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ABSTRAK 

 

Ervina Maya Hapsari, (2019). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya Malang, Modal Sosial Penyandang Difabel Paguyuban Gema 

Nurani dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup di Kota Kediri. Pembimbing : Anif Fatma 

Chawa, M.Si., Ph.D dan Anik Susanti, S.Pd., M.Si 

 

 Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan modal sosial yang digunakan 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dalam memenuhi kebutuhan hidup di Kota 

Kediri. Penyandang difabel paguyuban Gema Nurani ini berkumpul dan saling bekerjasama 

guna keberlangsungan hidup mereka. Paguyuban tersebut sebagai wadah dan sarana untuk 

menyuarakan aspirasi dari kaum disabilitas daksa itu sendiri. Adanya paguyuban Gema 

Nurani ini sangat mempermudah kaum difabel untuk membantu mereka dalam berjejaring di 

luar paguyuban. Modal sosial yang digunakan penyandang difabel ini sangat penting, yaitu 

dengan adanya modal sosial sehingga berdampak pada kemajuan perekonomian penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani tersebut. 

 Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu modal sosial dari Robert D. Putnam yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani dalam memanfaatkan modal sosial yang dimiliki untuk memajukan 

ekonomi dari penyandang difabel itu sendiri. Menurut Robert D. Putnam modal sosial 

terdapat tiga indikator yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani dalam mengelola dan mempertahankan paguyuban menggunakan 

tiga indikator tersebut. Selain tiga indikator tersebut modal sosial menurut Robert D. Putnam 

terdapat bonding social capital dan bridging social capital. Dalam hal ini yaitu untuk melihat 

kerjasama diantara penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dengan beberapa pihak, 

baik dari internal maupun dengan pihak luar. 

 Hasil dari penelitian ini yaitu penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dalam 

mengelola dan mempertahankan menggunakan modal sosial dengan membuat jaringan untuk 

bekerjasama. Jaringan tersebut mereka bentuk dengan bonding social capital dan bridging 

social capital. Untuk memperkuat jaringan penyandang difabel paguyuban Gema Nurani 

menanamkan rasa kepercayaan diantara masing-masing anggota. Paguyuban Gema Nurani ini 

juga menerapkan norma untuk lebih memperkuat solidaritas diantara satu sama lain. Norma 

yang ada di dalam paguyuban Gema Nurani bersifat tersirat atau tidak tertulis, namun norma 

atau aturan dengan jaringan diluar paguyuban bersifat tertulis sesuai dengan kesepakatan dua 

belah pihak. Adanya paguyuban Gema Nurani mempermudah penyandang disabilitas daksa 

untuk memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Hak tersebut yaitu dengan 

adanya paguyuban Gema Nurani mempermudah bagi penyandang difabel mendapatkan 

bantuan yang mereka butuhkan untuk menunjang perekonomian mereka. 

 

Kata Kunci : Penyandang Difabel, Paguyuban Gema Nurani, Modal Sosial, Kepercayaan,        

                        Jaringan, Norma. 
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ABSTRACT 

 

Ervina Maya Hapsari, (2019). Department of Sociology. Faculty of Social and Political 

Science. Brawijaya University, Malang. Social Capital of People with Disabilities in 

Gema Nurani to Fulfill Their Needs in Kediri City. Supervised by Anif Fatma Chawa, 

M.Si., Ph.D and Anik Susanti, S.Pd., M.Si 

 

 

This study discusses about the use of social capital of people with disability of Gema 

Nurani community in order to fulfill their needs in Kediri City. People with disability in this 

community gathered together and cooperate ech other tp fulfill their needs. This community 

used as platform and facility to give the voice of their aspirations of themselves. The 

existence of this community ease those people with disabilities to network outside their 

community. These social capital that used by people with disabilities are very important 

because it gives an positive economy impact to  the members of Gema Nurani community. 

This study also used the theoryof social capital from Robert D. Putnam  that aimed to 

find out the process of people with disabilities to give significant economy progress og 

themselves. According to Robert D. Putnam, there are 3 indicators of social capital: trust, 

network, and social norms, which also used by these disablilities to maintain the existence of 

Gema Nurani community. Furthermore, there are other indicators from Putnam: bonding 

social capital and  bridging social capital. Those two  indicators also used to analyze the 

coorporarion that they have with several parties, both internal and external. 

The result showed that people with disabilities in this community used their social 

capital to managed and maintained their existence and created networks to work together. 

The network formed with bonding social capital and bridging social capital. To strengthen 

their network, they engrafted their trust towards each other. Gema Nurani community also 

applied norms to strengthen their solidarity to each other. These norms are unwirittem, but 

the external ones (putside the communities) are written according to the agreement of two 

parties. The existence of Gema Nurani community also ease these disabilities to obtained 

their rights as Indonesian citizens. They also used their rights to facilitate disabled people to 

get help they need to support their economy. 

 

Keywords: people with disabilities, Gema Nurani community, social capital, trust, network, 

norms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyandang difabel banyak tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Undang-

Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak pekerja yaitu dalam Pasal 27 ayat 2 yang 

berbunyi ”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusian” (dalam Agustian, 2015: 9). Difabel adalah warga negara Indonesia yang 

semestinya memperoleh hak atas penghidupan yang layak. Pada kenyataanya difabel 

mengalami diskriminasi dari masyarakat. Menurut (Ekariyahya, 2017, hal. 2) 

penyandang difabel di Indonesia ternyata masih saja mengalami diskriminasi dalam 

berbagai bidang. Antara lain, dalam pemenuhan hak-hak penyandang difabel baik laki-

laki maupun perempuan, kebutuhan penyandang difabel dan perlindungan terhadap 

penyandang difabel masih rendah. Sebagai seorang penyandang difabel tentunya mereka 

juga menginginkan adanya hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat pada 

umumnya. Dengan mereka menjadi penyandang difabel, maka tidak menjadi hambatan 

bagi mereka penyandang difabel untuk mempertahankan hak hidupnya. Pada dasarnya 

setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. 

Dari pernyataan diatas bahwasannya penyandang difabel rentan akan 

diskriminasi di lingkungan sekitarnya diskriminasi yang mana masih mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan khususnya pekerjaan, hingga 

salah satu cara yakni mereka berkumpul dan mendirikan suatu paguyuban. Paguyuban 

tersebut terbentuk untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam hal memenuhi kebutuhan 

hidup para penyandang difabel itu sendiri. Maka dari itu adapun keberadaan penyandang 

difabel sangat memperhatinkan karena ketidakpeduliaan masyarakat, terutama untuk 

memenuhi hak-haknya. Hak-hak tersebut berupa hak kesempatan bekerja atau
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 pengembangan ekonomi, memperoleh pendidikan, mendapatkan informasi, 

menggunakan fasilitas umum, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta peran politik. 

Hal tersebut yang menjadikan keberadaan kaum difabel hanya sebagai pelengkap semata 

dalam kehidupan bermasyarakat. Terpenuhinya hak-hak kaum difabel apabila mereka 

ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau sebuah paguyuban. 

Sesuai dengan pernyataan Setyawati (2017: 58) bahwa banyak sekali pekerja 

yang sulit mendapatkan pekerjaan terutama para disabilitas daksa. Banyak hal yang 

menjadi pertimbangan pada saat memutuskan penerimaan pekerjaan pada disabilitas 

daksa. Sangat disadari bahwa disabilitas daksa tidak dapat berbuat maksimal layaknya 

masyarakat pada umumnya karena keterbatasan yang dimilikinya. Perannya di 

masyarakat atau bahkan di tempat kerja akan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan 

manusia yang sehat secara jasmani maupun rohaninya. Hal ini juga yang menjadikan 

disabilitas daksa merasa risau saat melakukan pekerjaannya. 

Menurut Dianawati, Zamralita & Rostana mengungkapkan bahwa kaum diffable 

masih merasakan adanya diskriminasi dari pemerintah maupun swasta. Salah satu 

perlakuan diskriminatif tersebut menurutnya adalah terkait dengan sedikitnya 

kesempatan kerja. Diskriminasi pada disabilitas daksa juga menyebabkan mekanisme 

pertahanan psikologi (projection), kekecewaan akan kemampuan yang dimiliki, 

mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri, sejarah masa lalu, persaingan dan 

eksploitasi serta corak sosialisasi (dalam Setyawati, 2017: 58). 

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan perbedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, 
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penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Hal 

demikian yang membuat disabilitas daksa sulit mendapatkan pekerjaaannya (dalam 

Setyawati, 2017: 58). 

Sehubungan dengan difabel di Kota Kediri terutama disabilitas daksa 

bahwasannya diskriminasi yang sangat mempengaruhi kehidupan para difabel ialah 

dalam hal pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu hal yang penting untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari para difabel. Karena keterbatasan yang dimiliki para disabilitas 

daksa yang mana menghambat aksesibilitas dalam hal pekerjaan. Hal ini dikarenakan 

suatu pekerjaan memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang difabel 

itu sendiri. Sedangkan para disabilitas daksa tidak memungkinkan untuk memenuhi 

syarat-syarat yang ada karena keterbatasan tersebut. Sehingga dengan lapangan 

pekerjaan yang kurang memadai untuk para difabel sehingga para difabel bergantung 

pada suatu perkumpulan yang resmi atau dapat disebut paguyuban. Dengan cara tersebut 

sehingga para difabel bertujuan untuk membentuk suatu paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani yang di dalamnya memiliki kekuatan maka diharapkan aspirasi para 

disabilitas daksa dapat di dengar. 

Disini peneliti fokus pada penyandang difabel paguyuban Gema Nurani di Kota 

Kediri. Paguyuban Gema Nurani telah resmi berdiri sejak tahun 1999 yang mana 

berjumlah 110 anggota. Dari 110 anggota tersebut ialah sejumlah pasangan suami istri 

yang memiliki kekurangan, yaitu ada karena sejak lahir, terserang polio, lepra, dan 

karena kecelakaan. Berdirinya paguyuban ini pada awalnya ialah sebagai upaya untuk 

mengatasi hambatan para difabel itu sendiri. Hambatan tersebut berupa penunjang untuk 

keterampilan yakni untuk menunjang keterampilannya dalam hal berwirausaha. Para 
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penyandang difabel membutuhkan alat atau sarana untuk menunjang kehidupannya 

berupa mesin jahit, kursi roda, las, kompresor, rombong, dan etalase (peracangan). 

Dengan membentuk paguyuban yang mewadahi aspirasi mereka bersama diharapkan 

para disabilitas daksa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kegiatan rutin yang ada di paguyuban penyandang disabilitas Gema Nurani 

ialah arisan, yakni berlangsung setiap bulan dan dilaksanakan pada minggu kedua, dari 

110 anggota yaitu 33 anggota yang aktif mengikuti arisan. Diluar dari 33 anggota yang 

aktif yaitu alasan anggota Gema Nurani tidak mengikuti kegiatan arisan yang pertama 

karena sudah memiliki keluarga sehingga sibuk dengan pekerjaan rumah dan tidak dapat 

ikut serta dalam kegiatan arisan tersebut. Kedua karena faktor mobilitas atau para 

anggota tidak memiliki kendaraan sehingga menghambat dalam hal mobilitasnya. Ketiga 

dikarenakan pekerjaan yang tidak tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

saja sudah kesulitan apalagi ditambah mengikuti kegiatan rutin tersebut. Selain kegiatan 

rutin tersebut, adapun  kegiatan yang lain yaitu Halal Bihalal saat Idul Fitri, serta 

kegiatan penerimaan Zakat Fitrah dan Idul Adha. 

Kemudian sebagaimana mengkaji dari penyandang difabel paguyuban Gema 

Nurani bahwasannya kaum difabel pada awalnya berusaha untuk mendirikan paguyuban 

tersebut untuk mencapai tujuan bersama yang mana ditentukan sesuai fungsinya. Disini 

fungsi dari paguyuban tersebut yakni sebagai media advokasi dan pendampingan dari 

penyandang difabel di Kota Kediri. Pendampingan tersebut berfungsi untuk 

meningkatkan keterampilan yang dimiliki para difabel yang mana melalui pelatihan yang 

diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah terkait. Namun pelatihan tersebut tidak 

berlangsung lama. Tujuan para difabel mendirikan suatu paguyuban ialah apabila para 

difabel dapat bekerjasama untuk menuntaskan masalah kolektif yang mana memiliki 

kekuatan maka diharapkan aspirasi para difabel dapat di dengar.  Aspirasi tersebut 



5 
 

 
 

berkaitan dengan penunjang kebutuhan sehari-hari atau alat untuk membuka usaha 

sendiri di rumah. Dengan adanya sejumlah bantuan tersebut sehingga para difabel dapat 

mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Putnam bahwasannya meskipun individu tersebut terhalang oleh keterbatasan modal 

fisik, modal ekonomi, modal budaya, namun memiliki modal sosial maka individu 

tersebut masih bisa mencapai tujuannya. Sesuai dengan penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani bahwasannya meskipun mereka terhalang oleh modal ekonomi namun 

dengan mereka bekerjasama untuk mendirikan suatu paguyuban maka hal ini sebagai 

jembatan mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan begitu 

diharapkan para difabel dapat lebih sejahtera, dan hambatan serta keterbatasan yang 

selama ini dirasakan dapat berkurang. Hal ini karena para difabel memiliki modal sosial 

sehingga mampu bekerjasama untuk menuntaskan masalah kolektif, dengan begitu 

tujuan para disabilitas daksa untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat teratasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji modal 

sosial penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dalam memenuhi kebutuhan hidup di 

Kota Kediri, sehingga peneliti mengetahui bagaimana penyandang difabel tersebut 

menggunakan modal sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini peneliti 

ketahui bahwa paguyuban Gema Nurani meskipun didalamnya yaitu beranggotakan 

penyandang difabel yang mana secara umum sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, namun kenyataannya paguyuban tersebut dengan relasi sosial yang dimiliki 

sehingga mereka masih bisa memenuhi standart hidupnya dengan baik. Kemudian subjek 

yang peneliti teliti yaitu anggota dan pengurus, serta pihak luar yang terlibat langsung 

oleh  penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Untuk itu penulis mengajukan judul 

penelitian “Modal sosial penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dalam memenuhi 

kebutuhan hidup di Kota Kediri”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyandang difabel paguyuban Gema Nurani menggunakan modal sosial 

untuk memenuhi kebutuhan hidup? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui modal sosial penyandang difabel paguyuban Gema Nurani yang di 

dalamnya terdapat jaringan, norma, serta kepercayaan. Dimana bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian para difabel di Kota Kediri, sehingga para difabel dapat 

semakin berdaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemikiran pada ilmu sosiologi, 

khususnya yang berkaitan dengan modal sosial di paguyuban atau organisasi, 

dalam kaitannya dengan isu difabel. Dengan adanya paguyuban diharapkan 

penyandang difabel dapat mandiri yang mana dapat menunjang perekonomiannya. 

Kemudian dengan adanya penelitian ini dapat sebagai pengaplikasian secara 

langsung ke masyarakat, serta sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya 

bagi peneliti yang akan mengangkat tema tentang modal sosial penyandang difabel. 

Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan akademis 

yang mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengetahui modal sosial yang 

mana dengan mengetahui dinamika yang ada di paguyuban Gema Nurani ini dapat 

digunakan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 

yaitu sebagai dasar untuk menciptakan program pemberdayaan. Hal ini juga dapat 
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digunakan untuk acuan bagi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, 

NGO, Pemerintah Daerah, serta untuk pemenuhan hak-hak penyandang difabel itu 

sendiri.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai tinjauan peneliti 

dalam melakukan  penelitian yang sekarang ini. Penelitian terdahulu yang digunakan 

peneliti yakni penelitian karya Prasetyo, yang berjudul “Peranan Modal Sosial Untuk 

Strategi Kelangsungan Hidup Ekonomi Rumah Tangga Kaum Difabel Dalam Self Help 

Group Solo (SHG Solo)” (Prasetyo, 2010). Penelitian Prasetyo memfokuskan pada 

peranan modal sosial untuk strategi kelangsungan hidup ekonomi rumah tangga kaum 

difabel SHG Solo. Modal sosial sebagai sarana bagi kaum difabel untuk berpartisipasi 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat berdasarkan kebersamaan. Modal sosial ini 

menuntun seseorang atau kelompok untuk melakukan kerjasama dalam suatu jaringan 

guna membangun sebuah hubungan yang didasari rasa saling percaya dan saling 

menguntungkan. Hubungan yang terbentuk ini guna mencapai tujuan bersama dan 

melakukan perubahan yang lebih baik. Seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama dan melakukan perubahan yang lebih baik tidak terlepas dari nilai-nilai dan 

norma-norma, tujuannya untuk membuat kemungkinan aksi bersama dan dilakukan 

secara efisien serta efektif (Prasetyo, 2010). 

Dalam mencapai tujuan bersama kaum difabel melakukan upaya-upaya yang 

menurut mereka mampu untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Sehingga Prasetyo 

menggunakan acuan analisisnya dengan teori modal sosial dari Woolcock, maka dapat 

dikatakan bahwa modal sosial merupakan segala sesuatu yang membuat masyarakat 

untuk melakukan kerjasama dalam suatu jaringan untuk membangun sebuah hubungan 

guna mencapai tujuan bersama berdasarkan kepercayaan, resiporitas, nilai-nilai,
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norma-norma bersama yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan 

aksi bersama, dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan data lapangan dan analisis menggunakan pendekatan tersebut. 

Maka hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo adalah upaya SHG 

Solo yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan 

ekonomi rumah tangga anggotanya adalah SHG Solo merintis sebuah koperasi simpan 

pinjam. Adanya koperasi simpan pinjam ini sebagai sarana pemberian modal usaha bagi 

anggota dan mendorong kaum difabel untuk membuat usaha produktif sesuai 

kemampuannya. Rata-rata usaha kaum difabel yang dikembangkannya baru berskala 

kecil dengan modal yang terbatas. Usaha produktif tersebut berupa kerajinan meubel dan 

wirausaha handycraft. Selain itu kaum difabel SHG Solo ada yang mempunyai usaha di 

bidang pelayanan jasa (penjual jasa). Dalam pengembangan usahanya, mereka memiliki 

strategi dengan memberikan pelayanan khusus dan ramah-tamah terhadap konsumennya. 

Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke tempat lain 

dan sebagai sarana dalam mencari konsumen yang baru. 

Penelitian kedua berjudul “Modal Sosial Dalam Pengembangan Wirausaha 

Wirausaha Penyandang Difabel (Disabilitas Daksa) Di Bantul, DIY” (Manuk, 2015). 

Penelitian Manuk memfokuskan pada bagaimana relasi dalam jejaring tersebut 

berpengaruh pada kegiatan mengakumulasi disposisi (keterampilan) aktor sebagai modal 

intelektual dalam lingkup kegiatan pengembangan wirausaha yang tergambar dalam 

upaya peningkatan omzet. 

Penelitian Manuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan perspektif teori 

neo modal sosial (neo-social capital theory) untuk melengkapi analisis mengenai 

pengoperasian kepercayaan dan hubungan timbal balik menjadi modal sosial. 

Pengoperasian tersebut termediasi oleh disposisi (modal intelektual) aktor, sehingga 
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modal sosial dianalisis sebagai kombinasi barang publik dan barang pribadi (private 

good). Disposisi aktor ini yang menjadi kerangka kerja dari inovasi. Disposisi ini 

terwujud dalam kemampuan untuk memperbaiki rutinitas kerja atau beradaptasi dengan 

sistem kerja baru, khususnya dalam menjalankan wirausaha dalam upaya peningkatan 

omzet. Oleh karenanya, modal sosial dalam konteks ini berkaitan dengan akuisisi 

pengetahuan. 

 Berdasarkan hasilnya menunjukkan bahwa relasi dalam jejaring tersebut 

berpengaruh pada kegiatan mengakumulasi disposisi (keterampilan) narasumber dalam 

lingkup kegiatan pengembangan wirausaha. Jaringan sosial berfungsi sebagai sumber 

daya kontak yang menghubungkan narasumber dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan jaringan. Tindakan membagi sumber daya kontak ini dilandaskan pada 

nilai kepercayaan dan hubungan timbal balik. Sumber daya kontak ini yang menjadi 

jembatan bagi narasumber untuk mengakses pengetahuan terkait dengan strategi 

pengembangan wirausaha. Strategi yang dilakukan narasumber, yaitu: pengembangan 

produk (yang meliputi inovasi desain produk dan diversifikasi produk), peningkatan 

kuantitas produksi, serta strategi pemasaran (Manuk, 2015). 

Pada penelitian ini, kedua penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti 

dalam memulai penelitian. Dengan melihat penelitian terdahulu peneliti bisa melihat dari 

segimana fokus yang belum dikaji terkait isu penyandang difabel di dalam organisasi 

atau paguyuban. Sehingga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas membantu 

peneliti dalam mencari fokus penelitian. Namun disamping itu juga memberikan 

pemahaman kepada peneliti mengenai upaya-upaya penyandang difabel untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari serta bagaimana relasi terbentuk di dalam paguyuban atau 

organisasi tersebut. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Manuk sebagai penelitian 

terdahulu dikarenakan penelitian tersebut membahas terkait isu dari penyandang difabel 

di dalam suatu lembaga atau organisasi. Namun dalam penelitian Prasetyo mengkaji 

tentang Peranan Modal Sosial Untuk Strategi Kelangsungan Hidup Ekonomi Rumah 

Tangga Kaum Difabel Dalam Self Help Group Solo (SHG Solo), serta Manuk mengkaji 

terkait Modal Sosial Dalam Pengembangan Wirausaha Wirausaha Penyandang Difabel 

(Disabilitas Daksa) Di Bantul, DIY, sedangkan peneliti sekarang mengkaji terkait Modal 

Sosial Penyandang Difabel Paguyuban Gema Nurani dalam Memenuhi  Kebutuhan 

Hidup di Kota Kediri. Sehingga peneliti menambah kajian dalam penelitian yang 

membahas modal sosial di dalam paguyuban penyandang difabel. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari segi 

obyek yang diteliti yaitu terkait isu penyandang difabel di dalam organisasi atau 

paguyuban. Di mana penyandang difabel rentan akan adanya diskriminasi. Diskriminasi 

muncul dari masalah ekonomi dan persepsi lingkungan sekitar terhadap penyandang 

difabel itu sendiri. Dari masalah ekonomi tersebut bagaimana upaya penyandang difabel 

mempertahankan hidupnya dengan cara membentuk suatu kelompok atau organisasi. 

Organisasi tersebut ialah sebagai wadah para penyandang difabel untuk melakukan 

kegiatan bersama dan memiliki tujuan yang sama yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari 

salah satunya berwirausaha. Selain itu metode yang digunakan yakni menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari segi 

fokus penelitian yang dikaji yaitu penelitian karya Prasetyo, yang berjudul “Peranan 

Modal Sosial Untuk Strategi Kelangsungan Hidup Ekonomi Rumah Tangga Kaum 

Difabel Dalam Self Help Group Solo (SHG Solo)” dimana fokus kajiannya terkait pada 

peranan modal sosial untuk strategi kelangsungan hidup ekonomi rumah tangga kaum 
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difabel SHG Solo. Adapun dalam menganalisis penelitiannya menggunakan teori modal 

sosial Woolcock, maka dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan segala sesuatu 

yang membuat masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam suatu jaringan untuk 

membangun sebuah hubungan guna mencapai tujuan bersama berdasarkan kepercayaan, 

resiprositas, nilai-nilai, norma-norma bersama yang mengikat anggota kelompok untuk 

membuat kemungkinan aksi bersama, dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 

Kemudian penelitian kedua yaitu karya Manuk yang berjudul “Modal Sosial Dalam 

Pengembangan Wirausaha Wirausaha Penyandang Difabel (Disabilitas Daksa) Di 

Bantul, DIY” dimana fokus kajiannya yaitu mendeskripsikan keanggotaan dalam 

organisasi memberikan potensi memperluas jaringan karena banyaknya jumlah 

organisasi difabel yang akan beririsan dengan berbagai pihak dan berbagai jaringan yang 

dimiliki aktor yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan wirausaha. Selain 

itu diselisik pula latar belakang pendidikan, profesi terdahulu (sejarah pekerjaan) 

maupun riwayat rehabilitasi dan berorganisasi sebagai komponen pembangun disposisi 

aktor. Penelitian Manuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan perspektif teori neo 

modal sosial (neo-social capital theory) untuk melengkapi analisis mengenai 

pengoperasian kepercayaan dan hubungan timbal balik menjadi modal sosial. Sedangkan 

penelitian sekarang berjudul “Modal Sosial Penyandang Difabel Paguyuban Gema 

Nurani dalam Memenuhi  Kebutuhan Hidup di Kota Kediri” dimana fokus kajiannya 

terletak pada bagaimana penyandang difabel paguyuban Gema Nurani menggunakan 

modal sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Dimana tujuan kolektif yang ingin mereka capai ialah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup penyandang difabel itu sendiri. Bahwasannya jaringan dari antar 

anggota maupun dengan pihak luar dapat menciptakan kepercayaan, serta terbentuknya 

norma untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putnam 
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bahwasannya modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti 

kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi (Putnam, 1993: 167). 

 

2.2  Definisi Konseptual  

2.2.1  Penyandang Difabel 

Menurut Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1 disabilitas 

(disability) adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, 

atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan 

berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka 

dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Istilah 

“penyandang difabel” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai 

inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan 

sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah 

disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011 (Sholeh, 2015, 

hal. 301). 

Penyandang difabel merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang 

memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang difabel terdapat tiga 

jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, 

tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara 

non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan 

ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan 

(Sholeh, 2015, hal. 303). 
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Penelitian ini fokus pada disabilitas daksa yakni menurut (Sholeh, 2015, 

hal. 307) disabilitas daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai 

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

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

atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Disabilitas daksa sering 

juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai 

akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi 

kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. 

Selanjutnya berkaitan dengan hak-hak dari penyandang difabel yang mana 

menurut Konvensi Hak-hak Penyandang Difabel (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities) sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB 

melalui Resolusi No A/61/06 pada Desember 2006, mulai berlaku di Indonesia 

pada tanggal 10 November 2011. Pemberlakuan ini ditetapkan melalui Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak 

Penyandang Difabel. Konvensi ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja 

hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dan meneguhkan hak untuk bebas dari 

berbagai bentuk diskriminasi serta hak yang sama untuk menikmati hak-hak 

lainnya sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Indonesia (Haryono, 2013, hal. 

66). Namun realitanya penyandang difabel rentan akan bentuk diskriminasi 

terutama dalam hal perekonomiannya, dikarenakan bahwa difabel dan kemiskinan 

dua hal yang saling berkaitan layaknya sebuah siklus. Orang miskin beresiko 

mengalami difabel karena minimnya pengetahuan terkait dengan kesehatan 

reproduksi, serta kekurangan nutrisi, dan layanan kesehatan yang memadai. 

Daripada itu di Indonesia, mendapati jumlah pasti orang dengan difabel 

bukanlah perkara mudah. Kementerian Sosial diperkirakan sebesar 3,11%, 
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sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan jumlahnya 6%. Data BPS 

menyebutkan penduduk difabel di Indonesia sebanyak 2.126.785 (BPS Susenas 

2009). Selain itu, paradigma malu dan aib bila ada anggota keluarga penyandang 

difabel membuat pihak keluarga cenderung menutupi kenyataan tersebut dari 

publik, dan menutup akses bagi pendataan (Haryono, 2013, hal. 67). 

Alasan peneliti memilih disabilitas daksa karena penyandang difabel 

Gema Nurani hanya ada di kota Kediri, para penyandang difabel tersebut 

mendirikan paguyuban tersebut atas keinginan sendiri dimana para penyandang 

difabel syarat akan diskriminasi dilingkungan sekitar terutama di dunia kerja. 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada keahlian 

para difabel yang dimiliki, ada yang otodidak dan ada karena pelatihan dari Dinas 

Sosial. Dengan adanya paguyuban tersebut para penyandang difabel terbantu akan 

kebutuhan perekonomiannya sehingga mengangkat derajat dari penyandang difabel 

itu sendiri. Terbantunya paguyuban Gema Nurani berupa pengajuan proposal 

bantuan ke Dinas Sosial sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup para 

penyandang difabel itu sendiri. 

Selain penjelasan peneliti memilih subjek penelitian terkait disabilitas 

daksa diatas, peneliti ingin memberikan gambaran terkait obyek yang akan diteliti 

oleh peneliti nantinya. Disabilitas daksa yang memiliki keterbatasan dibagian 

bentuk anggota tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi, nantinya akan 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Peneliti ingin melihat 

bahwasannya jaringan, norma, dan kepercayaan dapat menguatkan dari 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani tersebut sehingga sesuai dengan 

pernyataan Putnam terkait modal sosial. Lewat pemaparan konsep diatas, peneliti 
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ingin menunjukkan karakteristik informan yang akan diteliti oleh peneliti dan 

tentunya sebagai acuan dalam melakukan penelitian nantinya. 

 

2.3  Landasan Teoritis (Robert Putnam) 

2.3.1  Konsep Modal Sosial 

Modal sosial merupakan produktif yang memungkinkan pencapaian 

tujuan tertentu (Putnam, 1993). Dalam melakukan suatu kerjasama selalu 

difasilitasi oleh modal sosial yang ada di setiap kelompok atau organisasi, 

dikarenakan di dalam modal sosial mempunyai 3 pilar utama yaitu kepercayaan 

(trust), norma, dan jaringan untuk manusia mau diajak kerjasama demi mencapai 

tujuan tersebut. Modal sosial ini terdapat dan diawali oleh pandangan intelektual 

sosial bahwa masyarakat Barat mengalami kemerosotan interaksi, meningkatkan 

erosi perilaku dan adat istiadat menjadi dasar perilaku manusia, meningkatnya 

pembagian kerja, kaburnya batas-batas antara publik dengan privat, dan ledakan 

sarana komunikasi baru telah menarik perhatian terkait dengan bagaimana tatanan 

sosial dipertahankan (Field, 2010). Untuk meningkatkan perhatian masyarakat 

terhadap aspek-aspek budaya maka perilaku sosial harus diperhatikan, dan 

memperlihatkan level mikro berperilaku dan pengalaman individu dengan atas 

dasar pandangan sebagai intelektual masyarakat Barat. 

Modal sosial merupakan proses yang berhubungan dengan serangkaian 

jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain 

dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring tersebut menjadi sumberdaya, dia dapat 

dipandang sebagai modal. Selain bisa memberikan manfaat langsung, modal-modal 

ini seringkali bisa dimanfaatkan dalam latar yang lain (Field, 2010). Keadaan ini 

yang membuat individu akan berusaha dalam membangun sebuah jaringan dan 



17 
 

 
 

hubungannya sendiri, baik melalui jalur perorangan maupun melalui organisasi. 

Usaha individu sendiri untuk membangun jaringannya semakin tinggi, dan 

mengingat dalam kehidupan modern seperti saat ini memperoleh informasi, maka 

akan sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosialnya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok. Selanjutnya dari adanya hubungan antara satu dengan yang 

lainnya, maka akan terbentuk suatu jaringan untuk kerjasama, serta bersama-sama 

menuju kepentingan yang ditetapkan. Poin penting dilakukan dalam modal sosial 

adalah pentingnya hubungan satu dengan lainnya, disebabkan ini penunjang utama 

sebagai cara mendapatkan tujuan yang ditetapkan atau diharapkan. 

Dari mengumpulkan data selama dua puluh tahun, Putnam berusaha 

mengidentifikasi selanjutnya menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pemerintah 

di daerah Italia Utara dan Italia Selatan. Putnam juga menyimpulkan bahwa kinerja 

institusional yang relatif sukses di kawasan-kawasan utara disebabkan oleh 

hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Putnam 

menggunakan konsep modal sosial untuk lebih banyak menerangkan perbedaan-

perbedaan dalam keterlibatan yang dilakukan masyarakat sekitar. Dalam hal ini 

modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, 

norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi (Putnam, 1993). 

Definisi Putnam tentang modal sosial sedikit berubah pada tahun 1990-an. 

Pada tahun 1996, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan modal sosial adalah 

bagian dari kehidupan sosial jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang 

mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai 

tujuan-tujuan bersama (Field, 2010: 51). Menurut Putnam, gagasan inti dari teori 

modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial 
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mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok (dalam buku Field, 2010: 51). 

Modal sosial menurut Putnam merupakan bentuk kerjasama atau pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial dapat mempererat 

hubungan antara anggota masyarakat sehingga membentuk hubungan yang 

harmonis sehingga lebih mudah untuk menangani masalah sosial yang ada. 

Penanganan masalah tersebut menjadikan masyarakat lebih mudah dalam 

mencapai kesejahteraan dan memperlancar pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah (dalam Sanny, 2017: 15). Selanjutnya Putnam berpendapat bahwa 

gagasan inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai. 

Kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok (Field, 2010, hal. 

51). 

Kemudian Putnam menjelaskan tentang perbedaan antara dua bentuk 

dasar modal sosial, yaitu menjembatani (bridging), dan mengikat (bonding). Modal 

sosial yang mengikat (bonding) cenderung mendorong identitas eksklusif dan 

mempertahnkan homogenitas (Field, 2010: 106). Artinya adalah bahwa ikatan 

terjadi antara orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab, 

dan rukun tetangga. Kemudian modal sosial yang menjembatani (bridging) 

cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial, yakni mencakup yang 

ikatan lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan kerja (Field, 

2010: 68). Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk menopang 

resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas, memelihara kesetiaan yang kuat 

di dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. Sedangkan 

hubungan-hubungan yang menjembatani lebih baik dalam menghubungkan aset 

eksternal dan bagi persebaran informasi (Putnam, 1993). 
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Berdasarkan kedua bentuk dasar  modal sosial diatas, menurut Knudsen, 

Florida, & Rousseau dapat dijelaskan bahwa modal sosial yang mengikat 

cenderung kepada inward looking, sedangkan modal sosial yang menjembatani 

lebih bersifat outward looking. Maksudnya, menjelaskan mengenai orientasi 

pandangan pada kelompok internal maupun luar kelompok. Menurut Putnam, 

modal sosial yang bersifat mengikat cenderung eksklusif sedangkan yang 

menjembatani cenderung inklusif. Bridging social capital lebih bersifat terbuka 

bagi perubahan dinamika di sekitarnya, sedangkan eksklusif lebih cenderung 

membatasi siapa saja yang dapat bergabung dalam suatu komunitas atau organisasi. 

Selain itu menurut Putnam, modal sosial yang mengikat mampu memperkuat 

eksklusifitas dan mengutamakan homogenitas, sedangkan yang menjembatani 

aktor-aktornya mampu melintasi batas sosial yang berbeda (heterogen). Namun 

demikian, Putnam tidak mengklasifikasikan keduanya antara baik atau tidak baik, 

tetapi keduanya memiliki manfaat dan efek masing-masing. Modal sosial yang 

mengikat, baik untuk mendasari timbal balik (resiprokal) yang spesifik dan 

mobilisasi solidaritas. Lain halnya dengan modal sosial yang menjembatani lebih 

baik untuk hubungan aset ke eksternal (jaringan) dan difusi informasi (dalam 

Syahrir, hal.17). Berikut tabel perbedaan bonding social capital dan bridging 

social capital : 
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Tabel 1. Perbedaan Bonding Social Capital dan Bridging Social Capital 

 

Bonding Social Capital  

(Modal sosial yang mengikat) 

Bridging Social Capital 

(Modal sosial yang menjembatani) 

 Terikat/ketat/eksklusif  

 Perbedaan yang kuat antara „orang 

dalam‟ dan „orang luar  

 Hanya ada satu alternatif jawaban  

 Kurang akomodatif  

 Mengutamakan kepentingan 

kelompok 

 Mengutamakan solidaritas kelompok 

 Terbuka/inklusif  

 Memiliki jaringan yang lebih 

fleksibel  

 Toleran  

 Memungkinkan untuk memiliki 

banyak alternatif jawaban dan 

penyelesaian  

 Akomodatif untuk menerima 

perubahan  

 Cenderung memiliki sikap yang 

altruistik, humanistik dan universal  

Sumber : (Hasbullah, 2006) 

Peneliti memilih teori modal sosial karena modal sosial dapat dijadikan 

sebagai alat analisis berkaitan dengan ketiga gagasan dari Putnam yaitu 

kepercayaan, jaringan, dan norma yang mana sesuai dengan yang peneliti teliti 

yakni bagaimana penyandang difabel paguyuban Gema Nurani menggunakan 

modal sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Kediri. Dimana 

penyandang difabel rentan akan diskriminasi sehingga para difabel di Kota Kediri 

berupaya untuk menuntut haknya demi memenuhi kebutuhan hidup. Hak-hak 

tersebut berupa alat penunjang untuk mobilitas dan penunjang untuk 

mengembangkan keterampilan yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup para 

penyandang difabel itu sendiri. Hak-hak penyandang difabel kepada pihak Dinas 

Sosial atau Pemerintah akan didengar apabila para difabel membentuk suatu 

kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yakni dengan cara membentuk suatu 

persatuan atau biasa disebut paguyuban. Dengan adanya suatu wadah tersebut para 

difabel di Kota Kediri dapat menyuarakan hak-haknya hingga sekarang. Hal 

tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti. Mengingat fokus utama 

yang akan diteliti adalah sebuah kelompok atau paguyuban yang sesuai dengan 

obyek modal sosial Putnam. Selanjutnya akan diuraikan ketiga tipologi di dalam 
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modal sosial, yang mana terdapat aspek penting jika ketiganya dimiliki maka akan 

terbentuk sebuah sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan dan keuntungan. Putnam berpendapat bahwa tipologi modal sosial sebagai 

berikut: 

1. Kepercayaan  

Putnam sependapat dengan Coleman bahwa komponen penting dari modal 

sosial adalah kepercayaan. Sejumlah penulis menyatakan bahwa agar orang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, mereka tidak hanya harus 

mengenal satu sama lain sebelumnya (yang bisa langsung ataupun tidak 

langsung), mereka juga perlu saling percaya, dan berharap bahwa jika mereka 

bekerja sama maka mereka tidak akan dieksploitasi atau ditipu, namun pada 

kesempatan lain bisa mengharapkan manfaat setimpal (Field, 2010, hal. 101).  

Trust atau rasa percaya (mempercayai) menjelaskan bahwa sebuah rasa 

yang dimiliki, dan dibangun untuk memudahkan terjadinya kerjasama diantara 

kedua belah pihak. Manusia mempunyai rasa percaya yang kuat akan 

menghasilkan tujuan yang sama dalam kerjasama antar mereka. Kepercayaan itu 

dijelaskan bahwa suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam 

hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin akan 

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan, dan akan senantiasa bertindak 

dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, yang tidak akan bertindak 

merugikan diri sendiri maupun kelompoknya (Putnam, 1993). 

Seperti halnya penyandang difabel paguyuban Gema Nurani membangun 

rasa kepercayaan diantara anggotanya sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan 

yang mereka inginkan. Selain itu membangun kepercayaan kepada pihak Dinas 

Sosial sehingga bantuan akan lancar tersalurkan. Bantuan dari Dinas Sosial 
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tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penyandang 

difabel itu sendiri. Dengan adanya rasa percaya tersebut dapat menciptakan 

langgengnya suatu hubungan diantara para anggota Gema Nurani dan pihak-

pihak terkait.  

2.  Jaringan  

Menurut Putnam, pemikiran dan teori tentang modal sosial didasarkan 

pada kenyataan bahwa jaringan antar manusia adalah bagian terpenting dari 

sebuah komunitas. Jaringan tersebut sama pentingnya dengan alat kerja. Putnam 

juga mengatakan bahwa kinerja ekonomi secara keseluruhan lebih baik dalam 

masyarakat yang saling terkait daripada masyarakat yang tidak saling terkait 

(Putnam, 1993). Dengan demikian jaringan sangat berpengaruh dalam suatu 

komunitas atau paguyuban sehingga jaringan akan terbentuk apabila 

kepercayaan antar masyarakat telah didapatkan. 

Sesuai dengan pernyataan Putnam bahwa dimana kepercayaan dan 

jaringan sosial tumbuh, individu, perusahaan, perkampungan dan bahkan bangsa 

meraih kemakmuran (Field, 2010, hal. 90). Seperti yang terjadi pada 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani untuk memperkuat suatu 

perkumpulan dibutuhkan jaringan-jaringan untuk membentuk suatu paguyuban 

itu sendiri. Jaringan yang terbentuk mulai dari sekedar untuk guyub dan tempat 

untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman hingga kini sebagai sarana 

untuk mempertahankan hidup mereka. Selain itu karena teman-teman difabel 

sering berkumpul sehingga mereka mendirikan paguyuban. Paguyuban tersebut 

mempunyai kekuatan untuk menjadikan para difabel mandiri dan dapat bekerja 

sama dengan pihak Dinas Sosial atau Pemerintah.  Jaringan juga dapat berfungsi 

sebagai sarana memperkuat suatu komunitas untuk tujuan bersama. Tujuan 
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tersebut berupa pengajuan beberapa bantuan ke Dinas Sosial atau Pemerintah, 

berupa penunjang untuk berwirausaha selain itu juga sejumlah dana yang 

diperuntukkan untuk penyandang difabel Gema Nurani itu sendiri. Sesuai 

dengan pernyataan Putnam bahwa jika membangun relasi terhadap kelompok 

atau individu maka kesejahteraan akan didapat. Jika jaringan antara penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani dengan Dinas Sosial dapat terjalin dengan baik 

maka paguyuban Gema Nurani tidak akan mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

3. Norma  

Norma merupakan aturan-aturan yang disepakati antar individu maupun 

kelompok. Norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Individu 

dalam kelompok yang membentuk jaringan yang dilandasi oleh rasa percaya 

antar satu sama lain. Karena terbentuknya kelompok tersebut didasari untuk 

mendapatkan keuntungan yang melahirkan berbagai tindakan tertentu maka 

dibutuhkan seperangkat aturan demi menjaga stabilitas kelompok tersebut 

(Sanny, 2017). Menurut Putnam (dalam Field, 2010) norma dibangun dan 

berkembang berdasarkan dari sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan 

untuk mendukung iklim kerjasama. Kesepakatan serta aturan di dalam 

pengajuan proposal ke pihak Dinas Sosial merupakan bentuk norma yang telah 

disepakati bersama oleh penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Aturan-

aturan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pencairan sejumlah 

bantuan ke pihak paguyuban, serta aturan tersebut sebagai alat 

pertanggungjawaban atas bantuan yang di dapat oleh anggota paguyuban Gema 

Nurani sehingga kerjasama antar keduanya berlangsung dengan baik. Dengan 

begitu penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dapat memenuhi kebutuhan 
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sehari-hari lewat berupa bantuan yang tersalurkan dari pihak Dinas Sosial atau 

Pemerintah Kota Kediri. 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Penyandang difabel merujuk pada mereka yang memiliki keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut berupa kekurangan pada anggota tubuh yang mana keterbatasan 

tersebut menghambat mereka untuk beraktivitas serta akses untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Penyandang difabel memang kurang diperhatikan di lingkungan sekitar 

sehingga keberadaannya termaginalkan, terutama diskriminasi atas hak-hak untuk 

mendapatkan bantuan dari pemerintah. Struktur dalam kelompok atau paguyuban sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup para penyandang difabel, hingga pada 

akhirnya para penyandang difabel membentuk suatu paguyuban. 

Dalam kerangka berpikir pada penelitian ini didasarkan pada penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani di Kota Kediri, yang mana paguyuban tersebut 

merupakan disabilitas daksa. Di Kota Kediri keberadaan disabilitas daksa kurang di 

perhatikan terutama pada tahun 2000‟an sehingga mereka mendirikan paguyuban guna 

kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paguyuban Gema Nurani 

merupakan suatu wadah dan sarana untuk disabilitas daksa dalam mencapai tujuan 

mereka. Tujuan berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hingga para anggota 

penyandang difabel membentuk struktur dan aturan di dalam paguyuban. Norma tersebut 

ada yang tertulis dan tidak tertulis yang mana norma tersebut bertujuan untuk mengatur 

anggota di dalam kelompok atau paguyuban. Kemudian adanya jaringan yang terbentuk 

di dalam paguyuban dan relasi di luar paguyuban. Terakhir kepercayaan yang mana 

kepercayaan diantara para anggota dan kepercayaan dengan pihak diluar paguyuban, 

sehingga saling dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 
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Ketiga tipologi tersebut bahwasannya di dalamnya terdapat bonding social capital 

(mengikat) dan bridging social capital (menjembatani). Yang mana ketiga tipologi 

tersebut merujuk pada modal sosial dari Robert Putnam. 

Dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial dan Pemerintah terkait, penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani dapat meningkatkan taraf hidup mereka dari himpitan 

ekonomi seperti saat ini. Bantuan dari Dinas Sosial bukanlah berupa uang namun 

bantuan tersebut berupa barang yang mana salah satunya untuk menunjang 

keterampilannya, mobilitasnya, hingga pada akhirnya menunjang perekonomiannya. 

Bantuan tersebut yakni kursi roda, mesin jahit, las, kompresor, alat elektro, serta 

rombong atau etalase. Oleh karenanya dengan begitu penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani tidak merasa terdiskriminasi dan terus dapat berkembang kedepannya. 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2013: 6). Penelitian kualitatif lebih menekan pada sifat realita yang terjadi di 

dalam masyarakat, hubungan yang mendalam antara peneliti dengan yang dipelajari dan 

kendala-kendala situasional yang membentuk suatu penyelidikan (Salim, 2007: 11). 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan 

dapat mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta dari gejala suatu 

peristiwa sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) 

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Kemudian menurut Sugiyono (2008: 15) bahwa penelitian 

kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana 

peneliti berperan sebagai instrumen kunci. 

Alasan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif karena peneliti membutuhkan 

informasi mengenai gambaran suatu fenomena sosial yang nantinya akan peneliti kaji. 

Fenomena sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahwasannya penyandang 

difabel membutuhkan sebuah wadah dimana aspirasi mereka dapat di dengar oleh 
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Pemerintah terkait maupun Dinas Sosial, sehingga mereka membentuk suatu paguyuban 

yang bernama Gema Nurani. Dari paguyuban tersebut para penyandang difabel dapat 

menyuarakan aspirasi melalui relasi yang sudah mereka bentuk, yaitu dengan pihak 

Dinas Sosial. Dinas sosial disini menjembatani para penyandang difabel, terutama dalam 

hal bantuan. Bantuan yang mereka peroleh berupa barang yang menunjang 

perekonomian mereka, seperti mesin jahit, alat elektro, dan rombong untuk berjualan, 

sehingga dari alat-alat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Selanjutnya dimana peneliti menggunakan teori dari Robert Putnam terkait modal sosial 

yang mana ada tiga unsur utama yakni trust (kepercayaan), norma, dan jaringan. 

Permasalahan yang difabel hadapi yaitu mengenai bagaimana anggota 

mempertahankan hidupnya dan menghadapi diskriminasi di lingkungan sekitar tidak bisa 

dihitung atau menggunakan metode kuantitatif, sehingga metode kualitatif dianggap 

cocok sebagai metode yang peneliti pilih. Tujuannya untuk menguraikan suatu realitas 

yang ada di lapangan dengan cara menggali informasi secara mendalam, sehingga data 

yang diperoleh peneliti dapat sesuai dengan realitas di lokasi penelitian. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah di sekitar kawasan Kelurahan Mojoroto, 

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di sekitar 

kawasan kelurahan Mojoroto terdapat paguyuban penyandang difabel yang bernama 

Gema Nurani, dimana di dalam paguyuban tersebut terdapat relasi diantara anggotanya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Relasi tersebut guna menjembatani difabel 

untuk membantu perekonomian mereka dengan cara mengajukan sejumlah bantuan. 

Sehingga dari masalah sosial tersebut menjadikan peneliti tergerak untuk meneliti terkait 

modal sosial dan ingin mengamati lebih dalam lagi. 
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Peneliti pada awalnya mendatangi langsung salah satu rumah dimana rumah 

tersebut berdekatan dengan sekretariatan dari penyandang difabel paguyuban Gema 

Nurani tersebut. Di dalam rumah tersebut ada sepasang suami istri yang memiliki 

keterbatasan atau dapat disebut penyandang difabel. Selain itu peneliti juga ikut serta 

dalam kegiatan rutin setiap bulannya yaitu arisan. Alasan peneliti ikut serta dalam 

kegiatan arisan rutin tesebut peneliti ingin mengetahui bagaimana kegiatan serta subjek-

subjek di dalam paguyuban tersebut, kemudian dari situlah peneliti mengetahui 

bagaimana ketua menjalankan peran serta otoritasnya dalam mengemban jabatannya. 

Jadi peneliti fokus pada individu-individu di dalam paguyuban penyandang difabel 

melalui kegiatan rutin arisan sebulan sekali. Peneliti mengkhususkan penelitian pada 

anggota paguyuban Gema Nurani, agar pembahasan yang ada dalam penelitian tidak 

meluas. 

 

3.3  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. 

Maleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi 

studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang 

baik. Sehingga dalam metode kualitatif fokus penelitian berperan dalam mengarahkan 

penelitian, serta berguna untuk membatasi agar peneliti tidak terjebak oleh banyaknya 

data yang diperoleh dilapangan. 

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan modal sosial 

yang digunakan oleh anggota dan bagaimana relasi yang terbentuk diantara para anggota 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Bahwasannya relasi dari antar anggota 

dapat menghubungkan kepercayaan diantaranya untuk mengajukan sumberdaya bantuan 

ke Pemerintah terkait atau Dinas Sosial. Serta menjelaskan bagaimana paguyuban Gema 
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Nurani menggunakan modal sosial sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini. Aspek yang ada dalam teori yang peneliti maksud yaitu, peneliti mencari tahu hal apa 

saja permasalahan yang dihadapi disabilitas daksa tersebut. Sehingga dari permasalahan 

tersebut peneliti dapat menguraikannya. 

Pada dasarnya setiap orang hingga organisasi atau paguyuban pasti terdapat 

modal sosial karena manusia pasti membutuhkan orang lain untuk mempermudah 

kehidupannya, namun setiap paguyuban pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda 

terutama di kalangan penyandang difabel. Alasan peneliti tertarik mengkaji modal sosial 

terkait perekonomian yang dihadapi penyandang difabel yaitu karena selain mereka 

terdiskriminasi akibat kaum penyandang difabel, mereka juga membutuhkan sarana 

untuk menunjang ekonominya. Dimana mereka membutuhkan campur tangan dari pihak 

Dinas Sosial. Meskipun mereka mendapatkan bantuan dari luar organisasi namun 

bantuan dari Pemerintah dan Dinas Sosial sangat dibutuhkan bagi disabilitas daksa, yang 

mana sangat berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi, serta strategi-strategi mereka 

untuk memenuhi kehidupannya. Dilihatnya meskipun penyandang difabel rentan akan 

diskriminasi namun harus diperhatikan, dikarenakan mereka berbeda. 

 

3.4 Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Menurut 

Kuncoro (Rahman, 2016, hal. 3) sumber data primer merupakan data yang diperoleh 

dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

Sumber data primer meliputi jawaban dari informan melalui wawancara langsung kepada 

anggota serta pengurus dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani di Kota Kediri. 

Selain itu wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak Dinas Sosial, 

Dinas Tenaga Kerja, hingga masyarakat sekitar. Menurut Indrianto (Rahman, 2016, hal. 



31 
 

 
 

3), wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dengan melakukan wawancara secara 

mendalam diharapkan mampu menggali data informasi mengenai kajian penelitian. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan, 

serta peneliti berperan aktif terlibat dalam kegiatan atau aktifitas keseharian dari 

penyandang difabel tersebut guna membentuk kenyamanan informan terhadap peneliti. 

Sehingga dapat menelaah lebih dalam bagaimana penyandang difabel menggunakan 

modal sosial di dalam paguyuban tersebut. Perolehan data informasi yang detail nantinya 

digunakan untuk menguraikan penjelasaan kasus yang menjadi objek penelitian. 

Kemudian  dalam penelitian, observasi dilakukan dirumah informan dengan cara 

mengamati kegiatan sehari-hari dari salah satu informan. Selain itu adapun kegiatan rutin 

setiap bulannya di dalam paguyuban penyandang difabel Gema Nurani yakni kegiatan 

arisan setiap minggu ke dua dengan berpindah-pindah lokasi sesuai dengan siapa yang 

mendapatkan arisan kala itu. Selanjutnya adalah acara Halal-Bihalal setelah hari raya 

Idul Fitri serta kegiatan penerimaan dan pembagian zakat fitrah di mana wawancara 

dilakukan dengan pengurus dan anggota penyandang difabel paguyuban Gema Nurani 

yang menjadi informan dalam penelitian ini. 

Suharto (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 

orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga individu memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga individu memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; selain itu 

mampu menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan individu dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang 
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individu perlukan; dan dapat berpartisapi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi individu. 

 Dari konsep pemberdayaan diatas bahwa pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah. Di sini seperti halnya di 

dalam paguyuban Gema Nurani mampu memberdayakan bagi penyandang difabel itu 

sendiri meskipun mereka rentan akan diskriminasi, namun mereka dapat berdaya. Di 

mana dengan adanya paguyuban Gema Nurani ini sehingga mereka memiliki kekuatan 

atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Hal ini 

terlihat dengan adanya beberapa kegiatan salah satunya kegiatan penerimaan dan 

pembagian zakat fitrah sehingga mereka dapat bebas dari kelaparan. Selain itu dengan 

adanya paguyuban Gema Nurani ini penyandang difabel mampu menjangkau sumber-

sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya 

dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Seperti halnya 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dapat menjangkau sumber bantuan yang 

mereka peroleh melalui relasi-relasi dari paguyuban Gema Nurani tersebut, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang yang mereka 

perlukan. 

  Hal ini yang kemudian memberdayakan paguyuban Gema Nurani terlihat dari 

salah satu kegiatan penerimaan dan pembagian zakat fitrah, yaitu pengurus dari 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani sebagai panitia dalam penerimaan zakat 

fitrah tersebut. Di dalam kegiatan penerimaan tersebut panitia membuat proposal zakat 

fitrah yang ditujukan terhadap instansi yang ingin mereka tuju, misalnya saja kantor-
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kantor yaitu Kodim, Akbid, dan BRI. Setelah zakat fitrah tersebut terkumpul mereka 

membagikannya kepada anggota paguyuban Gema Nurani. 

Sedangkan data sekunder menurut Indrianto umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Rahman, 2016, hal. 3).  Data sekunder 

dalam penelitian ini nantinya berupa data monografi yang dilakukan terhadap beberapa 

buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.  

Selain itu, data sekunder di lapangan berupa catatan lapang juga digunakan sebagai 

temuan tambahan, sumber data sekunder digunakan sebagai tanda bukti untuk kevalidan 

data. Contoh data sekunder misalnya, peneliti memperoleh data dari dokumen paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan 

data penelitiannya (Arikunto,2002:136). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti : 

a.  Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan menanyakan 

sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara memiliki 

beberapa ciri yaitu langsung bertatap muka (face to face relationship), wawancara 

dengan sumber informasi (interview), antar si pencari informasi (interviewer atau 

information hunter). Interview secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

pengumpul data dengan menggunakan teknik tanya jawab antar pencari informasi 
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dengan sumber informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu langsung bertatap 

muka dengan informan atau si sumber informasi yaitu dengan anggota serta pengurus 

dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara dengan pihak diluar paguyuban yaitu dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga 

Kerja, dan masyarakat sekitar. 

Wawancara diperlukan untuk mengumpulkan data sosial, terutama untuk 

mengetahui tanggapan serta pendapat, keyakinan, perasaan dan juga cita-cita 

seseorang. (Hadari,2005:95). Dengan menggunakan teknik wawancara peneliti dapat 

menghimpun informasi dari narasumber. Peneliti bertanya jawab dengan informan 

dan memahami serta menulis hal-hal yang peneliti anggap penting dan sesuai dengan 

fenomena yang diteliti. 

Dalam metode pendekatan penelitian deskriptif teknik wawancara dianggap 

sesuai dalam pengumpulan data, sehingga memperoleh informasi yang mendalam 

yang diharapkan dapat menggali data dengan lebih akurat dan mendetail. Wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti menyesusaikan situasi di lapangan dalam keseharian 

informan dengan cara turut serta peneliti berpartisipasi dalam bentuk aktifitas 

informan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. 

Pada awalnya peneliti membagi penelitian ini menjadi beberapa tahap. Pertama 

peneliti melakukan penelitian pendahuluan mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai 

tanggal 27 Agustus 2018. Lalu setelah itu hasil dari wawancara tersebut di transkrip, 

lalu kemudian peneliti memfokuskan. Kemudian setelah itu di presentasikan dalam 

seminar proposal pada tanggal 20 September 2018, lalu setelah itu kemudian peneliti 

melakukan penelitian lanjutan mulai tanggal 22 November 2018 sampai tanggal 7 

Juni 2019, dan kemudian peneliti menambah informan pada tanggal 2 Oktober 2019. 

Setelah itu hasil dari wawancara tersebut di transkrip, lalu di tabulasi dan ditarik 
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kesimpulan. Kemudian setelah itu di presentasikan dalam ujian skripsi pada tanggal 

16 Desember 2019. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara awal dengan salah 

satu anggota. Pada tanggal 14 Maret 2018  peneliti langsung mengunjungi rumah dari 

Bapak Sugeng dan Ibu Kasiani, di mana rumah tersebut ditinggali suami istri yang 

mengalami disabilitas daksa. Peneliti mengunjungi rumah tersebut karena peneliti 

sebelumnya mengetahui profesi dari penyandang difabel tersebut yaitu sebagai tambal 

ban. Kemudian yang mana rumah tersebut bersebelahan dengan sekretariatan Gema 

Nurani. Dari informasi Bapak Sugeng dan Ibu Kasiani keduanya merupakan anggota 

dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani tersebut, lalu peneliti memiliki 

informasi terkait pengurus di dalam paguyuban dan meminta nomor telepon guna 

menghubungi pihak pengurus dari paguyuban. 

 Selanjutnya peneliti memperoleh nomor telepon ketua paguyuban Gema Nurani 

yaitu Bapak Mukari yang di peroleh melalui salah satu anggota yakni Bapak Sugeng 

pada tanggal 16 Maret 2018. Di mana peneliti baru membuat janji terlebih dahulu 

dengan menghubungi nomor telepon beliau. Setelah bersepakat untuk bertemu 

peneliti menemui ketua yaitu Bapak Mukari pada tanggal 31 Maret 2018 di 

sekretariatan Gema Nurani untuk meminta ijin penelitian. Hal tersebut peneliti 

lakukan untuk meminta ijin terlebih dahulu bahwasannya peneliti akan melakukan 

penelitian terkait kegiatan di dalam paguyuban tersebut, serta guna mendapatkan 

gambaran umum dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Selain itu untuk 

mengetahui sejarah dan anggota-anggota yang tergabung dalam paguyuban tersebut. 

Setelah mengetahui tentang gambaran dari penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani, serta ikut dalam berbagai kegiatan salah satunya arisan, maka 

selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada beberapa informan yang telah 



36 
 

 
 

peneliti peroleh. Di sini peneliti memilih informan berdasarkan kriteria di mana di 

dalamnya ada kaitannya dengan paguyuban Gema Nurani. Kriteria tersebut peneliti 

pilih dengan mengkelompokkan informan yaitu informan utama tergolong dari 

anggota penyandang difabel yang aktif mengikuti kegiatan yaitu arisan rutin setiap 

minggu kedua, acara Halal Bihalal serta kegiatan pembagian zakat fitrah. Di mana 

anggota penyandang difabel tersebut selalu hadir di berbagai kegiatan paguyuban 

Gema Nurani. Kemudian informan kunci yaitu dari pengurus paguyuban Gema 

Nurani yang mana mengetahui struktur organisasi di dalam paguyuban Gema Nurani 

tersebut. Selanjutnya yang terakhir yakni informan tambahan sebagai pelengkap 

informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu tergolong dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga 

Kerja, dan masyarakat sekitar. 

 Dalam melakukan wawancara pada beberapa informan, peneliti saat itu 

mendatangi rumah informan terlebih dahulu. Hal tersebut peneliti lakukan untuk 

menggali data terkait motivasi, harapan, dan keluh-kesah yang mereka rasakan di 

dalam paguyuban Gema Nurani. Peneliti sengaja tidak melakukan proses wawancara 

saat informan kumpul dalam kegiatan arisan, karena peneliti menggangap data yang 

diperoleh tidak ajeg dan dapat menimbulkan informan menjadi tidak terbuka tentang 

apa yang informan alami. 

b.  Observasi 

Menurut Ananta (1987:25) observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan 

sistematis terhadap aktivitas kelompok ataupun individu atau objek yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, dengan 

cara mengumpulkan data melalui pengamatan serta pencatatan fenomena-fenomena 

yang tampak dalam lingkungan masyarakat atau peristiwa yang sedang terjadi. 
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Pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara melihat realitas sosial 

dari objek penelitian, yang mana penggunaan teknik observasi tersebut sesuai dengan 

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Observasi yang dilakukan peneliti yakni 

dengan mengamati secara rinci bagaimana modal sosial yang digunakan di dalam 

paguyuban Gema Nurani, selain itu juga peneliti ikut serta dalam kegiatan rutin yang 

dilakukan di dalam paguyuban penyandang difabel tersebut. 

Observasi dilaksanakan dengan mengamati terlebih dahulu bagaimana situasi 

dan kondisi dari paguyuban tersebut dengan meninjau lokasi atau tempat tinggal 

anggota paguyuban Gema Nurani. Pengamatan ini dilakukan dengan melibatkan 

secara langsung keberadaan peneliti dalam situasi sosial yang ada, dengan 

menyesuaikan aktifitas atau kegiatan keseharian informan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dari berbagai kegiatan yang 

dilakukan dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Misalnya observasi 

dilakukan saat informan melakukan kegiatan di rumah, selain itu mengamati kondisi 

rumah informan, serta pakaian dan mengamati berapa banyak anggota dirumah 

informan. Dari pengamatan tersebut peneliti mengetahui bahwasannya kegiatan 

disabilitas daksa tersebut adalah bekerja di rumah dengan mengandalkan kemampuan 

atau keterampilan  yang mereka miliki, dimana keterampilan tersebut digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kemudian peneliti juga melakukan observasi pada tahapan kegiatan rutin yaitu 

arisan setiap sebulan sekali tiap minggu ke dua, acara Halal Bihalal, serta kegiatan 

penerimaan zakat fitrah. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengkategorisasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, 
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baik berupa dokumen ataupun buku-buku. Kemudian peneliti akan mendapatkan data 

yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan peneliti. Selain itu dokumentasi 

merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi, dimana bentuk dari dokumentasi 

tersebut berupa bahan-bahan tertulis atau catatan lapang dalam menelusuri fenomena 

di dalam paguyuban tersebut. Peneliti disini memperoleh data dari dokumen 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani atau dokumen yang berisikan struktur 

kepengurusan paguyuban tersebut. Adapun catatan lapang yang dipergunakan peneliti 

sebagai acuan dalam menggali permasalahan di dalam paguyuban itu sendiri. 

Kemudian pada awalnya peneliti mendatangi sekretariat dari paguyuban, di mana 

sekretariat tersebut digunakan sebagai kantor atau tempat berkumpul para pengurus 

maupun anggota dari paguyuban Gema Nurani. Tujuan peneliti saat itu ialah bertemu 

dengan ketua pengurus paguyuban untuk meminta dokumen kepengurusan dari 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tersebut.  

 

3.6  Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam pemilihan informan 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

pengambilan sampelnya (Idrus, 2009:96). Seperti penelitian kali ini peneliti ingin 

memperoleh sumber data dengan menentukan informan dengan pertimbangan terlebih 

dahulu untuk menyesuaikan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti menentukan beberapa kriteria untuk dapat dijadikan sebagai 

informan. Penentuan informan tersebut harus berdasarkan dari bersedianya informan 

memberikan informasi secara jelas dan akurat. Selain itu informan itu sendiri ialah 

sebagai sumber informasi yang peneliti perlukan guna mendapatkan data yang lengkap, 
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dengan cara peneliti memilih berdasarkan pada informan yang mengusai masalah sosial 

yang peneliti ambil. Berdasarkan uraian diatas sehingga membuat peneliti memiliki 

kriteria-kriteria informan yang dapat dijadikan sebagai informan, berikut kriteria 

tersebut: 

1.  Anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani (Informan utama) 

Dari masalah yang diangkat oleh peneliti terkait modal sosial di dalam 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, di sini peneliti memilih anggota 

perempuan dan laki-laki untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti secara 

mendalam. Di mana anggota paguyuban Gema Nurani yang peneliti pilih yaitu 

anggota yang aktif di dalam kegiatan paguyuban, misalnya saja selalu hadir di dalam 

kegiatan arisan rutin. Hal ini peneliti pilih sebagai informan utama dikarenakan 

mendukung data yang di butuhkan peneliti, serta mereka yang terlibat secara langsung 

dalam interaksi sosial yang diteliti.  

2.  Pengurus paguyuban penyandang difabel Gema Nurani (Informan kunci) 

Peneliti memilih pengurus paguyuban menjadi informan kunci karena 

dianggap mengetahui secara garis besar paguyuban itu berjalan selama ini, serta 

mengetahui kegiatan di dalam paguyuban, dan mengetahui informasi mengenai modal 

sosial yang digunakan di dalam paguyuban tersebut. Disamping itu informan kunci 

yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. Di mana informan kunci ialah yang mengetahui secara 

persis mengenai struktur kepengurusan di dalam paguyuban Gema Nurani, yang 

kemudian memberikan informasi terkait anggota di dalam paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani tersebut. 
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3. Masyarakat sekitar (Informan tambahan) 

Masyarakat sekitar dipilih peneliti menjadi informan tambahan karena dianggap 

mengetahui terkait penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Hal ini sebagai 

sumber informasi tambahan peneliti di mana lokasi rumah mereka yang berdekatan, 

yaitu peneliti ingin mengetahui terkait tanggapan mereka terhadap penyandang 

difabel itu sendiri. Bagaimana keseharian dari penyandang difabel tersebut dan 

bagaimana keluh-kesah atau permasalahan yang dihadapi dari penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani. 

4. Dinas Sosial (Informan tambahan) 

 Kemudian peneliti memilih pihak yang berkaitan dengan paguyuban tersebut  

atau pihak luar paguyuban yaitu pihak dari Dinas Sosial. Di mana ada kaitannya 

dengan penyandang difabel serta kaitannya dengan hubungan diantara kedua belah 

pihak. Di mana tujuannya untuk mengulas permasalahan yang ada di dalam 

paguyuban. Hal ini mendukung data tambahan peneliti terkait modal sosial yang 

digunakan oleh penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. 

5. Dinas Tenaga Kerja (Informan tambahan) 

Terakhir peneliti memilih Dinas Tenaga Kerja sebagai informan tambahan 

karena dianggap dapat memberikan data-data tambahan yang peneliti butuhkan terkait 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Hal ini memberikan informasi terkait 

hubungan diantara kedua belah pihak, bagaimana relasi diantara keduanya selama ini. 

Dengan cara purposive, penelitian ini dianggap mampu menjelaskan dan 

memahami mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Seorang yang menjadi 

informan yakni termasuk kriteria diatas dan dianggapnya mampu menjelaskan berkaitan 

dengan modal sosial atau relasi yang dimiliki anggota untuk mencapai tujuan bersama. 
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Dalam penelitian ini, untuk mengetahui informan yang sesuai pada awalnya peneliti 

menanyakan salah satu anggota terkait paguyuban tersebut lalu menanyakan keluh-kesah 

yang dirasakan oleh anggota. Di situ peneliti menemukan masalah sosial yang muncul 

hingga peneliti mendapatkan informan yang lain untuk mendukung data sesuai yang 

peneliti ambil yang kemudian peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan 

penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 

ditemukan. Sedangkan menurut Spradley (1997), analisis data merujuk pada pengujian 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara 

bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan. Dari definisi-definisi diatas pada 

dasarnya bahwa suatu kegiatan analisis untuk menafsirkan apa yang bermakna melalui 

mengategorikan data untuk mendapatkan tema, pola hubungan, serta melaporkan atau 

menyampaikan kepada orang lain yang berminat. 

Menurut Miles (2014:31-33) analisa data terbagi dalam tiga langkah yang 

dilakukan secara bersamaan. Adapun tiga langkah tersebut adalah mencakup data 

condensation, data display, dan conclusion drawing/verifications. Adapun yang 

dimaksud dari data condensation, data display, dan conclusion drawing/verifications 

adalah sebagai berikut : 

1.  Kondensasi Data (Data Condensation).  

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan 

bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-
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dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Pada tahapan kondensasi data peneliti 

memilah beragam data primer dan sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu 

mengetahui situasi sosial di dalam paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, serta 

mengetahui individu-individu di dalam paguyuban tersebut, di mana di dalam 

paguyuban tersebut menggunakan  modal sosial untuk mencapai tujuan bersama. Pada 

tahapan awal penulis melakukan transkrip hasil wawancara, serta mengumpulkan data 

sekunder serta catatan lapang. Kemudian hasil dari transkrip wawancara untuk 

mempermudah penyajian data maka diberikan kode-kode sesuai dengan fokus 

pembahasan. 

2.  Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang 

memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami 

apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu dalam memahami apa yang terjadi dan 

untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil 

aksi berdasarkan pemahaman. Sebagaimana uraian diatas dari adanya tabulasi data 

dapat menyajikan pemilahan data yang disesuaikan dengan kategori analisa yakni 

pemilihan sesuai konsep, dimana peneliti mentabulasikan hasil dari transkrip 

wawancara. Selanjutnya data yang sudah ditabulasikan dimasukkan ke dalam laporan 

hasil penelitian sesuai dengan sub pembahasan. 

3.  Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)  

Kegiatan analisis terakhir yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-
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kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian 

ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan runtutan pemberian data. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara peneliti menganalisa perolehan data dari adanya 

tabulasi data, kemudian peneliti mencari ketertaitan elemen satu dengan elemen lain 

untuk dapat dianalisa sesuai dengan kajian penelitian. Dalam penarikan kesimpulan 

peneliti juga melihat dari catatan lapang, data sekunder, serta hasil dari tabulasi untuk 

meninjau sinkronisasi data. 

 

3.8  Teknik Keabsahan Data 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan 

reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya validasi 

data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas 

dan validitas data yang diperoleh. Dengan mengacu pada Moleong (dalam Idrus, 

2009:145), untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan 

interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai 

dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian (perspektif emik). 

Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Bachri (2010:56) 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi data yang peneliti pakai yaitu triangulasi 

sumber yang berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum 

dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang ada. 
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Di sini peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara yaitu 

dengan memperoleh data yang telah dikumpulkan peneliti dari beberapa subyek 

penelitian yang kemudian tidak hanya dilakukan sekali saja, sehingga data yang 

diperoleh dapat valid dan kredibel. Adapun peneliti tidak hanya sekali untuk 

berkomunikasi dengan informan melainkan beberapa kali untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut berupa kesalahpahaman informan dalam 

menyerap beberapa pertanyaan yang disampaikan peneliti, serta kesalahpahaman peneliti 

dalam menangkap informasi dari informan. 

Seperti halnya membandingkan hasil observasi yang peneliti peroleh dengan 

hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan di dalam paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani itu sendiri, baik itu informan utama maupun informan tambahan. 

Kemudian membandingkan hasil wawancara tersebut dengan realitas yang terjadi 

dilapangan atau dengan apa yang dikatakan secara pribadi oleh anggota. Selanjutnya 

membandingkan hasil wawancara dari beberapa anggota di dalam paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani dengan situasi yang ada di lokasi penelitian selama 

proses penelitian berlangsung. Lalu membandingkan data hasil penelitian baik dalam 

bentuk observasi, dokumentasi, hingga wawancara terkait modal sosial di dalam 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dengan pandangan-pandangan masyarakat 

yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun yang terakhir membandingkan hasil 

wawancara dari informan terkait modal sosial di dalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani dengan data sekunder yang peneliti peroleh selama penelitian berlangsung. 

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda 

yakni melalui wawancara. Dengan wawancara diharapkan mampu membedah fenomena 

yang ada serta mengetahui jawaban antara informan satu dengan yang lain, apakah 

jawaban antara informan satu dengan yang lain ada perbedaan atau tidak. Kemudian 
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dilakukan pengecekan data dari hasil observasi peneliti di lapangan dengan hasil 

wawancara, yang mana diperkuat dengan data-data sekunder yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sumber dan hasil dokumentasi di lapangan. Langkah-langkah diatas dilakukan 

peneliti untuk mengantisipasi ketidakjujuran informan dalam menjawab pertanyaan, serta 

untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pendapat yang dapat digunakan 

sebagai penguatan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1  Profil dan Sejarah Penyandang Difabel Paguyuban Gema Nurani di Kota Kediri 

Sebelum terbentuknya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani para 

difabel di Kota Kediri sudah memiliki perkumpulan namun tidak resmi. Perkumpulan 

tersebut sudah ada sejak tahun 1987 di mana di dalamnya terdapat koperasi simpan 

pinjam tunas harapan yang sekaligus pada saat itu para difabel memberi nama 

perkumpulannya tunas harapan. Pada tahun 1999 teman-teman penyandang difabel 

bersepakat untuk mendirikan suatu wadah untuk menampung teman-teman difabel 

terutama untuk pendampingan dan advokasi. Wadah tersebut resmi didirikan pada tahun 

1999 yang mana pada awalnya masih di naungi oleh yayasan, yang bernama yayasan 

Gema Nurani yang arti dari Gema Nurani yaitu supaya hatinya bergema untuk mengajak 

kebaikan. Namun sekitar tahun 2016 dikarenakan berbentuk yayasan yang secara tidak 

langsung di kendalikan oleh dewan pembina, sehingga untuk sementara di bekukan. 

Keluhan yang dirasakan anggota pada saat itu yaitu terkait modal yang mana 

anggapannya menguntungkan pihak pendirinya saja, sehingga pada akhirnya dirubah 

menjadi paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. 

Pencetus awal berdirinya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

berjumlah 4 orang yaitu Pak Tossy selaku notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Pak 

Gatot, Pak Wahono, dan Alm. Bu Yuyun. Keempat pendiri tersebut memiliki tujuan 

bahwa apabila para difabel dapat bersama-sama mendirikan suatu paguyuban maka 

diharapkan hak-hak para difabel dapat di dengar oleh pihak Dinas Sosial atau Pemerintah 

terkait. Namun pada awalnya tidak dimikian realita yang terjadi tidak sesuai yang 

diharapkan para penyandang difabel. Relasi yang terjalin antara para
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difabel dengan pihak Dinas Sosial tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pihak Dinas 

Sosial tidak mengetahui kebutuhan para penyandang difabel itu sendiri. Pihak Dinas 

Sosial hanya memberikan pelatihan atau kursus menjahit saja, sedangkan pada 

kenyataannya tidak semua anggota penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dapat 

melakukan hal tersebut. Sehingga yang dilakukan para penyandang difabel saat itu ialah 

menjual mesin jahitnya. 

Jumlah dari keseluruhan anggota paguyuban Gema Nurani tidak tetap 

dikarenakan bertambahnya para penyandang difabel itu sendiri, serta tidak ada arsip yang 

menunjukkan keseluruhan jumlah anggota. Kurang lebih totalnya yaitu 110, serta 

anggota yang aktif mengikuti kegiatan arisan rutin berjumlah 33 orang. Adapun dalam 

kepengurusan yakni awal mulanya pergantian kepengurusan selang 5 tahun sekali, 

namun saat Bapak Mukari yang menjabat sebagai ketua berganti menjadi 3 tahun sekali 

itupun tergantung keinginan anggota mau ada pergantian atau tidak. Di dalam paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani bermacam-macam jenis keterbatasan yang dimilikinya 

yaitu ada yang diakibatkan karena kecelakaan, ada yang sejak lahir, dan ada yang 

dikarenakan penyakit kronis yakni polio dan lepra atau kusta. Begitupun di dalam 

paguyuban kebanyakan adalah suami istri yang sama-sama penyandang difabel.  

Selanjutnya yaitu sejarah awal mula para penyandang difabel bergabung 

bersama-sama mendirikan paguyuban Gema Nurani. Bahwasannya penyandang difabel 

saat itu dipertemukan melalui pelatihan yang diadakan oleh pihak Dinas Sosial yang 

bernama LBK (Loka Bina Karya). Di dalam LBK tersebut terdapat pelatihan kerja 

berupa elektro, menjahit, bordir, sablon, batik, anyaman, dan las (bengkel). Awal mula 

Dinas Sosial dapat mengumpulkan penyandang difabel yaitu melalui masing-masing RT 

di Kota Kediri yang telah di himpun data-datanya.  
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Terbentuknya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani pada saat itu yang 

terpenting yakni ada yayasan yang dapat menaungi para difabel sekota Kediri dan 

kabupaten. Namun sekitar tahun 2016 karena ada peraturan daerah sehingga di pecah 

antara kota dan kabupaten. 

 

Bagan 2. Struktur Pengurus Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani Kota Kediri 

Periode 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsip Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani periode 2016-2019 

 

 

Ketua 

Mukari 

Wakil Ketua 

Muhammad Ilham 

Sekretaris : 

Wahono 

Wakil Sekretaris : 

Thomas Sutrisno 

Bendahara : 

Sutiono 

Wakil Bendahara : 

Eny Kurniastuty 

Anggota 
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Susunan Pengurus Paguyuban Gema Nurani Kota Kediri 

Pelindung  : Bapak Walikota Kediri 

Pembina    : 1.  Dinas Sosial 

   2.  Dinas Pendidikan 

   3.  Dinas Tenaga Kerja 

Penasehat  :  1. Gatut Sungkowono (Ketua PPDI) 

     2.  Karmani 

 

Ketua : Mukari 

Wakil Ketua            : Thomas Sutrisno 

Sekretaris                 : Wahono 

Wakil Sekretaris      : Rizky Arga Perdana 

Bendahara                : Sutiono 

Wakil Bendahara     : Eni K. 

Seksi Kerohanian     : Kuwat 

Seksi Keanggotaan  : Sukarin 

Seksi Humas             : 1.  Imam Suroso 

  2.  Soni Purwo Cahyono 

Seksi Perlengkapan  : 1.  Ali 

  2.  Suyitno 
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4.2 Demografis Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani  

 Untuk jumlah anggota yang aktif dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

saat ini adalah berjumlah 33 orang. Terdiri 20 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Untuk 

lebih jelasnya jumlah anggota yang aktif di paguyuban Gema Nurani dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini :  

Tabel 2. Identitas Anggota Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani 

No Nama Jenis Kelamin Usia Alamat Pekerjaan 

1. Mukari Laki-laki 37 tahun Ds. Bawang Kota Kediri Servis elektro 

2. Sutiono Laki-laki 38 tahun Ds. Waung Kota Kediri Penjahit 

3. Suyitno Laki-laki 43 tahun Ds. Waung Kota Kediri Toko kelontong 

4. Kasino Laki-laki 53 tahun Ds. Tosaren Kota Kediri Toko kelontong 

5. Bambang Laki-laki 54 tahun Ds. Mboro Kota Kediri Pedagang bakso 

6. Kasiani Perempuan 62 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Tambal ban 

7. Apri Perempuan 37 tahun Ds. Wonosari Kota Kediri Pedagang tahu bakso 

8. Karim Laki-laki 44 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Karyawan SPBU 

9. Srianah Perempuan 43 tahun Ds. Tosaren Kota Kediri Tukang pijat 

10. Kuwat Laki-laki 50 tahun Ds. Ngadi Kota Kediri Toko kelontong 

11. Sunawan Laki-laki 49 tahun Ds. Ringinsari Kota Kediri Penjahit 

12. Ali  Laki-laki 36 tahun Ds. Mojo Kota Kediri Toko kelontong 

13 Aripin  Laki-laki 54 tahun Ds. Bolodewo Kota Kediri Toko kelontong 

14. Watik Perempuan 34 tahun Ds. Betik Kota Kediri Ibu rumah tangga 

15. Sumiatun Perempuan 61 tahun Ds. Gayam Kota Kediri Toko kelontong 
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Sumber : Hasil Wawancara dengan Pengurus Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani  

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah anggota perempuan. Bahwa di dalam paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani di mana beranggotakan disabilitas daksa. Dapat 

dilihat tabel diatas bahwa Bapak Mukari, Bapak Sutiono, Bapak Suyitno, Bapak 

Kasino, Bapak Bambang mengalami keterbatasan yang sama yaitu pada kakinya 

16. Sutrisno  Laki-laki 52 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Servis elektro 

17. Nanik  Perempuan  36 tahun Ds. Waung Kota Kediri Toko kelontong 

18. Tosi  Laki-laki 55 tahun Ds.Ngadisimo Kota Kediri Notaris 

19. Eni  Perempuan 38 tahun Ds.Campurejo Kota Kediri Toko kelontong 

20. Ansori  Laki-laki 40 tahun Ds. Modo Kota Kediri Toko kelontong 

21.  Ida  Perempuan 39 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Toko kelontong 

22. Seniwati Perempuan 40 tahun Ds. Waung Kota Kediri Penjahit  

23. Jiran  Laki-laki 54 tahun Ds. Pagut Kota Kediri Toko kelontong 

24. Bambang  Laki-laki 40 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Servis elektro 

25. Erna  Perempuan 36 tahun Ds. Bujel Kota Kediri Ibu rumah tangga 

26. Siti Fatimah Perempuan 57 tahun Ds. Semanding Kota Kediri Penjahit 

27. Sugeng  Laki-laki 53 tahun Ds. Mojoroto Kota Kediri Servis elektro 

28. Fanani Laki-laki 38 tahun Ds. Bangkalan Kota Kediri Tukang pijat  

29. Semi Laki-laki 48 tahun Ds. Bangkalan Kota Kediri Penjahit  

30. Ismail Laki-laki 38 tahun Ds. Betik Kota Kediri Toko kelontong 

31. Gatut Laki-laki 53 tahun Ds. Banjaran Kota Kediri Toko kelontong 

32. Harningsih Perempuan 42 tahun Ds. Betik Kota Kediri Toko kelontong 

33. Sari Perempuan 38 tahun Ds. Bujel Kota Kediri  Toko kelontong 
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atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur tulang yang diakibatkan oleh 

virus polio. Kemudian Ibu Kasiani yang mengalami keterbatasan pada kaki dan 

tangan atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur tulang yang diakibatkan 

oleh penyakit kusta. Selanjutnya Ibu Apri, Bapak Karim, Ibu Srianah yang 

mengalami keterbatasan pada kaki atau memiliki gangguan gerak yang mana 

struktur tulang yang diakibatkan oleh virus polio. Kemudian Bapak Kuwat yang 

mengalami keterbatasan pada tangan atau memiliki gangguan gerak yang mana 

struktur tulang yang bersifat bawaan sejak lahir. 

  Selanjutnya Bapak Sunawan, Bapak Ali, Bapak Aripin, Ibu Watik, dan Ibu 

Sumiatun mengalami keterbatasan yang sama yaitu pada kakinya atau memiliki 

gangguan gerak yang mana struktur tulang yang diakibatkan oleh virus polio. 

Kemudian Bapak Sutrisno, Ibu Nanik, dan Bapak Tosi juga mengalami keterbatasan 

yang sama yaitu pada kakinya atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur 

tulang yang diakibatkan oleh virus polio. Lalu Ibu Eni yang mengalami keterbatasan 

pada kaki atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur tulang yang bersifat 

bawaan sejak lahir. Selanjutnya Bapak Ansori, Ibu Ida, Ibu Seniwati, Bapak Jiran, 

Bapak Bambang, Ibu Erna, serta Ibu Siti Fatimah mengalami keterbatasan yang 

sama yaitu pada kakinya atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur tulang 

yang diakibatkan oleh virus polio. Kemudian Bapak Sugeng yang mengalami 

kelumpuhan atau memiliki gangguan gerak yang mana struktur tulang yang 

diakibatkan oleh virus polio, keterbatasan yang dialami beliau yaitu tangan dan kaki. 

Selanjutnya Bapak Fanani, Bapak Semi, Bapak Ismail, Bapak Gatut, Ibu Harningsih, 

serta Ibu Sari mengalami keterbatasan yang sama yaitu pada kakinya atau memiliki 

gangguan gerak yang mana struktur tulang yang diakibatkan oleh virus polio. 
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 Dari 33 anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dapat 

diidentifikasi bahwa dari 33 anggota, yaitu 29 anggota memiliki keterbatasan pada 

kakinya yang diakibatkan oleh virus polio yang berjumlah 18 laki-laki dan 11 

perempuan. Kemudian 1 anggota laki-laki mengalami keterbatasan pada kaki dan 

tangan yang disebabkan oleh virus polio, serta 1 anggota perempuan mengalami 

keterbatasan pada kaki dan tangan yang disebabkan oleh penyakit kusta. Selanjutnya 

yaitu 1 anggota laki-laki yang mengalami keterbatasan pada tangan dan 1 anggota 

perempuan yang mengalami keterbatasan pada kaki yang mana memiliki struktur 

tulang yang bersifat bawaan sejak lahir. 

  Untuk kategori penyandang difabel dari paguyuban Gema Nurani ialah dari 

33 anggota yang aktif mengikuti kegiatan rutin di dalam paguyuban merupakan 

disabilitas daksa. Mereka bergabung dengan paguyuban Gema Nurani atas dasar 

pencapaian tujuan bersama, yaitu untuk kelangsungan hidup para difabel itu sendiri. 

Dengan mereka bekerjasama sehingga mereka dapat menyuarakan hak dari 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani tersebut. 

 

4.3 Kegiatan Penyandang Difabel Paguyuban Gema Nurani 

4.3.1 Arisan yang Dilaksanakan Setiap Satu Bulan Sekali 

Penyandang difabel paguyuban Gema Nurani juga melaksanakan 

pertemuan rutin yakni arisan yang mana dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada 

minggu kedua. Arisan rutin tersebut sekalian rapat untuk mendiskusikan kegiatan 

lain yang akan diadakan di dalam paguyuban tersebut. Misalnya baru-baru ini 

karena akan ada pemilu serentak maka para penyandang difabel diutamakan untuk 

melaksanakan pelipatan surat suara untuk pemilu yang akan datang. Dengan 

adanya kegiatan arisan rutin tersebut menjadi wadah para penyandang difabel 
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untuk saling berkeluh-kesah menceritakan hambatan-hambatan yang berkaitan 

dengan masalah ekonomi yang saat ini mereka rasakan. Dengan seperti itu ketua 

dapat memberikan jalan keluar untuk saling bertukar informasi terkait bantuan-

bantuan yang Pemerintah atau Dinas Sosial berikan, salah satunya kegiatan 

pelipatan surat suara yang saat ini mereka lakukan. 

 

Gambar 1. Arisan yang Dilaksanakan Setiap Satu Bulan Sekali 

Sumber : Dokumen foto kegiatan arisan 14 Juli 2019 

Kemudian arisan yang diadakan satu bulan sekali tersebut bertempat di 

rumah pengurus dan anggota secara bergilir sesuai dengan pemenang lotre pada 

saat itu. Dengan seperti itu akan menambah keakraban antar anggota serta 

menambah aktifitas antar sesama penyandang difabel itu sendiri. Kegiatan arisan 

rutin tersebut bertujuan untuk ajang silaturahmi bersama sehingga mempererat tali 

persaudaraan diantara mereka. Di mana dengan cara bergilir dari rumah anggota 

satu ke anggota lain dengan tujuan agar mereka satu sama lain mengetahui rumah 

masing-masing anggotanya yang sering mereka sebut dengan makna anjangsana. 

Sehingga dengan begitu mereka menjadi guyub rukun dan kekerabatan yang 

terjalin semakin erat diantara anggotanya. Hal ini menjadi jembatan para 

penyandang difabel untuk mempertahankan hidupnya di dalam himpitan ekonomi. 
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Untuk uang kas penyandang difabel paguyuban Gema Nurani 

memperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Kediri yang mana dikelola oleh 

bendahara untuk kebutuhan di dalam paguyuban atau untuk kegiatan-kegiatan yang 

di selenggarakan di dalam paguyuban tersebut. Kemudian untuk sejumlah uang 

arisan dalam paguyuban tersebut yaitu sebesar 20 ribu rupiah untuk setiap 

pertemuan. Untuk koperasi sendiri dulu ada namun berjalannya waktu karena ada 

masalah modal yang tidak kembali maka sekarang telah terhenti. 

4.3.2  Acara Halal Bihalal Setelah Hari Raya Idul Fitri 

Acara Halal Bihalal dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri pada 

tanggal 24 Juni 2018 di rumah Bapak Tossy selaku anggota serta salah satu pendiri 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Mereka sangat antusias dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani tersebut. Pada saat itu peserta yang hadir lumayan banyak, ada 

beberapa orang dari organisasi berbeda yang hadir dalam acara Halal Bihalal. Hal 

ini memang sengaja dilakukan agar menciptakan suasana yang guyub rukun serta 

harmonis diantara penyandang difabel se Kota Kediri. Di sini peneliti turut 

membantu dalam rangkaian acara Halal Bihalal tersebut. Dalam acara tersebut ada 

beberapa sambutan dari beberapa ketua organisasi. Di dalamnya membahas terkait 

kemajuan dari organisasi masing-masing, hal ini sangat bermanfaat bagi 

penyandang difabel terutama sebagai wadah di mana penyandang difabel saling 

bertukar pengalaman. Dengan diadakannya acara seperti ini yakni sebagai ajang 

silaturahmi diantara para penyandang difabel itu sendiri. Sehingga sayang sekali 

jika mereka anggota dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani melewatkan 

acara tersebut. 
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Gambar 2. Acara Halal Bihalal Setelah Hari Raya Idul Fitri 

Sumber : Dokumen foto acara Halal Bihalal 24 Juni 2018 

 

Pada saat itu ada beberapa hal yang dibahas dalam acara Halal Bihalal. 

Beberapa diantaranya mengenai kerjasama para penyandang difabel dengan pihak 

Dinas Sosial, serta membahas mengenai perkembangan wirausaha yang dilakukan 

oleh anggotanya. Dengan diadakannya acara seperti ini sehingga dapat mempererat 

tali persaudaraan antar penyandang difabel serta dapat bermanfaat untuk 

membangun kerjasama diantara organisasi yang lain. Maka pada akhirnya akan 

semakin luas jaringan yang mereka miliki tersebut. Jaringan yang mereka maksud 

yaitu jaringan yang dapat meningkatkan taraf hidup penyandang difabel itu sendiri. 

Sehingga akses mereka untuk menyampaikan aspirasi akan lebih mudah terutama 

yang ditujukan untuk pihak Pemerintah. Hal ini yang dapat menjamin 

keberlangsungan hidup para difabel se Kota Kediri. 
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4.3.3 Kegiatan Pembagian Zakat Fitrah 

Kegiatan penerimaan zakat fitrah oleh penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani dilakukan rutin setiap tahunnya. Pada saat itu kegiatan tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2018 yang bertempat di kantor sekretariatan 

Gema Nurani. Panitia penerimaan zakat fitrah ialah pengurus dan anggota dari 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani itu sendiri. Mereka menerima dan 

mengumpulkan zakat tersebut yang mana di peroleh dari masyarakat sekitar dan 

relasi dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Di sini peneliti ikut 

membantu dalam proses penerimaan zakat fitrah yang mana akan dibagikan secara 

merata ke anggota-anggota yang lainnya. Kegiatan seperti ini guna menciptakan 

keakraban dan saling memberi diantara penyandang difabel. Sehingga paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani dapat saling bekerjasama membantu sesama 

penyandang difabel itu sendiri. Dengan bertepatannya kegiatan seperti ini dapat 

sedikit mengurangi beban hidup para penyandang difabel paguyuban Gema 

Nurani. 

 

 

Gambar 3. Kegiatan Penerimaan Zakat Fitrah 

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti 14 juni 2018 
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4.4  Karakteristik Informan  

Informan yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi yaitu mereka yang  

dapat memberikan informasi terkait paguyuban penyandang difabel Gema Nurani.  

Informasi tersebut guna mengetahui terkait bagaimana penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani menggunakan modal sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.   

Adapun beberapa informan yang sudah dipilih oleh peneliti, informan tersebut telah 

membantu peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti telah 

memilih informan yaitu ada yang dari anggota maupun dari pengurus paguyuban, serta 

dari pihak Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat sekitar. Informan-informan 

tersebut dipilih karena bisa memberikan informasi terkait apa yang dibahas oleh peneliti. 

Kemudian untuk lebih jelasnya informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti bisa 

dilihat di bawah ini :  

4.4.1  Informan Pertama 

Informan pertama adalah Bapak Mukari yang berusia 37 tahun yang 

berperan sebagai ketua paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Dalam 

jabatannya Bapak Mukari menjabat sebagai ketua urutan kelima dari ketua-ketua 

sebelumnya. Sebagai ketua dari paguyuban beliau selalu berkoordinasi dengan 

pengurus dan anggota penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Selain itu 

kegiatan Bapak Mukari ialah ikut serta mengontrol dalam proses pengumpulan 

berkas permohonan bantuan ke pihak Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Kediri. 

Bapak Mukari bertempat tinggal Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan 

Bawang. Ketika diwawancarai oleh peneliti beliau menceritakan secara detail dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Meskipun Bapak Mukari 

bukan pendiri dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani namun beliau 

mengetahui bagaimana awal terbentuknya paguyuban tersebut dan menceritakan 
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menurut sepengetahuannya saja. Bapak Mukari merupakan informan kunci peneliti 

dikarenakan beliau adalah pengurus paguyuban yang mana mengetahui apa saja 

kegiatan di dalam paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tersebut. Sehingga 

Bapak Mukari sangat berperan penting dalam penelitian ini. Hal ini karena Bapak 

Mukari mengetahui informasi berkaitan dengan bantuan yang turun dari Dinas 

Sosial serta relasi yang lain, serta beliau juga memberitahu peneliti kepada siapa 

saja yang bisa untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. 

4.4.2  Informan Kedua 

Informan kedua adalah Bapak Sutiono yang berusia 38 tahun, beliau 

berperan sebagai bendahara dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. 

Bapak Sutiono yang menjabat sebagai bendahara di dalam kepengurusan Gema 

Nurani memiliki andil dalam mengelola keuangan dan berhubungan dengan surat 

menyurat di dalam paguyuban tersebut. Bapak Sutiono bertempat tinggal di Kota 

Kediri, Kecamatan Mojoroto, Kelurahan Waung. Selain itu sebelum menjabat 

menjadi bendahara, awal mulanya beliau adalah anggota dari paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani. Hal ini dikarenakan pergantian dari 

kepengurusan ialah selang 5 tahun sekali. Saat beliau menjadi anggota, beliau 

adalah salah satu binaan dari Dinas Sosial atau mereka sebut dengan LBK (Loka 

Bina Karya) di mana tempat para difabel berkarya. Saat itu beliau ikut dalam 

pelatihan sehingga dapat membuka kios penjahit hingga sekarang demi untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Alat jahit yang dimilki beliau pun ialah 

bantuan dari Dinas Sosial itu sendiri. Bapak Sutiono sangat ramah dan terbuka 

dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peran beliau dalam 

penelitian ini yaitu membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dan juga memberikan informasi terkait bantuan-bantuan dari Dinas Sosial atau 
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Pemerintah Kota Kediri. Bapak Sutiono juga merupakan informan kunci peneliti 

karena beliau adalah pengurus dari paguyuban. 

4.4.3 Informan Ketiga 

Informan ketiga adalah Ibu Apri yang berusia 37 tahun, beliau merupakan 

anggota dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Ibu Apri bertempat 

tinggal di Kota Kediri tepatnya di Desa Wonosari, RT03/RW06. Dalam 

kesehariannya Ibu Apri berprofesi sebagai pedagang yaitu berjualan tahu bakso. 

Beliau sebelum memiliki rombong yaitu berjualan dengan menitipkan barang 

dagangannya ke Rumah Sakit hingga Puskesmas, namun berjalannya waktu serta 

adanya hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial sehingga Ibu Apri mendapat 

bantuan rombong untuk berjualan sehari-hari. Dengan adanya bantuan tersebut 

sehingga Ibu Apri merasa terbantu dan pendapatan beliau semakin meningkat. 

Selain itu dengan umur beliau yang semakin bertambah dan keadaan beliau yang 

tidak seperti masyarakat pada umumnya sehingga bantuan sebuah rombong 

sangatlah membantu dikarenakan beliau tidak bersusah payah berkeliling untuk 

menitipkan barang dagangannya. Kemudian beliau merupakan anggota yang aktif 

di dalam paguyuban, beliau ikut serta dalam kegiatan arisan serta kegiatan lainnya 

di dalam paguyuban. Ketika diwawancarai oleh peneliti Ibu Apri sangat ramah dan 

menceritakan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Beliau 

menceritakan secara jelas terkait paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, 

serta harapan-harapan beliau untuk Gema Nurani kedepannya. Peran dari Ibu Apri 

dalam penelitian ini yaitu membantu peneliti untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dan juga memberikan informasi terkait dengan paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani tersebut. Ibu Apri merupakan informan utama peneliti karena 

beliau adalah anggota dari paguyuban. 
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4.4.4  Informan Keempat 

Informan keempat adalah Bapak Sugeng yang berusia 53 tahun, beliau 

merupakan anggota dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Selain itu 

beliau merupakan salah satu anggota yang mengetahui serta mengikuti 

perkumpulan sebelum paguyuban tersebut resmi di bentuk. Dalam kesehariannya 

Bapak Sugeng hanya dapat berdiam diri di dalam rumah, dikarenakan keadaan 

beliau yang sudah tidak mumpuni untuk dapat bekerja. Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari Ibu Kasiani sebagai istri yang menggantikan tulang 

punggung keluarga. Beliau dalam kesehariannya yaitu menambal ban yang 

bertempat di depan rumah. Bapak Sugeng bertempat tinggal di Kota Kediri, 

Kecamatan Mojoroto, Kelurahan Mojoroto. Beliau tidak aktif dalam kegiatan di 

dalam paguyuban dikarenakan keadaan beliau yang tidak mumpuni untuk berjalan, 

meskipun begitu beliau turut memantau apa saja kegiatan di dalam paguyuban. 

Sehingga sang istri lah yang masih aktif mengikuti salah satunya kegiatan arisan 

rutin di dalam paguyuban.  

Ketika diwawancarai oleh peneliti Bapak Sugeng sangat ramah dan 

terbuka dalam menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Beliau menceritakan 

secara jelas sesuai dengan sepengetahuan beliau terkait awal mula mengikuti 

perkumpulan hingga sekarang ini resmi menjadi paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani. Untuk bantuan pun beliau juga mendapat perhatian oleh pihak Dinas 

Sosial berupa kursi roda untuk mobilitasnya, serta kompresor untuk menunjang 

perekonomiannya. Sehingga kerjasama antara anggota dengan Dinas Sosial sangat 

baik setelah paguyuban tersebut terbentuk. Peran Bapak Sugeng di dalam 

penelitian ini yaitu beliau membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan anggota-anggota yang lain dan pengurus dari paguyuban penyandang 
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difabel Gema Nurani. Hal ini dikarenakan rumah dari Bapak Sugeng bersebelahan 

dengan letak sekretariatan atau letak kantor dari paguyuban tersebut. Bapak 

Sugeng merupakan informan utama peneliti karena beliau adalah anggota dari 

paguyuban. 

4.4.5 Informan Kelima 

Informan kelima adalah Ibu Seniwati atau biasa di panggil Ibu Wati yang 

berusia 40 tahun, beliau merupakan anggota dari paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai penjahit serta merangkap 

sebagai tukang pijat panggilan. Menjahit ialah salah satu upaya Ibu Wati untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beliau menggantungkan perekonomiannya 

dengan profesi tersebut. Apabila pesanan jahitan sedang sepi dan terkadang 

pelanggannya hanya permak baju saja, sehingga profesi tukang pijat menjadi pilihan 

beliau saat senggang. Selain itu beliau merupakan salah satu anggota yang 

mengajukan proposal bantuan mesin jahit tersebut, sehingga beliau merasa terbantu 

dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil menjahit. Ketika diwawancarai 

beliau sangat ramah dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Beliau menceritakan secara padat dan jelas apa saja yang dirasakan di paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani tersebut. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan 

arisan rutin di paguyuban. Ibu Seniwati merupakan informan utama peneliti karena 

beliau adalah anggota dari paguyuban. 

4.4.6 Informan Keenam 

Informan keenam yang peneliti pilih adalah Bapak Yatno yang berusia 50 

tahun, beliau merupakan masyarakat sekitar yang peneliti pilih di mana letak dari 

rumah Bapak Yatno berada di belakang rumah salah satu penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani. Mengingat bahwa beliau merupakan tetangga dari 
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penyandang difabel, disini beliau sangat sulit memposisikan diri berhadapan dengan 

penyandang difabel. Menurut penuturan beliau bahwasannya penyandang difabel 

sangat ingin mandiri, di sini terbukti bahwa kaum difabel tersebut enggan meminta 

tolong atau diberikan bantuan. Ini terjadi karena penyandang difabel merasa mampu 

dan Bapak Yatno sebagai tetangganya merasakan bahwa kaum difabel mudah 

tersinggung atau sensitif apabila diberikan bantuan. Misalnya saja selama ini Bapak 

Yatno sebagai tetangganya tidak pernah mendengar bahwa mereka membutuhkan 

pinjaman uang atau yang lainnya. Beliau hanya mengamati saja bahwa tetangganya 

tersebut cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berprofesi tambal ban. 

Beliau tidak melihat ada permasalahan apa saja yang di butuhkan para penyandang 

difabel, namun beliau mengetahui bahwasannya dengan adanya paguyuban tersebut 

mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka untuk menuntut hak dari penyandang 

difabel itu sendiri. Ketika diwawancarai Bapak Yatno menerima kehadiran peneliti 

dengan ramah dan terbuka, sehingga peneliti dapat leluasa memberikan pertanyaan 

terkait pandangan beliau terhadap penyandang difabel dan apa saja permasalahan 

yang mereka hadapi. Peran dari Bapak Yatno dalam penelitian ini yaitu membantu 

peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan terkait penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani. Bapak Yatno merupakan informan tambahan peneliti. 

4.4.7  Informan Ketujuh 

Informan ketujuh yang peneliti pilih adalah Ibu Endang yang berusia 45 tahun, 

beliau merupakan selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Dinas 

Sosial Kota Kediri. Mengingat bahwa paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

berada di bawah naungan Dinas Sosial. Dinas sosial sendiri sangat berperan dalam 

kemajuan para difabel di Kota Kediri. Begitupun dalam hal kerjasama yang dilakukan 

diantara keduanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan-tujuan tersebut 
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supaya para difabel mandiri, salah satunya dengan memberikan sejumlah bantuan 

untuk menunjang perekonomian para difabel. Bantuan tersebut bukan berupa uang 

melainkan berupa barang. Sehingga para difabel dapat berkarya, terampil, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat serta dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Ketika diwawancarai Ibu Endang sangat menerima kehadiran peneliti 

sehingga peneliti dapat leluasa memberikan pertanyaan terkait prosedur bantuan yang 

diajukan oleh paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tersebut. Beliau sangat 

ramah serta menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan detail. Peran Ibu Endang 

dalam penelitian ini yaitu membantu peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan 

terutama terkait kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Ibu Endang merupakan 

informan tambahan peneliti. 

4.4.8 Informan Kedelapan 

Informan kedelapan yang peneliti pilih adalah Bapak Deny yang berusia 27 

tahun, beliau merupakan salah satu staff di Dinas Tenaga Kerja. Tepatnya beliau 

selaku staff di bidang Penta atau dibagian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja. 

Mengingat bahwasannya Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu tempat yang 

dituju untuk mencari peluang kerja, disini peneliti ingin mengetahui peran dari Dinas 

Tenaga Kerja tersebut. Namun pada kenyataannya tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja 

tidak sejalan dengan anggapan peneliti. Di sini Dinas Tenaga Kerja sebatas 

mengetahui bahwa ada perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan, lalu dari 

pihak Dinas Tenaga kerja mempublish atau menyiarkannya melalui media sosial dan 

mading yang tertempel di depan kantor Dinas Tenaga Kerja. Di sini penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani tidak memiliki kerjasama dengan Dinas Tenaga 

Kerja, namun telah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial. Ketika diwawancarai 

Bapak Deny sangat menerima dan terbuka terhadap kehadiran peneliti sehingga 
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peneliti dapat leluasa memberikan pertanyaan terkait peran dari Dinas Tenaga Kerja 

bagi penyandang difabel paguyuban Gema Nurani itu sendiri. Beliau sangat ramah 

serta menjawab secara jelas dan detail semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Peran dari Bapak Deny dalam penelitian ini yaitu membantu peneliti untuk 

mendapatkan informasi tambahan terkait relasi dari Dinas Tenaga Kerja dengan 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. Bapak Deny merupakan informan 

tambahan peneliti. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Modal Sosial Penyandang Difabel Paguyuban Gema Nurani 

Teori modal sosial pada intinya merupakan teori yang menguraikan terkait soal 

hubungan. Di mana dengan membangun suatu hubungan dengan sesama, dan mampu 

bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan 

sendirian, diharapkan mereka dapat mencapai tujuan kolektif tersebut. Dengan mereka 

menjaga hubungan agar terus berlangsung sepanjang waktu dan mereka dapat mencapai 

tujuan kolektif tersebut tanpa susah payah melalui serangkaian jaringan, serta mereka 

cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut. Sejauh 

jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal. Selanjutnya 

menurut Putnam (dalam Field, 2010: 49) modal sosial merujuk pada bagian dari 

organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan 

efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. 

Begitu pula dengan penyandang difabel paguyuban Gema Nurani di mana 

paguyuban tersebut ada atas dasar pencapaian tujuan kolektif. Tujuan tersebut berupa 

pemenuhan ekonomi dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani, melalui 

paguyuban mereka dapat menyuarakan aspirasi dari kaum difabel itu sendiri. Adapun 

permasalahan kolektif yang selama ini dihadapi mereka, yaitu tekait pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Melalui paguyuban mereka dapat mendapatkan bantuan alat untuk 

menunjang usaha mandiri mereka atau lebih tepatnya berwirausaha. Pada dasarnya 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani hanya membutuhkan modal untuk bekerja, 

karena mereka juga menyadari sulitnya mencari kerja, sehingga dengan adanya 

paguyuban mereka terbantu untuk memperoleh bantuan berupa alat untuk membuka
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usaha. Misal mereka ahli membuat jajanan mereka membutuhkan gerobak atau etalase 

untuk menjual dagangannya, apabila mereka ahli dalam elektro mereka membutuhkan 

alat elektro, dan apabila mereka ahli menjahit membutuhkan alatnya yaitu mesin jahit. 

Mereka mengandalkan keterampilan yang mereka punya agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Permasalahan kolektif yang dihadapi penyandang difabel ialah kontribusi 

mereka di perusahaan sangat rendah, hal ini yang menyebabkan penyandang difabel 

memilih untuk membuka usaha sendiri. Adapun kaitannya dengan hubungan penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani dengan Dinas Tenaga Kerja. Berikut pernyataan dari 

Bapak Deny selaku staf di Dinas Tenaga Kerja: 

“lapangan pekerjaan mereka biasanya mereka mandiri wirausaha baru 

bentuknya work mereka mandiri kalaupun ada yang mengerjakan itu bukan dari 

aaa... apa istilahnya bukan Disnaker yang menyiapkan lahan mereka bekerja 

ndak, karena Dinsos itu kaitannya juga kesitu ketika menangani satu bidang ini 

ya difabel dia juga harus menyiapkan dari hulu ke hilirnya melakukan pelatihan 

dia juga harus bisa mencarikan tempat untuk berkreasinya difabel ini tenaga 

kerja difabel ini.” (Bapak Deny, wawancara tanggal 14 November 2019) 

 

Hal ini juga berkaitan bahwasannya Dinas Tenaga Kerja di Kota Kediri tidak 

memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di dalam kaitannya dengan penyandang 

difabel. Di mana menurut Bapak Deny untuk memberikan pelatihan dan menyiapkan 

lahan mereka bekerja ialah tugas dari pihak Dinas Sosial. Namun disisi yang lain pihak 

Dinas Sosial dahulunya memberikan pelatihan, namun sekarang terhenti yang kemudian 

diganti dengan menyalurkan bantuan yang mereka butuhkan. Berikut pernyataan Bapak 

Deny selaku staf di Dinas Tenaga Kerja: 

“ehh.. itu terkait penganggaran itu penganggaran ranahnya banyak kalau mau 

ngecek itu satu-satu, per item penganggaran itu banyak ada yang mungkin juga 

ndak menyetujui ada ya mungkin ya....” 

 (Bapak Deny, wawancara tanggal 14 November 2019) 
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Dari pernyataan diatas bahwasannya tidak adanya pelatihan khusus penyandang 

difabel dikarenakan tidak adanya anggaran yang mungkin belum disetujui oleh 

Pemerintah Kota Kediri. Di mana penyandang difabel hanya bergantung pada bantuan 

yang mereka ajukan kepada pihak Dinas Sosial itu sendiri. Kemudian tugas dari Dinas 

Tenaga Kerja ialah hanya sebatas mengetahui informasi terkait lowongan pekerjaan lalu 

menyebarluaskan melalui media sosial. Berikut pernyataan dari Bapak Deny selaku staf 

di Dinas Tenaga Kerja: 

  “he’em bukan sosialisasi Disnaker mengetahui bahwa perusahaan itu membuka 

lowongan kita membantu mempublishnya.” 

  “lewat media sosial disini juga ada seperti mading didepan sini ada itu kalau 

ada perusahaan lowongan biasanya nempel disitu mereka, mereka dateng 

kesini pak mau rekrutmen biasanya juga pinjem tempat di kita proses 

seleksinya.” (Bapak Deny, wawancara tanggal 14 November 2019) 

 

Hal inilah alasan mengapa difabel diberikan keterampilan khusus atau pelatihan 

untuk berwirausaha mandiri, dikarenakan peluang kerja di perusahaan sangatlah minim 

bagi disabilitas daksa khususnya. Sehingga Dinas Sosial memberikan peluang untuk 

memberikan apa yang mereka butuhkan. Di sini Dinas sosial berperan sebagai 

penampung aspirasi dari kaum difabel, sehingga hak dari kaum difabel dapat tersalurkan 

dengan baik. Adapun bagi Dinas Tenaga Kerja di Kota Kediri bahwasannya berbicara 

terkait pengangguran ialah dipandangnya secara global, bukan melihat dari aspek-aspek 

tertentu misalnya saja penyandang difabel. Berikut pernyataan dari Bapak Deny selaku 

staf di Dinas Tenaga Kerja: 

  “iya, bicaranya tupoksi kalau pemerintahan itu bicaranya tupoksi, tugas pokok 

dan fungsinya dia itu sebagai apa kalau didalamnya ada katakanlah kita mau 

bikin pelatihan Disnaker kemudian ada difabel ikut itu kan aaa.. apa ya udah 

mencakup gitu lho mencakup tapi kan jumlahnya ndak banyak ndak khusus 

untuk difabel karena kita lebih memprioritaskan untuk usia produktifnya iya, 

entah mereka nantinya jadi wirausaha baru mereka mandiri ataupun mereka 

ngikut perusahaan kita menambahkan skill mereka di pelatihan itu.” (Bapak 

Deny, wawancara tanggal 14 November 2019) 
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Dari pernyataan diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja hanya memprioritaskan pada 

usia produktif, dan melihat dari keseluruhan masyarakat secara global. Disini Dinas 

Tenaga Kerja hanya memfasilitasi dan memberi pelatihan, selebihnya terkait perusahaan 

mau menerima atau tidak tergantung dari skill masyarakat itu sendiri. Entah nantinya jadi 

wirausaha baru yang mana mereka mandiri, atau mereka memilih bekerja di perusahaan 

yang mana ada tahapan seleksi didalamnya. Hal ini lah yang menjadi masalah kolektif 

dari penyandang difabel itu sendiri, yang mana menuntut mereka memilih untuk bekerja 

dengan wirausaha mandiri. 

Begitupun hubungan penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dengan salah 

satu masyarakat sekitar, bahwasannya hubungan diantara keduanya cenderung menjaga 

jarak dan penyandang difabel tersebut enggan merepotkan orang lain disekitarnya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yatno sebagai masyarakat sekitar: 

  “ya gini lho mbak, kita itu memang selama itu saya ndak pernah untuk anu 

sama cuma disuruh-suruh, saya ya jaga jarak biar gak anu...” 

  “kadang ya kita istilah e onok opo lah terus kita bantu mungkin cerito-cerito 

woo aku ngene dewe iso, yo wes timbangane anu..” 

  (Bapak Yatno, wawancara tanggal 30 Oktober 2019) 

 

  [kadang ya kita istilahnya ada apa lah terus kita bantu, mungkin akhirnya jadi 

cerita-cerita lah aku kalau begini saja ya sendiri bisa, ya sudah kan mbak 

daripada bikin masalah.] 

 

Dari pernyataan Bapak Yatno diatas bahwasannya bertetangga dengan 

penyandang difabel cenderung harus berhati-hati dalam bertutur kata maupun bersikap, 

karena menurut beliau penyandang difabel sangatlah sensitif apabila diberi maupun 

ditanya soal butuh bantuan apa. Di sini penyandang difabel ingin menunjukkan bahwa 

mereka ingin dianggap mandiri. Selain itu menurut beliau penyandang difabel cenderung 

tertutup terhadap tetangganya, padahal lokasi dari rumah Bapak Yatno di belakang 

rumah salah satu penyandang difabel. Seperti terlihat dari ungkapan berikut ini: 
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“tertutup, seakan-akan aku lho mampu padahal kalau dilihat kan nggeh 

nyuwun sewu banyak kurangnya, tapi dia ndak mau merasa aku wong kurang 

ndak mau menurut saya gitu.” 

“susah e memang e gitu dadi kudu sabar, kalau kita mandang emang istilah e 

perlu dibantu, tapi kadang-kadang dia kok aku lho ora dibantu iso, lha repot 

mangkanya saya sering jaga jarak, ya sering kumpul tapi gak terlalu anu 

memang e kulo ngoten, mboten purun kulo mendalam, malah wes selama ini 

wes monggo lah susah mu piye...sering saya tanya-tanya sama pak Bambang 

yang ketuanya yang dulu.” (Bapak Yatno, wawancara tanggal 30 Oktober 2019) 

 

[tertutup, seakan-akan saya itu mampu padahal kalau dilihat kan mohon maaf 

banyak kurangnya, tapi dia tidak mau merasa kalau dia orang kurang mampu 

menurut saya begitu.] 

[susahnya memang begitu jadi harus sabar, kalau kita mandang emang 

istilahnya perlu dibantu, tapi kadang-kadang dia berbicara aku tanpa dibantu ya 

bisa, kan repot makanya saya sering jaga jarak, ya sering kumpul tapi tidak 

terlalu dekat memang saya begitu orangnya, tidak ingin terlalu dekat, malah 

selama ini sudah susahmu bagaimana.. sering saya tanya-tanya sama pak 

Bambang ketuanya yang dulu.] 

 

Dari ungkapan Bapak Yatno diatas menunjukkan bahwa beliau sering jaga jarak 

terhadap penyandang difabel, dikarenakan tidak ingin berselisih paham atau salah paham 

diantara keduanya. Hal ini terbukti bahwa beliau tidak ingin penyandang difabel 

tersinggung terhadap sikap dan perkataannya. 

Adapun dengan mereka menggunakan modal sosial sehingga permasalahan 

kolektif yang mereka hadapi dapat diatasi bersama yang didalamnya ada suatu 

pencapaian tujuan yang ingin mereka capai, karena mereka tidak dapat mencapai tujuan 

tersebut sendirian. Maka dengan adanya paguyuban adalah salah satu cara yang kaum 

difabel pilih agar terus dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di dalam paguyuban 

selain mendapatkan bantuan, mereka juga dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat, 

serta dapat menyambung ikatan silaturahmi di antara sesama disabilitas daksa. Sehingga 

mereka semangat untuk meniti kehidupan di masa yang akan datang. Selain adanya 

program bantuan bagi penyandang difabel, mereka dapat menemukan jaringan yang bisa 

membantu mereka, serta relasi yang lebih luas lagi, sehingga mereka dapat mengenal 

orang baru dan saling bekerjasama. 
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Penyandang difabel paguyuban Gema Nurani memanfaatkan modal sosial 

dengan cara saling bekerjasama untuk mempererat perkumpulan seperti halnya kegiatan 

arisan, serta saling percaya antar anggota agar terus harmonis dan dapat mencapai apa 

yang mereka inginkan. Karena apabila suatu organisasi atau paguyuban tanpa adanya 

kepercayaan maka apa yang mereka capai tidak akan berhasil. Adapun indikator yang 

perlu ada di dalam paguyuban adalah norma atau aturan. Bahwasannya norma atau 

aturan adalah tiang penyangga yang dilandasi rasa kepercayaan antar masing-masing 

anggota paguyuban Gema Nurani. Di mana dengan adanya norma berfungsi untuk 

mengatur individu, supaya dipatuhi dan tidak memanfaatkan atas nama paguyuban untuk 

hal yang buruk. Jaringan, kepercayaan, dan norma adalah indikator modal sosial yang 

telah diuraikan oleh Putnam dalam penelitian ini. 

Selain itu Putnam juga membagi modal sosial menjadi 2 bentuk, yakni bonding 

social capital yaitu modal sosial yang mengikat (eksklusif) dan bridging social capital 

yaitu modal sosial yang menjembatani (inklusif). Bahwa modal sosial yang mengikat 

cenderung kepada inward looking, sedangkan modal sosial yang menjembatani lebih 

bersifat outward looking. Maksudnya, menjelaskan mengenai orientasi pandangan pada 

kelompok internal maupun luar kelompok. Menurut Putnam, modal sosial yang bersifat 

mengikat cenderung eksklusif sedangkan yang menjembatani cenderung inklusif. 

Bridging social capital lebih bersifat terbuka bagi perubahan dinamika di sekitarnya, 

sedangkan eksklusif lebih cenderung membatasi siapa saja yang dapat bergabung dalam 

suatu komunitas atau organisasi. Selain itu menurut Putnam, modal sosial yang mengikat 

mampu memperkuat eksklusifitas dan mengutamakan homogenitas, sedangkan yang 

menjembatani aktor-aktornya mampu melintasi batas sosial yang berbeda (heterogen). 

Namun demikian, Putnam tidak mengklasifikasikan keduanya antara baik atau tidak 

baik, tetapi keduanya memiliki manfaat dan efek masing-masing. Modal sosial yang 
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mengikat, baik untuk mendasari timbal balik (resiprokal) yang spesifik dan mobilisasi 

solidaritas. Lain halnya dengan modal sosial yang menjembatani lebih baik untuk 

hubungan aset ke eksternal (jaringan) dan difusi informasi (dalam Syahrir, 17). 

Dalam konteks penelitian ini penyandang difabel di Kota Kediri memanfaatkan 

modal sosial untuk membangun dan menjalankan suatu paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani tersebut. Di mana pengurus dan anggota bekerja sama dalam menjalin 

hubungan yang baik dengan pihak yang dapat membantu mereka. Seperti halnya yang 

dikatakan Putnam bahwasannya modal sosial memiliki tiga pilar yakni kepercayaan, 

norma, dan jaringan. Bahwasannya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani telah 

menciptakan kepercayaan antar anggota maupun pengurus sehingga paguyuban tersebut 

tetap berjalan hingga sekarang. Di mana di dalamnya ada norma yang disepakati 

bersama, kemudian adanya jaringan yang dibangun yang mana semakin memperkuat 

solidaritas diantara mereka. Selain itu dengan memanfaatkan modal sosial hubungan 

mereka dengan pihak lain juga semakin kuat karena didasari rasa percaya, sehingga 

dengan jaringan tersebut dapat membantu dan bekerjasama dengan mereka dan 

tercapailah tujuan kolektif dari paguyuban tersebut. 

Selain bentuk modal sosial diatas, adapun modal sosial yang bersifat mengikat 

(bonding social capital) dan modal sosial yang menjembatani (bridging social capital). 

Bonding social capital lebih untuk melihat hubungan internal dari penyandang difabel 

Gema Nurani. Bridging social capital untuk menjembatani hubungan antara penyandang 

difabel paguyuban Gema Nurani dengan pihak lain yang bekerjasama dan dapat 

membantu mereka dalam menjalankan paguyuban tersebut. Adapun berikut ini peneliti 

uraikan ketiga indikator dari modal sosial yakni kepercayaan, norma, dan jaringan 

dimana ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Dengan memiliki ketiga indikator 

tersebut yang mana semakin memperkuat solidaritas di dalam paguyuban, serta dapat 
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berperan penting dalam menjalankan kerjasama antara pengurus dengan anggota dari 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani itu sendiri. 

5.1.1  Modal Sosial yang Mengikat (Bonding Social Capital) 

Putnam mengatakan bahwa modal sosial terbagi menjadi dua bentuk, 

yaitu modal sosial yang mengikat (bonding social capital) dan modal sosial yang 

menjembatani (bridging social capital). Modal sosial yang mengikat yaitu ikatan 

antara pengurus dengan anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. 

Anggota dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani yang aktif mengikuti 

kegiatan rutin ialah berjumlah 33 anggota. Di mana keseluruhan anggotanya 

berkumpul pada awalnya atas dasar memiliki kesamaan yakni dikarenakan mereka 

berbeda. Dengan adanya keberbedaan tersebut tidak membuat mereka berkecil hati 

yang mana pada akhirnya mereka bersepakat untuk membuat suatu paguyuban 

yang hingga kini didasari kepercayaan dan juga menerapkan dan mematuhi norma 

yang ada di dalam paguyuban. 

Kepercayaan yang terjadi didalam internal paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani selama ini untuk menciptakan suasana harmonis dan 

kekeluargaan diantara penyandang difabel itu sendiri. Dengan rasa percaya 

sehingga tujuan para difabel dapat terwujud. Rasa kepercayaan yang terjadi di 

paguyuban Gema Nurani inilah yang telah menerapkan adanya bonding social 

capital yang mana kepercayaan yang didasarkan oleh modal sosial mengikat 

(bonding social capital). Modal sosial tersebut mereka bentuk melalui kerjasama di 

internal paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, yaitu antara pengurus 

dengan anggota. Bahwasannya kepercayaan sebagai dasar pengikat di dalam 

paguyuban Gema Nurani.  
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Hal ini yang menjadikan tujuan dari paguyuban tersebut terlaksana 

bahwa kepercayaan hadir diantara kedua belah pihak apabila keduanya memiliki 

nilai yang sama. Kepercayaan yang sudah terjalin juga bisa melemah apabila salah 

satu diantara anggota maupun pengurus paguyuban tidak bisa menjaganya. 

Misalnya seperti aturan yang ada di dalam paguyuban dilanggar sehingga 

menerima sanksi berupa teguran. Hal ini yang menjadikan kondisi diantara 

keduanya tidak kondusif dan menurunnya kepercayaan diantara keduanya. Seperti 

yang sudah dijelaskan oleh Putnam kepercayaan dapat melemah jika salah satu 

pihak melakukan tindakan seperti ketidak jujuran (Putnam, 2000). Tindakan seperti 

itulah yang dapat menurunkan rasa kepercayaan juga dapat merusak solidaritas 

yang sudah dibangun. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan Bapak Mukari 

selaku ketua dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya di sanksi sama teman-teman nanti diperingatkan.” 

“lha ditegur jangan diulangi lagi, maksudku gini lho kalau ada apa-apa 

ayolah dirembuk bareng enek opo engkok dadine coro wong kenek siji 

aku iso ngewangi ngono lho nggak sakpenak e coro awak dewe engkok 

ditegur iki ngene ngene ngene lha nyeleweng iki ketuane piye aku 

meneng ae kan kenek dadi.” (Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 

2019) 

  

[lha ditegur jangan diulangi lagi, maksudku gini lho kalau ada apa-apa 

ayolah didiskusikan bareng ada apa nanti jadinya seumpama ada satu 

orang kena aku bisa membantu begitu lho, tidak sesuka hati misal kita 

nanti ditegur ini begitu begini lha nyeleweng ini ketuane bagaimana aku 

diam saja kan jadi kena masalah.] 

 

Adapun jaringan yang terdapat didalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani ini berjumlah 110 orang namun tidak semuanya aktif mengikuti 

kegiatan didalam paguyuban. Hal ini dikarenakan intensitas dari anggota yang 

tidak hadir dan mobilitas yang dihadapi para difabel itu sendiri. Namun di sini 

peneliti fokus pada ke 33 anggota yang aktif mengikuti kegiatan di dalam atau 
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internal paguyuban Gema Nurani. Berikut pernyataan dari Bapak Mukari selaku 

ketua dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya ada cuma e nggak hadir yo cuma nanti ada seperti sembako, zakat 

fitrah ya dikasih nggak usah bocah iki metu nggak e cuma nanti kan 

saya utamakan yang kumpul-kumpul dulu.” 

 “ada ada ada, jan e banyak mbak cuma orang e nek kumpul-kumpul 

nggak mau.” 

“iya didata tok nek dikeki lha sing penting kumpul-kumpul sek, sing 

mbendino kan organisasi koyok arisan terus ning hotel yang saya 

utamakan itu dulu.” (Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

[ya ada cuma tidak hadir ya cuma nanti ada seperti sembako, zakat fitrah 

ya dikasih tidak perlu anak ini keluar tidaknya cuma nanti kan saya 

utamakan yang kumpul-kumpul dulu.] 

[ada ada ada, sebenarnya banyak mbak cuma orangnya kalau kumpul-

kumpul tidak mau.] 

[iya hanya didata kalau yang dikasih itu penting yang kumpul-kumpul 

dulu, yang rutin kan organisasi kayak arisan terus undangan yang di 

hotel yang saya utamakan itu dulu.] 

 

Dari pernyataan Bapak Mukari diatas bahwasannya di dalam paguyuban 

terdapat banyak anggota yaitu 110 orang namun beliau mengutamakan anggota 

yang aktif mengikuti perkumpulan yaitu 33 orang. Misalnya beliau mengutamakan 

anggota yang aktif seperti kegiatan arisan rutin di dalam paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani. Hal ini merupakan jaringan di dalam atau internal 

paguyuban diantara pengurus dengan anggota. Di sini apabila ada anggota baru 

yang masuk paguyuban yakni pengurus hanya mendatanya saja. Hal ini disebabkan 

sebagian para penyandang difabel enggan keluar rumah atau enggan mengikuti 

perkumpulan seperti halnya kegiatan rutin setiap satu bulan sekali yakni arisan. 

Paguyuban penyandang difabel Gema Nurani sudah dibentuk sejak tahun 

1999 di mana mempunyai 33 anggota yang aktif mengikuti berbagai kegiatan yang 

didalamnya terdiri dari suami istri yang memiliki keterbatasan atau biasa disebut 

disabilitas daksa. Adapun profesi yang digeluti penyandang difabel tersebut yaitu 

sebagai penjahit, bengkel (tambal ban), elektro, dan membuka toko. Jaringan yang 
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dibangun didalam paguyuban ini dapat membangun kerjasama supaya aspirasi para 

penyandang difabel dapat di dengar oleh pihak Pemerintah terkait. Menurut 

Putnam (dalam Field,2016:33) jaringan yang mengikat (bonding) berarti ikatan 

antar orang dalam situasi yang sama. Ikatan kerjasama yang dibangun antar 

anggota dengan pengurus untuk berbagai hal mengenai kegiatan didalam 

paguyuban serta cara penyandang difabel mempertahankan hidupnya merupakan 

bentuk ikatan bonding karena mereka memiliki sebuah kesamaan yakni selain 

penyandang difabel mereka memiliki tujuan yang sama. 

Selanjutnya yaitu norma, bahwasannya di dalam paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani terdapat norma yang mengikat antara pengurus dengan 

anggota yang mana merupakan bentuk ikatan bonding. Berikut pernyataan dari Ibu 

Apri sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani bahwa didalam 

paguyuban ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi yaitu bahwasannya anggota 

paguyuban Gema Nurani hanya boleh mengikuti satu paguyuban saja atau memilih 

satu paguyuban, anggota tidak diperkenankan untuk mengikuti paguyuban yang 

lain. Hal ini dikarenakan berdampak pada bantuan yang mereka dapat. Berikut 

pernyataan Ibu Apri sebagai anggota penyandang difabel paguyuban Gema Nurani: 

“ya itu kalau Gema Nurani dipantau mbak ditanya, kamu ikut mana 

kalau ikut HWDI ya wes ikut HWDI, karena nanti yang mengeluarkan 

bantuan kan dari Dinas Sosial nanti takutnya bantuan itu anu bingung 

kan dadi anggotanya harus minta salah satu engkok bingunge tempok 

lho iki kok ning Gema Nurani oleh HWDI oleh gitu lho mbak.” (Ibu 

Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

[ya itu kalau Gema Nurani dipantau mbak ditanya, kamu ikut mana 

kalau ikut HWDI ya udah ikut HWDI, karena nanti yang mengeluarkan 

bantuan kan dari Dinas Sosial nanti takutnya bantuan itu jadi bingung 

kan jadi anggotanya harus minta salah satu nanti bingungnya 

berbenturan lah kok ini di Gema Nurani dapat bantuan di HWDI juga 

dapat begitu mbak.] 
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Menurut pernyataan dari Ibu Apri dapat dijelaskan bahwa paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani telah menerapkan norma untuk bekerjasama 

dengan anggota yang lainnya. Norma tersebut diterapkan oleh semua anggota 

maupun pengurus supaya menciptakan suasana yang harmonis serta untuk menjaga 

kepercayaan diantara anggota paguyuban. Dengan adanya norma tersebut dapat 

memperkuat paguyuban, serta hubungan atau jaringan yang dibangun pun semakin 

solid sehingga berdampak pada tujuan yang ingin mereka capai. Adapun norma 

yang ditetapkan tersebut tidak tertulis, tetapi hal ini perlu diperhatikan oleh semua 

anggota paguyuban. 

5.1.2  Modal Sosial yang Menjembatani (Bridging Social Capital) 

Putnam mengatakan bahwa ada modal sosial yang menjembatani 

(bridging social capital). Modal sosial yang menjembatani merupakan ikatan 

antara paguyuban Gema Nurani dengan ikatan yang lebih luas lagi untuk 

memperkuat paguyuban mereka. Dari modal sosial yang menjembatani 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani menjalin hubungan dengan pihak di 

luar paguyuban yaitu dengan pihak Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Kediri. 

Adapun kerjasama diantara paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani dengan pihak diluar paguyuban atau pihak-pihak lain yang ikut membantu 

paguyuban Gema Nurani ini. Pihak inilah yang di dalam modal sosial disebut 

bridging social capital. Kepercayaan yang berdasarkan modal menjembatani 

(bridging social capital) dibentuk melalui kerjasama paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani dengan pihak luar yang membantu mereka. Pihak tersebut 

adalah dari Dinas Sosial dan dari Bapak Walikota. Dari pihak Dinas sosial 

membantu berupa bantuan sosial untuk organisasi berupa dana serta fasilitasi 
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anggaran. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan dari Ibu Endang selaku Kasi 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Dinas Sosial Kota Kediri: 

“yaa.. fasilitasi anggaran, bantuan sosial untuk organisasi bansos 

berupa dana mbak.” 

“sejak awal berdiri Dinsos memberikan pendampingan berupa 

pelatihan yang kemudian dari LBK (Loka Bina Karya) tempat di mana 

para penyandang disabilitas berkarya yaitu berupa keterampilan 

menjahit, elektro, batik, obras sehingga para difabel khususnya 

disabilitas daksa dapat mandiri mbak.” (Ibu Endang, wawancara tanggal 

06 Mei 2019) 

 

Adanya fasilitasi anggaran atau bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas 

Sosial merupakan wujud kepercayaan yang diberikan untuk paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut 

sehingga para difabel dapat berdaya dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Adapun selain itu Dinas Sosial memberikan pendampingan berupa pelatihan. Pada 

saat itu untuk mempermudah mendata dari disabilitas daksa di Kota Kediri yakni 

melalui desa atau RT yang mencatat kemudian Dinas Sosial mengetahui siapa saja 

para difabel dan yang mau diajak untuk diberikan pelatihan. Dengan adanya Dinas 

Sosial sehingga para difabel dapat berkumpul dan bertemu satu sama lain. Berikut 

pernyataan dari Bapak Mukari selaku ketua paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani: 

“yo dari dinas sosial, yo melalui anu lho mbak melalui RT lho.” 

“pak RT terus kadang Pak RT ne nggak diomongi aku sing gowo Pak 

Haryono kok Haryono becak kok, waktu olahraga mbak.”(Bapak 

Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

[ya dari Dinas Sosial, ya melalui itu mbak melalui RT.] 

[pak RT lalu kadang Pak RTnya tidak diberitahu, kalau saya ya yang 

bawa Pak Haryono itu Haryono tukang becak, waktu saya olahraga 

mbak.] 

 

Dari pernyataan Bapak Mukari diatas bahwasannya pada awalnya beliau 

dapat bergabung untuk bersama-sama mendirikan paguyuban Gema Nurani yaitu 

melalui pelatihan LBK (Loka Bina Karya) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial. 
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Di mana pada saat itu Dinas Sosial memperoleh data para penyandang difabel 

melalui RT di Kota Kediri. 

Dapat dilihat bahwa baik dari paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani maupun dari Dinas Sosial sama-sama mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan yang mereka dapat yakni, dari paguyuban sendiri mendapatkan 

sejumlah bantuan sosial entah berupa dana maupun alat penunjang untuk bekerja 

sedangkan dari Dinas Sosial dapat mengetahui jumlah para difabel di Kota Kediri. 

Disamping itu Dinas Sosial ialah selaku pembina dari penyandang difabel tersebut 

yang mana dapat memantau dan memperhatikan sehingga dengan begitu para 

difabel dapat mandiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Putnam salah satu yang 

tidak kalah penting yaitu kepercayaan tumbuh karena adanya timbal balik yang 

diperoleh (Putnam, 2000). Dengan adanya hubungan timbal balik yang baik maka 

rasa kepercayaan antar dua belah pihak semakin kuat. Hal tersebut yang akan 

membuat kerjasama antar satu sama lain berjalan dengan baik. Selain itu adapun 

relasi yang lain. Berikut pernyataan dari Bapak Mukari selaku ketua paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani: 

“yo kantor-kantor lain toh akbid terus kodim, BRI, banyak kalau itu 

banyak wes, lha iki proposale zakat fitrah sudah saya bawa.” 

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial maupun bantuan dari relasi 

yang lain sehingga para difabel dapat lebih sejahtera. Bantuan-bantuan tersebut 

disalurkan melalui pengurus dan ke anggota paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kepercayaan yang dibangun melalui bridging social capital yang diterapkan di 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani memiliki kerjasama yang baik antar 
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satu sama lain dan memiliki rasa kepercayaan yang kuat di mana dapat berjalan 

sesuai mestinya hingga sekarang. 

Selanjutnya didalam penelitian ini paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani bahwasannya jaringan tidak muncul dengan tiba-tiba, yakni jaringan ini 

telah ada sebelumnya di mana jaringan tersebut ada dikarenakan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pihak dari Dinas Sosial. Jadi para penyandang difabel 

dikumpulkan dan dipertemukan satu sama lain melalui pelatihan tersebut. Setelah 

pelatihan tersebut selesai para difabel tetap berkumpul karena sudah merasa seperti 

keluarga sendiri. Dari situlah para penyandang difabel berupaya mendirikan suatu 

paguyuban secara mandiri melalui ijin Dinas. Adanya jaringan yang dibuat didalam 

paguyuban ini membuat paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dengan 

mudah untuk bekerjasama dan membangun paguyuban ini. Hal ini dapat didukung 

dengan pernyataan dari Bapak Mukari selaku ketua paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani: 

“yo yo latihan iku latihan kerja seperti elektro, jahit, las, bengkel, LBK 

iku lho.” 

“ya tapi cuma belum ada namane Gema Nurani belum ada ya cuma nek 

ngarani reuni, reuni penyandang difabel gitu.” 

 (Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Bahwasannya pada awalnya terbentuknya jaringan yang ada di 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tersebut yaitu adanya perintah dari 

pihak Dinas Sosial yang mengadakan sebuah pelatihan. Pihak Dinas pun 

bekerjasama dengan ketua RT untuk mendata keluarga mana yang memiliki anak 

atau sanak saudara penyandang difabel. Dari pelatihan tersebut atau disebut LBK 

(Loka Bina Karya) tempat para difabel berkarya di mana ada pelatihan berupa 

elektro, jahit, las atau bengkel sehingga para difabel dapat mandiri. Namun seiring 

berjalannya waktu para difabel mengalami kendala yang lain, kendala tersebut 
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berupa alat atau penunjang perekonomian para difabel. Disaat mereka telah 

terampil misal salah satunya yaitu menjahit, namun tidak memiliki alatnya 

sehingga para difabel tidak berdaya. Hal ini yang kemudian membangkitkan 

semangat para difabel untuk mendirikan sebuah paguyuban di mana tujuannya 

untuk menyejahterakan para penyandang difabel itu sendiri. 

Dengan adanya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani ini 

sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka kepada pihak Dinas Sosial. 

Hal ini dapat menunjang perekonomian penyandang difabel itu sendiri melalui 

bantuan yang mereka peroleh. Bantuan berupa alat kerja yang telah disalurkan 

tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani. Berikut pernyataan dari Bapak Sutiono selaku bendahara 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“pernah, tahun ini ya pernah, dulu-dulu kan ada acara gitu pernah.” 

“he’em dapat ya mesin jahit itu” 

 (Bapak Sutiono, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

Bahwa dari ungkapan Bapak Sutiono diatas yaitu beliau pernah 

mendapatkan bantuan berupa mesin jahit yang diperolehnya dari Dinas Sosial 

melalui paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. Sehingga selain paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani ini sebagai wadah para disabilitas daksa yakni 

mereka memiliki visi dan misi. Di mana visi untuk mengakomodasikan segala 

keperluan para penyandang difabel untuk kemajuan dalam kehidupannya, dan lebih 

jauh lagi organisasi ini tentu akan memperjuangkan keperluan itu yang diwujudkan 

sebagai misi dalam setiap langkah kerjanya. Hal ini yang menjadikan paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani selain tempat reuni atau berkumpulnya 

penyandang difabel namun memiliki tujuan yang lain. Tujuan tersebut berupa 

hubungan antara paguyuban dengan pihak Dinas Sosial di mana hubungan anggota 
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dengan Dinas yaitu terkait pengajuan prosedur bantuan ke pihak Dinas Sosial 

selain itu adapun bantuan dana dari Bapak Walikota Kediri. Berikut pernyataan 

dari Bapak Mukari selaku ketua dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya perhatiannya kadang ada yang cuma saran, terus ada yang bansos 

itu, kan banyak toh mbak.” 

“dana-dana ini kan dari pak wali.”  

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Selain pernyataan dari ketua pengurus paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani, adapun ungkapan dari masyarakat sekitar terkait bantuan dari DPR. 

Berikut pernyataan dari Bapak Yatno sebagai masyarakat sekitar: 

“gak pernah, tapi ada ada, kadang-kadang kalau gak salah bantuan 

dari DPR atau apa gitu, soalnya gini lho mbak saya itu kan kadang-

kadang dicut kadang-kadang ora, soale kita jaga jarak, kadang-kadang 

orang e tersinggung kita ngomong orang e wegah.. mangkane saya terus 

menghindarlah bukan menghindar tidak mau kenal, ndak ingin punya 

musuh orang gitu.” (Bapak Yatno, wawancara tanggal 30 Oktober 2019) 

 

Kemudian dengan mereka juga membentuk jaringan diluar paguyuban, 

hal ini mereka lakukan agar jaringan di dalam paguyuban semakin kuat dan 

jaringan yang mereka bentuk semakin luas. Sehingga jaringan yang mereka jalin 

semakin luas akan berpengaruh terhadap hubungan kerjasama di dalam paguyuban 

itu sendiri. Hubungan yang baikpun karena adanya rasa kepercayaan yang 

memperkuat didalamnya. Jaringan yang mereka bentuk dengan Dinas Sosial pun 

berpengaruh terhadap para penyandang difabel. Hal ini dapat didukung dengan 

pernyataan dari Bapak Mukari selaku ketua dari paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani: 

“yo baik iki mbak nggak ada masalah iki ya ada masalah tapi nggak 

begitu banyak mbak wes wajar lah koyok keluhan surat-surat iku wes 

wajar.” 

“yo memperhatikan Pak Wali iku memperhatikan.”  

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 
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Pernyataan dari salah satu pengurus paguyuban penyandang difabel 

diatas bahwasannya Dinas Sosial maupun Walikota Kediri memperhatikan 

keberadaan penyandang difabel, serta hubungan atau jaringan antar keduanya 

berjalan dengan baik sesuai dengan harapan paguyuban tersebut. Selain dari 

pernyataan Bapak Mukari, hal ini dapat didukung dengan pernyataan dari Bapak 

Sugeng sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya memperhatikan tapi ya sesuai dengan kemampuan ketrampilan apa 

yang kita inginkan, selain itu kan ya dana kalau ada dana mungkin ya 

dibantu.” (Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Dengan membentuk jaringan dengan pihak luar dapat membantu mereka 

untuk membangun paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tersebut. Hal ini 

sangat dibutuhkan dalam membentuk suatu jaringan akan tetapi berlandaskan rasa 

kepercayaan menjadi indikator yang sangat penting untuk menjaga jaringan 

tersebut bertahan lama. Sehingga dengan membangun rasa percaya antar keduanya 

semakin memperkuat jaringan tersebut. Apabila jaringan tersebut tidak dilandasi 

dengan kepercayaan maka jaringan tersebut akan melemah. 

Jaringan yang dibentuk dengan pihak luar, yaitu dengan pihak Dinas 

Sosial bahwa harapan mereka memperluas jaringan tersebut sehingga paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani lebih mudah dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan.  Hal ini dalam modal sosial Putnam yaitu termasuk modal sosial yang 

menjembatani (Bridging Social Capital). Modal sosial bridging bersifat hubungan 

yang lebih longgar yang melibatkan perbedaan kelompok ras, yang menampilkan 

keberagaman demografi, yang dapat memberikan informasi baru dan sumber daya 

yang dapat membantu individu untuk memajukan masyarakat (Aldrich and Mayer, 

2014: 5). 
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Selanjutnya norma yang terjalin diluar paguyuban yaitu antara 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dengan pihak Dinas Sosial. Berikut 

pernyataan Ibu Endang selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas 

Dinas Sosial Kota Kediri: 

“ada yaitu apabila ada bantuan harus dipertanggung jawabkan 

misalnya disalahgunakan akan dipertanggung jawabkan secara 

hukum.” 

“setelah bantuan diberikan ada sanksi hukumnya bila ada 

pemeriksaan.” 

(Ibu Endang, wawancara tanggal 06 Mei 2019) 

 

Hal ini bahwa norma yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu oleh 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dengan pihak Dinas Sosial akan 

dipertanggung jawabkan apabila bantuan tersebut tidak dipergunakan dengan 

semestinya. Di mana bantuan tersebut ada sanksi apabila anggota paguyuban 

melanggar aturan tersebut. Selanjutnya norma-norma sosial diatas sangat berperan 

penting dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang ada didalam paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani. Dengan adanya norma sehingga dapat 

mengontrol perilaku dan tindakan aktor-aktor didalamnya yang mana tujuan 

adanya norma sendiri yaitu agar mampu mengantisipasi penyimpangan-

penyimpangan yang dapat memicu permasalahan atau hal-hal yang merugikan 

anggota lainnya. 

Selain itu paguyuban penyandang difabel Gema Nurani juga membentuk 

kerjasama dengan pihak Dinas Sosial. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan 

yang mana hubungan tersebut bersifat timbal balik. Di sini paguyuban dapat 

memperoleh bantuan dari Dinas Sosial, sedangkan pihak Dinas Sosial selaku 

pembina dapat dengan mudah mengawasi sehingga mengetahui jumlah dari 

disabilitas daksa tersebut dan mengetahui kegiatan didalam paguyuban. Di mana 

peran Dinas Sosial memberikan pendampingan terhadap disabilitas daksa di Kota 
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Kediri. Sementara itu hubungan diantara keduanya berjalan dengan baik dan 

harmonis, karena kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Berikut 

ungkapan Bapak Sugeng sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani menanggapi peran dan hubungan dengan pihak Dinas Sosial selama ini: 

“yo cuma kalau ada anu kegiatan apa yang dinas butuhkan seperti ada 

pelatihan, bantuan-bantuan apa gitu ya hubungannya.” 

“hanya taunya pokoknya ada kegiatan berupa bantuan itu aja 

hubungannya dengan bantuan.”  

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019)  

 

5.1.3 Hubungan Antar Anggota dengan Pengurus Penyandang Difabel Paguyuban 

Gema Nurani (Kepercayaan/trust) 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya modal sosial 

erat kaitannya dengan suatu pencapaian tujuan. Putnam (1996) menjelaskan bahwa 

modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial yang mendorong partisipasi 

bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama 

(Field, 2011). Pencapaian tujuan tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ada 

kepercayaan diantara anggota dan dengan pengurus di dalam paguyuban Gema 

Nurani. Adanya kepercayaan juga dapat menjaga nama baik paguyuban, serta 

dapat mempererat hubungan kerjasama didalam internal paguyuban. Rasa saling 

percaya itulah yang menjadikan suatu organisasi semakin solid sehingga hubungan 

diantaranya menjadi harmonis. 

Pengurus maupun anggota dari paguyuban Gema Nurani sendiri sadar 

bahwa untuk menjalin suatu kerjasama untuk mencapai tujuan kolektif harus 

didasari dengan kepercayaan. Hal ini dapat di ungkapkan bahwa tujuan memiliki 

arti penting dari proses-proses yang akan terjadi. Proses-proses tersebut yang pada 

akhirnya akan membentuk modal sosial dari penyandang difabel paguyuban Gema 

Nurani ini yang mana melalui tiga pilar yakni kepercayaan, norma, dan jaringan. 
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Dengan adanya suatu pencapaian mengingat modal sosial adalah sumber investasi 

untuk mendapatkan sumberdaya baru yang mana sesuai dengan kajian yang 

peneliti teliti saat ini. 

Hal ini juga terjadi di dalam paguyuban Gema Nurani di mana hubungan 

diantara anggota terjalin dengan baik, apabila ada yang kesulitan sesama anggota 

saling membantu. Misalnya sesama anggota saling tolong-menolong dalam hal 

pekerjaan, dan saling berempati untuk membantu sesama penyandang difabel itu 

sendiri. Di mana didalamnya didasari rasa percaya karena bahwasannya mereka 

tidak dapat melakukannya sendiri. Para difabel sadar bahwa mereka juga 

membutuhkan bantuan orang lain sehingga dengan saling membantu sesuatu yang 

berat akan menjadi mudah. Hal ini dapat di dukung dengan pernyataan dari Bapak 

Sugeng sebagai anggota dari paguyuban Gema Nurani: 

“ya kita kan saling tolong menolong toh kita saling tolong menolong 

saling bantu membantu, ada yang membutuhkan yo dibantu gitu lho 

kalau kita minta tolong ya saling membantulah gitu aja”. 

“ya kalau minta bantuan ya kadang-kadang kalau kita mengerjakan 

ndak bisa ya minta bantuan itu ya seperti ngangkat barang atau untuk 

tenaganya giat gitu”. 

“ya kemarin ada teman kendaraanya ada yang bocor terus tak bantu 

gitu selama kita masih bisa membantu ya dibantu.” 

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Dari pernyataan diatas bahwasannya kepercayaan tumbuh karena adanya 

timbal balik yang diperoleh. Putnam menjelaskan bahwa kepercayaan akan tumbuh 

jika diantara kedua belah pihak memiliki nilai yang sama, hal ini bisa dilihat 

melalui tali persahabatan (Putnam, 2000). Selanjutnya menurut Syahrir (101) 

dalam suatu hubungan sosial, kepercayaan merupakan hal penting yang harus 

dibangun dan dipelihara. Kepercayaan tidak semata-mata hadir dalam suatu 

hubungan sosial, namun diperlukan berbagai interaksi positif dan tindakan 

kooperatif yang terus-menerus terjadi di antara individu. Kepercayaan merupakan 
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akumulasi dari berbagai bentuk interaksi sosial dalam suatu hubungan sosial 

khususnya pada suatu komunitas atau kelompok tertentu. Hadirnya kepercayaan 

akan memudahkan pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam 

paguyuban Gema Nurani saling memupuk rasa percaya antar masing-masing 

anggota supaya memudahkan di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal 

pencapaian tujuan bersama. 

Adapun kepercayaan diantara pengurus dengan anggota bahwasannya 

pengurus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang mana di dalamnya 

mencerminkan rasa percaya dan tanggung jawab sebagai pengurus paguyuban 

Gema Nurani. Dengan tanggung jawab tersebut sehingga kepercayaan diantara 

pengurus dan anggota berjalan dengan baik. Berikut didukung dari penyataan 

Bapak Mukari selaku ketua dari paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“wah iku nggak bisa lho mbak lek kehidupan sehari-hari kan contohe 

tanggung jawabane sendiri-sendiri tapi kalau seandaine minta bantuan 

ke pak wali apa ke dinas sosial melalui organisasi saya maju, lek sehari-

hari saya nggak bisa mergo wes coro rumah tangga nggak bisa”. 

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

  

[wah kalau itu ya tidak bisa mbak kalau tentang kehidupan sehari-hari 

kan contohnya tanggung jawab masing-masing tapi kalau seandainya 

minta bantuan ke pak Wali apa ke Dinas Sosial melalui organisasi saya 

maju, kalau sehari-hari saya tidak bisa soalnya itu sudah masuk rumah 

tangga ya tidak bisa.] 

 

Kepercayaan akan timbul apabila ada timbal balik antara pengurus 

dengan anggota. Timbal balik tersebut tercermin dari kerjasama diantaranya 

terutama dalam hal pemenuhan ekonomi berupa bantuan dari Pemerintah atau 

Dinas Sosial. Pernyataan dari Bapak Mukari diatas membuktikan bahwasannya 

kerjasama diantara anggota dengan pengurus berjalan dengan baik, di mana di 

dalamnya terdapat komunikasi yang baik pula. Putnam menjelaskan bahwa 

kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun hubungan sosial. Hal 
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mendasar yang harus diketahui adalah kepercayaan-kepercayaan kepada siapa 

mereka berhubungan. Dengan adanya kepercayaan hubungan yang terjalin dapat 

bertahan lama dan tidak akan merugikan satu sama lain. Kepercayaan dan 

kerjasama bergantung pada informasi yang dapat dipercaya tentang perilaku masa 

lalu dan kepentingan sekarang, semakin besar komunikasi (secara langsung atau 

tidak langsung) antara peserta, maka semakin besar rasa saling percaya dan mereka 

akan merasa lebih mudah bekerjasama (1993: 174). 

Komunitas, organisasi atau paguyuban yang dinaungi oleh para 

penyandang difabel tidak akan berjalan baik apabila di dalamnya tidak ada 

kepercayaan. Kepercayaan timbul dengan seiringnya waktu yang pada awalnya 

dibentuk karena rasa saling peduli dan membantu sesama para difabel itu sendiri. 

Tanpa kepercayaan, kerjasama diantara keduanya juga tidak akan berjalan baik, 

sehingga sesama anggota dengan pengurus selalu menanaman rasa percaya agar 

tercapainya tujuan bersama. Dengan bekerjasama, saling tolong-menolong diantara 

sesama anggota dengan pengurus sehingga para penyandang difabel memiliki 

kekuatan untuk menyuarakan hak-haknya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap 

individu yang bergabung dalam suatu kelompok harus mempunyai rasa percaya, 

begitu juga sebaliknya suatu kelompok atau paguyuban harus mempunyai rasa 

percaya. Kepercayaan merupakan indikator dari modal sosial itu sendiri, dengan 

adanya kepercayaan maka akan tercipta kerjasama yang baik. Bahwasannya 

kepercayaan merupakan kunci agar kerjasama tetap terus terjaga, ketika sesama 

anggota sudah saling percaya maka akan tercipta kerjasama yang baik. Hal ini 

dikarenakan dengan menjalin suatu hubungan dengan seorang individu atau 

kelompok yang di dalamnya tertanam kepercayaan, maka akan membuat mereka 

lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. 
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Selanjutnya ada cara-cara yang dilakukan oleh para penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani untuk mengatasi kepercayaan diantara anggota dengan 

pengurus. Cara yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan interaksi dengan 

sesama, melalui media sosial seperti berkomunikasi lewat group whatsaap. Dengan 

begitu kepercayaan diantara anggota dengan pengurus terjalin dengan kuat, yang 

mana dengan adanya group whatsaap mereka dapat berkoordinasi setiap saat. 

Tidak hanya itu kegiatan rutin seperti arisan yang diadakan setiap satu bulan sekali 

pada minggu kedua juga dapat sebagai tempat sharing di dalam paguyuban Gema 

Nurani. Dengan adanya kegiatan rutin tersebut sehingga dapat mencurahkan 

keluhan-keluhan yang dirasakan oleh anggota maupun permasalahan yang mereka 

hadapi. Selain itu dengan adanya pertemuan rutin sekalian rapat di paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani ini merupakan wadah berdiskusi apabila ada 

kegiatan lain yang akan diselenggarakan di kemudian hari yang mana melibatkan 

para penyandang difabel di Kota Kediri. Misalnya kegiatan melipat untuk 

pemilihan umum, lalu baksos pengajuan bantuan setahun sekali berupa kaki palsu 

dan kursi roda. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan dari Bapak Sugeng 

sebagai anggota penyandang difabel paguyuban Gema Nurani: 

“ya bagus ya bisa mengumpulkan teman-teman bisa silahturahmi bisa 

saling tukar pendapat.” 

“ya bisa menambah teman dan nambah pengalaman.” 

“ya seperti keluarga sudah.”  

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

  

Ungkapan Bapak Sugeng diatas menunjukkan bahwa dengan adanya 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dapat menumbuhkan rasa 

kekeluargaan diantara satu sama lain, serta dapat menambah teman atau relasi 

sesama penyandang difabel. Hal ini juga dapat di dukung dengan adanya 

paguyuban di mana dapat sebagai tempat sharing yaitu tempat bertukar pendapat 



90 
 

 
 

antar sesama anggota. Dengan adanya paguyuban pun sehingga dapat 

mengumpulkan teman-teman difabel untuk dapat bersilaturahmi yaitu salah 

satunya berupa kegiatan arisan anjangsana. Kegiatan tersebut bermanfaat 

dikarenakan dengan adanya arisan anjangsana sehingga dapat mengetahui masing-

masing rumah dari anggota, serta dapat menambah pengalaman antara sesama 

anggota. Selain itu hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Apri sebagai anggota 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“keluh kesahnya kalau di Gema Nurani itu ya ada baiknya, ada baiknya 

kita kan bisa setiap bulan bisa bertemu terus kalau ada apa-apa kita 

bisa musyawarah bersama intinya kalau masalah usaha itu usahanya ya 

tetap lahan sendiri tidak berkelompok ndak belum ada itu belum ada.” 

(Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

Dengan adanya kegiatan rutin arisan diatas sehingga membuat kerjasama 

diantara anggota dengan pengurus paguyuban berjalan dengan baik hingga 

sekarang. Tujuan diadakan kegiatan rutin tersebut menjadi tempat untuk 

berkumpulnya para penyandang difabel paguyuban Gema Nurani yang mana untuk 

mempererat silaturahmi diantara keduanya. Hal ini yang membuat semakin 

terjalinnya rasa kepercayaan diantara anggota maupun pengurus, karena dengan 

kegiatan arisan rutin tersebut membuat kepercayaan yang ada didalam internal 

paguyuban Gema Nurani semakin kuat. Kepercayaan itu dijelaskan bahwa suatu 

bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya 

yang didasari oleh perasaan yakin akan melakukan sesuatu seperti yang 

diharapkan, dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling 

mendukung, yang tidak akan bertindak merugikan diri sendiri maupun 

kelompoknya (Putnam, 1993). Hal ini terbukti dengan adanya kepercayaan yang 

terjalin diantara 33 anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, yang 

aktif mengikuti kegiatan arisan rutin setiap minggu kedua. Di mana 33 anggota 
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tersebut selalu hadir di setiap kegiatan arisan anjangsana, yang di koordinasikan 

oleh ketua paguyuban Gema Nurani melalui group whatsaap yang telah mereka 

buat. 

Begitu pula dengan rasa percaya yang dimiliki anggota dengan pengurus 

paguyuban tersebut sehingga dapat menciptakan kerjasama yang lancar, suasana 

yang harmonis, serta kondusif yang mana dapat menjadi indikasi terciptanya modal 

sosial yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan Putnam (1995), bahwa 

kepercayaan merupakan produk dari modal yang baik yang ditandai oleh adanya 

komunitas dan kelompok-kelompok sosial yang kokoh yang menciptakan 

kehidupan sosial yang harmonis. Pengurus maupun anggota paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani mempunyai hubungan kerjasama yang terjalin 

dengan baik. Kerjasama tersebut misalkan saja yaitu koordinasi diantara pengurus 

dengan anggota apabila akan mengadakan suatu kegiatan misal Halal Bihalal 

setelah hari raya Idul Fitri. 

Adapun norma atau aturan di dalam paguyuban yang mana menjadi 

perekat hubungan diantara anggota dengan pengurus tidak dianggap beban. Hal 

tersebut dikarenakan aturan tersebut tidak tertulis atau tidak bersifat mengikat. Hal 

ini bahwasannya norma yang ada di paguyuban ini sebatas menjaga hubungan 

kerjasama yang baik dan saling membantu satu sama lain diantara para difabel. 

Salah satu aturannya berupa tidak keluar dari kumpulan atau paguyuban yang mana 

anggota maupun pengurus tidak menambah ikut organisasi yang lain. Aturan 

tersebut dibuat agar sama-sama mendapat keuntungan dan tidak merugi. 

Paguyuban tidak akan hadir apabila tidak ada anggota dan pengurus, sehingga 

keduanya melengkapi. Berikut pernyataan dari Bapak Sugeng sebagai anggota dari 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 
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“peraturan ya ada tapi ya nggak terikat.” 

“yo pokoknya nggak keluar dari kumpulan maksudnya tidak menambah 

ikut kumpulan yang lain.” 

 (Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Paguyuban penyandang difabel Gema Nurani adalah paguyuban yang 

dibentuk atas dasar pencapaian tujuan bersama, karena apabila difabel secara 

individu bersusah-payah menyuarakan hak mereka maka hak mereka tidak akan di 

dengar. Hak tersebut yakni penunjang ekonomi dari difabel itu sendiri. Hal ini 

yang kemudian apabila dengan bersama-sama membentuk paguyuban sehingga 

memiliki kekuataan untuk menyuarakan aspirasi dan hak para difabel itu sendiri. 

Pada akhirnya aspirasi mereka dapat di dengar oleh pihak Pemerintah terkait dan 

pihak Dinas Sosial. Baik anggota ataupun pengurus paguyuban mempunyai 

kepentingan yang sama yaitu untuk mempermudah akses mereka ke Dinas Sosial 

atau Pemerintah terkait. Sehingga dengan bantuan berupa alat misalnya peneliti 

mengambil contoh dari salah satu informan yang berprofesi menambal ban yang 

mana membutuhkan kompresor atau alat untuk menunjang menambal ban sepeda. 

Dengan begitu mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari yang mana mengandalkan dari pekerjaannya tersebut. Dibuktikan 

pernyataan dari informan yang bernama Bapak Sugeng sebagai anggota paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani: 

“yo iya toh memang pekerjaannya sebagai tambal ban yo memang 

mengandalkan.” 

“ya bergantung dari hasil tambal ban.” 

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Dapat dilihat bahwa kepercayaan muncul akibat interaksi atau 

komunikasi yang baik diantara pengurus dengan anggota yang mana tercermin dari 

adanya berbagai kegiatan yang diadakan di dalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani. Kemudian dengan saling mempercayakan kepada pengurus terutama 
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ketua terkait bantuan yang mereka ajukan ke Dinas Sosial. Kedua hal diatas apabila 

tidak didasari rasa saling membutuhkan dan untuk mencapai sebuah kepentingan 

bersama maka tidak akan langgeng hingga sekarang. Seperti pernyataan dari Bapak 

Mukari selaku ketua dalam memperjuangkan hak para penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani: 

“yo merjuange teman-teman toh mbak.” 

“merjuange teman-teman toh sopo sing ngurusi koyok seumpamane enek 

bantuan kan nggak eroh koyok ngeneki kan eroh engkok awak dewe 

hubungan dengan dinas sosial, umpamane dibarne kan ngesake bocah 

sing jagakne.”  

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

[memperjuangkan teman-teman lah, siapa yang mengurus misal 

seumpamanya ada bantuan kan tidak tau misal kalau begini kan 

mengetahui nanti kita punya hubungan dengan Dinas Sosial, kalau 

seumpama paguyuban ini di buyarkan kan kasihan teman-teman yang 

mengandalkan bantuan tersebut.] 

 

Kepercayaan yang dibangun melalui bonding social capital dan bridging 

social capital yang diterapkan di paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, 

keduanya memiliki kerjasama yang baik antar satu sama lain dan memiliki rasa 

kepercayaan yang kuat di mana dapat berjalan sesuai mestinya hingga sekarang. 

Terbentuknya paguyuban penyandang difabel Gema Nurani di mana 

para disabilitas daksa memperjuangkan haknya melalui paguyuban ini memberikan 

sebuah dampak bagi pengurus dan anggotanya. Adanya paguyuban ini membuat 

anggota serta pengurus terbantu oleh hubungan kerjasama dengan pihak Dinas 

Sosial. Salah satunya Bapak Sutiono selaku Bendahara paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani yang merasa terbantu telah mendapatkan bantuan berupa 

mesin jahit dan obras dari Dinas Sosial. Berikut pernyataan Bapak Sutiono selaku 

Bendahara: 

“ya ada yang menguntungkan kalau ada kegiatan itu tapi kemungkinan 

di bagi-bagi sama teman-teman lain.” 

(Bapak Sutiono, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 
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Bahwasannya dengan adanya bantuan tersebut memberikan dampak 

yang baik meskipun bantuan tersebut digilir sesuai dengan anggota yang belum 

mendapatkan bantuan. Selain itu memberikan dampak yang baik bagi pengurus 

maupun anggotanya membuat semangat dan solidaritas untuk menjaga paguyuban 

Gema Nurani semakin kuat lagi. Dengan adanya bantuan berupa alat penunjang 

perekonomian seperti Bapak Sutiono yang berprofesi menjahit, serta mengajukan 

bantuan ke Pihak Dinas Sosial berupa mesin jahit sehingga perekonomian Bapak 

Sutiono dapat terbantu. Melalui paguyuban ini sehingga mempermudah mereka 

untuk mendapatkan donatur atau bantuan sosial, sehingga dengan begitu 

mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi para 

disabilitas daksa paguyuban Gema Nurani ini menjadi bagian penting di mana para 

difabel dapat mengikuti kegiatan di dalamnya, dapat mempererat silaturahmi, 

menambah teman, serta dapat bertukar pengalaman. Menjadi bagian yang tidak 

pernah terlupakan bagi mereka di mana satu sama lain saling membutuhkan. 

Kepercayaan akan muncul apabila kita menjalin hubungan dengan orang 

yang kita kenal. Menjalin suatu hubungan akan sulit apabila tidak mengenalnya 

terlebih dahulu, dan ketika sudah mengenalnya kita baru bisa memutuskan untuk 

meneruskan hubungan apa tidak. Tanpa mengenalnya lebih dahulu dan langsung 

memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang nantinya akan membuat 

kepercayaan itu tidak ada. Dengan begitu hubungan timbal balik tidak akan pernah 

terwujud. Begitu pula dengan paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, para 

anggota dan pengurus saling mengenal satu sama lain disamping itu dengan 

keterbatasan yang sama, hal ini membuat mereka dapat bekerjasama dengan baik 

sampai saat ini. Dengan tujuan yang sama untuk memperjuangkan hak para difabel 

dan rasa persaudaraan yang erat sehingga menciptakan berbagai kegiatan di dalam 
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paguyuban agar semakin solid. Sebuah paguyuban ataupun komunitas pada 

dasarnya harus mempunyai rasa kekerabatan mau bagaimana pun keadaan di dalam 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani ini ditanggung bersama-sama. 

Kemudian adapun resiko saat memutuskan untuk mendirikan suatu 

paguyuban ataupun bergabung di dalamnya entah itu suatu organisasi, komunitas 

atau paguyuban tentu ada sebuah resiko yang harus di hadapi. Begitu pula dengan 

mereka para disabilitas daksa yang tergabung didalam paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani tentunya ada resiko yang dihadapi. Resiko tersebut seperti 

pengurus dan anggota bersama-sama membuat aturan di mana aturan atau norma 

tersebut dipatuhi di dalam paguyuban tersebut. Setiap anggota atau pengurus di 

dalam suatu organisasi atau paguyuban pasti memiliki resiko yang harus mereka 

hadapi. Namun resiko tersebut dapat dilalui atau tidak tergantung sikap dari 

mereka untuk menghadapi resiko tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh 

Putnam bahwa kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil 

resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin 

bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan 

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, yang tidak 

akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993). 

Selanjutnya rasa kepercayaan yang sudah dibangun, didalamnya juga 

harus ada sikap toleransi (Putnam, 2000). Sikap toleransi tersebut berupa 

bergilirnya mendapatkan bantuan serta pengajuan bantuan. Bantuan tersebut bukan 

berupa dana, meskipun bantuan sosial berupa dana untuk anggaran paguyuban ada 

sendiri. Namun di sini bantuan yang disebut adalah bantuan pribadi yang ditujukan 

untuk individu di mana para difabel mengikuti prosedur pengajukan bantuan 

kepada pihak Dinas Sosial. Selain itu memberikan peringatan atau menegur apabila 



96 
 

 
 

ada yang melakukan kesalahan seperti melanggar norma yang telah disepakati 

bersama. Dengan begitu membuat pengurus dan anggota paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani dapat lebih menjaga solidaritas mereka dan menjadi lebih 

baik lagi kedepannya. Rasa kepercayaan juga bisa menurun apabila salah satu 

diantara mereka melakukan sikap intoleran (Putnam, 2000). 

Sikap toleransi yang telah dibangun hingga sekarang membuat hubungan 

kerjasama diantara mereka menjadi lebih mudah dan berjalan lebih baik lagi. 

Menjaga sikap toleransi antara anggota maupun pengurus yaitu dilandasi dengan 

rasa kejujuran, keterbukaan dikedua belah pihak sehingga kerjasama yang baikpun 

muncul. Hal ini yang tercermin didalam paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani. Rasa kejujuran itu mereka tunjukkan dengan setiap ada kumpulan atau 

kegiatan arisan pengurus mengumumkan anggaran paguyuban sehingga tidak 

menimbulkan salah paham diantara anggota maupun pengurus. Adapun apabila ada 

suatu kondisi yang kurang kondusif ketua sebagai pemimpin menginginkan 

dirembuk bersama atau didiskusikan bersama. Dengan begitu tujuan mereka 

tercapai serta kerjasama tetap terjaga dengan adanya rasa kejujuran yang 

mempermudah untuk menjalankan suatu paguyuban. 

Kepercayaan yang dibangun diantara anggota dan pengurus paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani sangat erat karena di mana mereka berada pada 

satu wilayah yang sama di mana sebagian dari mereka rumahnya berdekatan. 

Adapun adanya kegiatan bulanan yaitu arisan anjangsana, sehingga interaksi satu 

sama lain tetap terjaga. Komunikasi yang baikpun yang mereka bangun dengan 

cara membuat group whatsapp untuk berkoordinasi satu sama lain, membuat 

kepercayaan serta interaksi yang terjalin semakin menambah kekuatan paguyuban 

itu sendiri. Kepercayaan ini juga terbentuk karena adanya keterbatasan yang sama 



97 
 

 
 

sehingga menumbuhkan rasa kepedulian diantara anggota maupun pengurus. 

Dengan menghimpun dan memperjuangkan nasib penyandang difabel atas dasar 

rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, dan kejujuran sehingga hak dalam upaya 

memperjuangkan anggota dapat tersampaikan ke pihak terkait. Relasi sosial yang 

dibentuk oleh paguyuban ini memunculkan adanya kepercayaan dan inti dari 

kepercayaan yaitu sebuah landasan untuk membangun hubungan yang lebih erat 

lagi. Apabila satu sama lain saling percaya sehingga tujuan dan harapan para 

penyandang difabel ini mudah tercapai. Begitu pula yang terjadi di paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani saat ini yang mana membangun kepercayaan 

dengan relasi di luar paguyuban agar tetap bisa terjaga. Hal ini yang dapat 

membantu Pemerintah dalam upaya melaksanakan program peningkatan 

kesejahteraan pada anggota atau para disabilitas daksa tersebut.  

5.1.4 Jaringan Sosial Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa modal sosial 

erat kaitannya dengan bagian kehidupan sosial yaitu kepercayaan, jaringan, serta 

norma dimana didalamnya ada suatu pencapaian tujuan. Putnam (1996) 

menjelaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, 

norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara 

lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Field, 2010). Berdasarkan 

ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan memiliki arti penting dalam 

mendukung proses tercapainya suatu harapan yang diinginkan. Harapan tersebut 

akan mudah tercapai apabila ada sebuah jaringan yang mana mendukung suatu 

pencapaian secara cepat dan efisien. Adanya sebuah jaringan akan lebih 

mempermudah mereka untuk bekerjasama. 
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Dengan adanya proses yang telah membentuk jaringan sosial di dalam 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani ini dapat diketahui bagaimana dan 

sejauh mana modal sosial tersebut digunakan. Jaringan merupakan infrastruktur 

yang dinamis dari modal sosial berwujud pada jaringan-jaringan kerjasama antar 

manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi 

memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jaringan-

jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya 

serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu (Putnam, 1995). Bahwasannya dalam 

penelitian ini, jaringan sosial merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan 

sebagai sumber daya untuk mendapatkan atau mencari sumber daya baru yang 

lainnya. Sumber daya inilah yang menentukan nantinya apakah berhasil dan 

apakah tercapai atau tidaknya. 

Ikatan diantara anggota maupun pengurus paguyuban ini sangat kuat 

karena mereka membentuk sebuah jaringan dilandasi oleh rasa kepercayaan yang 

tinggi. Tidak hanya itu antar anggota satu dengan yang lainnya juga mempunyai 

rasa kepercayaan dan toleransi yang tinggi. Ketika membentuk sebuah jaringan 

dibutuhkan rasa kepercayaan yang kuat, agar langgengnya suatu paguyuban. 

Demikian tanpa adanya rasa kepercayan jaringan tersebut tidak akan bisa 

terbentuk. Di paguyuban penyandang difabel Gema Nurani ini mempunyai rasa 

kepercayaan yang kuat di mana mereka tidak susah payah untuk membentuk suatu 

jaringan. Didasari oleh keterbatasan yang dimiliki para penyandang difabel dan 

memiliki tujuan demi mencukupi kehidupan yang layak membuat mereka sepakat 

untuk membentuk sebuah jaringan. Jaringan inilah yang nantinya dapat membantu 

mereka mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Putnam juga menjelaskan 

bahwa, seperti modal-modal lainnya, modal sosial bersifat produktif, 
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memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang tanpa kontribusinya tujuan 

tersebut tidak akan tercapai (Lawang, 2004). Dengan adanya peran aktif anggota 

dalam suatu kelompok atau paguyuban tertentu, akan memunculkan tindakan yang 

terkoordinasi. Seperti pada paguyuban penyandang difabel Gema Nurani yang 

dijadikan tidak hanya sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas atau tempat 

bersilaturahmi, tetapi juga menciptakan jaringan-jaringan dan sumber daya baru 

yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.  

Kerjasama yang telah terbentuk di dalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani ini sudah berjalan sejak lama hingga sekarang sehingga jaringan 

yang telah terbentuk pun semakin kuat. Hal ini didasari rasa percaya yang mana 

berdampak pada kerjasama yang mereka lakukan satu sama lain berjalan dengan 

baik. Jaringan yang dibentuk oleh paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

dimanfaatkan untuk lebih memperkuat paguyuban itu sendiri. Selain itu hubungan 

timbal balik yang didapatkan oleh setiap anggota dapat memperkuat hubungan-

hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. 

Jaringan akan kuat apabila memiliki kesamaan tujuan. Ketika memiliki 

kesamaan tujuan sehingga mereka bersemangat untuk ikut didalam jaringan 

tersebut. Hal ini dikarenakan mereka berkumpul dengan orang-orang yang 

mempunyai tujuan yang sama. Kesamaan tujuan inilah yang semakin memperkuat 

sebuah jaringan di dalamnya. Adapun setiap membentuk sebuah jaringan 

dipastikan memiliki kesamaan tujuan atau tidak, karena akan sulit membangun 

jaringan dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang berbeda. Tanpa adanya 

kesamaan tujuan, jaringan tersebut tidak akan bisa bertahan lama termasuk dengan 

organisasi atau komunitas hingga paguyuban itu sendiri. Begitu pula dengan 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani mereka bersama-sama membentuk 
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suatu paguyuban atas dasar kesamaan yang sama. Selain mereka memiliki 

kesamaan yaitu penyandang difabel, mereka memiliki tujuan yang lain yaitu 

menyejahterakan para disabilitas daksa di Kota Kediri. Hal ini mereka lakukan 

dengan memperkuat jaringan yang mereka bentuk tersebut, dan bersemangat untuk 

ikut serta di dalamnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan 

kesamaan tujuan inilah paguyuban penyandang difabel Gema Nurani tetap ada dan 

semakin solid hingga sekarang. Dengan adanya wadah khusus untuk disabilitas 

daksa tersebut sehingga sangat bermanfaat selain menambah ilmu juga menambah 

pertemanan atau jaringan itu sendiri. Berikut pernyataan dari Bapak Sugeng 

sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya bagus tanggapannya ya bagus ya berfungsi untuk kita ya ada 

manfaatnya tambah ilmu tambah pertemanan.”  

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

Adapun jaringan tersebut mereka bentuk melalui kesadaran para 

penyandang difabel itu sendiri. Berawal dari silaturahmi yang mereka bangun antar 

para anggota, disamping itu rasa peduli diantaranya apabila ada sesama 

penyandang difabel yang sakit mereka jenguk. Berikut pernyataan Ibu Apri sebagai 

anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“awalnya kita kan pertama-tama kita bersilahturami sesama teman-

teman difabel terus nanti kalau ada kegiatan, ada temen yang sakit atau 

apa kita datang bersamaan terus kalau yang teman-temannya nggak 

bisa yang nggak punya kendaraan nanti naik mikrolet.” 

(Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019)  

  

Putnam juga menjelaskan bahwa, seperti modal-modal lainnya, modal 

sosial bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang tanpa 

kontribusinya tujuan tersebut tidak akan tercapai (Lawang, 2004). Dengan adanya 

peran aktif anggota dalam suatu kelompok atau organisasi bahkan paguyuban pun, 

akan memunculkan tindakan yang terkoordinasi di mana didalamnya ada suatu 
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pencapaian tujuan bersama. Seperti pada paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani yang dijadikan tidak hanya sebagai tempat bertukar informasi atau sharing 

sesama penyandang difabel, tetapi juga menciptakan jaringan-jaringan dan sumber 

daya baru yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Adanya jaringan dari pihak 

luar ini yang mana sebagai jembatan paguyuban untuk memperoleh apa yang 

mereka tidak bisa dapatkan dengan sendirian, sehingga pihak luar ini dapat 

membantu mereka mendapatkan bantuan yang mana menunjang perekonomian 

para penyandang difabel itu sendiri. Jaringan yang dibangun dengan pihak Dinas 

Sosial ini adalah termasuk pemanfaatan modal sosial dalam bentuk bridging 

(menjembatani). 

Membentuk jaringan di dalam paguyuban maupun diluar paguyuban 

memberikan dampak yang baik bagi paguyuban penyandang difabel Gema Nurani. 

Adapun jaringan diantara anggota satu dengan anggota yang lain menjadikan 

paguyuban tersebut semakin kuat dan solid. Begitu pula jaringan diluar paguyuban 

dapat bertujuan untuk semakin menguatkan paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani tersebut. Jaringan sangatlah dibutuhkan karena jaringan sosial menurut 

Lawang merupakan sebuah hubungan dengan orang atau kelompok lain yang 

memungkinkan mengatasi masalah bisa berjalan dengan efisien dan efektif 

(Lawang, 2005:71). Ketika jaringan yang dibangun berjalan dengan efektif dan 

efisien berdampak pada modal sosial yang ada didalam suatu komunitas, 

organisasi, maupun paguyuban juga semakin kuat dan baik. 

Saat membentuk suatu jaringan yang lebih luas ada keuntungan yang 

didapatkan oleh suatu kelompok, organisasi, maupun paguyuban. Keuntungan 

tersebut berupa anggota paguyuban dapat memperoleh kemudahan membentuk 

jaringan. Dalam segi informasi juga lebih luas, baik jaringan yang ada didalam 
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internal paguyuban maupun membentuk jaringan diluar paguyuban. Kebalikannya 

ketika suatu paguyuban tidak membentuk sebuah jaringan maka mereka akan 

kesulitan mengakses hal yang mereka inginkan atau yang mereka capai secara 

bersama. Menurut Putnam (dalam Field, 2016:33) modal sosial yang mengikat 

(bonding social capital) yang berarti ikatan antar orang dalam situasi yang sama, 

seperti keluarga dekat, teman akrab dan rukun tetangga. Sedangkan modal sosial 

yang menjembatani (bridging social capital) yang mencakup ikatan yang lebih 

longgar dari beberapa orang seperti teman jauh dan rekan bekerja.         

Dalam segi jaringan, paguyuban penyandang difabel Gema Nurani telah 

menerapkan kedua bentuk jaringan yang dimiliki oleh Putnam. Modal sosial yang 

mengikat (bonding social capital) mereka bentuk melalui sesama disabilitas daksa 

yang mana berada pada wilayah yang sama yaitu di Kota Kediri. Sedangkan modal 

sosial yang menjembatani (bridging social capital) dibentuk dengan pihak Dinas 

Sosial dan Walikota Kediri. Baik dari bonding social capital maupun bridging 

social capital yang diterapkan di paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, 

keduanya saling berkaitan serta sama-sama erat dan kuat. Keduanya pun juga 

sama-sama berpengaruh besar dan sangat membantu terhadap paguyuban  

penyandang difabel Gema Nurani di Kota Kediri tersebut. 

5.1.5 Norma Paguyuban Penyandang Difabel Gema Nurani 

Aspek yang paling penting dalam pembentukan modal sosial adalah 

norma. Karena dengan adanya norma atau aturan yang dibuat dan dipatuhi didalam 

organisasi atau paguyuban maka mempengaruhi jalannya suatu paguyuban 

tersebut. Norma adalah sebuah aturan di mana aturan tersebut berfungsi untuk 

mengatur individu di dalam kelompok, yang kemudian norma tersebut bersifat 

memaksa dan mengikat individu untuk mematuhinya. Menurut Putnam, norma 
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adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi oleh anggota masyarakat pada 

suatu entitas tertentu (Lawang, 2004:63). Norma menurut Putnam (1993:72) adalah 

sekelompok aturan yang diharapkan oleh anggota masyarakat pada suatu entitas 

sosial tertentu. Norma tersebut bersifat mengikat kelompok atau paguyuban di 

mana norma tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis yang didalamnya akan 

mengukuhkan kepercayaan pada masing-masing anggota. Hal ini dilakukan agar 

dapat menguntungkan kedua belah pihak, dikarenakan hubungan ini bersifat timbal 

balik. Oleh karena bersifat mencapai keuntungan bersama maka norma yang telah 

dibuat dan disepakati bersama ini bertujuan agar organisasi, komunitas atau 

kelompok maupun paguyuban mempunyai pedoman untuk mengatur segala yang 

ada di dalamnya tersebut. Di dalam paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

ketika membentuk sebuah jaringan maka ada sejumlah norma atau aturan yang 

diberlakukan bagi anggotanya. Norma tersebut ada di dalam jaringan internal 

paguyuban maupun dengan pihak luar. 

Adanya norma atau aturan berfungsi untuk mengatur hubungan atau 

jaringan tersebut. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi penyimpangan-

penyimpangan yang dapat memicu permasalahan atau hal-hal yang merugikan 

kelompok maupun anggotanya. Paguyuban penyandang difabel Gema Nurani 

dalam membentuk kerjasama dengan anggota maupun pihak lain memiliki aturan 

atau norma yang harus dipatuhi. Selama paguyuban ini resmi berdiri mereka 

mempunyai sejumlah norma yang diterapkan didalam paguyuban di mana aturan 

tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota. Hal ini didukung oleh pernyataan dari 

Bapak Mukari selaku ketua paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“Ya aturane pokoke kalau bisa dibina terus taat karo peraturane kabeh 

aturan kan ada toh mbak aturane.” 

(Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 
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Adanya kerjasama yang terjalin didalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Norma atau aturan 

yang telah disepakati bersama digunakan untuk mempererat jaringan serta 

mengikat jaringan diluar  paguyuban. Sehingga saat melakukan kerjasama dengan 

anggota paguyuban mereka menerapkan norma tersebut untuk mengikat yang mana 

harus dipatuhi oleh semua yang tergabung didalamnya. Hal ini dilakukan agar 

menjaga konsensus antar dua belah pihak. 

Berbagai aturan tidak tertulis tersebut yang telah disepakati bersama oleh 

kedua belah pihak sebagai aturan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. 

Adanya kesadaran untuk menjaga hubungan baik dan mencapai tujuan bersama 

menjadikan mereka memelihara dan memegang teguh berbagai aturan tersebut. 

Putnam juga menjelaskan, bahwasannya terkandung asas resiprocal (timbal balik) 

dan expectation (harapan) dalam suatu norma (Wulandari, 115). Contohnya pada 

hubungan resiprokal antara paguyuban penyandang difabel Gema Nurani dengan 

Dinas Sosial. 

Dalam konteks penelitian ini norma dapat diketahui dari aktifitas 

didalam paguyuban penyandang difabel Gema Nurani selama ini terjadi. Aktifitas-

aktifitas yang selama ini berlangsung dalam suatu hubungan sosial pasti di 

dalamnya mengandung berbagai nilai, aturan, kebiasaan, dan kesepahaman yang 

dianut serta disepakati bersama. Norma tersebut berupa kesepatakan bersama 

bahwa anggota tidak diperbolehkan mengikuti organisasi atau perkumpulan yang 

lain. Ungkapan tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Seniwati sebagai anggota 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ya ada mbak misale sudah jadi anggota Gema Nurani nggak boleh jadi 

anggota organisasi lain gitu mbak.” 

(Ibu Seniwati, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 
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Kemudian norma atau aturan yang ditetapkan oleh paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani diatas bahwasannya untuk menguatkan 

paguyuban itu sendiri yang didalamnya ada rasa percaya diantara masing-masing 

anggota. Dengan adanya norma yang telah disepakati bersama dan dipatuhi oleh 

aktor-aktor didalamnya sehingga mempermudah untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. Walaupun norma tersebut dibuat secara tidak tertulis namun sifat 

dari norma tersebut bersifat mengikat. Meskipun bersifat mengikat namun anggota 

paguyuban tidak merasa terbebani, dan tetap mematuhi peraturan yang ada. Hal ini 

dikarenakan menjaga hubungan sosial yang sudah mereka jalin untuk langgengnya 

suatu kerjasama antar kedua belah pihak. 

Dengan adanya suatu hubungan yang berlandaskan rasa percaya dan 

dipelihara melalui sebuah norma yang dapat melanggengkan kerjasama kedua 

belah pihak tersebut. Adapun anggota yang tergabung didalam paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani ketika tidak mematuhi atau ada yang melanggar 

aturan didalam paguyuban hanya ditegur atau diperingatkan. Berikut pernyataan 

dari Ibu Apri sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“ditegur cuma ditegur aja.” 

“ya kemungkinan dari Dinas Sosial mbak, kan yang memberi bantuan 

kan dari Dinas Sosial, terus nanti yang ikut dimarahi pengurusnya 

gitu.” 

(Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019)  

 

Sanksi dari paguyuban hanyalah sanksi sosial dari sesama anggota. 

Tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan secara langsung oleh anggota yang 

melanggar, kecuali hubungannya dengan bantuan dari Dinas Sosial bahwasannya 

apabila bantuan disalahgunakan akan diberikan sanksi yaitu dengan 

mempertanggung jawabkan secara hukum apabila ada pemeriksaan. Selain itu 

adapun norma terkait pengajuan bantuan ke Dinas Sosial bahwasannya bantuan 
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tersebut bergilir, apabila sudah pernah mengajukan maka gantian anggota yang lain 

yang dapat mengajukan bantuan tersebut. Berikut pernyataan dari Ibu Apri sebagai 

anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

“iyo las, ini teman-teman juga mengajukan yang pernah sudah 

mengajukan ya nggak.” 

“gantian, kalau dari Gema Nurani saya nggak pernah mengajukan 

belum pernah saya, saya memang saya nggak minta apa-apa dulu teman 

yang lain dulu yang memerlukan itu, karena saya kan bisa usaha sendiri 

saya sudah punya rombong meskipun saya juga bisa jahit, istilahe ada 

yang teman yang lebih membutuhkan bantuan itu dulu gitu, kalau saya 

bilangnya ke Pak Sutiono, Pak Mukari gitu.” 

(Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019)  

 

Putnam menjelaskan bahwa norma yang telah disepakati bersama maka 

harus dipatuhi (Putnam, 1993). Bahwasannya pernyataan tersebut telah dilakukan 

oleh paguyuban penyandang difabel Gema Nurani, norma atau aturan yang telah 

disepakati telah dipatuhi bersama meskipun ada sanksi sosial apabila melanggar 

peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi sosial sehingga anggota paguyuban 

menjaga hubungan baik dengan mematuhi peraturan, sehingga kepercayaan 

semakin kuat diantara mereka. Hal ini tepat digunakan karena dengan adanya 

sanksi sosial sehingga anggota dapat berpikir ulang apabila melanggar karena 

selain dikucilkan dapat menurunkan rasa kepercayaan diantara mereka yang 

kemudian berdampak pada jaringan atau hubungan diluar paguyuban. Dengan 

begitu untuk menjalin kerjasama lagi juga akan semakin sulit. Adanya hal ini 

membuat norma sendiri sebagai tiang untuk memperkokoh suatu hubungan yang 

mana kerjasama antar keduanya juga semakin lebih baik lagi. 

Modal sosial merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang, 

terutama modal sosial harus ada didalam paguyuban atau organisasi hingga 

komunitas suatu perkumpulan. Hal ini berguna karena dengan adanya modal sosial 

sehingga apa yang tidak dapat dilakukan sendirian dapat dicapai dengan bersama-



107 
 

 
 

sama. Di mana dengan memiliki modal sosial akan lebih mudah untuk 

menjalankan kehidupan mereka. Norma di sini menjadi salah satu hal yang 

penting, ketika mereka telah menjalankan norma dengan baik, mereka juga akan 

lebih mudah untuk bekerjasama dan membentuk jaringan. Norma yang telah 

dijalankan di paguyuban penyandang difabel Gema Nurani di mana untuk 

mempermudah urusan mereka dan membantu mereka untuk mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan. Norma akan lebih mudah diterapkan apabila satu sama lain 

saling percaya dan mengerti. 

5.2 Perekonomian Penyandang Difabel Paguyuban Gema Nurani 

Modal sosial merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan ini, mulai 

bagi individu, komunitas, organisasi, hingga suatu paguyuban sekalipun. Modal sosial 

sebagai kunci agar suatu perkumpulan bisa tetap bertahan, tanpa adanya modal sosial 

mereka akan kesulitan untuk bekerjasama dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. 

Hal ini dikarenakan ketika seseorang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih 

mereka juga harus memiliki modal sosial. Modal sosial ini yang didalamnya ada 

kepercayaan, jaringan, serta norma yang dapat memperkuat suatu paguyuban. Ketiga 

indikator inilah yang dapat mempermudah seseorang untuk menambah hasil 

perekonomian, karena mereka mempunyai relasi atau hubungan dengan pihak lain. 

Relasi ini yang kemudian membantu mereka bekerjasama untuk memajukan ekonomi, 

yang mana tidak hanya memerlukan materi namun adanya sumberdaya baru. Usaha 

untuk mendapatkan sumberdaya baru berpengaruh terhadap mereka yang diperlukan 

agar ekonomi mereka dapat berkembang. 

Paguyuban penyandang difabel Gema Nurani merupakan sebuah paguyuban 

yang anggotanya adalah warga Kota Kediri. Paguyuban ini merupakan paguyuban yang 

beranggotakan para disabilitas daksa yang mana memperjuangkan haknya untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Paguyuban ini mempunyai modal sosial untuk 

bersama-sama bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Adanya kerjasama tersebut 

sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasi ditengah himpitan ekonomi saat ini. 

Keberadaan paguyuban ini dilatarbelakangi akan adanya suatu pencapaian 

tujuan bersama, selain mereka berkumpul dikarenakan keberbedaan yang mereka miliki 

namun untuk memperjuangkan kehidupannya mereka membutuhkan modal sosial 

tersebut. Hal ini berkaitan bahwa modal sosial menjadi sangat penting karena dapat 

mendorong ekonomi mereka yang mana modal sosial tidak dapat dilepaskan untuk 

melihat perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Hal ini termasuk dalam 

kehidupan di dalam paguyuban Gema Nurani bahwasannya taraf hidup para 

penyandang difabel erat kaitannya dengan perekonomian mereka. 

Para penyandang difabel yang tergabung didalam paguyuban Gema Nurani ini 

pada dasarnya membentuk suatu paguyuban tidak hanya untuk silaturahmi antar sesama 

difabel, tujuan yang lain yaitu agar mereka berdaya dan perekonomian mereka dapat 

terbantu oleh adanya paguyuban ini. Ketika ada anggota yang merasa kesulitan dan 

membutuhkan bantuan, maka di sini pengurus terutama ketua memberikan solusi 

dengan mengajukan prosedur bantuan ke pihak Dinas Sosial. Bantuan di sini bukan 

sejumlah uang atau materi namun berupa alat penunjang untuk mereka bekerja, karena 

kebanyakan anggota adalah alumni dari LBK (Loka Bina Karya) maka kebanyakan dari 

difabel terampil didalam pelatihan tersebut. Kebanyakan yang berhasil dari pelatihan 

tersebut adalah menjahit dan elektro. Salah satunya adalah Ibu Wati sebagai anggota 

paguyuban penyandang difabel yang mendapatkan bantuan berupa mesin jahit, selain 

itu Bapak Mukari juga mendapatkan mesin elektro, Bapak Sutiono mendapatkan 

bantuan mesin jahit, dan Bapak Sugeng mendapatkan bantuan kompresor untuk 

menambal ban. 
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Bantuan-bantuan yang didapatkan didalam paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani sangat membantu untuk perekonomian mereka dengan begitu mereka 

dapat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para 

penyandang difabel mengandalkan pekerjaan tersebut dan merasa cukup dengan 

penghasilan yang mereka dapatkan. Berikut pernyataan Bapak Sugeng sebagai anggota 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

 “ya cukup nggak cukup ya pokoknya apa hasilnya itu setiap harinya.” 

 “ya untuk hidup sehari-hari ya cukuplah istilah e cuma kalau dikatakan lebih 

dari cukup tidak pokok e untuk makan itu lho mbak.” 

 “ya pendapatan dari tambal ban itu mungkin kan yo nggak selalu habis toh 

mesti kan kadang-kadang ada yang sisa ada yang lebih, yo dari bantuan luar 

donatur itu kan ada.” (Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

 Ungkapan diatas menunjukkan bahwasannya Bapak Sugeng yang berprofesi 

sebagai tambal ban merasa cukup dengan pendapatan yang diperolehnya setiap hari. 

Dengan profesi sebagai tambal ban Bapak Sugeng sangat terbantu dengan adanya 

bantuan kompresor sebagai penunjang untuk pekerjaannya tersebut. Adapun diperkuat 

dengan pernyataan Bapak Yatno sebagai masyarakat sekitar, bahwasannya Bapak 

Sugeng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan pekerjaannya yaitu 

tambal ban. Sepengetahuan Bapak Yatno yang bertempat tinggal di belakang rumah 

Bapak Sugeng yang mana tetangganya ini terlihat cukup untuk memenuhi 

perekonomiannya dengan profesi tersebut. Seperti ungkapan dari Bapak Yatno 

sebagai masyarakat sekitar dibawah ini: 

 “tapi kalau kelihatannya itu ya ini cukup itu mbak untuk ekonomi.” 

 “memang kalau pekerjaan pak Sugeng tergantung kehidupan dari tambal 

ban.” (Bapak Yatno, wawancara tanggal 30 Oktober 2019) 

 

Selanjutnya yaitu ungkapan dari Ibu Apri sebagai anggota paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani bahwasannya relasi yang terjalin dengan Dinas 

Sosial adalah berhubungan dengan bantuan-bantuan untuk membantu paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani, berikut pernyataannya: 
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 “ya.. bantuan itu nggak dari Gema Nurani dari Dinas cuma Gema Nurani itu 

penyalurannya kan lewat tanda tangannya ketua.” 

 “iya kan dari Gema Nurani, semuanya itu dari Dinas Sosial yang membantu 

jembatannya semua dari Dinas Sosial, yang usaha mandiri itu contoh kayak 

saya itu rombong buat usaha nanti bantuannya rombong, yang usahanya jahit 

itu nanti dibantu mesin jahit tapi kan Dinas Sosial sudah mengeluarkan 

bantuan banyak tentang kegiatan usahanya teman-teman itu yang seperti 

tambal ban, ngelas itu kan sudah dikeluarkan sama dari Dinas Sosial.” 

   (Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 Selanjutnya bahwasannya pengurus terutama ketua telah berperan aktif untuk 

membantu anggota yang memerlukan bantuan. Di sini ketua sebagai jembatan ke 

pihak Dinas Sosial. Berikut pernyataan dari kedua informan sebagai anggota 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

 “masalah kalau sama Dinas Sosial, kalau saya mengetahui kayak teman-

teman yang pengurus itu sering di Dinas Sosial terus ini barusan mau ada 

bansos, dari bendahara Pak Setyono itu keliling minta tanda tangan teman-

teman itu bantuannya dari Dinas Sosial...” 

 (Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

“selama ini yo dikatakan pengurus pengurus dikatakan ketua ketua yang 

pengurus yang ketuane njaluk.”  

(Bapak Sugeng, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

[selama ini ya dikatakan pengurus ya pengurus dikatakan ketua ya ketua, 

pengurus iya yang ketuanya yang meminta]  

 

 Ungkapan kedua informan diatas menunjukkan bahwa antar masing-masing 

anggota maupun pengurus saling bekerjasama dengan baik. Terdapat hubungan timbal 

balik yang dilakukan oleh anggota, pengurus, maupun Dinas Sosial. Hubungan baik 

tersebut menciptakan kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. 

Bahwasannya timbal balik yang dirasakan oleh pihak Dinas Sosial yaitu dapat 

memantau kegiatan para disabilitas daksa tersebut. Dengan mereka mengajukan 

sejumlah proposal bantuan sehingga apa yang dibutuhkan para difabel dapat terpenuhi 

untuk menunjang perekonomiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Apri 

sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 
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 “nggak... Dinas Sosial kan anu mbak memantau kegiatan teman-teman kita 

sebenarnya.” 

“apa kegiatannya itu dipantau, makanya dikasih yang jahit dikasih mesin jahit 

terus dipergunakan apa nggak itu ya dipantau gitu.” 

 (Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

 Hal tersebut juga ditunjukkan pada sikap komunikasi yang baik, di mana 

kedua belah pihak terbuka untuk meminta maupun memberikan bantuan. Meminta 

yang dimaksud di sini ialah berupa kegiatan yang pihak Dinas Sosial butuhkan seperti 

ada pelatihan, selain itu pihak Dinas Sosial juga memberikan bantuan terhadap 

paguyuban penyandang difabel Gema Nurani berupa alat penunjang perekonomian 

mereka. Sedangkan timbal balik yang paguyuban rasakan ialah bantuan yang mereka 

dapat dari pihak Dinas Sosial tersebut. Dengan komunikasi yang baik diantara 

keduanya sehingga menciptakan suasana yang harmonis serta kepercayaan yang 

tinggi antar kedua belah pihak. 

 Kemudian bantuan-bantuan yang diperoleh oleh anggota maupun pengurus 

dapat membantu perekonomian para penyandang difabel paguyuban Gema Nurani. 

Salah satunya adalah Bapak Mukari yang mengajukan bantuan berupa alat elektro 

yang mana beliau pergunakan untuk bekerja seperti memperbaiki TV, mesin cuci, dan 

yang berhubungan dengan elektronik. Sehingga dengan bantuan tersebut dapat 

meningkatkan perekonomian beliau. Berikut pernyataan dari Bapak Mukari selaku 

ketua paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

 “dandani tv, yo mesin cuci wes pokoke alat-alat listrik mbak.” 

 “yo nggak iso nyebutne satu-satu mbak banyak plaster, yo solder, timah 

nggak iso nyebutno satu-satu banyak nanti pokok e full set.” 

 “ya bagus enek kemajuane kan iso elektro toh mbak terus kenal bolo-bolo 

koyok pak Yit nek nggak ngono nggak kenal awak dewe ning omah ae ngono 

kenale lewat sopo ngono hehehe....” 

 (Bapak Mukari, wawancara tanggal 07 Juni 2019) 

 

 [benerin TV, ya mesin cuci pokoknya alat-alat listrik mbak.] 

 [ya tidak bisa menyebutkan satu-satu mbak pokoknya banyak ada plaster, ya 

solder, timah, tidak bisa menyebutkan satu-satu banyak nanti pokoknya full 

set.] 
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 [ya bagus ada kemajuannya kan jadi bisa elektro kan mbak terus jadi kenal 

teman-teman misal pak Yit kalau tidak begitu tidak kenal, lalu kita hanya di 

dalam rumah saja terus kenalnya lewat siapa kalau kayak begitu hehehe....] 

 

 Sebagaimana pernyataan diatas bahwasannya dengan bantuan seperangkat alat 

elektro yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial sehingga dapat memberikan dampak 

positif bagi Bapak Mukari. Dampak positif tersebut berupa keahlian serta alat 

penunjang untuk bekerja, yang mana dapat memajukan atau meningkatkan 

perekonomian beliau. Hal ini beliau peroleh setelah bergabung dengan paguyuban 

penyandang difabel Gema Nurani, sehingga dengan adanya paguyuban yang di 

dalamnya memanfaatkan modal sosial yang ada untuk bekerjasama dengan beberapa 

pihak dapat membantu perekonomian para penyandang difabel itu sendiri. 

 Adapun anggota yang lain di mana beliau mendapatkan bantuan berupa 

rombong untuk berjualan tahu bakso. Hal ini informan rasakan setelah mendapatkan 

bantuan sehingga perekonomian beliau meningkat. Berikut pernyataan dari Ibu Apri 

sebagai anggota paguyuban penyandang difabel Gema Nurani: 

 “alhamdulillah meningkat mbak, meningkatnya kan kita disitu kan berbulan-

bulan, setelah berbulan-bulan terus menunggu pelanggan wes semua itu kan 

harus telaten wes alhamdulillah selama disitu dua minggu baru saya 

mendapat pelanggan lumayan kan.” 

 “iya, awalnya dulu pertama pendapatan itu pertama itu sampai seratus ya 

mbak ya itu lumayan, semakin hari semakin menurun, menurunnya paling 

sedikit itu lho dua lima, lima belas gitu sampai tak telateni sampai sekarang 

itu lho mbak wes alhamdulillah paling sedikit itu berapa pendapatan saya itu 

lima puluh itu paling sedikit mbak.”  

(Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

 Dengan pendapatan yang meningkat yang mana ditunjang adanya bantuan 

rombong tersebut sehingga Ibu Apri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam 

keluarganya. Sebelum mendapat bantuan rombong dari Dinas Sosial beliau harus 

menitipkan barang dagangannya yaitu salah satunya ke warung-warung, sehingga 

dengan adanya bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaannya. 
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Berikut bukti ungkapan dari Ibu Apri sebagai anggota paguyuban penyandang difabel 

Gema Nurani: 

  “ya awalnya kan memang saya jualan tahu bakso saya titip-titipkan gitu lho 

mbak gak melalui rombong, saya nggak pakai rombong makanya saya 

merintis itu sangat berat mbak beratnya sampai gini mbak, saya keliling di 

rumah sakit Muhammadiyah, di puskesmas yang saya jual itu nggak tahu 

bakso saja opo makanan ringan titipan-titipan teman-teman difabel dari KDM 

itu rujak terus selai itu saya bawa di rumah sakit Muhammadiyah, sebenarnya 

saya sudah dapat langganan lho mbak dari rumah sakit-rumah sakit dari 

puskesmas terus dari warung-warung itu, berhubung kondisinya faktor usia 

itu saya hentikan, pelanggan saya yang saya titipkan itu sudah ada sembilan 

orang tapi cuma e kandalanya pagi, pagi berangkat jam 4 itu...” 

 (Ibu Apri, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

 Selanjutnya yakni pernyataan dari Bapak Sutiono bahwasannya beliau juga 

mendapatkan sejumlah bantuan berupa mesin jahit dan obras sebagai alat penunjang 

untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan bantuan tersebut 

sehingga sangat membantu perekonomian beliau. Bantuan berupa mesin jahit dan 

obras dapat menggantikan pekerjaan beliau yang sebelumnya adalah jahit kasur, 

namun dengan adanya mesin jahit serta mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial 

melalui LBK sehingga sekarang beliau dapat berprofesi sebagai penjahit baju. Hal ini 

beliau peroleh setelah bergabung di dalam paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani, dengan adanya modal sosial sehingga dapat mencapai tujuan yang mereka 

inginkan. Berikut ungkapan Bapak Sutiono selaku bendahara paguyuban penyandang 

difabel Gema Nurani:  

 “yo membantu itu lho membantu untuk bekerja itu.” 

 “he’em meningkatkan perekonomian.”  

(Bapak Sutiono, wawancara tanggal 12 Mei 2019) 

 

 Adapun ungkapan dari salah satu masyarakat sekitar, bahwasannya 

penyandang difabel di Kota Kediri menurutnya banyak yang mandiri terlihat karena 

dulunya sering ada pelatihan. Beliau mengetahui hal itu dikarenakan sebelah rumah 
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beliau dulunya adalah kantor dari Dinas Sosial namun sekarang telah dipindahkan. 

Seperti ungkapan Bapak Yatno sebagai masyarakat sekitar berikut ini: 

 “kalau difabel di Kota Kediri itu yo cukup lumayan dikatakan mampu yo 

gimana, gak mampu yo gimana, sakjane yo cukup lumayan, banyak yang 

mampu difabel Kota Kediri.” 

“banyak yang mandiri kalau Kota Kediri lho, soale yo gimana yo, kalau dulu 

memang sering pelatihan mbak difabel itu.” 

“kadang-kadang di daerah kan gak ada pelatihan adanya diluar.” 

(Bapak Yatno, wawancara tanggal 30 Oktober 2019) 

 

 Meningkatnya taraf hidup para penyandang difabel di Kota Kediri yaitu 

dengan adanya sebuah wadah salah satunya paguyuban penyandang difabel Gema 

Nurani ini, yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian mereka. Mereka 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hal ini mereka 

terapkan sesuai dengan teori modal sosial dari Putnam. Dengan memanfaatkan modal 

sosial tersebut sehingga mereka dapat bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu salah 

satunya dengan pihak Dinas Sosial. Kerjasama yang telah terjalin cukup lama tersebut 

memudahkan mereka dalam beberapa kegiatan di dalam paguyuban, yang mana 

dengan adanya paguyuban yakni sebagai jembatan untuk mengajukan beberapa 

bantuan yang mereka butuhkan demi menunjang pekerjaan mereka. Hal ini yang 

menyejahterakan para disabilitas daksa itu sendiri.  
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BAB VI 

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan 

   Penyandang difabel paguyuban Gema Nurani sudah resmi dibentuk pada 

tahun 1999 hingga sekarang. Paguyuban  ini telah menjadi tempat berkumpul atau wadah 

bagi disabilitas daksa di Kota Kediri. Paguyuban Gema Nurani ini dibentuk atas dasar 

tujuan kolektif, yaitu sebagai tempat berkumpul dan saling bersilaturahmi sesama 

penyandang difabel itu sendiri. Selain itu paguyuban Gema Nurani ini bertujuan untuk 

menampung aspirasi dan memperjuangkan hak dari kaum difabel untuk kelangsungan 

hidup mereka. Total keseluruhan anggota dari paguyuban ini kurang lebih 110 orang, dan 

anggota yang aktif mengikuti kegiatan berjumlah 33 orang. Adapun anggota yang ikut 

serta dalam kegiatan arisan rutin berjumlah 33 orang. Penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani ini berada dibawah pengawasan Walikota Kediri, dan dibina oleh Dinas 

Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. 

   Penyandang difabel paguyuban Gema Nurani menggunakan modal sosial yang 

mereka miliki yaitu kepercayaan, jaringan dan norma. Di mana ketiga indikator tersebut 

bermanfaat dan berperan penting bagi keberlangsungan hidup penyandang difabel itu 

sendiri. Dengan adanya modal sosial sehingga penyandang difabel paguyuban Gema 

Nurani ini dapat tetap bertahan dan dapat mencapai tujuan kolektif mereka. 

   Dengan dibangunnya rasa persaudaraan yang kuat diantara para difabel, 

sehingga mereka yang tergabung didalam paguyuban ini membentuk kerjasama dengan 

dilandasi rasa kepercayaan yang sangat kuat pula. Mengingat tujuan yang ingin mereka 

capai ialah menyejahterakan dari kaum difabel itu sendiri. Hal inilah yang mendorong 

penyandang difabel paguyuban Gema Nurani dapat memperjuangkan hidupnya hingga 

sekarang, di mana di dalamnya menekankan rasa kepercayaan diantara para anggotanya. 
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Untuk jaringan di dalam paguyuban Gema Nurani ini mempunyai yaitu 33 

orang anggota yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, ini 

merupakan bonding social capital (modal sosial yang mengikat) yang ada di dalam 

paguyuban. Selain itu mereka juga membentuk jaringan dengan pihak luar yang 

membantu mereka untuk bekerjasama, yaitu pihak Dinas Sosial, ini merupakan bridging 

social capital (modal sosial yang menjembatani). Jaringan inilah yang dimanfaatkan 

paguyuban Gema Nurani guna keberlangungan hidup mereka. Dengan dilandasi rasa 

kepercayaan diantara kedua belah pihak sehingga jaringan yang terjalin semakin kuat 

yaitu di  dalam paguyuban atau internal paguyuban, maupun dengan pihak luar 

paguyuban Gema Nurani itu sendiri. 

   Sedangkan untuk norma di dalam paguyuban, mereka menegaskan bahwa 

aturan yang ada hanyalah apabila anggota dari paguyuban Gema Nurani mengikuti 

paguyuban yang lain atau mengikuti perkumpulan yang lain. Di sini terlihat 

bahwasannya apabila ada anggota yang mengikuti suatu paguyuban diluar Gema Nurani 

maka mereka mendapat sanksi yang tegas. Namun pada kenyataannya sampai sekarang 

tidak ada anggota yang melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya norma atau aturan 

tersebut yaitu untuk menghindari suatu tindakan yang tidak adil atau tindakan seenaknya 

sendiri dari penyandang difabel paguyuban Gema Nurani tersebut. Adapun norma atau 

aturan yang tersirat di dalam paguyuban, di mana apabila ada anggota yang melanggar 

aturan maka sanksinya yaitu ditegur terlebih dahulu. Sanksi tersebut menggunakan 

sanksi sosial. 

   Modal sosial yang telah dimanfaatkan oleh penyandang difabel paguyuban 

Gema Nurani membuat mereka dapat berdaya hingga sekarang. Mereka dapat terus 

bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui bantuan yang mereka dapat. 

Dengan saling bekerjasama dan saling menyemangati satu sama lain, sehingga mereka 
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dapat menyuarakan hak dari teman-teman difabel itu sendiri. Selain itu dengan adanya 

paguyuban mereka dapat memperluas jaringan yang ada, sehingga tidak hanya kerjasama 

dengan pihak Dinas Sosial saja namun dengan instansi yang lain. Dengan semangat yang 

mereka punya sehingga mereka tidak pernah mengeluh untuk kekurangan, karena adanya 

perkumpulan tersebut mereka saling terbuka dan saling berkeluh kesah tentang 

kehidupan mereka. Untuk penghasilan sendiri mereka merasa cukup dan selalu 

bersyukur dengan pendapatan yang mereka dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Dengan profesi mereka yang bermacam-macam tidak menjadi beban untuk mereka 

terus bersemangat meniti kehidupan di masa yang akan datang. 

 

6.2 Saran  

A. Saran bagi Dinas Sosial / pemerintah setempat 

1. Mengembangkan penyandang difabel paguyuban Gema Nurani, karena dengan 

adanya paguyuban ini sehingga mengurangi angka pengangguran di Kota Kediri. 

Apabila penyandang difabel tidak diperhatikan maka dapat berdampak pada 

profesi yang mereka geluti. 

2. Memberikan pelatihan atau pemberdayaan bagi disabilitas daksa agar mereka 

lebih terampil, serta mengusai pekerjaan dibidang yang lain untuk bekerja. 

Sehingga pendapatan mereka juga dapat bertambah. 

3. Memberikan lapangan pekerjaan khusus disabilitas daksa, sehingga mereka tidak 

hanya mengandalkan keterampilan yang mereka punya. 
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B. Saran bagi penyandang difabel paguyuban Gema Nurani 

1. Memperluas lagi jaringan dengan pihak luar untuk diajak bekerjasama supaya lebih 

mempermudah kaum difabel untuk menyuarakan aspirasi mereka, sehingga mereka 

lebih berdaya. 

2. Lebih aktif lagi untuk mengadakan kegiatan yang lebih rutin, supaya tidak hanya 

sebulan sekali namun diadakan kegiatan yang bermanfaat bagi penyandang difabel 

paguyuban Gema Nurani. Dengan aktif mengadakan perkumpulan sehingga 

solidaritas yang ada didalam internal paguyuban Gema Nurani semakin kuat.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Guide Interview (Pengurus Paguyuban) 

 

1. Siapa nama anda? 

2. Di mana tempat tinggal anda? 

3. Apa pekerjaan anda? 

4. Apa kegiatan sehari-hari anda? 

5. Bagaimana awal terbentuknya paguyuban ini? 

6. Sejak kapan anda ikut bergabung di paguyuban ini? 

7. Apa tujuan anda ikut bergabung di paguyuban ini? 

 

Kepercayaan 

8. Bagaimana hubungan pengurus dengan anggota? 

9. Apabila ada kesulitan di dalam paguyuban, bagaimana tanggapan anda? 

10. Apa saja kegiatan di dalam paguyuban? 

11. Dengan adanya kegiatan tersebut, bagaimana tanggapan anda? 

 

Jaringan sosial 

12. Menurut anda, kenapa paguyuban ini masih ada hingga sekarang? 

13. Berapa jumlah anggota di dalam paguyuban? 

14. Apakah pengurus sendiri juga membentuk relasi dengan orang luar untuk 

mempertahankan paguyuban ini?  

15. Hubungan dengan pihak luar tersebut bagaimana? 

16. Apakah pihak luar tersebut memperhatikan? 

17. Bentuk perhatiannya seperti apa? 

 

Norma 

18. Apakah ada sejumlah aturan di dalam paguyuban? 

19. Bentuk aturannya seperti apa? 

20. Apakah setiap anggota mematuhi aturan tersebut? 

21. Apakah ada sanksi apabila melanggar? 
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Perekonomian 

22. Sebelum ikut bergabung di paguyuban apa kegiatan anda, atau bekerja dimana? 

23. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anda mengandalkan apa? 

24. Setelah bergabung di paguyuban menurut anda bagaimana? 

25. Apakah ada kemajuan atau tidak? 
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Guide Interview (Anggota Paguyuban) 

1. Siapa nama anda? 

2. Di mana tempat tinggal anda? 

3. Apa pekerjaan anda? 

4. Apa kegiatan sehari-hari anda? 

5. Sepengetahuan anda, bagaimana awal terbentuknya paguyuban ini? 

6. Sejak kapan anda ikut bergabung di paguyuban ini? 

7. Apa tujuan anda ikut bergabung di paguyuban ini? 

 

Kepercayaan 

8. Bagaimana hubungan anda dengan sesama anggota? 

9. Bagamana hubungan anda dengan pengurus paguyuban? 

10. Apabila ada kesulitan diantara anggota yang lain, bagaimana tanggapan anda? 

11. Sepengetahuan anda, apa saja kegiatan di dalam paguyuban? 

12. Menurut anda dengan adanya beberapa kegiatan tersebut, bagaimana tanggapan anda? 

 

Jaringan sosial 

13. Menurut anda, kenapa anda masih aktif mengikuti paguyuban ini hingga sekarang? 

14. Sepengetahuan anda, apakah paguyuban Gema Nurani ini memiliki relasi dengan pihak 

luar? 

15. Hubungan dengan pihak luar tersebut bagaimana? 

16. Apakah memperhatikan anggota paguyuban? 

17. Bentuk perhatiannya seperti apa? 

 

Norma  

18. Sepengetahuan anda, apakah ada sejumlah aturan di dalam paguyuban? 

19. Bentuk aturannya seperti apa? 

20. Apakah anda mematuhi aturan tersebut? 

21. Apakah ada sanksi apabila ada anggota yang melanggar? 
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Perekonomian 

22. Sebelum bergabung di paguyuban, apa kegiatan anda atau bekerja dimana? 

23. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan apa? 

24. Setelah bergabung di paguyuban, menurut anda bagaimana? 

25. Apakah ada kemajuan atau tidak? 
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Guide Interview (Pihak Dinas Sosial) 

1. Siapa nama anda? 

2. Selaku apa anda menjabat? 

 

Jaringan sosial 

3. Bagaimana awal mula kerjasama dengan paguyuban Gema Nurani? 

4. Sejak kapan Dinas Sosial dengan paguyuban Gema Nurani bekerjasama? 

5. Bentuk kerjasamanya seperti apa? 

 

Kepercayaan 

6. Bagaimana hubungan Dinas Sosial dengan paguyuban Gema Nurani selama ini?  

7. Bagaimana peran Dinas Sosial bagi paguyuban Gema Nurani? 

8. Bagaimana komunikasi diantara Dinas Sosial dengan paguyuban Gema Nurani? 

9. Apakah memperhatikan aktifitas atau kegiatan paguyuban Gema Nurani? 

 

Norma 

10. Apakah ada sejumlah aturan yang diberikan dari Dinas Sosial ke paguyuban Gema 

Nurani? 

11. Kapan aturan tersebut dibuat? 

12. Bentuk aturannya seperti apa? 

13. Apakah aturan tersebut dipatuhi? 

14. Apakah ada sanksi apabila melanggar? 
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Guide Interview (Pihak Dinas Tenaga Kerja) 

1. Siapa nama anda? 

2. Selaku apa anda menjabat? 

 

Jaringan sosial 

3. Apakah anda mengetahui paguyuban Gema Nurani? 

4. Bagaimana awal mula kerjasama dengan paguyuban Gema Nurani? 

5. Sejak kapan Disnaker dengan paguyuban Gema Nurani bekerjasama? 

6. Bentuk kerjasamanya seperti apa? 

 

Kepercayaan 

7. Bagaimana hubungan Disnaker dengan paguyuban Gema Nurani sejauh ini? 

8. Bagaimana peran Disnaker bagi paguyuban Gema Nurani? 

9. Bagaimana komunikasi diantara Disnaker dengan paguyuban Gema Nurani? 

10. Apakah memperhatikan paguyuban Gema Nurani? 

11. Apakah selama ini Disnaker menyediakan lapangan pekerjaan bagi paguyuban Gema 

Nurani? 

 

Norma 

12. Apakah ada sejumlah aturan yang diberikan Disnaker ke paguyuban Gema Nurani? 

13. Kapan aturan tersebut dibuat? 

14. Bentuk aturannya seperti apa? 

15. Apakah aturan tersebut dipatuhi? 

16. Apakah ada sanksi apabila melanggar? 
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Guide Interview (Masyarakat Sekitar) 

1. Siapa nama anda? 

2. Di mana tempat tinggal anda? 

3. Apa tanggapan anda melihat penyandang difabel? 

4. Apakah anda mengetahui aktifitas paguyuban Gema Nurani? 

5. Dengan melihat aktifitas penyandang difabel, menurut anda bagaimana? 

6. Apa saja yang anda ketahui tentang penyandang difabel? 

7. Sepengetahuan anda, apa saja kesulitan yang penyandang difabel hadapi? 

8. Dengan kesulitan yang mereka hadapi, bagaimana menurut anda? 

9. Sepengetahuan anda, bagaimana penyandang difabel memenuhi kebutuhan sehari-hari?   
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Lampiran 2 

Dokumentasi  

 

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Ibu Apri, anggota paguyuban 

Gema Nurani, tanggal 12 Mei 2019) 

 

 

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Ibu Seniwati, anggota paguyuban 

Gema Nurani, tanggal 12 Mei 2019) 
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Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Bapak Sutiono, bendahara 

paguyuban Gema Nurani, tanggal 12 Mei 2019) 

 

 

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Bapak Sugeng, anggota 

paguyuban Gema Nurani, tanggal 07 Juni 2019) 
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Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Bapak Mukari, ketua paguyuban 

Gema Nurani, tanggal 07 Juni 2019) 

 

 

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti (wawancara dengan Ibu Endang, selaku pihak Dinas 

Sosial, tanggal 06 Mei 2019) 

 

 


