
ABSTRAK 
 
 

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka kejadian 
disabilitas di Indonesia serta adanya kebutuhan teoritik yang dapat menjelaskan 
tentang bagaimana individu mampu bangkit dari trauma dan mencapai resiliensi 
sebagai penyandang disabilitas ini bertujuan untuk membangun teori substantif 
tentang proses resiliensi individu terhadap perubahan kondisi fisik menjadi 
penyandang disabilitas. Pendekatan kualitatif dengan strategi grounded theory 
dari Strauss dan Corbin (2003) digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Terdapat delapan orang partisipan yang memenuhi kriteria dan bersedia 
untuk terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, 
pengamatan dan penggunaan dokumen dalam proses penggalian data, serta 
menganalisisnya dengan teknik analisis komparatif konstan yang menggunakan 
tiga tahap koding, yaitu open, axial, dan selective (Strauss dan Corbin, 2003). 

Teori substantif yang telah dirumuskan melalui penelitian ini menjelaskan 
bahwa proses resiliensi terhadap perubahan kondisi fisik menjadi penyandang 
disabilitas berlangsung dalam empat fase yaitu: Fase stres, fase rekonstruksi diri, 
fase penguatan, dan fase resilien. Sebagai fase kunci dalam proses resiliensi, fase 
rekonstruksi diri ditandai oleh adanya koping aktif dan adaptasi positif yang 
dilakukan oleh individu. Koping dan adaptasi ditentukan oleh sejumlah faktor 
protektif, baik internal maupun eksternal yang berperan memperkuat kondisi 
psikologis individu dalam menghadapi stresor maupun mengurangi efek negatif 
dari faktor risiko. Individu dikatakan telah mencapai resiliensi ketika mampu 
sepenuhnya menerima diri sebagai seorang penyandang disabilitas, mengelola 
emosi dengan semakin baik, memiliki empati, memunculkan respon positif 
terhadap situasi negatif berikutnya, serta memiliki semangat dan usaha keras 
untuk tetap produktif berkarya.  

Hasil penelitian ini dilengkapi pula dengan rumusan awal implementasi 
temuan untuk membantu pencapaian resiliensi pada kelompok individu lain yang 
juga mengalami perubahan kondisi menjadi penyandang disabilitas. 
Implementasi hasil penelitian diarahkan pada dua tujuan, yaitu: (1) Memperkuat 
faktor protektif, dan (2) Mengembangkan strategi koping aktif dan adaptasi 
positif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tekanan dalam mencapai resiliensi. 
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