
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua merupakan sosok yang paling terdekat dengan anak. Baik Ibu

dan Ayah memiliki hak yang sama dalam merawat dan membesarkan anak.

Namun, membesarkan anak bukanlah perkara mudah, terlebih ketika Ibu dan

Ayah harus menerima kenyataan bahwa sang buah hati mengalami gangguan

disabilitas atau yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus.

Ketika Ibu dan Ayah mendapat karunia untuk membesarkan anak

berkebutuhan khusus, tentunya situasi yang harus dihadapi akan menjadi sangat

jauh berbeda. Ada dukungan yang lebih banyak diberikan, ada diskusi yang harus

lebih sering dilakukan, ada kerjasama yang harus dijalin, berusaha sekuat tenaga

untuk menjadi contoh yang baik, serta harus dapat menunjukkan cinta yang tulus

kepada anak berkebutuhan khusus.

Keterlibatan Ibu dan Ayah dalam membesarkan anak diatas tidak terlepas

dari peran Ibu dan Ayah dalam keluarga. Menurut Save M. Dagun (1992),

terdapat perbedaan pandangan tentang bagaimana posisi Ibu dan Ayah dalam

keluarga. Pandangan tradisional menjelaskan peran Ibu tetap sebagai Ibu rumah

tangga dan Ayah sebagai tokoh agresif diluar rumah. Sementara, pandangan

nontradisional menempatkan tokoh Ayah sebagai figur yang lebih memiliki

banyak waktu bersama dengan anak dan Ayah menangani berbagai tanggung

jawab dalam mengasuh anak.
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Terlepas dari perbedaan pandangan diatas, pengelompokkan segala hal

menjadi maskulin maupun feminim telah ada sejak individu lahir yang ditandai

dari jenis kelamin. Secara umum, jenis kelamin merupakan salah satu sifat

kategori biologis yang dibawa sejak lahir sebagai laki-laki atau perempuan.

Susunan tubuh (kodrat) menyebabkan perempuan memiliki tugas tertentu, begitu

juga laki-laki. Namun kenyataannya, perbedaan fisik laki-laki dengan perempuan

bersifat relatif atau belum pasti perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan

berat, dan laki-laki bisa saja melakukan pekerjaan yang halus dan lembut (Sears,

Freedman, & Peplau, 2005).

Dari penelitian terdahulu, diketahui bahwa hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang semakin setara mendorong meningkatnya, pertukaran pikiran,

sekaligus meningkatkan keterlibatan Ayah dalam pengasuhan anak dibanding

generasi sebelumnya (Diakseshttp://m.kompasiana.com/erna.fatmasari/dinamika-

kedekatan-ayah-ibu-anak_5528a13a6ea834e64f8b45b8, 22 Oktober 2015).

Namun, fakta dilapangan dari hasil observasi yang dilakukan pada tangal 26

November 2014 menunjukkan bahwa orang tua yang terlihat sering datang dan

mendampangi anak berkebutuhan khusus di sekolah didominasi oleh kaum ibu-

ibu. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan Ibu dalam mengasuh dan

membesarkan anak masih menempatkan Ibu sebagai tokoh penting dibandingkan

Ayah dalam kehidupan anak.

Berbicara soal peran, baik Ibu dan Ayah mempunyai cara tersendiri dalam

mempengaruhi anak dalam kaitannya dengan pembetukkan kepribadian dan

kesuksesan dalam tahap-tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dari
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penelitian yang dilakukan Pedersen, Rubinstein, dan Yarrow (dalam Save M.

Dagun, 1992) menunjukkan bahwa tokoh Ayah akan memberikan bantuan kepada

anak melalui penerapan berbagai kisah pengalamannya yang berguna bagi

perkembangan kognitif anak. Bahkan pengaruh ini sudah bisa terlihat sejak anak

berusia 5-6 bulan. Sementara itu, sisi feminim yang ada pada diri Ibu membantu

tahap perkembangan emosional anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan

kecenderungan Ibu yang menggunakan pendekatan bahasa, lebih halus, dan

tenang.

Bagi anak sendiri, perbedaan peran Ibu dan Ayah dalam keluarga

membawa manfaat tersendiri bagi setiap anak terutama bagi anak berkebutuhan

khusus. Namun, sebaliknya keterlambatan perkembangan pada anak berkebutuhan

khusus menjadi hal yang sangat sensitif bagi Ibu dan Ayah. Hal ini terlihat dari

hasil studi yang dilakukan oleh Price dan Adoson (dalam Lamb, 1992)

menunjukkan bahwa para Ayah lebih terpengaruh oleh aspek fisik dari kecacatan

dan lebih peka dari Ibu terhadap bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat

mempengaruhi citra keluarga di masyarakat, sedangkan Ibu lebih dapat menerima

keadaan anaknya dengan lapang dada dan tidak terlalu memperdulikan keadaan

lingkungan.

Namun pendapat Price dan Adoson diatas tidak sejalan dengan fenomena

yang terjadi di awal tahun 2013. Kasus seorang Ibu dari Florida yang

menelantarkan empat orang anaknya dan salah satunya menyandang cerebral

palsy sekaligus epilepsy karena malu untuk menghadiri sebuah pesta dengan

membawa anak-anaknya terutama yang menderita cerebral palsy (Diakses
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http://ayohidupsehatalami.blogspot.com/2013/02/seorang-ibu-dihukum-tak-boleh-

hamil.html, 19 Januari 2015).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa ketika kenyataan tidak sejalan

dengan harapan, sulit bagi Ibu ataupun Ayah untuk secara langsung menerima

setiap keadaan yang ada. Ibu ataupun Ayah membutuhkan kesabaran dalam

merawat dan membesarkananak berkebutuhankhusus sehingga keduanya dapat

merasakan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Gunaratama (2002) bahwa

individu yang bahagia didapat dari kejadian-kejadian yang dianggap

menyenangkan serta apa yang dicita-citakan tercapai, sebaliknya akan merasakan

ketidakbahagiaan jika yang dicita-citakan tidak tercapai.

Secara umum, tidak ada perbedaan kebahagiaan antara laki-laki dan

perempuan (Compton, 2005). Namun terdapat penyebab kebahagiaan yang

berbeda pada dua jenis kelamin (Argyle, 2001). Laki-laki lebih dipengaruhi

pekerjaan, kepuasaan ekonomi, dan diri mereka sendiri. Adapun perempuan, lebih

dipengaruhi oleh anak-anak mereka dan kesehatan keluarganya (Argyle, 2001).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan di wilayah

Inggris oleh “The Understanding Society” pada 6.441 wanita, 5.384 pria, dan

1.268 anak, menemukan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Ibu dapat

mempengaruhi kebahagiaan anak, sedangkan kebahagiaan Ayah tidak terlalu

menentukan kepuasan hidup anak (Diakseshttp://wolipop.detik.com/read/2011/

04/05/100009/1608678/857/penelitian-kebahagiaan-anak-tergantung-pada-ibunya,

22 Oktober 2015).
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Beberapa penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus diperoleh faktor-

faktor penyebab hilangnya kebahagiaan pada diri Ibu dan Ayah. Kelahiran anak

berkebutuhan khusus dalam keluarga selalu memunculkan isu-isu penting yang

menyebabkan hilangnya harga diri, memiliki dua perasaan yang bertentangan,

depresi, rendah diri serta kesehatan mental yang rendah (Ross, 2005, Goldberg

1986), rasa bersalah (Volfers, 1965), tingkat stres dan kurangnya penerimaan diri

(Plact, 1999), perasaan iri hati (Damrouch & Perri, 1989), serta depresi kronis

(Flaherty dan Galyden, 2000) yang semuanya merupakan penyebab hilangnya

kebahagiaan Ibu dan Ayah.

Dari beberapa faktor kebahagiaan diatas, penerimaan diri menjadi sorotan

penting bagi orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam mencapai

kebahagiaan. Hal ini didasari oleh beberapa kasus yang muncul mengenai anak

berkebutuhan khusus baik kasus dari luar maupun dalam negeri yang

mayoritasnya disebabkan oleh penolakan Ibu dan Ayahterhadap kondisi anak

berkebutuhan khusus. Penolakan inilah yang menjadikan Ibu dan Ayah menutup

rapat keberadaan anak berkebutuhan khusus (Diakses http://www.suara.com/

health/2014/12/10/123758/anak-berkebutuhan-khusus-banyak-disembunyikan-

keluarganya, 19 Januari 2015).

Sebagai salah satu faktor kebahagiaan, penerimaan diri adalah sikap

individu yang pada dasarnya merasa puas dengan kualitas dan kemampuan diri

sendiri, dan bersedia untuk hidup dengan keadaan tersebut serta mampu untuk

belajar bergaul dengan oranglain (Supraktiknya, 1995). Menerima diri apa adanya

berarti pasrah dan jujur terhadap kondisi yang dimiliki, tidak ada yang ditutup-
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tutupi, baik itu kekuatan maupun kelemahan, kelebihan maupun kekurangan, yang

mendorong maupun yang menghambat yang ada didalam diri individu (Prihadi,

2004).

Sikap penerimaan diri membantu Ibu dan Ayah dalam menjalani

kehidupan dengan segala keterbatasan sang buah hati. Ketika Ibu dan Ayah

menunjukkan kerjasama, saling menghormati, komunikasi yang seimbang, dan

penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing akan membantu anak

berkebutuhan khusus dalam membentuk sikap yang positif. Sebaliknya, bila Ibu

dan Ayah menunjukkan koordinasi yang buruk, peremehan yang dilakukan secara

aktif oleh orangtua, kurangnya kerjasama dan kehangatan, dan pemutusan

hubungan oleh salah satu orangtua akan membuat anak menghadapi risiko

terjadinya gangguan perkembangan (Santrock, 2007).

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12

November 2014 dengan salah satu orangtua yang memiliki anak berkebutuhan

khusus dengan inisial “K”:

“Hemm gimana ya. Hemmsaat itu ibuk kaget ya.Rasa ndak percaya.Tapi
mau gimana ya. Saat itu ibuk bawa dia les, tapi tambah diles kan tambah
pusing. Tapi saat itu ibuk terus paksa-paksakan juga dia supaya bisa
karna ibuk ndak tau waktu itu kan. Dan dia terus mengeluhkan
pusing”(baris ke 48-51).

Hasil wawancara diatas sesuai dengan pendapat Hurlock (1999), yang

mengatakan bahwa apabila anak yang dinanti-nanti gagal memenuhi harapan

orangtua, maka orangtua akan merasa kecewa dan mulai bersikap menolak.

Ketidaksempurnaan dari sang anak dapat berdampak negatif pada orangtua yang
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memunculkan rasa kecewa yang mendalam bercampur sedih, bingung, marah,

putus asa, tidak bergairah dan tidak berdaya.

Bentuk penerimaan diri Ibu dan Ayah akan memberikan energi dan

kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha

mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan keterampilan

hidupnya. Seperti ungkapan perasaan orangtua inisial “K” yang diwawancarai

pada tanggal 12 November 2014:

“Ya…, yaa sangat bangga. Ya walaupun ya itu kan pemberian tuhan kan
ya. Ya namanya titipan tuhan, kita tu harus mendidiknya dengan
baik.Karnaadanya kemajuan-kemajuan pada anak ibuk sekarang makanya
ibuk merasa senang dan adalah jugalah kepuasan atau kebanggaan
tersendiri.Ya… sebelumnya ibuk down jugak.Adakah “R” ini bisa belajar?
Adakah “R” ini bisa membaca?”(baris 145-162).

Ungkapan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Ibu yang memiliki anak

berkebutuhan khusus diatas merupakan wujud dari kerja keras orangtua dalam

melewati proses penerimaan diri yang baik. Apabila Ibu ataupun Ayah menerima

segala kekhususan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dengan merawat dan

membimbing, serta memiliki penghargaan besar pada keberadaan sang anak, Ibu

dan Ayah akan berkesempatan melihat tumbuh kembang anak berkebutuhan

khusus dengan optimal serta mencapai kebahagiaan yang menjadi idaman setiap

orang. Sebaliknya, Ibu dan Ayah yang tidak memiliki penerimaan diri terhadap

kondisi anak berkebutuhan khusus  akan sulit mencapai kebahagiaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Penerimaan Diri dengan Kebahagiaan Orang

Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus yang Ditinjau dari Jenis

Kelamin”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas dan agar memperoleh jawaban yang

dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif maka diperlukan pengkajian

melalui penelitian ilmiah dengan seksama. Oleh karena itu, penelitian ini

mengajukan rumusan masalah  mengenai Hubungan Penerimaaan Diri dengan

Kebahagiaan Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari

Jenis Kelamin.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Penerimaan Diri dan Kebahagiaan telah banyak

dilakukan baik diluar maupun didalam Negeri. Pada penelitian Aydin dan Yamac

(2014) mengenai The Relations Between TheAcceptance and Childrearing

Attitudes of Parents of Children with Mental Disabilities menunjukkan bahwa

penerimaan diri pada orangtua yang mempunyai anak cacat mental memiliki

pengaruh positif terhadap sikap pengasuhan orangtua dengan menyoroti dampak

gender dan status pendidikan orangtua.

Pada penelitian Rick dan Hiroko (2007) mengenai Religious Attitude and

Happiness Among Parents of Children with Developmental Disabilities

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap religiusitas dengan

kebahagiaan pada orangtua yang memiliki anak dengan gangguan perkembangan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

antara sikap religiusitas dengan kebahagiaan pada orangtua (Ibu dan Ayah).
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Hakimeh, Farzad, Saideh, Fazel, dan Mohammad(2014) yang meneliti

Relationship between Islamic Copying Styles and Happiness State in Parents of

Exceptional Children menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang

signifikanantara gayakopingdan kebahagiaan orang tua terutama Ibu (dari sudut

pandang) Islam. Besarnya pengaruh agamaseperti keyakinandalam takdir,

kesabaranterhadapmasalah, percaya pada Tuhan, menyerahkan diri kepadaAllah,

menyebabkanpenghiburanmental seperti, berpartisipasi dalamkegiatan

keagamaanmenciptakandukungan sosial bagi orang-orang,dandukungan sosial

meningkatkaninsentif untukresistensi terhadapmasalah. Selain itu,  skor

kebahagiaan tertinggi pada penelitian ini diperoleh pada Ibu dengan anak tuna

rungu daripada Ibu dengan kategori kecacatan anak tuna netra dan retardasi

mental. Hal ini karena tuna rungu dikategorikan sebagai bentuk kecacatan yang

lebih ringan dibanding tuna netra dan retardasi mental.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka

penulis ingin meneliti dengan tema yang sama namun dengan penggabungan

variabel yang berbeda, yaitu pada penerimaan diri sebagai variabel (X) dengan

kebahagiaan sebagai variabel (Y) pada orangtua yang memiliki anak

berkebutuhan khusus ditinjau dari jenis kelamin. Perbedaan lainnya berada pada

metode dan lingkungan penelitian. Penulis ingin melihat bagaimana hubungan

penerimaan diri orang tua yang merupakan salah satu faktor yang berperan

terhadap kebahagiaan jika dikaitkan dengan orangtua yang memiliki anak

berkebutuhan khusus dengan mengkategorikan berdasarkan jenis kelamin

orangtua (Ayah dan Ibu). Dalam hal ini, peneliti lebih tertarik pada penerimaan
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diri karena akan membantu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus

menyadari betapa pentingnya penerimaan diri dan proses penerimaan diri yang

baik sehingga menghantarkan orangtuapada kebahagiaan, salah satu yang paling

penting dalam kehidupan individu dan merupakan suatu kondisi yang sangat ingin

dicapai oleh semua orang dari berbagai umur dan lapisan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaaan Diri dengan

Kebahagian Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari

Jenis Kelamin.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

Penerimaaan Diri dengan Kebahagian Orang Tua yang Memiliki Anak

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Jenis Kelamin bagi kajian ilmu Psikologi

Klinis dan Psikologi Perkembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

bermanfaat bagi peneliti dan teman-teman mahasiswa lain mengenai

penerimaan diri dengan kebahagiaan orangtua, khususnya orangtua yang

memiliki anak berkebutuhan khusus yang ditinjau dari jenis kelamin.

b. Orangtua

1) Manfaat bagi Ibu

Membantu memberikan tambahan pengetahuan tentang penerimaan

diri dengan kebahagiaan serta membantu Ibu menjadi lebih sabar

menghadapi berbagai kesulitan dalam pengasuhan anak berkebutuhan

khusus.

2) Manfaat bagi Ayah

Membantu memberikan tambahan pengetahuan tentang penerimaan

diri dengan kebahagiaan serta menjadi figur yang lebih sensitif

terhadap bagaimana peran Ayah sebagai kepala keluarga yang tidak
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hanya berkewajiban sebagai pencari nafkah tetapi juga memiliki andil

dalam tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

c. Sekolah Penyelenggara Anak Berkebutuhan Khusus

Membantu memberikan informasi kepada Sekolah Penyelenggara

Anak Berkebutuhan Khusus terutama SLB Sri Mujinab, SLB Melati

Rumbai, SLB Kasih Ibu Pekanbaru, SLB Panam Mulia Pekanbaru, SLB

Negeri Pembina Pekanbaru, dan SLB Al-faqih Pekanbaru tentang

penerimaan diri dengan kebahagiaan orang tua jika ditinjau dari jenis

kelamin. Oleh karena itu, pihak sekolah harus melibatkan Ayah dalam

aktivitas anak di Sekolah atau pada acara khusus yang diselenggarakan

oleh pihak sekolah.


