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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mendapat 

julukan dari masyarakat Ponorogo maupun dari luar masyarakat Ponorogo sebagai 

“Kampung Idiot”.  Sebutan “Kampung Idiot” tersebut diterima oleh masyarakat 

Desa Sidoharjo dikarenakan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2013, 111 jiwa penduduk di Desa Sidoharjo mengalami keterbelakangan 

mental (Retardasi Mental). Banyak masyarakat Ponorogo yang masih 

memandang sebelah mata orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental 

tersebut. Banyak masyarakat beranggapan bahwa, orang yang mengalami 

keterbelakangan mental  adalah orang yang “idiot” orang yang tidak bisa berfikir 

dan berperilaku secara normal. Sebutan “idiot” inilah yang pada akhirnya muncul 

sebutan “Kampung Idiot”. 

American Association on Mental Deficiency (AAMD) membuat definisi 

retardasi mental atau keterbelakangan mental yang kemudian direvisi oleh Rick 

Heber, 1961(dalam, Sunarwati 2000), yaitu bahwa: 

 Retardasi mental atau keterbelakangan mental sebagai suatu 

penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada 

masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi 

sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi 

ini yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa 

perkembangan. Kemudian berdasarkan The ICD-10 Classification of 

Mentaland Behavioural Disorders, WHO, Geneva tahun 1994 

retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu : 

 Mild retardation (retardasi mental ringan), IQ 50-69 

 Moderate retardation (retardasi mental sedang), IQ35-49 

 Severe retardation (retardasi mental berat), IQ 20-34 
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 Profound retardation (retardasi mental sangat berat), IQ <20 

 

Sebagaimana dikutip dari Jawa Pos pada tanggal 15 April 2012, penderita 

Retardasi Mental paling banyak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon. Yakni, 

323 orang. Kemudian di desa Karangpatihan dan desa Pandak, keduanya di 

Kecamatan Balong, ada 69 orang dan 53 penderita Retardasi Mental. Tiga 

kawasan tersebut terletak jauh dari pusat kota, kira-kira menempuh jarak lebih 

dari 2 jam dari pusat kota, akses atau medan yang sulit, yang hanya memiliki satu 

jalur, dan terletak di perbukitan yang tanahnya berkapur.  Masyarakat tersebut 

dapat disebut sebagai masyarakat yang terkena Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut memiliki hambatan dalam memenuhi 

kehidupannya sehari-hari, mereka yang tidak dapat melakukan fungsi sosial 

mereka secara wajar serta mereka juga terhambat dalam memenuhi kehidupannya 

baik jasmani maupun rohani secara normal. Sehingga mengakibatkan mereka 

mengalami beberapa masalah kemiskinan, ketunaan, keterbelakangan, kecacatan 

yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. 

Mengapa banyak masyarakat di Desa Sidoharjo tersebut terkena Retardasi 

Mental? Banyak versi jawaban yang dipahami masyarakat sekitar di Kabupaten 

Ponorogo tersebut, seperti akibat incest atau perkawinan sedarah, namun 

kebenaran hal tersebut masih banyak yang memperdebatkan. Dahulu di wilayah 

tersebut masyarakatnya hanya dapat menanam singkong. Singkong tersebut diolah 

menjadi “tiwul” sebagai makanan sehari-hari mereka. Dan menurut para ahli tiwul 

yang mengandung gaitan dan cooksey sebagai zat goitrogenik yang ditengarai 

memicu munculnya kasus Retardasi Mental. Karena zat yang terkandung dalam 
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singkong yang bisa merusak metabolisme yodium, akibatnya banyak warganya 

yang menderita GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium). 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Andy Nurdiana Diah, 

banyaknya warga satu desa yang idiot itu disebabkan dampak gangguan akibat 

kekurangan yodium (GAKY). Selain terjadi pembesaran kelenjar gondok pada 

penderita, perkembangan tingkat kecerdasan otak pada janin dan anak juga 

terhambat. ”Itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi, bukan disebabkan 

perkawinan sedarah, meski itu bisa saja terjadi (Jawa Pos pada tanggal 15 April 

2012). 

Data dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo penderita Gaky Desa Sidoarjo 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tahun 2013 sebanyak 233 orang. 

Penderita GAKY paling banyak ada di Dusun Sidowayah yaitu sebanyak 126 

orang. Kemudian sisanya ada di Dusun Karangsengon sebanyak 78 orang dan di 

Dusun Klitik sebanyak 29 orang. 

Menurut data dari BPS tahun 2014 penderita cacat di Desa Sidoharjo 

sebanyak 239 orang yang telah dirinci menurut jenis cacat yang diderita 

masyarakatnya adalah sebagai berikut: Tuna netra sebanyak 11 orang, tuna rungu 

32 orang, tuna wicara 13 orang, tuna rungu wicara 7 orang, tuna daksa 14 orang, 

tuna grahita 8 orang, cacat mental 111 orang kemudian cacat ganda, yaitu cacat 

fisik dan mental sebanyak 43 orang. Melihat data dari BPS tahun 2014 tersebut 

dapat dilihat bahwa penderita cacat mental mempunyai jumlah yang paling 

banyak yaitu 111 orang. 

 Kampung idiot menjadi salah satu kampung yang seharusnya 

mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintahan setempat, 
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namun senyatanya pemerintah sendiri masih belum maksimal dalam menangani 

warganya yang mengaami Retardasi Mental tersebut. Masyarakat Desa Sidoharjo 

akhirnya mengalami stigma dan perilaku diskriminatif oleh masyarakat 

disekitarnya. Stigma dan perilaku diskriminatif tersebut muncul akibat banyaknya 

masyarakat yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

yang mengalami keterbelakangan  mental (Retardasi Mental) atau banyak orang 

yang menyebutnya sebagai idiot. Stigma tersebut terbukti dari adanya julukan 

sebagai “Kampung Idiot” padahal tidak semua warga di masyarakat Desa 

Sidoharjo tersebut yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) 

dan tidak semua warganya masuk dalam kategori idiot atau dapat dikatakan 

retardasi mental berat karena dalam masyarakat Desa Sidoharjo tersebut, ada 

orang yang mengalami keterbelakangan mental dalam kategori ringan dan sedang. 

Selama ini “kampung idiot” di Desa Sidoharjo tersebut masih kurang 

mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kesempatan bagi 

anak-anak di desa tersebut untuk mendapatkan pendidikan inklusi. Selama ini 

masih ada satu sekolah inklusi yang ada di Desa Krebet, yaitu desa yang letaknya 

paling dekat dengan Desa Sidoharjo. Sekolah itupun masih jenjang sekolah dasar 

(SD). Kemudian untuk SMP dan SMA inklusi belum ada. Menurut Bapak Ahmad 

Yani pada hari Jum‟at, tanggal 3 April 2015 beliau mengatakan bahwa, masih 

akan diupayakan untuk sekolah inklusi SMP dan SMA, agar dapat membantu 

anak-anak yang telah menempuh pendidikan inklusi di tingkat Sekolah Dasar 

(SD) tersebut. 

 Masyarakat yang tidak mengalami keterbelakangan mental (Retardasi 

Mental) dalam segi pekerjaannyapun masih kurang mendapatkan perhatian. 
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Mereka yang dalam kategori penyandang keterbelakangan mental ringan masih 

sedikit ada harapan, yaitu sebagai buruh tani, seperti mencangkul dan mencari 

rumput. Namun, tidak semua orang penyandang keterbelakangan mental ringan 

ini yang bersedia bekerja, dan juga tidak semua orang di desa tersebut yang 

bersedia mempekerjakan orang-orang yang mempunyai keterbelakangan mental. 

Padahal sebenarnya orang-orang yang berketerbelakangan mental dalam kategori 

ringan masih dapat diberdayakan, agar mereka tidak selamanya menggantungkan 

hidupnya dari bantuan-bantuan dari donatur maupun tetangga setempat, sehingga 

stigma sebagai warga idiot tidak selamanya melekat pada mereka. 

Merujuk dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1997 Tentang Penyandang cacat mempunyai Hak Dan Kewajiban yang diatur 

dalam Pasal 5 yaitu,  Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian Pasal 6, 

setiap penyandang cacat berhak memperoleh : 

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dankemampuannya; 

3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil-hasilnya; 

4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 

5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial; dan 
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6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 Hasil penelitian mengenai “Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di 

Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” 

(Ditinjau berdasarkan Perda Kab.Ponorogo No.06 Tahun 2006 dan Fikih Siyasah) 

oleh Rooza Meilia Anggraini, membuktikan bahwa masyarakat Desa Sidoharjo 

khususnya masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental tersebut banyak 

mendapatkan perbedaan perlakuan dari masyarakatnya. Baik perbedaan dari segi 

psikologis, sosial maupun politik. Dimana hak mereka sebagai Daftar Pemilih 

Tetap dalam pemilihan kepala desa, didesanya sendiri tidak mereka dapatkan. 

Perlakuan tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku di negara Indonesia. 

 Walaupun telah banyak penelitian-penelitian mengenai Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), kajian-kajian psikologi mengenai anak yang 

mengalami retardasi mental, penelitian tentang ragawi mengenai orang-orang 

yang mengalami keterbelakangan mental, penelitian-penelitian mengenai stigma 

dan perilaku diskriminatif dan lain sebagainya kajian ini menjadi menarik untuk 

dilakukan di Kabupaten Ponorogo bawasanya kabupaten Ponorogo adalah salah 

satu kota kabupaten yang masyarakatnya banyak yang mengalami 

keterbelakangan mental (Retardasi Mental) dan dikenal dengan julukan sebagai 

“Kampung Idiot” yaitu sebanyak empat desa, yaitu Desa Karang patihan dan Desa 

Pandak di Kecamatan Balong serta Desa Krebet dan Desa Sidoharjo di Kecamatan 

Jambon. 
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 Ini menjadi penting untuk diteliti  mengenai bagaimana bentuk-bentuk 

stigma dan perilaku diskriminatif yang telah diterima oleh masyarakat “Kampung 

Idiot” di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo karena 

berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Ponorogo dan Dinas Sosial 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

adalah masyarakatnya yang paling banyak mengalami keterbelakangan mental 

(Retardasi Mental) yaitu sekitar 111 jiwa. Serta bagaimana bentuk reaksi atau 

respon dari masyarakat Desa Sidoharjo yang mengalami keterbelakangan mental 

(Retardasi Mental) atas stigma dan perilaku diskriminatif yang mereka terima 

tersebut. 

I.2. Fokus Penelitian 

Melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, masyarakat 

memberikan stigma dan perilaku diskriminatif terhadap warga Desa Sidoharjo 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dikarenakan banyak masyarakatnya 

yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) sehingga muncul 

julukan sebagai “Kampung Idiot”. 

Oleh karena itu penelitian ini mencari jawaban atas pernyataan pokok 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk stigma, baik bentuk verbal maupun non-

verbal yang diterima oleh masyarakat “Kampung Idiot” di Desa 

Sidoharjo tersebut? 

2. Bagaimana perilaku diskriminatif yang diterima oleh masyarakat 

“Kampung Idiot” di Desa Sidoharjo tersebut? 
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3. Bagaimana reaksi dari masyarakat “Kampung Idiot” di Desa Sidoharjo 

atas stigma dan perilaku diskriminatif tersebut? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang stigma masyarakat ponorogo pada penduduk 

“kampung idiot” yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi 

Mental) di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk stigma, baik bentuk 

verbal maupun non-verbal yang diterima oleh masyarakat “Kampung 

Idiot” di Desa Sidoharjo tersebut. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku diskriminatif yang diterima 

oleh masyarakat “Kampung Idiot” di Desa Sidoharjo tersebut. 

3. Untuk mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat “Kampung Idiot” 

di Desa Sidoharjo atas stigma dan perilaku diskriminatif tersebut. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.I. Manfaat Akademis 

 Studi ini diharapkan memberikan sumbangan atau kontribusi akademis 

terhadap sosiologi keluarga dan sosiologi kesehatan terkait permasalahan pada 

masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) dalam 

perspektif sosiologis. Serta untuk mengaplikasikan beberapa teori yang telah 

diperoleh selama berada pada proses pembelajaran atau perkuliahan. 

I.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk memberikan kebijakan terkait 
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masalah pemberdayaan bagi masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental 

maupun pada masyarakat yang tidak mengalami keterbelakangan mental 

(Retardasi Mental) melalui beberapa keterampilan-keterampilan yang mereka 

mampu. Serta diharapkan juga pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih 

memperhatikan masyarakatnya dengan memaksimalkan bantuan bagi masyarakat 

yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) tersebut. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

1.5.1. Teori Stigma Erving Goffman 

 Menurut Poloma (2013) dalam buku: Stigma: Notes on the Management of 

Spoiled Identity (1936b), Goffman memperhatikan beberapa aspek penyajian diri 

yang problematis. Aib (stigma) menunjuk pada “orang-orang yang memiliki cacat 

sehingga tidak memperoleh penerimaan sosial yang sepenuhnya” (halaman 3). 

Kelompok minoritas, orang buta, dan bahkan pasangan yang tidak punya anak, 

termasuk dalam kategori ini. 

 Dalam teori Erving Goffman, Goffman menjelaskan keterkaitan antara Self 

dan identity yang dimulai atas dirinya sendiri pada konsep self, melalui proses 

interaksi suatu individu dengan lingkungan disekitarnya. Kemudian yang berasal 

dari orang lain terdapat pembentukkan identitas. Identitas menurut setting 

sosialnya dibagi menjadi dua yaitu: virtual identity dan actual identity. Dimana 

virtual identity diibaratkan sebagai panggung dalam sedangkan actual identity 

sebagai panggung luarnya. Konsep pembentukan identitas ini merupakan konsep 

utama lahirnya pemikiran tentang Stigma, berikut  dibawah ini merupakan 

penjelasan konsep-konsep Stigma dari Erving Goffman: 
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1. Self 

 Goffman menjelaskan self sebagai sebuah tanda yang membuat suatu 

pemahaman dari seluruh aktifitas individu dan memberikan dasar untuk 

mengorganisirnya. Self dapat dipahami tentang individu dengan melihat pada 

tempat yang ia ambil dalam organisasi di aktivitas sosialnya, sebagai penegasan 

atas pernyataan sikap individu tersebut. Individu dipaksa masyarakat untuk 

menunjukkan sebuah bentuk “ia dapat bekerja” atau dengan kata lain berusaha 

untuk membuat dirinya diterima oleh masyarakat (Lemert dan Branaman, 

1997:Iiii, dalam Pratikno, 2010). 

 Self disini berhubungan dengan diri individu, bagaimana individu itu 

sendiri melihat atau memaknai dirinya sendri, dan juga terbentuk bagaimana 

orang lain memandang diri kita sendiri. Hal ini terbentuk oleh proses interaksi 

yang dilakukan atau dialami oleh individu dengan orang lain dalam kehidupan 

sosial sehari-hari. Sehingga terjadi saling mempengaruhi atau pengkontruksian 

dari orang lain yang akan membentuk konsep diri dari individu itu sendiri dalam 

memandang dan memaknai dirinya. 

 Menurut Goffman (dalam Damaiyanti, 2009) self  bukan milik aktor tetapi 

lebih sebagai hasil interaksi dramatis antara aktor dan audien. Self adalah 

“pengaruh dramatis yang muncul dari suasana yang ditampilkan”. Self menurut 

Goffman, juga bergantung pada bagaimana serta dimana individu itu berada, 

seperti apa aktivitasnya, kemudian bagaimana organisasi sosialnya, kesemuanya 

itu sangat mendukung terbetuknya self pada diri seseorang. Hal ini sehubungan 

dengan apa yang dikemukakan Goffman, yaitu: 
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 The self, is “the code that makes sense out of almost all die 

individual‟s activities and provides a basis for organizing them. This 

self is what can be read about the individual by interpreting the 

place he takes in an organization of social activity, as confirmed by 

expressive behaviour(Lemert dan Branaman 1997:liii, dalam 

Damaiyanti, 2009). 

 

 Menurut Goffman (dalam Poloma, 2013) mereka merupakan orang yang 

direndahkan atau dapat direndahkan. Direndahkan dalam hal ini ialah orang yang 

aibnya terlihat dengan mudah, misalnya penyandang cacat, anggota kelompok 

minoritas wanita, orang yang sangat gemuk atau kerdil. Karena aib tersebut selalu 

tergantung pada kelompok dimana orang selalu mencari penerimaan sosial 

sepenuhnya, maka disini pun struktur institusi dan situasi ini kembali bereperan. 

Disamping yang direndahkan terdapat juga apa yang disebut Goffman sebagai 

orang yang dapat direndahkan, yang termasuk kelompok ini ialah “mereka yang 

kekurangannya, untuk mengikuti standar penerimaan sosial, tidak langsung 

terlihat” (1936b:5). Pada individu tersebut terdapat masalah menarik bagaimana 

cara menangani informasi yang dapat membuka kelemahan mereka masing-

masing. Penampilan seorang salesman berpakaian rapi tidak akan menunjukkan 

bahwa dia pernah ditahan karena menggelapkan pajak. 

 Merujuk dari konsep self tersebut, seseorang yang memiliki 

keterbelakangan mentalpun dapat dikategoikan sebagai orang yang “direndahkan” 

karena aibnya dapat terlihat dengan mudah oleh penonton sosialnya. Dimana 

orang yang keterbelakangan mental (Retardasi Mental) terlihat pada tingkah laku 

atau perilakunya dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Apalagi 

pada seseorang yang keterbelakangan mental yang masuk kategori berat dan 

sangan berat mereka secara fisik dan mental akan nampak seperti orang idiot. 
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Berkaitan dengan penelitian ini orang penderita keterbelakangan mental (retardasi 

mental) menjadi bagian yang penting untuk diteliti dan dikaji, yaitu bagaimana 

pemahaman mereka atas dirinya sendiri serta bagaimana perilaku keseharian 

mereka ketika berhadapan dengan orang lain di lingkungannya. 

2. Identity 

 Goffman (dalam Damaiyanti, 2009) dalam pemikirannya mengajukan dua 

konsep tentang identitas, yaitu yang pertama: Personal identity suatu bentuk 

pembingkaian tentang pengalaman individu oleh orang lain, bukan oleh individu 

itu sendiri. Personal identity tidak melihat pengalaman subjektif seseorang serta 

bukan pula bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, namun 

bagaimana ia diidentifikasi oleh orang lain. Lebih lanjut, Goffman (dalam, 

Damaiyanti, 2009) menambahkan: 

 Personal identity, then, has to do with the assumption that the 

individual can be differentiated from all others and that around this 

means of differentiation a singel continuous record of social facts 

can be attached, entangled, like candy floss, becoming then the sticky 

substance to which still others biographical facts can be 

attached(Goffman, 1963:57). 

 

 Kemudian, konsep pemikiran Goffman yang kedua: Self-identity atau ego-

identity adalah sesuatu yang terpisah dari personal identity, ini lebih pada 

perasaan subjektif dan pengalaman dari seseorang atas situasi yang ia alami serta 

bagaimana individu mengidentifikasi dan mengkontruksi dirinya sendiri atas 

pengalaman yang ia alami tersebut. Sehingga self-identity bukan merupakan hasil 

identifikasi dari orang lain. Seperti apa yang dinyatakan Goffman (dalam, 

Damaiyanti, 2009) berikut ini: 
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The individual constructs his image of himself out of the same 

materials from which others first constructs a social and personal 

identification of him, but he exercises important liberties in regard to 

what he fashions(Goffman, 1963:106). 

 

 Goffman, 1963 (dalam, Ritzer 2014) membagi identitas menjadi dua 

bagian berdasarkan sikap atau aktifitas aktor, antara lain: Pertama, virtual social 

identity, sebagai jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan oleh 

seseorang dan tidak dapat diterima; Kedua, apa yang disebut dengan actual social 

identity, yaitu apa yang sebenarnya dilakukan seseorang atau apa yang dapat 

dilakukan seseorang dan dapat diterima. Artinya, identitas yang melekat pada diri 

seseorang sebenarnya selain ditentukan oleh apa yang dilakukan seseorang 

tersebut dalam aktifitasnya, juga dapat ditentukan oleh apa yang diharapkan atau 

diharuskan orang lain untuk ia lakukan dalam aktivitasnya. Sehingga, apa yang 

dapat dilakuakan seseorang dengan apa yang diharapkan oleh orang lain akan 

membentuk identitas pada diri seseorang. 

 Goffman  mengatakan bahwa setiap orang mempunyai jurang pemisah 

antara dua identitas ini distigmatisasikan. Interaksi dramaturgis antara aktor yang 

terstigma dan yang normal. Sifat interaksi tersebut tergantung pada stigma yang 

mana diantara dua jenis stigma yang terdapat pada diri seorang aktor. Identitas 

dalam diri seseorang, sangat berkaitan dengan situasi dan masyarakat. Apabila 

seseorang merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain di masyarakat, namun 

pada kenyataannya ia merupakan bagian dari masyarakat itu yang tidak dapat 

dipisahkan (Damayanti, 2009). 
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3. Stigma 

 Orang yang mendapat stigma dari lingkungan sosialnya tidak menyadari 

bahwa dirinya telah mendapatkan stigma, sehingga mereka berfikir bahwa dirinya 

adalah orang yang normal yang mereka pikir mereka hidup dan berhungan dengan 

orang lain disekitarnya tanpa ada rasa perbedaan antara dirinya dengan orang lain. 

Tetapi sebenarnya yang terlihat bahwa orang yang tidak mendapat stigma atau 

bahkan orang yang memberikan stigma tersebut sebenarnya adalah mereka belum 

siap menganggap orang yang terstigma tersebut sama dengan dirinya. Bahwa 

terdapat perbedaan tetap ada antara dirinya dengan orang tersebut. Kemudian 

melihat orang yang terstigma tersebut mereka akan menghindari untuk kontak 

langsung dengan orang lain atau dalam hal ini adalah orang yang normal. 

 Konsep “stigma” dalam pemikiran Erving Goffman  yaitu suatu atribut 

yang mendiskreditkan seseorang secara mendalam, yang bisa terlihat pada bahasa 

(baik itu verbal ataupun non-verbal) dalam hubungan sehari-hari (Damayanti, 

2009). Goffman membagi stigma menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama, suatu 

bentuk kebencian terhadap anggota tubuh, yaitu kelaianan atau kecacatan terhadap 

anggota tubuh yang terlihat seacara fisik. Kedua, seseorang yang „ditolak‟ karena 

memiliki kepribadian yang dianggap tidak normal, sakit, memiliki kelainan seperti 

kebanyakan orang lainnya, yang sering kali mereka mendapat perlakuan yang 

tidak menyenangkan dan tidak dihormati dari orang disekitarnya, seperti orang 

yang mengalami keterbelakangan mental (retardasi mental), narapidana, pecandu 

obat-obatan terlarang, koruptor dan lain sebagainya. Tipe yang ketiga, stigma 

yang dikenakan atas dasar kesukuan, ras, bangsa dan kepercayaan (Goffman, 

1963: 4, dalam Damaiyanti, 2009). 
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 Selain ketiga konsep stigma, Goffman juga membagi stigma berdasarkan 

stigmatisasi atau pengetahuan orang lain atas stigma yang dimiliki seseorang. 

Terdapat dua jenis stigma menurut Goffman, yaitu yang pertama stigma diskredit, 

dimana aktor menganggap perbedaan yang nampak pada seseorang atau individu 

tersebut terlihat jelas bagi seseorang atau individu lain yang melihatnya, misalnya 

cacat fisik yang nampak pada diri seseorang atau individu. Kemudian yang kedua 

adalah stigma diskreditabel (discreditable stigma) adalah stigma yang 

perbedaannya tidak diketahui atau tidak nampak terlihat jelas dirasakan oleh 

penonton sosial yang melihatnya, misalnya seseorang lesbian dan homoseksual. 

Kebanyakan, stigmamemfokuskan perhatian pada orang yang mempunyai stigma 

nyata dan terlihat berbeda secara fisik dari kebanyakan orang. Misalnya, 

seseorang yang kehilanganan salah satu anggota badannya atau seseorang yang 

terlihat idiot atau gila yang terlihat dari perilakunya. Termasuk dalam penelitian 

ini, tipe stigma yang digunakan adalah stigma yang berkaitan dengan kecacatan 

atau kelainan secara fisik atau stigma diskredit, karena perbedaannya nampak 

pada diri seseorang yang mengalaminya, yaitu orang-orang yang mengalami 

keterbelakangan mental (retardasi mental), secara fisik orang yang mengalami 

keterbelakangan mental (retardasi mental) biasanya memiliki ukuran kepala yang 

lebih besar, tulang rahang yang sedikit menonjol dan lain sebagainya. 

 Sebenarnya, orang-orang penyandang cacat termasuk orang yang 

mengalami keterbelakangan mental perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapat 

rasa simpati sertaperlu dihargai akan keberadaannya sama seperti manusia normal 

lainnya, tetapi tidak sedikit mereka menolak rasa simpati dan perlakuan khusus 

yang diberikan orang lain tersebut, karena mereka merasa bahwa seharusnya 
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mereka diperlakukan sama dan biasa saja seperti orang “normal” lainnya. Tidak 

perlu perlakuaan yang istimewa seperti yang dikemukan Goffman (dalam 

Damaiyanti, 2009) berikut: 

Stigma refers to an attribute that is geneally considered to be deeply 

discrediting. A stigmatized person, at least in respect of their stigma, 

is often not considered to be a human being at all. Stigmatized 

individuals typically are denied the repect and regard from others 

that the uncontamined aspects of their existence would lead them to 

expect (Goffman, 1963: 8-9). 

 

 Ada 2 tipe individu yang simpati dan memberikan dukungan kepada orang 

yang terstigma. Tipe yang pertama yaitu orang yang mempunyai stigma yang 

sama. Orang-orang seperti ini dapat memberikan saran karena mereka pernah 

mengalami hal yang sama, Goffman, 1963:19-20 (dalam, Retnowati, 2012). Tipe 

yang kedua merupakan orang-orang yang karena situasi tertentu menjadi dekat 

dengan orang yang terstigma. Goffman memberi istilah “wise” bagi orang-orang 

yang termasuk pada tipe kedua. Sebelum menjadi seorang “wise”, seseorang harus 

menunggu agar diterima oleh orang yang terstigma, Goffman, 1963:28-30 

Goffman, 1963:19-20 (dalam, Retnowati, 2012). Selanjutnya, Goffman membagi 

orang-orang yang termasuk kedalam istilah “wise” kedalam 2 tipe, yaitu orang 

yang dekat dengan individu yang terstigma dikarena pekerjaan (polisi, perawat, 

dll.) dan orang yang terhubung secara sosial dengan individu yang terstigma 

(keluarga, teman dll.), Goffman, 1963:19-20 (dalam, Retnowati, 2012). 

 Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami 

keterbelakangan mental pastinya akan membentuk pemkiran tentang self dan 

identitas atas dirinya, sehingga persoalan bagaimana bentuk-bentuk stigma, baik 

bentuk verbal maupun non-verbal yang diterima oleh masyarakat yang mengalami 
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keterbelakangan mental (retardasi mental) menjadi persoalan yang menarik untuk 

dikaji lebih dalam. 

1.5.2. Diskriminasi 

Diskriminasi pada dasarnya adalah perbedaan perlakuan pada individu 

atau kelompok yang dianggap minoritas, seperti warna kulit, golongan, ras, suku, 

agama, perbedaan jenis kelamin, ekonomi, status sosial, kecacatan fisik maupun 

mental dan lain sebagainya. 

 Diskriminasi juga bisa dikatakan sebagai perilaku negatif yang diarahkan 

untuk melawan seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. 

Tindakan negatif ini bisa bermacam-macam, dapat berupa tindakan yang 

menyakiti hati seseorang atau diskriminasi juga dapat mengakibatkan 

ketidakadilan karena seseorang yang seharusnya mendapatkan hak yang sama 

dengan orang lain namun, terpaksa tidak dapat mendapatkan hak sama dengan 

orang yang lain tersebut. Dengan merujuk Undang-Undang Np.39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi 

adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak 

langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, 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 lain (Suryanto, Putra, dkk, 

2012). 
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Menurut Theodor son & Theodor son, 1979: 115-116 (dalam, Danandjaja, 

2008), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, 

atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-

atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan 

kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari 

pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, 

sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan 

tidak demokratis (Fulthoni, Aminah dkk 2009). 

Diskriminasi biasanya diawali dengan prasangka. Prasangka tersebutlah 

yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Misalnya sanya kita sering 

mengatakan “kita” dan “mereka”. Tidak dapat dipungkiri bawasannya kita selalu 

ingin dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita, misalnya kecocokan 

dalam agama, suku, atau bahwa pemikiran. Bisanya dengan hanya 

ketidaksepahaman, ketidaksamaan secara fisikpun kita sering membedakan kita 

dengan orang lain yang merasa kita mempunyai perbedaan yang nampak dengan 

diri orang lain yang berbeda dengan diri kita tersebut. 

Prangsangka tersebut semakin diperparah dengan munculnya cap atau 

stigma yang diberikan orang lain terhadap individu atau kelompok  tersebut. 

Sehingga secara tidak langsung stigma yang diberikan oleh individu tersebut 

diterima dan diikuti oleh kelompok mayoritas, kemudian akan mengakibatkan 

generalisasi seseorang atas kelompoknya. Cap buruk atau stigma tersebut 

akhirnya sulit diubah atau dihilangkan terhadap orang yang terstigma tersebut. 

Diskriminasi akan tercipta jika cap atau stigma dan prasangka tersebut muncul 

dalam bentuk tindakan dan perlakuan yang berbeda atau bahkan tidak adil 
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terhadap orang yang telah terstigma tersebut, hanya karena masalah prasangka, 

cap atau stigma yang diberikan seseorang atau kelompok sosial tertentu. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Paradigma dan Prosedur Penelitian 

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami stigma dan perilaku 

diskriminatif pada masyarakat “Kampung Idiot”. Lebih jauh lagi, untuk 

memahami bagaimana bentuk-bentuk stigma dan perilaku diskriminatif yang 

diterima oleh masyarakat ”Kampung Idiot”, serta bagaimana respon dari 

masyarakat “Kampung Idiot” di Desa Sidoharjo terhadap stigma dan perilaku 

diskriminatif dari masyarakat tersebut. Semua pertanyaan dalam studi ini dapat 

ditemukan jawabannya melalui paradigma definisi sosial atau sosiologi deskriptif 

yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan perilaku kehidupan manusia 

secara individu maupun manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Paradigma ini dipilih karena peneliti ingin memahami proses 

stigma dan perilaku diskriminatif masyarakat pada masyarakat “Kampung Idiot” 

serta reaksi masyarakat “Kampung Idiot” atas stigma dan perilaku diskriminatif 

dari masyarakat tersebut. 

1.6.2. Tipe Penelitian 

 Melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum atas suatu 

keadaan tanpa ada ada perlakuan terhadap objek yang diteliti serta memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak berusaha membuat 
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generalisasi atas data sampel untuk tingkat populasi, namun menggali dan 

mengkaji hal-hal unik yang ada dalam masyarakat dan berusaha menjelaskannya. 

Karena metode kualitatif memperlakukan teori dan metode sebagai isu yang tidak 

dapat dipisahkan, maka metode tidak hanya penting dalam menuntun bagaimana 

data dikumpulkan tetapi juga terhadap bagaimana data hendak dianalisis. 

1.6.3. Isu Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai stigma dan perilaku diskriminatif pada 

masyarakat “Kampung Idiot” yang diketahui selama ini masyarakatnya banyak 

yang mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) serta reaksi 

masyarakat atas stigma yang mereka dapatkan tersebut. Oleh karena itu, terdapat 

empat isu besar dalam penelitian ini, antara lain yaitu: Kampung Idiot, masyarakat 

yang tidak mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental), stigma dan 

diskriminasi. Isu-isu tersebut dijelaskan lebih luas beserta batasan-batasannya 

sebagai berikut: 

 “Kampung Idiot” 

“Kampung Idiot” adalah julukan dari masyarakat Ponorogo 

maupun dari luar Ponorogo untuk Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo, yang masyarakatnya banyak yang mengalami 

keterbelakangan mental (Retardasi Mental). 

 Keterbelakangan mental (Retardasi Mental) 

Keterbelakangan mental atau biasa disebut retardasi mental adalah 

penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara 

langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi 

selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental yang 
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dikemukakan oleh AAMD (Hallahan, 1982:43), adalah mild retardation 

(tunagrahita ringan) IQ-nya 70-55, moderate retardation (tunagrahita 

sedang) IQ-nya55-40, severe retardation (tunagrahita berat) IQ-nya 40-25 

dan profound retardation (sangat berat) IQ-nya 25 ke bawah (Sunarwati, 

2000). 

 Stigma 

Stigma bisa dikatakan aib yang diterima oleh orang-orang yang 

memiliki kecatatan baik kecacatan fisik maupun mental sehingga tidak 

memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat disekitarnya. 

 Diskriminasi 

Diskriminasi adalah suatu perbedaan perlakuan terhadap seseorang 

maupun kelompok karena perbedaan ras, suku, agama, kecacatan fisik 

maupun mental. Dalam penelitian ini diskriminasi dikaitkan dengan 

perbedaan perlakuan yang diterima oleh masyarakat yang tidak mengalami 

keterbelakangan mental (Retardasi Mental). Baik oleh pemerintah daerah 

melalui kebijakan-kebijakannya maupun dari masyarakat sekitarnya. 

1.6.4. Pemilihan Informan 

 Informan adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Informan adalah sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif yang memberikan informasi yang menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi fokus permasalahan dalam 

penelitian ini.  Karena begitu pentingnya informan dalam penelitian ini, peneliti 

memilih informan dengan metode purpossive, dimana informan dipilih karena 

memiliki kesesuaian dengan kriteria yang telah peneliti tentukan sebelumnya. 
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Namun, dalam pengambilan informan menggunakan metode snowboll (bola 

salju). Metode tersebut dipilih dikarenakan gambaran detail tentang informan 

tidak dapat dengan mudah dicari. 

Adapun kriteria informan yang digunakan adalah: 

1. Masyarakat “Kampung Idiot” 

 Masyarakat “Kampung Idiot” dalam hal ini adalah orang yang 

tidak mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) atau dalam 

artian orang yang normal dan tidak ada dari salah satu anggota keluarganya 

yang mengalami keterbelakangan mental di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. Informan dalam kriteria masyarakat 

“Kampung Idiot” dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) informan, yaitu 

informan dengan inisial ARI, IIM dan MAN. Informan tersebut peneliti 

peroleh atas rekomendasi dari informan kunci dari informan MAD dan 

DEV, sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Sidoharjo 

tersebut.Informasi dari informan ini, dapat memberikan informasi 

pendukung dan informasi tambahan dalam penelitian ini. 

2. Pihak Keluarga Penyandang Keterbelakangan Mental 

  Pihak keluarga dalam kriteria ini adalah pihak yang paling dekat 

sekaligus yang berhubungan secara langsung dengan orang atau pihak yang 

tidak mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental), misalnya 

ayah, ibu, nenek, kakek atau anak. Informan dalam kriteria Pihak Keluarga 

Penyandang Keterbelakangan Mental ini sebanyak 3 (tiga) informan, yaitu 

informan dengan inisial SOI, TIN dan informan TUN. Informan ini 

diperoleh peneliti atas informasi dari informan kunci yaitu tokoh 
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masyarakat formal yaitu perangkat desa. Informan ini dipilih sebagai 

informan kunci, sehingga peneliti mampu memperoleh data yang akurat 

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Tokoh Masyarakat 

 Tokoh masyarakat dalam penelitian ini sebagai informan kunci. 

Tokoh masyarakat ini dibagi menjadi dua yaitu tokoh masyarakat formal, 

seperti kepada desa, sekretaris desa, ketua RT atau ketua RW, ketua karang 

taruna serta perangkat-perangkat desa lainnya. Sedangkan tokoh 

masyarakat informal seperti tokoh agama (Kyai), guru agama, orang-orang 

yang dituakan dan lain sebagainya. Informan dalam kriteria tokoh 

masyarakat ini sebanyak 6 (enam) informan, yaitu informan dengan inisial 

DEV, DAR, INU, LAN, WAR dan MAD, informan ini diperoleh peneliti 

atas informasi dari informan kunci yaitu informan MAD dan DAR. 

Informasi yang digali dari informan ini, dapat memberikan informasi 

pendukung dan informasi tambahan seperti informasi mengenai “Kampung 

Idiot” serta sejarahnya mengenai kampung tersebut yang membuat desa 

tersebut mendapat julukan sebagai “Kampung Idiot”.  

4. Masyarakat di luar “Kampung Idiot” 

Masyarakat di luar “Kampung Idiot” atau Desa Sidoharjo dalam 

penelitian ini sebagai informan pendukung. Kriteria masyarakat di luar 

“Kampung Idiot” ini sebanyak 4 (empat) informan, yaitu informan dengan 

inisial INA, WAN, ENA dan YAH informan ini diperoleh peneliti secara 

sengaja di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Informasi yang digali dari 

informan ini, dapat memberikan informasi pendukung dan informasi 
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tambahan, seperti informasi mengenai bagaimana masyarakat diluar 

“Kampung Idiot” dalam hal ini masyakat diluar Desa Sidoharjo tersebut 

memaknai kejadian yang ada di  “Kampung Idiot” tersebut. 

1.6.5. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, serta 

untuk menjawab pertanyaan penelitian dan fokus permasalahan, penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Sidoharjo. Lokasi 

penelitian tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan adanya masyarakat 

yang mendapatkan julukan sebagai “Kampung Idiot” hanya ada di Kabupaten 

Ponorogo. Selain itu juga berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 

Ponorogo dan Dinas Sosial Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Jambon adalah masyarakatnya yang paling banyak 

mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental) yaitu sekitar 111 jiwa. 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian, teknik pengumpulan data termasuk bagian yang 

terpenting dalam mencapai keberhasilan penelitian. Dalam upaya memperoleh 

data yang mendalam, akurat, dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan guna 

menjawab permasalahan dan fokus penelitian, maka peneliti memilih wawancara 

mendalam atau indepth interview sebagai teknik pengumpulkan data. Wawancara 

mendalam atau indepth interview merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan percakapan intensif serta wawancara secara mendalam dengan 

subjek penelitian atau informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (guide line 
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interview), yang peneliti telah susun sebelumnya berdasarkan fokus permasalahan 

penelitian. Hasil dari wawancara ini menjadi data primer dalam penelitian. 

1.6.7. Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab 

permasalahan penelitian dan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara 

mendalam atau indepth interview. Penelitian kualitatif ini tentunya tidak 

menggunakan atau tidak melibatkan data statistik melainkan data yang berbentuk 

transkrip wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama 

penelitian dan pengumpulan data berlangsung. 

Data penelitian ini berupa data kualitatif (antara lain berupa pernyataan, 

gejala tindakan nonverbal yang dapat terekam oleh diskripsi kalimat atau oleh 

gambar) maka terdapat tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan 

ini melihat dari analisis data kualitatif oleh Matthew B. Miles & H Michael 

Huberman yang membagi proses analisis data dalam penelitian kualitatif  menjadi 

tiga bagian yaitu sebagai berikut (Engkus, 2013): 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif 

disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam cara, antara 

lain seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, pengolahan dalam 

suatu pola yang lebih luas. 
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2. Penyajian Data 

 Penyajian data adalah susunan sekumpulan informasi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Peneliti berupaya menggunakan cara yang menggunakan matriks teks, 

jaringan dan bagian, disamping teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 

 Analisis data kualitatif mulai dengan mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, proposisi. Peneliti menarik kesimpulan-

kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis namun kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan 

tersebut diverifikasi selama proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa 

tinjauan atau pemikiran kembali pada catatan lapangan, yang mungkin 

berlangsung sekilas atau dilakukan secara seksama dan memakan waktu 

lama, serta bertukar pikiran dengan informan untuk mengembangkan 

intersubyektif. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, sehingga membentuk 

validitasnya. 
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