
MENUMBUHKAN RASA PERCAYA DIRI MELALUI  

KEGIATAN BERNYANYI PADA PENYANDANG DISABILITAS  

PANTI SOSIAL BINA DAKSA WIRAJAYA MAKASSAR 

 

 

GROWING CONFIDENCE THROUGH SINGING ACTIVITIES FOR PEOPLE 

WITH DISABILITIES BINA DAKSA WIRAJAYA MAKASSAR SOCIAL 

ORGANIZATION 

 

NISWAR ABRAR 

1382041013 

 

Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik 

Jurusan Seni Pertunjukan 

Fakultas Seni dan Desain 

Universitas Negeri Makassar 

 

 

ABSTRAK 

NISWAR ABRAR. 2020. Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Kegiatan 

Bernyanyi Pada Penyandang Disabilitas Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 

Makassar. Jurusan Seni Pertunjukan. Fakultas Seni Dan Desain. Universitas Negeri 

Makassar. (dibimbing oleh Dr. Andi Ihsan S.Sn., M.Pd dan Dr. Hj. Heriyati Yatim, 

M.Pd) 

Rumusan Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan kegiatan bernyanyi 

pada penyandang Disabilitas panti sosial bina daksa makassar.dan 2) Bagaimana 

dampak pada tingkat percaya diri Penyandang Disabilitas Panti Sosial Bina Daksa 

Wirajaya Makassar melalui kegiatan bernyanyi. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan penumbuhan kepercayaan diri melalui kegiatan bernyanyi pada 

penyandang disabilitas panti bina daksa wirajaya makassar. Teknik pengumpulan data 

yang dipakai dalam penelitian ini, yakni 1) studi pustaka, 2) observasi, 3) dokumentasi, 

5) wawancara.  Kemudian Hasil penelitian ini di analisis dengan 3 langkah yakni 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari 

hasil penelitian ini yakni: 1) Implementasi kegiatan bernyanyi pada penerima manfaat 



ini dilakukan dengan model kegiatan pembelajaran bernyanyi. Adapun pembelajaran 

tersebut dibagi atas 3 tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir dan setiap 

tahap terdiri atas 2 pertemuan. Kemudian pada setiap tahap dilakukan evaluasi untuk 

melihat perkembangan dari penerima manfaat sebagai upaya menumbuhkan rasa 

percaya dirinya.. 2). Data hasil penelitian diperoleh dari penilaian secara langsung 

menghasilkan beberapa peningkatan pada setiap tahapan. Terutama pada tahap 

lanjutan penerima manfaat banyak yang meningkatkan kepercayaan dirinya dari 

tingkat “kurang percaya diri” ke tingkat “cukup percaya diri” kemudian penerima 

manfaat yang belum memiliki rasa percaya diri percaya diri juga mengalami 

peningkatan yakni pada tahap awal tingkat “rendah diri” sebanyak 5 orang menjadi 0 

atau tidak ada pada tahap akhir. Dalam artian penelitian ini terbilang cukup berhasil 

dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas panti sosial bina 

daksa wirajaya makassar karena dapat menyentuh peningkatan secara keseluruhan 

para penerima manfaat. 

 

ABSTRACT 

NISWA ABRAR. 2020. Fostering Confidence Through Singing Activities for People 

with Disabilities Bina Daksa Wirajaya Social Institution Makassar. Department of 

Performing Arts. Faculty of Art And Design. Makassar public university. (supervised 

by Dr. Andi Ihsan S.Sn., M.Pd and Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd) 

The problem formulations of this research are: 1) How is the application of singing 

activities to people with disabilities at the Bina Daksa Social Institution Makassar. The 

type of research used in this paper is descriptive qualitative research which aims to 

describe the growth of self-confidence through singing activities for persons with 

disabilities at the Daksa Wirajaya Nursing Home in Makassar. Data collection 

techniques used in this study, namely 1) literature study, 2) observation, 3) 

documentation, 5) interviews. Then the results of this study were analyzed with 3 steps, 

namely data reduction, data presentation and verification/drawing conclusions. The 

conclusions from the results of this study are: 1) The implementation of singing 

activities for the beneficiaries is carried out with a singing learning activity model. The 

learning is divided into 3 stages, namely the initial stage, the advanced stage and the 

final stage and each stage consists of 2 meetings. Then at each stage an evaluation is 

carried out to see the progress of the beneficiaries as an effort to grow their confidence. 

2). The research data obtained from the direct assessment resulted in several 

improvements at each stage. Especially at the advanced stage, many beneficiaries 

increased their self-confidence from the level of "less self-confidence" to the level of 

"quite confident" then the beneficiaries who did not have self-confidence also 

experienced an increase, namely at the initial stage the level of "low self-esteem" was 

5 person becomes 0 or nothing in the final stage. In this sense, this research is quite 



successful in growing self-confidence in people with disabilities at the Bina Daksa 

Wirajaya Makassar Social Institution because it can touch the overall improvement of 

the beneficiaries. 

 

 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Pemanfaatan musik sebagai 

media pembelajaran yang bisa 

membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan tidak 

membosankan. Musik dapat 

menyeimbangkan kecerdasan 

intelektual dan emosional sehingga 

akan memberikan hasil yang baik 

bagi peserta didik. Relaksasi yang 

diiringi dengan musik membuat 

pikiran selalu siap dan mampu 

untuk lebih berkonsentrasi dalam 

menerima pelajaran. Musik dapat 

meningkatkan fungsi kognitif 

artinya musik memungkinkan 

untuk berfikir, mengingat, 

menganalisis, belajar dan secara 

umun melakukan aktivitas mental 

yang lebih tinggi. Hal ini dapat 

memberikan solusi kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan 

dalam belajar, terutama yang 

memiliki masalah mengenai mental 

dan kepercayaan diri seperti 

penyandang disabilitas.  

Penyandang disabilitas adalah 

orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual atau 

sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap 

masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk 

berpartisipasi penuh dan efektif 

berdasarkan kesamaan hak 

(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas).  

Salah satu penyandang masalah 

kesejahteraan sosial sebagai sasaran 

dari pembangunan kesejahteraan 

sosial yaitu orang-orang yang 

berstatus penyandang disabilitas. 

Jika dipandang dari kacamata 

sosial, maka manusia cenderung 

diklaim sebagai makhluk yang 

bermasyarakat. Dengan demikian, 

manusia memiliki peran serta 

keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Peran seperti inilah yang 

membuat manusia diklaim sebagai 

makhluk sosial. Namun akan jauh 

berbeda jika salah satu manusia 

dalam suatu lingkungan tidak dapat 

melaksanakan salah satu fungsi 

sosialnya bisa disebabkan karena 

beberapa faktor, diantaranya ialah 

bagi penyandang cacat tubuh, orang 

yang jiwanya terganggu dan lain-

lain. Namun ada kecenderungan 

yang timbul di dalam masyarakat 

akan adanya perlakuan yang 

berbeda tehadap orang yang kurang 

beruntung. Orang yang kurang 

cerdas merasa segan terhadap orang 

yang cerdas, orang yang berparas 

cantik merasa tinggi hati terhadap 

orang yang kurang cantik. Bisa juga 

orang cacat merasa minder terhadap 

orang yang sempurna fisiknya, 



meskipun orang kebanyakan tidak 

bersikap negatif terhadap kaum 

kurang beruntung, hal ini lantas 

mempengaruhi mental para 

penyandang disabilitas khususnya 

pada kepercayaan dirinya dalam 

menghadapi lingkungannya.  

Rasa percaya diri merupakan 

sikap mental individu dalam 

menilai diri maupun objek sekitar, 

sehingga individu tersebut memiliki 

keyakinan  akan kemampuan diri 

dalam melakukan sesuatu sesuai 

kemampuan. Kepercayaan diri 

adalah kepercayaan terhadap 

kemampuan, kapasitas serta 

pengambilan keputusan yang 

terdapat dalam diri sendiri. Dengan 

rasa percaya diri, kita akan mampu 

melewati tantangan, berani 

mengambil resiko, tidak takut 

gagal, justru akan muncul sikap 

positif, berani berpendapat, bias 

berpikir realistis, dan bias 

menghargai orang lain. Untuk itu 

semua orang harus meningkatkan 

kepercayaan diri untuk membangun 

sebuah kesuksesan dalam 

keyakinan. Salah satu cara terbaik 

untuk menumbuhkan rasa percaya 

diri seseorang yakni 

memperkenalkan hal-hal yang 

mudah diterima dan menyenangkan 

seperti musik dan nyanyian. 

Ditunjukkan pada saat 

observasi awal peneliti, Panti Sosial 

Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) 

yang berlokasi di Jln. A.P. Pettarani 

Km.4 Makassar merupakan salah 

satu pusat pelayanan disabilitas 

tubuh dalam bentuk Bimbingan 

keterampilan kerja, bimbingan 

fisik, mental dan bimbingan sosial, 

dilakukan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang 

kebutuhan pelayanan sosial bagi 

penyandang disabilitas secara jelas 

maka dapat dilakukan rehabilitasi 

sosial secara optimal, sehingga para 

penyandang disabilitas dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar.  

Pada kelas bimbingan 

keterampilan kerja terlihat para 

penyandang disabilitas tubuh ini 

memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang sangat rendah. Mereka 

cederung membuat gap antar diri 

dengan lingkungannya, dibuktikan 

pada kegiatan observasi awal para 

peserta didik diberikan instruksi 

untuk masing-masing menyiapkan 

sebuah pertunjukan sederhana di 

depan kelas, ekspektasinya para 

peserta didik akan berusaha untuk 

memberikan penampilan yang 

sederhana namun pada realitanya 

tidak satupun peserta didik yang 

mampu melawan rasa malunya dan 

berani untuk maju dihadapan 

teman-temannya sendiri. Tentunya 

hal ini sangat berdampak pada 

proses pembelajarannya yang 

sangat jauh dari kata efisien. Oleh 

karena itu dibutuhkan strategi 

khusus untuk menangani hal 

tersebut, dengan melibatkan unsur 

seni yakni bernyanyi tentu saja akan 

memberikan udara segar bagi para 

penyandang disabilitas untuk 

menumbuhkan rasa percaya 

dirinya. 

Suara yang disusun sedemikian 

rupa sehingga mengandung irama, 

lagu, nada dan keharmonisan 

terutama dari suara yang dihasilkan 



alat-alat yang dapat menghasilkan 

irama disebut Musik. Walaupun 

musik adalah sejenis fenomena 

intuisi, untuk mencipta, 

memperbaiki dan 

mempersembahkannya adalah 

suatu bentuk seni. Di dalam musik 

terdapat unsur suara yang pada 

penyajiannya disebut nyanyian atau 

bernyanyi. Nyanyian adalah syair-

syair yang dinyanyikan sesuai nada, 

ritme, birama dan melodi tertentu 

hingga membentuk harmoni. 

Nyanyian sering juga disebut lagu 

yang berarti gubahan seni nada atau 

suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal (biasanya 

diiringi dengan alat musik) untuk 

menghasilkan gubahan musik yang 

mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan (mengandung 

irama). Dan ragam nada atau suara 

yang berirama disebut juga dengan 

lagu.  

Pada proses pembelajaran 

dengan tujuan menumbuhkan rasa 

percaya diri diperlukan adanya 

strategi untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri itu lahir. Dengan 

pembelajaran kegiatan bernyanyi, 

para peserta didik diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan dirinya, 

disamping itu dapat 

mengembangkan potensi yang 

mereka miliki.  

Hal-hal yang dikemukakan 

tersebutlah yang menjadi dasar 

pemikiran yang nantinya akan 

dikembangkan dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Sehingga peneliti 

bermaksud untuk mengetahui 

secara pasti dan jelas melalui 

prosedur ilmiah dengan menyusun 

Proposal Penelitian yang berjudul : 

Menumbuhkan Rasa Percaya Diri 

Melalui Kegiatan Bernyanyi Pada 

Penyandang Disabilitas Panti Sosial 

Bina Daksa Wirajaya Makassar. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan 

masalah, maka penulis memiliki 

tujuan dari penelitian nantinya 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan 

kegiatan bernyanyi pada 

Penyandang Disabilitas Panti 

Sosial Bina Daksa Wirajaya 

Makassar. 

2. Mendeskripsikan dampak dari 

peningkatan Rasa Percaya Diri 

Melalui Kegiatan Bernyanyi 

Pada Penyandang Disabilitas 

Panti Sosial Bina Daksa 

Wirajaya Makassar. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Imro’atul Lathifah 

(2015) Metode Pengembangan 

Kepercayaan Diri Anak Tuna 

Daksa di sekolah luar biasa 

(SLB) C Kemala Bhayangkari 

2 Gresik. Skripsi. Fakultas 

Unshuluddin. Universitas 

Islam Negeri Walisongo. 

Semarang. Deskripsi Konsep 

a. Teori percaya diri  



Bachtiar (2019:47), 

Percaya diri dapat diartikan 

sebagai sesuatu keyakinan 

seseorang untuk mampu 

berpilaku sesuai dengan 

harapan atau keinginan. 

Apabila seseorang 

memiliki rasa percaya diri, 

maka banyak masalah akan 

timbul, karena kepercayaan 

diri merupakan aspek 

kepribadian dari seseorang 

yang berfungsi untuk 

mengaktualisasikan 

potensi yang dimilikinya.  

b. Faktor- faktor yang 

mempengaruhi 

kepercayaan diri 

Hendra Widjaja 

(2016:63) dalam hidup 

sangat diperlukan sekali 

kepercayaan terhadap diri 

sendiri untuk mencapai 

sebuah kesuksesan. Kunci 

untuk mendapatkan 

kepercayaan diri adalah 

dengan memahami diri 

sendiri. Individu harus 

yakin akan kemampuan 

dan potensi yang ada dalam 

dirinya. Jangan sampai rasa 

pesimis dan cemas selalu 

menghantui perasaan. Rasa 

percaya diri dapat 

dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapat 

digolongkan menjadi dua, 

yaitu: 

Faktor Internal 

Faktor internal terdiri dari 

beberapa hal: 

1) Konsep diri;  

2) Harga diri 

3) Kondisi fisik;  

4) Pengalaman hidup;  

Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari 

beberapa hal: 

1) Pendidikan;  

2) Pekerjaan;  

3) Lingkungan dan 

pengalam hidup;  

c. Ciri-ciri orang percaya diri 

Tingkah laku mereka 

sering menyebabka konflik 

dengan orang lain. 

Seseorang yang bertindak 

percaya diri secara 

berlebihan, sering 

memberikan kesan kejam 

dan lebih banyak lawan 

daripada kawan (Peter 

Lauster:2006:14) Ciri-ciri    

kepercayaan diri menurut 

Lauster yaitu: 

a. Percaya akan 

kemampuan diri 

sendiri;  

b. Bertindak   mandiri   

dalam   mengambil   

keputusan;  

c. Memiliki sikap positif 

pada diri sendiri;  

d. Berani   

mengungkapkan   

pendapat;  

Adapun tingkatan 

kepercayaan diri 

menurut Madya (2001)  

1. Sangat percaya diri 

2. Cukup percaya diri 

3. Kurang percaya 

diri 

4. Rendah diri 

 

 



d. Penyesuaian sosial 

Pengertian 

Penyesuaian Sosial 

Penyesuaian sosial adalah 

usaha mengubah diri 

dengan keadaan 

lingkungan (autoplastis), 

dan juga mengubah 

lingkungan sesuai dengan 

keadaan (keinginan) diri 

sendiri (autolastis) (W. A. 

Gerungan:2004:59).  

 

e. Penyandang disabilitas 

Menurut  definisi yang 

diberikan oleh World 

Health Organization 

(WHO), disabilitas adalah 

keterbatasan  atau  

kurangnya  kemampuan  

organ sehingga  

mempengaruhi 

kemampuan fisik atau 

mental untu menampilkan 

aktivitas sesuai dengan 

aturannya atau masih 

dalam batas normal, 

biasanya digunakan dalam 

level individu (Murtie, 

2016: 88). Dalam 

Convention o the Right of 

Person with Disabilities 

(CRPD) tahun 2007 di New 

York, Amerika  Serikat,  

negara  di  dunia  telah  

menyepakati bahwa  

penyandang  disabilitas  

adalah  orang  yang 

memiliki  keterbatasan 

fisik,  mental,  intelektual  

atau  sensorik  dalam  

jangka  waktu  lama yang 

dalam  berinteraksi  dengan  

lingkungan  dapat  

menemui  hambatan  yang 

menyulitkan  untuk  

berpartisipasi  penuh  dan  

efektif. Adapun  Jenis-jenis 

Disabilitas yaitu,  tidak  

hanya  berpacu  pada  

keterbatasan  fisik  seperti 

orang  dengan  pengguna  

kursi roda saja, namun ada 

jenis lain  yang termasuk   

penyandang   disabilitas. 

Dalam  penjelasan   pasal   4   

ayat   1 Undang - undang  

No  8  Tahun 2016 tentang  

Penyandang  Disabilitas  

bahwa ragam dari 

penyandang disabilitas 

meliputi: 

a. Penyandang Disabilitas 

fisik; 

b. Penyandang Disabilitas 

intelektual; 

c. Penyandang Disabilitas 

mental; dan/atau 

d. Penyandang Disabilitas 

sensorik.  

Terdapat pula 

beberapa jenis penyandang 

disabilitas/kebutuhan 

khusus.Ini terlihat  bahwa  

setiap  penyandang  

disabilitas  memiliki  

definisi  masing-masing 

dimanadari kesemuanya  

memerlukan  bantuan  

untuk  tumbuh dan 

berkembang secara baik. 

Jenis - jenis penyandang 

disabilitas : 

a. Disabilitas Fisik: 

1) Tuna Netra  

2) Tuna Rungu Wicara  



3) Tuna   Daksa    

b. Disabilitas Mental 

: 

1) Tuna   Laras,  

2) Tuna Grahita,  

3) Disabilitas Ganda :  

f. Bernyanyi 

Bernyanyi    

merupakan    metode  

pembelajaran yang 

menggunakan  syair- syair  

yang  dilagukan.  Biasanya 

syair- syair tersebut 

disesuaikan  dengan  

materi- materi  yang  akan  

diajarkan  oleh  pendidik. 

Memurut bebrapa ahli, 

bernyanyi membuat 

suasana belajar menjadi 

riang dan  bergairah  

sehingga  perkembangan  

peserta didik  dapat  

distimmulasi  secara lebih 

optimal. (Fadlillah, 

2012:175).   

Dalam  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan ini 

adalah Action research atau 

penelitian tindakan merupakan 

salah satu bentuk rancangan 

penelitian, dalam penelitian 

tindakan peneliti 

mendeskripsikan, 

menginterpretasi dan 

menjelaskan suatu situasi 

sosial pada waktu yang 

bersamaan dengan melakukan 

perubahan atau intervensi 

dengan tujuan perbaikan atau 

partisipasi (Tjetjep, 1973: 3),  

B. Subyek Penelitian 

Berdasarkan dari judul 

penelitian yang diangkat yakni 

Menumbuhkan Rasa Percaya 

Diri Melalui Kegiatan 

Bernyanyi Pada Penyandang 

Disabilitas Panti Sosial Bina 

Daksa Wirajaya Makassar.  

maka subjek penelitian ini 

adalah peyandang disabilitas 

panti sosial bina daksa 

wirajaya Makassar dan pada 

implementasi kegiatannya, 

akan diambil 18 peserta didik 

yang menjadi obyek penelitian 

ini. 

C. Variabel dan Desain 

Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Variabel dalam 

penelitian adalah variasi 

yang merupakan unsur 

obyek dalam penelitian 

tersebut. Ada dua variabel 

dalam penelitian ini yakni 

variabel independen 

(variabel bebas) dan 

variabel despenden 

(variabel terikat). Variabel 

bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebab 

perubahan timbulnya 

variabel terikat. Sementara 

variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi, 

akibat dari adanya variabel 



bebas. Adapun variabel 

penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
1. Penerapan kegiatan 

bernyanyi pada 

penyandang 

Disabilitas panti sosial 

bina daksa makassar, 

merupakan variable 

bebas. 

2. Peningkatan rasa 

percaya diri pada 

Penyandang 

Disabilitas panti sosial 

bina daksa makassar, 

setelah penerapan 

kegiatan bernyanyi, 

merupakan variable 

terikat. 

 

b. Desain Penelitian 

Penelitian ini dirasa 

perlu melibatkan desain 

penelitian untuk 

mempermudah proses 

pelaksanaannya. Adapun 

desain penelitian yang 

disusun adalah sebagai 

berikut: 

D. Definisi operasional variabel 

 Dalam pembahasan 

variabel yang telah 

dikemukakan mengenai 

variabel-variabel yang akan 

diamati. Agar tercapai tujuan 

yang diharapkan dalam 

pelaksanaan penelitian, maka 

pendefinisian tentang maksud-

maksud variabel penelitian 

yang sangat penting dijelaskan. 

Adapun definisi dari variabel 

yang dimaksud adalah : 

1. Proses pelaksanaan 

kegiatan bernyanyi yang 

dilakukan secara bertahap 

dari awal sampai akhir ini 

dapat membantu 

penyandang Disabilitas 

panti sosial bina daksa 

makassar dalam 

menumbuhkan rasa 

percaya dirinya dalam 

lingkungan sosial.  

2. Dampak pada tingkat rasa 

percaya diri Penyandang 

Disabilitas panti sosial 

bina daksa makassar, 

setelah kegiatan 

bernyanyi. Yaitu, dengan 

adanya perubahan ke arah 

yang lebih baik terkait 

kemampuannya. 

Berdasarkan data yang 

telah diperoleh bahwa 

penyandang disabilitas 

dapat menumbuhkan rasa 

percaya dirinya dengan 

signifikan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan 

bernyanyi pada penerima 

manfaat ini dilakukan dengan 

model kegiatan pembelajaran 

bernyanyi. Adapun 

pembelajaran tersebut terbagi 

atas 3 tahap yakni tahap awal, 

tahap lanjutan dan tahap akhir. 

setiap tahap terdiri atas 2 

pertemuan. Kemudian pada 

setiap akhir tahapan dilakukan 

evaluasi untuk melihat 

perkembangan dari penerima 

manfaat sebagai upaya 

menumbuhkan rasa percaya 



dirinya. Pada tindakannya, 

peneliti melaksanakan kegiatan 

bernyanyi sesuai dengan 

langkah-langkah kegiatan 

bernyanyi yakni dimulai dari 

mempersiapkan media 

pembelajaran, kemudian 

melakukan apersepsi tentang 

materi yang telah dan akan 

dipelajari, selanjutnya latihan 

dan diberikan beberapa materi 

tentang seni vokal, lalu 

pemilihan lagu dan latihan 

bernyanyi serta yang terakhir 

menampilkan lagu yang telah 

dilatihankan didepan kelas. 

peneliti juga memberikan 

beberapa inovasi dalam setiap 

tahapannya yan disesuaikan 

dengan kebutuhan para 

penyandang disabilitas.  

  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009: 

137), teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang akan 

memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting). 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data digunakan 

untuk menganalisis data. 

Adapun teknik yang digunakan 

dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

 

1. Observasi 

Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian 

ini yakni observasi 

sistematis yakni observasi 

yang dilakukan oleh 

pengamat dengan 

menggunakan instrument 

pengamatan yakni berupa 

indikator-indikator 

penilaian sikap yang akan 

menjadi pedoman dalam 

menentukan tingkat 

percaya diri penyandang 

disabilitas. Sehingga 

peneliti dapat mengukur 

perkembangan percaya diri 

mereka pada setiap 

tahapannya. Adapun 

indikator penilaian sikap 

yang dimaksudkan ialah 

berisi tentang pernyataan-

pernyataan mengenai 

situasi dan kondisi serta 

perilaku penerima manfaat 

didalam pelaksanaan 

kegiatan bernyanyi. 

 

2. Wawancara 

Pelaksanaan penelitiann 

ini menggunakan teknik 

wawancara tak berstruktur. 

Teknik wawancara tak 

berstruktur yakni 

Pelaksanaan wawancara ini 

memudahkan peniliti 

dalam mempertanyakan 

hal-hal yang mungkin akan 



ditemukan saat 

pelaksanaan penelitian 

namun tetap berkaitan 

dengan objek penelitian 

yang sedang dikumpulkan 

datanya tanpa menyiapkan 

daftar pertanyaan 

sebelumnya. 

Pengaplikasian wawancara 

tak berstruktur ini 

digunakan karena bersifat 

ringan dan bebas, sehingga 

tidak membebani mental 

para penyandang 

disabilitas. Wawancara ini 

dilakukan dengan cara 

peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan yang 

bersifat santai dalam proses 

pelaksanaannya dalam 

kelas selain memberikan 

kesan keakraban antara 

peneliti dan penerima 

manfaat, para penyandang 

disabilitas juga secara tidak 

sengaja telah memberikan 

informasi mengenai 

penelitian yang 

berlangsung. 

 

3. Dokumentasi 

Peneliti akan 

melibatkan berbagai jenis 

pendokumentasian. Hasil 

penelitian dari observasi 

atau wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat di percaya 

jika didukung oleh 

dokumentasi. 

Mendokumentasikan 

berbagai hal yang terkait 

dengan obyek penelitian, 

Dokumentasi berupa foto 

dan video. Adapun bukti 

dokumentasi yang 

selanjutnya dapat dijadikan 

bukti terlaksananya 

kegiatan ini dilakukan 

dengan cara mengabadikan 

setiap momentum penting 

dalam pelaksanaan 

kegiatan pada setiap 

tahapan.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam 

penelitian kualitatif yaitu, 

dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama 

berada dilapangan, dan setelah 

selesai dilapangan. Analisis 

data lebih di fokuskan selama 

proses lapangan bersama 

dengan pengumpulan data, 

sedangkan proses analisis data 

menurut sugiyono 

(2012:4560): 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-

hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti 

untuk melakukan 

pengumpulan data 

selanjutnya, dan 

mencarinya jika 

diperlukan. 

2. Penyajian data atau 

display data 

Setelah data direduksi 

maka langkah selanjutnya 



adalah mendisplaykan 

data. Tujuanya akan 

memudahkan peneliti 

untuk memahami apa 

yang terjadi, 

merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami 

tersebut. 

3. Verifikasi/penarikan 

kesimpulan 

Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Teteapi 

apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel. 

Kesimpulan pada 

penelititan kualitatif 

mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah sejak 

awal. Tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa 

rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah 

penelitian berada di 

lapangan. 

(sugiyono:2012:252). 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Penerapan kegiatan 

bernyanyi pada 

penyandang Disabilitas 

panti sosial bina daksa 

makassar. 

Implementasi kegiatan 

bernyanyi pada penerima 

manfaat ini dilakukan 

dengan model kegiatan 

pembelajaran bernyanyi. 

Adapun pembelajaran 

tersebut dibagi atas 3 tahap 

yakni tahap awal, tahap 

lanjutan dan tahap akhir 

dan setiap tahap terdiri atas 

2 pertemuan. Kemudian 

pada setiap tahap dilakukan 

evaluasi untuk melihat 

perkembangan dari 

penerima manfaat sebagai 

upaya menumbuhkan rasa 

percaya dirinya. 

 

a) Implementasi 

tindakan tahap awal 

Pelaksanaan 

kegiatan bernyanyi 

pada penerima manfaat 

penyandang disabilitas 

panti sosial bina daksa 

wirajaya makassar 

dilaksanakan dengan 

melakukan 



pembelajaran yang 

sifatnya formal namun 

pelaksanaannya 

terkesan informal atau 

santai karena 

dilakukan di luar ruang 

kelas formal. ini 

diberlakukan sebagai 

upaya bahwa penerima 

manfaat dapat 

menerima 

pembelajaran tanpa 

beban sehingga dapat 

menumbuhkan rasa 

percaya diri yang 

selama ini hilang dari 

diri mereka. 

1. Pertemuan 

pertama 

Berdasarkan 

hasil pengamatan 

yang dilakukan 

terkait dengan rasa 

percaya diri yang 

dimiliki penerima 

manfaat (siswa 

penyandang 

disabilitas) pada 

pertemuan pertama, 

mempelihatkan 

hasil bahwa untuk 

hal ini  masih dalam 

kondisi sangat 

rendah. Hal tersebut 

terlihat saat mereka 

diinstruksikan 

untuk menyanyikan 

sebuah lagu. 

Hampir seluruhnya 

terlihat canggung 

dan malu untuk 

bernyanyi bahkan 

pada saat mereka di 

instruksikan untuk 

memilih judul lagu. 

Kemudian, pada 

waktu yang sama di 

sudut yang berbeda 

mereka tampak 

memberi sekat antar 

satu dengan yang 

lainnya dalam artian 

mereka tampak 

menutup diri dan 

tidak berbaur 

dengan yang lain . 

bahkan beberapa 

diantara mereka 

hanya sibuk dengan 

dirinya sendiri 

tanpa 

memperdulikan 

sekitarnya. 

selanjutnya, juga 

tampak bahwa 

mereka kesulitan 

dalam 

berkomunikasi, dan 

lebih memilih diam 

dan tunduk 

dibanding bertukar 

pikiran dengan 

pemateri ataupun 

sesama rekan 

penerima manfaat. 

Deskripsi 

tentang kepekaan 

rasa percaya diri 

siswa juga terdapat 

pada pengakuan 

langsung dari salah 

satu penerima 

manfaat, melalui 

wawancara 

langsung yang 

dilakukan oleh 



peneliti, tampak 

bahwa “Samson” 

mengakui, beliau 

mengalami 

berbagai kendala 

dalam kehidupan 

sehari-hari bukan 

hanya pada saat 

belajar tapi juga 

kegiatan yang dia 

lakukan sehari-

harinya 

dilingkungan 

sekitarnya, bahwa 

rasa percaya dirilah 

yang tidak 

dimilikinya karena 

merasa berbeda 

pada umumnya 

manusia. 

Pungkasnya!.  

Berdasarkan 

kejadian diatas 

maka peneliti 

berusaha untuk 

memberikan 

stimulasi belajar 

dalam beberapa 

pertemuan kedepan 

untuk 

menumbuhkan rasa 

percaya diri bagi 

para penerima 

manfaat. 

2. Pertemuan kedua 

Pada 

pertemuan kedua di 

tahap awal kegiatan 

bernyanyi ini, 

peneliti melakukan 

beberapa cara untuk 

menumbuhkan rasa 

percaya diri mereka 

yakni peneliti mulai 

melaksanakan 

pembelajaran 

dengan melakukan 

apersepsi, dengan 

cara siswa diberikan 

pertanyaan tentang 

musik dan lagu. 

Guna dari apersepsi 

ini untuk 

mengetahui sejauh 

mana pengetahuan 

dan kemampuan 

para penerima 

manfaat dalam 

menjalani kegiatan 

ini, juga untuk 

memancing mereka 

untuk berbicara 

mengeluarkan 

pendapat dengan 

upaya 

menumbuhkan rasa 

percaya diri 

mereka. 

Selanjutnya setelah 

apersepsi, peneliti 

sembari 

menyiapkan media 

pembelajaran, 

peneliti juga mulai 

menginstruksikan 

para penerima 

manfaat untuk 

menyiapkan lagu 

untuk ditampilkan 

di depan kelas.  

b) Implementasi 

tindakan tahap 

lanjutan 

Pada tindakan 

tahap lanjutan peneliti 

memberikan strategi 



yang lebih kreatif lagi 

dari tahap awal. 

Sebagaimana hasil 

evaluasi dari tahap 

awal adalah tolok ukur 

untuk melangkah ke 

tahap lanjutan, maka 

dari itu peneliti pada 

tahap lanjutan 

melaksanakan 

pembelajaran dengan 

menggunakan metode 

pengelompokan secara 

acak sebagai upaya 

mereka dapat 

membangun relasi satu 

sama lain sehingga 

pembelajaran terasa 

lebih menyenangkan 

dan diharapkan metode 

ini dapat memberikan 

efek yang signifikan 

dalam menumbuhkan 

rasa percaya diri 

mereka. 

1. Pertemuan 

pertama 

Pada 

pertemuan 

pertama tahap 

lanjutan peneliti 

memulai 

pembelajaran 

dengan 

mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa alat musik 

agar kiranya para 

penerima manfaat 

dapat merasakan 

hal yang berbeda 

pada 

pembelajaran 

tahap ini. Setelah 

itu peneliti 

melakukan 

apersepsi kepada 

para penerima 

manfaat untuk 

mengukur sejauh 

mana 

perkembangan 

penerima manfaat 

terhadap kegiatan 

bernyanyi yang 

mereka terima 

pada tahap awal 

dan penumbuhan 

rasa percaya diri 

yanag menjadi 

fokus utama pada 

penelitian ini. 

Peneliti 

melanjutkan 

pembelajaran 

dengan membagi 

mereka ke dalam 

kelompok secara 

acak, kemudian 

peneliti 

memberikan 

instruksi untuk 

memilih lagu 

masing-masing 

kelompok sebagai 

materi kegiatan 

bernyanyi. Setelah 

itu mereka 

melakukan latihan 

bersama sebelum 

pertunjukan. Cara 

ini dilakukan 

peneliti agar para 

penerima 

manfaaat dapat 



saling memulai 

interaksi satu 

sama lain, 

selanjutnya hal ini 

akan memicu 

penumbuhan 

kepercayaan 

dirinya mereka. 

2. Pertemuan 

kedua 

Strategi yang 

dilakukan peneliti 

pada pertemuan 

kedua tahap 

lanjutan ini tentu 

saja 

mengharuskan 

peneliti dan para 

penerima manfaat 

untuk meningkat 

dari tahap 

sebelumnya. Oleh 

karena itu peneliti 

memutuskan 

untuk berpindah 

tempat belajar 

untuk 

mendapatkan 

suasana yang lebih 

fresh agar kiranya 

para penerima 

manfaat data lebih 

menikmati 

kegiatan 

bernyanyi ini. 

Pada tahap 

lanjutan 

pertemuan kedua 

ini, terlihat para 

penerima manfaat 

ini sudah terlihat 

lebih ceria 

dibanding 

pertemuan 

sebelumnya sudah 

terlihat lebih akrab 

dan mulai berbaur, 

oleh karena itu 

peneliti juga lebih 

mengembangkan 

kegiatan 

bernyanyi dengan 

melibatkan 

beberapa alat 

musik sebagai 

media belajar. 

Peneliti 

memulai 

pembelajaran 

dengan 

mempersiapkan 

media 

pembelajaran dan 

melakukan 

apersepsi kepada 

para penerima 

manfaat. Pada 

pelaksanaannya 

kali ini terlihat 

antusiasme dari 

para penyandang 

disabilitas mulai 

meningkat seiring 

dengan lahirnya 

kepercayaan diri 

dari diri mereka , 

para penerima 

manfaat ini sudah 

mulai percaya diri 

dalam 

mengungkapkan 

pendapatnya dan 

sudah tampak 

lebih percaya diri 

dalam memulai 

komunikasi antar 



satu dengan yang 

lainnya. 

c) Implementasi 

tindakan tahap akhir 

1. Pertemuan 

pertama 

Kepercayaa

n diri yang mulai 

tumbuh pada 

sebagian penerima 

manfaat menjadi 

motivasi bagi 

peneliti untuk 

terus menginovasi 

dengan lebih 

kreatif lagi 

kegiatan 

bernyanyi ini. 

Pada tahap akhir, 

peneliti 

memberikan 

inovasi baru yakni 

belajar di dalam 

dan luar kelas 

untuk 

menciptakan 

suasana kelas 

yang santai dan 

menyenangkan 

sehingga para 

penerima manfaat 

dapat lebih merasa 

nyaman tanpa 

beban saat 

menerima 

informasi dari 

peneliti. 

Pada tahap 

akhir ini teknis 

pelaksanaan 

kegiatan 

bernyanyinya 

sama seperti tahap 

sebelumnya 

namun hanya 

memiliki 

perbedaan dari 

segi tempat dan 

metode belajar, 

jika pada tahap 

lanjutan peneliti 

memberikan 

metode 

pengelompokan 

secara acak maka 

di tahap akhir ini 

peneliti tidak 

mengelompokkan 

namun 

menggabung 

kelompok menjadi 

satu sehingga para 

penerima manfaat 

diharuskan untuk 

saling berbaur satu 

sama lain. 

Pada 

pertemuan 

pertama tahap 

akhir para 

penerima manfaat 

bersiap untuk 

menerima materi, 

kemudian peneliti 

memulai kelas 

seperti biasanya 

dengan 

mempersiapkan 

media 

pembelajaran, 

para penerima 

manfaat terlihat 

antusias dan 

bersemangat 

dalam pertemuan 

kali ini. 



Selanjutnya 

setelah peneliti 

mempersiapkan 

semuanya, 

langsung 

dilanjutkan 

dengan apersepsi 

untuk melihat 

sejauh mana 

persiapan para 

penerima manfaat 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

bernyanyi. 

2. Pertemuan 

kedua 

Pertemuan 

terakhir pada 

tahap akhir ini 

menjadi hasil 

evaluasi akhir dari 

kegiatan 

bernyanyi sebagai 

upaya 

menumbuhkan 

rasa percaya diri 

pada penyandang 

disabilitas panti 

sosial bina daksa 

wirajaya 

makassar. 

Pertemuan akhir 

ini dilaksanakan 

pada tempat yang 

berbeda yakni 

dengan suasana 

outdoor 

diharapkan para 

penerima manfaat 

dapat merasakan 

pembelajaran 

yang nyaman dan 

menyenangkan. 

Secara teknis 

pelaksanaan sama 

dengan pertemuan 

sebelumnya.  

Pertama, 

peneliti 

menyiapkan 

media 

pembelajaran 

untuk pertemuan 

ini yakni 

menyiapkan alat 

musik, dengan 

melibatkan alat 

musik yang 

beragam pula 

diharapkan dapat 

meningkatkan 

ketertarikan para 

penerima manfaat 

dalam kegiatan 

bernyanyi ini. 

Setelah itu peneliti 

melakukan 

apersepsi kepada 

para penerima 

manfaat untuk 

mengetahui sejauh 

mana pandangan 

mereka terhadap 

kegiatan ini 

dilaksanakan. 

Ternyata banyak 

dari mereka yang 

merasa nyaman 

dan tertarik 

sehingga mereka 

bersemangat 

untuk 

membicarakan 

materi yang 

didapatkan 



bersama rekan-

rekannya baik di 

dalam maupun 

diluar kegiatan 

bernyanyi. Tentu 

saja ini menjadi 

informasi yang 

baik bagi peneliti. 

Selanjutnya 

setelah kegiatan 

apersepsi 

dilakukan, peneliti 

memberikan 

materi bernyanyi 

dengan 

penambahan alat 

musik agar lebih 

variatif dan 

menarik untuk 

para penerima 

manfaat. 

2. Dampak pada tingkat 

percaya diri Penyandang 

Disabilitas Panti Sosial 

Bina Daksa Wirajaya 

Makassar melalui 

kegiatan bernyanyi 

Hasil dari proses 

pelaksanaan kegiatan 

bernyanyi yang dilakukan 

oleh para penerima manfaat 

penyandang disabilitas 

panti sosial bina daksa 

wirajaya makassar 

menunjukkan pencapaian 

dengan hasil yang cukup 

signifikan pada setiap 

tahapnya terutama pada 

tahap akhir setelah peneliti 

memberikan beberapa 

inovasi pada pembelajaran. 

Dampak pada tingkat 

kepercayaan diri 

penyandang disabilitas ini 

menjadi salah satu rumusan 

masalah yang akan 

dijabarkan melalui kata-

kata secara deskriftif. 

Adapun hasil dari 

penelitian ini diambil 

dengan cara pengamatan 

langsung oleh peneliti 

kepada para penerima 

manfaat dilokasi penelitian 

pelaksanaan kegiatan 

bernyanyi. Berdasarkan 

hasil kegiatan bernyanyi 

ini, peneliti akan 

menyajikan analisa dampak 

pada tingkat kepercayaan 

diri bagi para penerima 

manfaat, dengan 

mendeskripsikan sesuai 

tahapan pelaksanaan, yaitu: 

Tahap awal, pada 

kondisi ini dapat dikatakan 

titik pertama untuk 

memulai kegiatan, oleh 

karenanya hampir semua 

penerima manfaaat masih 

terlihat canggung dan malu 

bahkan banyak diantara 

mereka yang memilih 

tunduk dan diam dibanding 

bersosialisasi. Hal ini 

disebabkan karena mereka 

tidak punya rasa percaya 

diri untuk memulai dan 

membangun komunikasi 

untuk menjadi relasi baru, 

tentu saja ini adalah 

tantangan awal bagi 

peneliti untuk berinovasi 

dalam pelaksanaan 

kegiatan bernyanyi ini. 

Kegiatan bernyanyi yang 



dilaksanakan merupakan 

upaya terampuh dalam 

memberikan mereka wadah 

untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri mereka. 

Terbukti pada pertemuan 

kedua di tahap awal ini, 

siswa yang pada pertemuan 

pertama sangat terlihat 

malu kemudian disaat 

peneliti memberikan 

inovasi berupa kegiatan 

bernyanyi yaitu dengan 

cara para penerima manfaat 

memilih sebuah lagu dan 

melatihankan lagu tersebut 

ternyata memberikan 

dampak pada tingkat 

percaya diri mereka, meski 

belum signifikan namun 

pada pertemuan kedua 

sudah terlihat mulai 

menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi. 

Dampak pada tingkat 

kepercayaan diri di tahap 

awal tidak begitu 

memberikan hasil yang 

memuaskan, sehingga 

menuntut peneliti untuk 

lebih mengembangkan 

inovasi dalam kegiatan 

bernyanyi untuk tahap 

selanjutnya. 

Tahap lanjutan, pada 

tahap ini peneliti 

memberikan inovasi berupa 

pembelajaran secara 

berkelompok, dengan 

harapan bahwa mereka 

dapat saling membangun 

relasi satu sama lain. Untuk 

membangun sebuah relasi 

tentunya membutuhkan 

komunikasi yang baik, 

sehingga ini dapat memicu 

kepekaan rasa percaya diri 

mereka. Pada pelaksanaan 

kegiatan bernyanyi ini, para 

penerima manfaat sudah 

terlihat antusias dengan 

mulai berkomunikasi. 

Dimana pada pertemuan 

sebelumnya para penerima 

manfaat terlihat tidak 

perduli dengan instruksi 

yang diberikan dan hanya 

berdiam diri. Meskipun 

masih banyak yang terlihat 

diam dan malu, peneliti 

terus memberikan motivasi 

dalam menumbuhkan rasa 

percaya diri bagi para 

penerima manfaat agar 

mereka dapat memberi 

makna pada diri mereka. 

B. Pembahasan 

1. Penerapan kegiatan 

bernyanyi pada 

penyandang Disabilitas 

panti sosial bina daksa 

Makassar 

Bernyanyi    

merupakan    metode    

pembelajaran yang 

menggunakan syair- syair 

yang dilagukan.  Biasanya 

syair- syair tersebut 

disesuaikan dengan  materi- 

materi  yang  akan  

diajarkan  oleh  pendidik. 

Menurut beberapa ahli, 

bernyanyi membuat suasana 

belajar menjadi riang dan 

bergairah  sehingga  

perkembangan  peserta 



didik  dapat  distimulasi  

secara lebih optimal. 

(Fadlillah, 2012:175).   

Berdasarkan teori 

diatas sangat jelas tersirat 

makna bahwa kegiatan 

bernyanyi dapat 

menstimulasi manusia 

untuk merasakan suasana 

riang dan gembira. Hal ini 

tampak jelas pada hasil 

penelitian kegiatan 

bernyanyi, pada prosesnya 

sangat terlihat para 

penerima manfaat sungguh 

menikmati pelaksanaan 

kegiatan ini. Hal ini pula 

yang menjadikan para 

penyandang disabilitas 

menjadi tumbuh dalam 

penyesuaian sosialnya, 

karena menurut Schne idres 

(Hendriati Agustiani: 2006: 

147) mendefinisikan 

penyesuaian  sosial  

merupakan  suatu  kapasitas  

atau  kemampuan  yang  

dimiliki  oleh  setiap  

individu  untuk  dapat  

bereaksi  secara  efektif  dan 

bermanfaat  terhadap  

realitas,  situasi,  dan  relasi  

sosial,  sehingga  kriteria 

yang  harus  dipenuhi  dalam  

kehidupan  sosialnya  dapat  

terpenuhi  dengan  cara-cara 

yang dapat diterima dan 

memuaskan. 

2. Dampak pada tingkat 

percaya diri Penyandang 

Disabilitas Panti Sosial 

Bina Daksa Wirajaya 

Makassar melalui 

kegiatan bernyanyi 

Rasa percaya diri 

adalah modal utama bagi 

seorang manusia untuk 

dapat terus hidup bermakna. 

Tanpa rasa percaya diri 

seseorang tidak akan bisa 

melakukan penyesuaian 

terhadap 

lingkungansosialnya. 

Menumbuhkan rasa percaya 

diri akan menjadi mudah 

jika semua elemen yang ada 

pada di dalam dan luar 

lingkungan kita saling 

bersinergi namun 

bagaimana jika tidak? Tentu 

saja akan mengalami 

beragai kendala untuk 

menumbuhkannya. Seperti 

penyandang disabilitas, 

banyaknya tekanan dari 

dalam dan luar diri 

mengakibatkan terkikisnya 

harapan untuk terus 

mempercayai diri sendiri. 

Menurut, Bachtiar 

(2019:47), Percaya diri 

dapat diartikan sebagai 

sesuatu keyakinan 

seseorang untuk mampu 

berprilaku sesuai dengan 

harapan atau keinginan. 

Apabila seseorang memiliki 

rasa percaya diri, maka 

banyak masalah akan 

timbul, karena kepercayaan 

diri merupakan aspek 

kepribadian dari seseorang 

yang berfungsi untuk 

mengaktualisasikan potensi 

yang dimilikinya. 



Kepercayaan diri adalah 

suatu aspek kepribadian 

yang terbentuk melalui 

interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN 

SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara khusus dari hasil-

hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan kegiatan 

bernyanyi pada 

penyandang disabilitas 

Penerapan kegiatan untuk 

menumbuhkan rasa percaya 

diri pada penyandang 

disabilitas ini dilakukan 

dengan model kegiatan 

pembelajaran bernyanyi. 

Adapun pembelajaran 

tersebut dibagi atas 3 tahap 

yakni tahap awal, tahap 

lanjutan dan tahap akhir dan 

setiap tahap terdiri atas 2 

pertemuan. Kemudian pada 

setiap tahap dilakukan 

evaluasi untuk melihat 

perkembangan dari penerima 

manfaat sebagai upaya 

menumbuhkan rasa percaya 

dirinya. 

2. Dampak kegiatan 

bernyanyi terhadap rasa 

percaya diri penyandang 

disabilitas 

Kegiatan ini terlaksana 

dengan baik, para penerima 

manfaat berhasil 

menumbuhkan rasa percaya 

dirinya. Data hasil penelitian 

diperoleh dari penilaian 

secara langsung 

menghasilkan beberapa 

peningkatan pada setiap 

tahapan. Terutama pada 

tahap lanjutan penerima 

manfaat banyak yang 

meningkatkan kepercayaan 

dirinya dari tingkat “kurang 

percaya diri” ke tingkat 

“cukup percaya diri” 

kemudian pada penerima 

manfaat yang belum 

memiliki rasa percaya diri, 

juga mengalami peningkatan 

yakni pada tahap awal 

penyandang disabilitas 

memiliki rasa percaya diri 

dengan tingkat “rendah diri” 

sebanyak 5 orang menjadi 0 

(tidak ada) pada tahap akhir. 

Dalam artian penelitian ini 

terbilang cukup berhasil 

dalam menumbuhkan rasa 

percaya diri pada 

penyandang disabilitas panti 

sosial bina daksa wirajaya 

makassar karena dapat 

menyentuh peningkatan 

secara keseluruhan para 

penerima manfaat.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan pada 

kegiatan bernyanyi sebagai 

upaya menumbuhkan rasa 

percaya diri penyandang 

disabilitas, maka peneliti dapat 

memberi saran, sebagai berikut: 

1. Untuk menumbuhhkan rasa 

percaya diri para penerima 



manfaat penyandang 

disabilitas panti sosial bina 

daksa wirajaya makassar, 

diperlukan adanya layanan 

bimbingan pribadi-sosial 

agar kiranya para 

penyandang disabilitas dapat 

terus menumbuhkan serta 

meninngkatkan rasa percaya 

dirinya. 

2. Ketersediaan media 

pembelajaran, sarana dan 

prasarana sangat diperlukan 

untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

3. Untuk meningkatkan rasa 

percaya diri pada 

penyandang disabilitas panti 

sosial bina daksa wirajaya 

makassar diperlukan adanya 

tes psikologi untuk 

mengetahui kondisi psikis 

serta tingkat percaya diri 

yang mereka miliki secara 

riil. 
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