hubungan yang tersedia, saling mendukung, dan didalamnya orang-orang dapat 

memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, komunitas memiliki makna yang 

lebih terbatas dibandingkan masyarakat. 

Menurut Duffy dan Wong (2003:11) pengertian komunitas pertama, 

merujuk ke suatu atau daerah seperti pemukiman warga (neighbourhood). Kedua, 

komunitas merupakan interaksi relasional atau ikatan sosial yang menghubungkan 

individu dalam suatu kebersamaan. Ketiga, komunitas juga dimaknai sebagai 

kekuatan kolektif. 

Heller (1984:12) membedakan dua jenis komunitas, yaitu community as 

locality (komunitas lokal) dan community as a relational group (kelompok 

relasional). Komunitas lokal (community as locality) adalah komunitas yang 

berkembang berdasarkan kedekatan tempat tinggal anggotanya. Mereka menjadi 

satu komunitas karena kedekatan fisik berada dalam satu wilayah. Komunitas 

relasional (community as a relational group) adalah komunitas yang terbentuk 

tidak hanya terbatas pada wilayah tempat tinggal saja, melainkan karena ada 

hubungan antar pribadi. 

Diantara teori mengenai sense of community, teori yang dikemukakan oleh 

McMillan dan Chavis sejauh ini adalah teori yang paling berpengaruh dan 

menjadi titik awal penelitian mengenai sense of community. Sense of community, 
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yang didefinisikan sebagai perasaan yang dimiliki anggota dalam sebuah 

komunitas. Meliputi rasa saling memiliki, rasa pentingnya keberadaan anggota 

didalam komunitas dan terhadap anggota lainya, dan kepercayaan bahwa 

kebutuhan anggota akan terpenuhi didalam komunitas melalui adanya komitmen 

untuk terus bersama (dalam Orford, 2007:182) 

Dalam suatu komunitas, masing-masing anggota memiliki ikatan 

hubungan emosional yang di sebut sense of community. Suatu ikatan emosional di 

antara mereka untuk saling berbagi, kebutuhan mereka dapat terpenuhi karena 

adanya ikatan ini. Menurut Sarason (1974), sense of community adalah persepsi 

adanya kesamaan atau kemiripan dengan anggota lain; pengakuan atas 

interdependensi dengan anggota lain dan kesediaan untuk menjaga perasaan saling 

ketergantungan tadi dengan memberikan atau melakukan sesuatu yang diharapkan 

oleh orang lain. 

Mc Millan dan Chavis (1986) lebih memilih istilah sense of community 

yang didefinisikan sebagai perasaan bahwa anggota komunitas memiliki 

ketertarikan, perasaan bahwa anggota komunitas berarti bagi anggota lain dan 

bagi komunitas memiliki kebutuhan yang sama akan terpenuhi melalui komitmen 

mereka untuk bersama. 

Definisi yang diusulkan Mc Millan dan Chavis (1986) memiliki empat 

elemen. Elemen pertama adalah Membership (keanggotaan) adalah rasa memiliki 

atau berbagi rasa ketertarikan pribadi. Elemen kedua adalah Influence (pengaruh), 

rasa peduli membuat perbedaan untuk kelompok dan kepedulian kelompok 

kepada para anggotanya. Elemen ketiga adalah Integration and fullfilment of 
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needs (integrasi dan pemenuhan kebutuhan). Ini adalah perasaan bahwa 

kebutuhan anggota akan terpenuhi oleh sumber daya yang diterima melalui 

keanggotaan mereka dalam kelompok. Elemen terakhir adalah Shared emotional 

connection, komitmen dan keyakinan bahwa anggota saling berbagi sejarah, 

tempat-tempat umum, waktu bersama, dan pengalaman serupa. 

Lingkup penelitian sense of community secara tradisional berdasarkan 

pada letak lingkungan geografis, dimana sebagian peneliti menganggap bahwa 

tingkat sense of community berdasarkan letak geografis sudah menurun. Namun 

beberapa peneliti lainya beranggapan bahwa tinggkat sense of community dalam 

masyarakat secara geografis bukanlah menurun melainkan berganti menjadi 

berdasarkan ketertarikan atau pada kelompok relasional yang memuaskan 

kebutuhan dari komunitas. Hal ini dibuktikan oleh beberapa peneliti yang telah 

meneliti sense of community pada komunitas kerja, sekolah, dan politik (Royal 

dan Rossi; Sonn dan Fisher; Lambert dan Hopkins dalam sense of community 

partners dalam Sekarwiri 2008:18 ) 

2.2.2 Dimensi Sense of Community 

Menurut pembahasan mengenai sense of community yang dikemukakan 

oleh McMillan dan Chavis ada empat dimensi dalam sense of community, yaitu : 

1.  Membership (Keanggotaan) 

Membership (Keanggotaan) adalah salah satu dimensi sense of 

community yang memiliki arti perasaan individu dimana dirinya menjadi 

bagian dari sebuah komunitas dan memiliki ketertarikan dengan komunitas 

tersebut.  
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Menurut Aronson & Mills (1959) dalam Buss & Portnoy (1967) 

Membership atau keanggotaan ini adalah perasaan memiliki dan menjadi 

bagian darinya. Keanggotaan memiliki batas, ini berarti bahwa individu 

didalam kelompok memiliki batasan yang harus dipenuhi. Batasan-batasan 

menyediakan anggota dengan keamanan emosional yang diperlukan untuk 

kebutuhan dan perasaan untuk diekspos dan keintiman untuk dikembangkan. 

Menurut  Erikson (1966) menunjukan bahwa kelompok menggunakan 

penyimpangan untuk menetapkan batasan-batasan. Erikson menunjukan 

bagaimana ketertiban tercipta dari penyimpangan karena diperlukan 

penyimpangan untuk mengecam dan menghukum secara keseluruhan. 

Penelitian psikologi sosial telah menunjukan bahwa orang-orang 

memiliki batas-batas melindungi ruang pribadi mereka. Mc Millan dan Chavis 

(1986) menegaskan bahwa ada dua poin tambahan mengenai batasan-batasan. 

Pertama, bahaya yang datang dari rasa sakit penolakan dan isolasi yang dibuat 

karena batasan-batasan akan terus sampai, kita memperjelas benefit positif 

yang memberikan batas kepada masyarakat. Kedua, kelompok menggunakan 

penyimpangan sebagai kambing hitam untuk menciptakan batasan-batasan 

yang solid. Batas-batas ini menciptakan perlindungan terhadap ancaman, 

Dimensi keanggotaan ini memiliki lima atribut, berikut atribut dalam 

keanggotaan, antara lain: 

a. Ikatan (Boundaries), mengacu pada kebutuhan untuk membedakan antara 

anggota komunitas dan bukan anggota secara wilayah ataupun kualitas. 

Untuk relasional komunitas, kebutuhan ini mungkin mencangkup 
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mengenai kesamaan terhadap suatu minat dan adanya kesamaan 

kepribadian. Sedangkan untuk sebuah organisasi, ikatan (boundaries) 

mencakup hal mengenai berbagai tujuan hidup dan cita-cita. 

b. Perasaan aman (Emotional safety), perasaan aman dari tindak kejahatan, 

rasa aman untuk menjalin pertemanan, rasa aman untuk mengungkapkan 

perasaan dan juga berbagai nilai antar anggota komunitas. 

c. Rasa Memiliki dan menjadi bagian dari komunitas (Sense of belonging 

and indentification with the community), melibatkan perasaan, keyakinan, 

dan harapan bahwa satu cocok dalam kelompok dan memiliki tempat, 

perasaan penerimaan oleh kelompok, dan kesediaan untuk berkorban pada 

kelompoknya. 

d. Investasi Pribadi (Personal Investment), dimana individu telah membuat 

komitmen jangka panjang dengan komunitasnya. 

e. Persamaan Sistem Simbol (Common symbol system), adalah atribut yang 

mengindikasikan perbedaan antara anggota komunitas satu dan lainya. 

Seperti, simbol komunitas, warna ataupun bendera suatu Negara. 

2.  Influence (Pengaruh) 

Dimensi pengaruh mengacu pada kekuatan yang dimiliki oleh individu 

untuk mempengaruhi anggota lain dan kekuatan komunitas untuk 

mempengaruhi individu. Individu mempengaruhi anggota komunitas yang 

lebih besar, dan komunitas akan mempengaruhi cara pandang dan tindakan 

dari anggota komunitasnya, membentuk timbal balik yang terus menerus, 

anggota komunitas menampilkan sense of community yang kuat mampu 
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mempengaruhi anggota komunitas lain dan dipengaruhi oleh komunitas. 

Artinya, sebuah nilai di dalam komunitas bisa tercermin pada perilaku 

anggotanya. 

Beberapa peneliti dari Grossack (1954), Taguiri & Kogan (1960), 

Thrasher (1954) menunjukan bahwa kelompok pasukan bisa bekerja secara 

simultan. Orang-orang yang mengakui bahwa kebutuhan orang lain, nilai-

nilai, dan opini penting bagi mereka yang anggota kelompoknya berpengaruh, 

mencoba mendominasi orang lain, dan mengabaikan keinginan dan pendapat 

orang lain. Temuan dari Lott & Lott (1956) ada hubungan positif antara 

kekompakan kelompok dan tekanan untuk menyesuaikan diri. 

Singkatnya, berikut proporsi mengenai pengaruh dalam kelompok 

ditarik dari penelitian kohesivitas kelompok : 

a. Anggota yang lebih tertarik pada sebuah komunitas di mana mereka 

merasa bahwa mereka berpengaruh dalam komunitas tersebut. 

b. Ada hubungan positif yang signifikan antara kekompakan dan pengaruh 

masyarakat terhadap anggotanya untuk menyesuaikan diri. Dengan 

demikian, baik sesuai dan pengaruh masyarakat terhadap anggotanya 

menunjukan kekuatan ikatan. 

c. Tekanan dari anggota di keseragaman berasal dari kebutuhan individu dan 

masyarakat untuk validasi konsensual. Dengan demikian, sesuai berfungsi 

sebagai kekuatan untuk kedekatan serta indikator kekompakan. 

d. Pengaruh dari anggota di komunitas dan pengaruh masyarakat pada 

anggota mengoperasikan secara bersamaan dan mungkin berharap untuk 
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melihat kekuatan dari keduanya, berjalan secara bersamaan dalam sebuah 

komunitas.  

3.  Integration and fulfillment of needs (integrasi dan pemenuhan kebutuhan) 

Integration and fulfillment of needs dalam istilah yang lebih mudah 

adalah penguatan sebagai motivator, perilaku merupakan landasam dalam 

penelitian perilaku, dan jelas bahwa setiap kelompok untuk mempertahankan 

rasa positif kebersamaan, asosiasi individu-kelompok harus bermanfaat bagi 

anggotanya. Mengingat kompleksitas individu dalam kelompok. Kelley 

(1951), Zander & Cohen (1955) Berkowizt (1956), Peterson & Martens (1972) 

dan Sacks (1952) telah menunjukan bahwa keberhasilan kelompok membawa 

anggota kelompok lebih dekat bersama-sama. 

Berikut ini adalah ringkasan peran integrasi dan pemenuhan 

kebutuhan dalam masyarakat menurut Zender, dkk (1960) : 

a. Reinforcement dan kebutuhan sebagai pemenuhan merupakan fungsi 

primer dari sebuah komunitas yang kuat 

b. Beberapa penghargaan (Reward) sangat efektif untuk menguatkan 

komunitas seperti status keanggotaan, kesuksesan komunitas dan 

kompetensi atau kemampuan tiap anggotanya. 

c. Ada banyak kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, tapi nilai-nilai individu adalah sumber kebutuhan ini. Sejauh 

mana nilai-nilai individu dibagi di antara anggota masyarakat akan 

menentukan kemampuan masyarakat untuk mengatur dan 

mempriorotaskan kegiatan kebutuhan mereka sendiri. 
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d. Sebuah komunikasi yang kuat dapat diikuti oleh banyak orang sehingga 

orang memenuhi kebutuhan orang lain sehingga mereka saling memenuhi 

dan saling menguntungkan. 

4.  Shared emotional connection (keyakinan dan komitmen untuk saling berbagi) 

Sebuah hubungan emosional bersama didasarkan sebagian pada sejarah 

bersama. Hal ini tidak perlu bahwa anggota kelompok telah berpartisipasi 

dalam sejarah untuk berbagi, tetapi mereka mengidentifikasi dengan itu. 

Interaksi anggota dalam acara bersama  dan atribut tertentu dari peristiwa 

yang dapat mefasilitasi atau menghambat kekuatan masyarakat. Fitur ini 

penting untuk prinsip Shared emorional connection, antara lain : 

a. Kontak Hipotesis : semakin banyak orang yang berinteraksi, semakin 

besar kemungkinan untuk menjadi dekat. 

b. Kualitas Interaksi : semakin positif pengalaman dan hubungan, semakin 

besar baik sebuah hubungan dan kemungkinan untuk menjadi dekat. 

c. Penutupan Peristiwa : jika interaksi adalah ambigu dan masalah 

masyarakat yang ditinggalkan belum diselesaikan, kohesivitas kelompok 

akan terhambat. 

d. Kegiatan Bersama : yang lebih penting acara bersama adalah orang-

oarang yang terlibat, semakin besar ikatan masyarakat. Misalnya, 

tampaknya ada ikatan luar biasa diantara orang-orang yang mengalami 

krisis bersama-sama. 

e. Investasi : investasi menetukan kepentingan dengan anggota masyarakat 

sejarah dan status saat ini. Misalnya, pemilik kompleks perumahan yang 
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telah menginvestasikan uang dan waktu untuk bagian lingkungan lebih 

mungkin untuk merasakan dampak dari kehidupan peristiwa masyarakat 

itu. Demikian pula orang yang menginvestasikan banyak waktu dan energi 

ke asosiasi akan lebih terlibat secara emosional. Keintiman adalah bentuk 

lain dari investasi. 

f. Efek penghormatan dan penghinaan pada anggotan masyarakat: 

penghargaan atau penghinaan dihadapan masyarakat memiliki dampak 

yang signifikan terhadap daya tarik dari masyarakat kepada seseorang. 

g. Ikatan spiritual : ikatan spiritual ini hadir untuk beberapa derajat di semua 

komunitas. Seringkali hubungan spiritual dari pengalaman masyarakat 

adalah tujuan utama dari agama dan masyarakat. Hal ini sangat sulit untuk 

digambarkan karena merupakan elemen penting. 

Empat elemen diatas memiliki hubungan timbal balik; tak satupun dari 

keempat elemen tersebut sebagai penyebab utama dari elemen lainya, dan 

semuaelemen saling memperkuat satu sama lain. McMillan dan chavis (dalam 

Dalton dkk (2001:196) menyimpulkan bahwa tantangan untuk psikologi 

komunitas adalah untuk membangun komunitas-komunitas berdasarkan “iman, 

harapan, dan toleransi” dan itu membantu mengembangkan “sikap saling 

mengerti”. 

2.3 Penyakit Kusta 

2.3.1 Pengertian Penyakit Kusta 

Penyakit kusta adalah penyakit menular, menahun dan disebabkan oleh 

kuman kusta atau secara medis dikenal dengan  Mycrobacterium Leprae yang 
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menyerang saraf tepi, kulit jaringan tubuh lainya kecuali susunan saraf pusat 

(Kemenkes RI, 2007) 

Menurut Kemenkes Republik Indonesia (2007) kuman ini bersifat tahan 

asam berbentuk dengan ukuran 1,8 micron, lebar 0,2-0,5 micron. Biasanya ada 

yang berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel utama 

jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat di kultur dalam media buatan. 

Kuman ini mengakibatkan infeksi sistemik pada binatang armadillo. 

Mycrobacterium Leprae berpredileksi di daerah-daerah yang relatif lebih 

dingin, sebenarnya Mycrobacterium Leprae memiliki patogenitas dan daya invasi 

yang rendah, sebagai penderita yang memiliki kuman lebih banyak belum tentu 

memberikan gejala yang lebih berat, bahkan dapat sebaliknya. Ketidak 

seimbangan antara derajat infeksi dengan derajat penyakit tidak lain disebabkan 

oleh respon imun yang berbeda yang mendorong timbulnya reaksi Granuloma 

setempat atau menyeluruh yang dapat sembuh atau progesif. Oleh karena itu 

penyakit kusta disebut sebagai penyakit Imunologi. Gejala-gejala klinisnya lebih 

sebanding dengan tingkat reaksi selulernya daripada intensitas infeksinya 

(Kokasih. 1987). 

2.3.2 Cara Penularan 

Meskipun cara masuk Mycrobacterium Leprae ke tubuh belum diketahui 

pasti, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kuman dapat melalui kulit yang 

lecet pada bagian tubuh bersuhu dingin dan melalui glukosa nasal. 

Penularan terjadi apabila Mycrobacterium Leprae yang utuh (hidup) 

keluar dari tubuh penderita dan masuk kedalam tubuh orang lain. Belum diketahui 
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secara pasti bagaimana cara penularan penyakit kusta. Secara teoritis penularan ini 

dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita. Penderita yang 

sudah minum obat sesuai regimen WHO tidak menjadi sumber penularan kepada 

orang lain. 

Tempat masuk kuman Mycrobacterium Leprae ke dalam tubuh saat ini 

belum dapat dipastikan. Diperkirakan cara masuknya adalah melalui saluran 

pernapasan bagia atas dan melalui kontak kulit yang tidak utuh. 

Masa inkubasi penyakit kusta diperkirakan adalah 2-5 tahun karena 

penyakit kusta merupakan penyakit menahun karena timbulnya tanda pertama 

penyakit membutuhkan waktu bertahun-tahun setelah kuman kusta masuk tubuh 

manusia 

2.3.3 Cacat Kusta 

Sebagian besar masalah kecacatan pada penderita kusta ini terjadi akibat 

penyakit kusta yang menyerang saraf primer. Menurut Srinivisan (1991), saraf 

perifer yang terkena akan mengalami beberapa tingkatan kerusakan, yaitu : 

1. Stage of involvement Pada tingkat ini menjadi lebih tebal dari normal 

(penebalan saraf) dan mungkin disertai rasa nyeri tekan dan nyeri sepontan 

pada saraf parifer tersebut, tetapi belum disertai gangguan fungsi saraf, 

misalnya anestesi atau kelemahan otot. 

2. Stage of damage Pada tahap ini, saraf telah rusak dan fungsi saraf tersebut 

telah terganggu. Kerusakan fungsi saraf seperti kehilangan fungsi saraf 

otonom, sensoros dan kelemahan otot menunjukan bahwa saraf tersebut telah 

mengalami paalis lengkap tidak lebih 6-9 bula. Penting sekali untuk mengenali 
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tingkat kerusakan, karena dengan pengorbanan pada tingkat ini kerusakan 

saraf permanen dapat dihindari. 

3. Stage of destruction Pada tingkat ini saraf telah rusak secara lengkap. 

Diangosisi Stage of destrucktion ditegakkan bila dari satu tahun. Pada tingkat 

ini walaupun dengan pengorbanan fungsi saraf tidak dapat diperbaiki. 

2.3.4 Rehabilitasi 

Penyandang cacat kusta (PCK) yang mendapat berbagai macam 

rehabilitasi melalui pendekatan paripurna mencakup bidang-bidang berikut: 

1. Rehabilitasi bidang medis 

a. Perawatan, yang dikerjakan bersamaan dengan program pengendalian 

penyakit kusta melalui kegiatan pencegahan cacat (POD) kelompok 

perawatan diri (KPD) atau self care Group 

b. Rehabilitasi fisik dan mental, rehabilitasi yang dilakukan melalui berbagai 

tindakan pelayanan medis dan konseling medik. 

2. Rehabilitasi bidang sosial ekonomi 

Rehabilitasi sosial ekonomi diyunjukan untuk mengurangi masalah psikologis 

dan stigma sosial agar PCK dapat diterima kembali dalam masyarakat. 

Kegiatan meliputi : Konseling, Advokasi, Penyuluhan dan Pendidikian. 

Sedangkan rehabilitasi ekonomi ditunjuakan untuk pernbaikan ekonomi dan 

kualitas hidup meliputi: Pelatihan keterampilan kerja, Fasilitas kredit kecil 

untuk usaha mandiri, Modal bergulir, Modal usaha dan lain-lain. 
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2.3.5 Stigma Kusta dan Dampaknya 

Stigma dapat diartikan sebagai identitas yang hilang karena bagi seseorang 

stigma dapat menyebabkan kehilangan identitas diri sejatinya. Seseorang yang 

dicap kusta biasanya akan mendapat konsekuensi negatif dari lingkungan 

sosialnya, baik terhadapa diri sendiri ataupun keluarganya. Stigma dapat membuat 

seseorang tidak dihargai lingkungan sosialnya atau membuat individu tersebut 

lebih rendah stratanya dalam masyarakat. Stigma terhadap kusta akan 

mendominasi persepsi yang ada di masyarakat tentang penyakit kusta dan 

bagaimana mereka harus memperlakukan seseorang yang dicap kusta di tengah 

masyarakat (Hejinders, 2004) 

Goffman (1963) dalam Wong (2004) mendefinisikan stigma sebagai suatu 

atribut yang sangan mendiskreditkan, dan seseorang yang mendapat stigma adalah 

seseorang yang tidak diterima dan tidak mendapatkan penghormatan. Hak dan 

penerimaan dari komunitasnya, atau seseorang yang tidak diterima secara sosial. 

Enacted stigma atau yang didapat dari luar diri si penderita adalah 

diskriminasi, penolakan, penghilangan pekerjaan, pelecehan secara fisik, dan 

perceraian paksa yang didapat seseorang dari lingkunganya oleh karena sesuatu 

yang diderita atau kondisi tertentu yang dialaminya. 

Bidang kehidupan penting yang biasanya dipengaruhi oleh enacted stigma 

adalah harga diri, status sosial, kesempatan kerja, hubungan kekeluargaan, dan 

persahabatan. Enacted stigma tidak hanya dilakukan  terhadap penyandang kusta 

tapi juga terhadap keluarganya, terlebih keluarga penderita yang cacat. Sebuah 
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studi menyatakan bahwa keluarga penderita dengan kecacatan akan mengalami 

problem sosial 10 kali lebih tinggi daripada keluarga penderita tanpa kecacatan. 

Felt stigma atau stigma yang berasal dari dalam diri penderita adalah 

ketakutan dan kekhawatiran akan deskriminasi, penolakan, kehilangan pekerjaan, 

pelecehan fisik, dan perceraian paksa yang dirasakan seseorang oleh karena 

sesuatu yang diderita atau kondisi tertentu yang dialaminya. Felt stigma 

merupakan fenomena dengan dampak yang luas, dimana dapat mengganggu 

kehidupan seseorang, felt stigma dapat menyebabkan stress emosional, 

kecemasan, depresi, usaha bunuh diri, isolasi, masalah pada hubungan kelurga, 

dan persahabatan. 

Stigma kusta juga salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan 

penderita mendapatkan pengobatan (Wong, 2004). Hal ini disebabkan karena 

penderita kusta sering meyembunyikan keadaan sebagai penderita kusta dan 

enggan untuk berobat ke pelayanan kesehatan secara teratur. Keadaan ini tidak 

menunjang proses pengobatan dan kesembuhan, sebaliknya akan memperbesar 

resiko munculnya cacat bagi penderita itu sendiri. Stigma yang timbul dalam 

masyarakat lebih banyak disebabkan kepercayaan dan informasi yang salah 

mengenai kusta sehingga mempengaruhi sikap dan perlakuan masayarakat secara 

negatif terhadap penderita kusta. 

Dampak sosial ekonomi pada penderita yang tidak mengalami cacat 

berbeda dengan yang mengalami cacat. Penderita kusta dengan kecacatan 

mengalami penurunan dalam ekonominya karena rasa malu keluar rumah. Selain 
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itu, penderita juga merasa minum obat kusta merasa bahwa dirinya kurangs sehat 

sehingga tidak dapat bekerja (Sibagaring, 2007) 

Gejala kecacatan yang timbul akibat kusta seringkali muncul pada masa 

reproduktif sehingga mengalami penderita menjalankan peran dan fungsinya 

secara normal. Meraka menjadi tergantung secara fisik karena cacat. Kehilangan 

kepercayaan diri sebagai hasil isolasi sosial dan kualitas hidup secara umum. 

2.4 Penelitian Terkait Kualitas Hidup dan Sense of Community pada 

Penyandang Cacat Kusta 

 

Berbagai permasalahan yang dialami oleh tiap individu dalam hidupnya 

terus berkembang seiring dengan perkembangan individu itu sendiri. Setiap 

individu punya cara  masing-masing dalam menghadapi berbagai permasalahan 

dalam hidupnya yang berpengaruh terhadap kualitas hidup individu tersebut. 

Sama halnya dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit kusta perlu 

dilakukan upaya penanggulangan yang bertujuan untuk mengembalikan 

penyandang cacat kusta menjadi manusia yang mandiri, produktif, dan percaya 

diri.  

Kualitas hidup bersifat subjektif, tergantung dari bagaimana cara masing-

masing individu menyikapi permasalahan yang dihadapi (Larasati dalam Hardiana 

2016:23). Menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), 

kualitas hidup merupakan bagaimana cara pandang individu terhadap 

kehidupanya, yang meliputi konteks budaya dan norma di lingkungan tempat 

individu tinggal yang berhubungan dengan tujuan, harapan, standar yang telah 

ditetapkan dan perhatian seorang. Kualitas hidup merupakan sebuah konsep yang 

luas yang dipengaruhi secara komplek oleh berbagai aspek yang meliputi 
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kesehatan fisik (Physical Health), kondisi psikologis, tingkat kemandirian (level 

of independence), hubungan sosial (social relationship), dan juga lingkungan. 

Banyak faktor yang berpengaruh pada kualitas hidup seseorang, menurut 

Rubin (dalam Hardiana 2016:41), ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup seseorang, yaitu faktor demografi (jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan pendapatan), dan faktor psikososial (kesehatan, dukungan sosial, 

coping style, dan tipe kepribadian). Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan 

salah satunya adalah dukungan sosial.  

Menurut Rahayu (2012:6) adanya caregiver guna menjadi motor utama 

dukungan psikososial pada penderita kusta. Caregiver adalah keluarga inti, 

meliputi suami, istri, anak, ibu, atau ayah. Keluarga inti yang tinggal serumah 

dengan penderita kusta dan diharap mampu memahami dengan baik kondisi 

psikososial penderita kusta sehinggan dapat memberikan dukungan sesuai 

kebutuhan penderita. Menurut pender, Murdaugh, Parson (2002, dalam Bomar, 

2004 dalam Rahayu 2012), family support system (sistem dukungan keluarga) 

merupakan suatu sistem pendukung yang diberikan oleh keluarga terhadap 

anggota keluarga dalam rangka mempertahankan identitas sosial anggota 

keluarga, memberikan dukungan emosional, bantuan materil, memberikan 

informasi dan pelayanan, dan memfasilitasi anggota keluarga dalam membentuk 

kontak sosial baru dengan masyarakat. 

Sedangkan menurut Ulfa, dll (2014:5) menyebutkan dalam penelitianya 

bahwa ada perbedaan antara penyandang cacat kusta yang tergabung dengan 

kelompok perawatan diri (KPD) dan penyandang cacat kusta yang tinggal di 
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wilayah tanpa KPD. Beberapa studi terkait KPD menyebutkan bahwa manfaat 

yang diberikan oleh KPD dapat menunjang domain fisik kualitas hidup seseorang 

antara lain adanya perbaikan luka dan ulkus, perawatan dari yang lebih baik, 

peningkatan konsep diri dan lebih memahami terkait kendali tubuh mereka, serta 

berkurangya ketergantungan terhadap pelayanan medis. Kegiatan-kegiatan yang 

telah disusun dalam program KPD mampu membuat para penyandang cacat fisik 

meningkat derajat kesehatan dan mengurangi angka kejadian cacat akibat kusta, 

mengurangi leprophobia serta dapat meningkatkan kepercayaan diri penderita 

kusta maupun penyandang cacat kusta. 

Kelompok perawatan diri (KPD) merupakan kelompok relasional yang 

memuaskan kebutuhan dari komunitas. Obts (dalam sense of community partners, 

2004, dalam Sekarwiri) telah malakukan penelitian mengenai sense of community 

pada komunitas geografis dan relasional pada anggota komunitas science fiction, 

dimana ditemukan bahwa anggota merasakan sense of commuunity yang lebih 

besar pada komunitas science fiction dibandingkan komunitas tempat tinggalnya, 

hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang lebih akrab pada komunitas science 

fiction-nya. 

Selain itu, lingkungan sosial yang akan menunjang kualitas hidup individu. 

Ada tidaknya dukungan sosial yang didapat oleh individu dapat meningkatkan 

atau menurunkan kualitas hidup seseorang. Hal ini, terkait juga dengan 

ketertarikan individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam pandangan psikologi 

komunitas, tingkat ketertarikan individu dengan lingkungan sosialnya disebut 

sense of community seperti yang telah disebutkan diatas. Dalton, Elias dan 
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Wandersman (dalam Sekarwiri 2008) mengatakan bahwa sense of community 

menunjukan perasaan kepercayaan dan perhatian terhadap orang lain. 

McMillan dan Chavis (1986) menyatakan bahwa sense of community 

merupakan powerful force untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Menurut 

Sekareiri (2008) semakin tinggi sense of community yang dimiliki individu maka 

akan semakin tinggi kualitas hidupnya. Sedangkan semakin rendah sense of 

community yang dimiliki individu, maka akan semakin rendah kualitas hidupnya. 

Menggunakan pandangan psikologi komunitas, kualitas hidup individu pada suatu 

komunitas, akan terkait dengan sense of community. 

Kemudian, bila dikaitkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan 

penyandang cacat kusta (Liposos), maka kondisi kualitas hidup penduduknya 

yang tinggal di daerah liposos, akan terkait dengan sense of community-nya dalam 

komunitas mereka. Oleh karena itu, dimensi kualitas hidup memiliki keterkaitan 

dengan dimensi sense of community.  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melihat mengenai hubungan sebab 

akibat, melainkan melihat kedua variabel memiliki hubungan timbal balik. 

Sehingga, bila digambarkan sebagai skema penelitian, maka akan terlihat sebagai 

berikut : 
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Skema 2.1 Hubungan antara variabel 

Alasan peneliti ingin mengetahui hubungan antar kualitas hidup dan 

sense of community dikarenakan peneliti memiliki asumsi berdasarkan teori 

kualitas hidup dan sense of community, dimensi-dimensi kualitas hidup 

memiliki hubungan dengan dimensi-dimensi sense of community, seprti 

dimensi lingkungan dan sosial yang diduga memiliki hubungan dengan 

dimensi membership, shared emotional connection dan influence. 

 

Sense Of Community 

Dimensi membership 

Dimensi Influence 

Dimensi integration and 

fulfillment of needs 

Dimensi shared emotionnal 

Connection 

Kualitas Hidup 

Dimensi kesehatan fisik 

Dimensi kesejahteraan 

psikologis 

Dimensi hubungan sosial 

Dimensi lingkungan 
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2.5 Kerangka Berpikir 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Brfikir 

 

Kualitas Hidup 

- Kesehatan fisik 

- Psikologis 

- Tingkat kemandirian 

- Hubungan sosial 

- Lingkungan  

Sense of community 

- Keanggotaan 

- Pengaruh 

- Integrasi dan kebutuhan 

- Keyakinan dan komitmen 

untuk saling berbagi  

Enacted & Felt Stigma 

- Diskriminasi 

- Penolakan 

- Penghilangan pekerjaan 

- Pelecehan secara fisik 

Penyandang Cacat Kusta 
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2.6  Hipotesis 

dalam penelitian ini variabel yang diangkat adalah Sense of community dan 

kualitas hidup. Dalam rumusan masalah peneliti mengajukan mengajukan 3 

pertanyaan untuk penelitian ini. perntanyaan satu dan dua dapat dijawab secara 

deskriptif sehingga tidak memerlukan hipotesis. Pertanyaan ke tiga dapat dijawab 

melalui uji inferensial, sehingga untuk menjawab pertanyan ketiga dibutuhkan 

sebuah hipotesis. Adapun hipotesis yang dimunculkan adalah  : “Ada hubungan 

antara sense of community dan kualitas hidup pada penyandang cacat kusta di 

desa Banyumanis, Jepara” 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara sense of community dengan kualitas 

hidup pada penyandang cacat kusta di Desa Banyumanis Jepara. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor lain yang yang secara signifikan labih 

mempengaruhi kualitas hidup seperti taraf ekonomi, pemenuhan kebutuhan 

dasar, serta adanya semacam perasaan pasrah karena kondisi fisik yang 

membatasi aktivitas. 

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa sebagian besar 

penyandang cacat kusta di Desa Banyumanis Jepara memiliki kelekatan yang 

cukup tinggi dengan komunitasnya hal ini ditunjukan dengan analisis 

deskriptif sense of community dalam kategori tinggi, dimana timbul perasaan 

saling tergantung satu sama lain, kecenderungan untuk mendapatkan dan 

menjaga keamanan serta perlindungan, dan juga untuk saling memberikan 

perhatian. Dan hasil statistic deskriptif ditemukan bahwa aspek yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat sense of community  adalah aspek membership. 

3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel kualitas hidup, diketahui 

bahwa penyandang cacat kusta di Desa Banyumanis Jepara memiliki kualitas 

hidup dalam kategori sedang, yang berarti bahwa penyandang cacat kusta di 
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Desa Banyumanis Jepara memiliki persepsi yang negatif dalam dan masih 

kurang mampu menyikapi aspek dalam kehidupan dengan baik, sebagian 

anggota komunitas masih mengukur bahwa kualitas hidup yang baik dengan 

tercukupinya kebutuhan dasar. Dari hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa 

aspek yang paling berpengaruh terhadap tingkat kualitas hidup penyandang 

cacat kusta yaitu pada aspek psychological. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil analisis data, pembahasan, dan kesimpulan, maka 

peneiliti mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :  

1. Bagi penyandang cacat kusta 

Penyandang cacat kusta hendaknya membangun hubungan yang lebih 

lekat dan berkualitas dengan anggota komunitas penyandang cacat kusta 

lainya. Hubungan yang tidak hanya sebatas saling support dan dukungan 

namun ke level yang lebih tinggi, seperti pemenuhan kebutuhan bersama,dan 

membentuk pola pikir positif dalam menghadapi kehidupan. Kehilangan 

fungsi anggota tubuh memang menghambat namun bukan menjadi akhir 

sehingga diharapkan pada sesame penyandang cacat kusta menjadi self 

reminder bagi sesama. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas hidup penyandang cacat kusta 

berada pada kategori sedang artinya bila ditarik garis tengah masih ada 

sebagian penyandang cacat kusta yang merasa kualitas hidupya buruk. Bagi 

para penyandang cacat kusta dapat melakukan upaya-upaya dalam 
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meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan membangun hubungan 

yang lebih berkualitas dengan komunitas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, 

khususnya tentang sense of community, untuk dapat lebih mengeksplore 

mengenai kontribusi sense of community dalam kehidupan manusia, 

khususnya pada aspek psikologis, seperti empati, tipe kepribadian, dan 

sebagainya. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian serupa 

dengan memertimbangkan factor demografis agar memperkaya penelitian 

yang terkait dengan penelitian ini. 
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