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Abstraksi :
Masalah fisik akan berpengaruh terutama pada saat seseorang memasuki usia
remaja. Pada masa remaja ini kondisi fisik merupakan bagian yang penting
dalam membentuk dirinya yang baru. Remaja sering bertingkah laku tertentu
yang kadang-kadang oleh orang dewasa dipandang hanya menghabiskan waktu.
Tingkah laku tersebut seperti duduk berlama-lama didepan cermin hanya untuk
merapikan penampilannya, khawatir secara berlebihan akan jerawat yang ada,
berusaha melangsingkan tubuh, serta hal-hal lain yang dinilai ideal oleh
masyarakat. Penampilan diri yang tidak sesuai dengan harapan biasanya
mengganggu usaha untuk memperluas ruang gerak pergaulan. Pada masa remaja
ini, para remaja mempunyai minat besar terhadap pendidikan. Besarnya minat
remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat remaja pada
pekerjaan. Menurut Sunaryo (1995) pada umumnya bagi penyandang tuna daksa
sulit untuk mencapai prestasi, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang
lainnya dan hal ini sering menimbulkan masalah psikologis, karena dengan
kekurangan fisiknya itu remaja penyandang tuna daksa akan merasa dirinya
tidak berdaya dan tidak berguna dalam menjadi anggota masyarakat. Para
remaja yang kurang berminat pada pendidikan biasanya menjadi orang yang
berprestasi rendah, seperti bekerja dibawah kemampuannya pada mata pelajaran
yang tidak disukai, sering membolos, dan berhenti sekolah. Untuk
menumbuhkan minat pada prestasi dibutuhkan adanya motivasi berprestasi
tinggi yang bersifat akademik yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran
sekolah sebagai sesuatu yang harus ada dan penting untuk mencapai
keberhasilan (Gunarsa, 2000). Dengan adanya motivasi berperestasi tinggi,
remaja mempunyai keinginan untuk meraih sukses, memiliki tanggung jawab,
berani mengambil keputusan dan menanggung resikonya, memiliki tujuan yang
realistik dan selalu mencari kesempatan untuk mewujudkan cita-cita
(McClelland dalam Mangkunegara, 2004). Berdasarkan fenomena tersebut
penulis ingin meneliti bagaimana motivasi berprestasi remaja penyandang tuna

daksa dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dan mempengaruhi
motivasi berprestasi, serta bagaimana proses perkembangan motivasi berprestasi
subjek penyandang tuna daksa. Subjek penelitian ini ada tiga orang yang terdiri
seorang remaja penyandang tuna daksa sebagai subjek dan dua orang lagi
sebagai significant other. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dimana didalamnya menggunakan
metode observasi dan wawancara. Observasi tidak dilakukan oleh peneliti
karena subjek mengalami sakit, yang seharusnya observasi dilakukan disekolah
subjek. Dan wawancara berlangsung iv ditempat yang disepakati oleh subjek
dan penulis, dimana sebelumnya dibuat pedoman observasi dan wawancara
terlebih dahulu oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
penulis, diketahui bahwa subjek yang diteliti memiliki motivasi berprestasi
tinggi. Hal ini didukung oleh karakteristik orang yang mempunyai motivasi
berprestasi tinggi ada pada diri subjek serta faktorfaktor yang mempengaruhi
motivasi berprestasi tinggi subjek.

