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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu pernikahan, kehadiran seorang anak seringkali dianggap 

sebagai simbol dari keluarga sempurna. Bukan berarti bahwa setiap pasangan 

yang menikah bertujuan untuk memiliki anak. Banyak pasangan yang menikah 

namun tidak memiliki anak karena berbagai alasan, namun sebagian besar 

pasangan suami istri menginginkan hadirnya anak sebagai pelengkap keluarga 

dan untuk meneruskan keturunan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Hannah 

dan Stone (Walgito, 2017), bahwa menikah bukan hanya sebagai bentuk 

pelegalan suatu hubungan seksual melainkan lebih pada melangsungkan 

keturunan dan ras. 

Memiliki seorang anak yang sehat baik fisik maupun psikis merupakan 

dambaan setiap orang tua. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Walgito 

(2017), bahwa dalam sebuah keluarga harapan akan kehadiran seorang anak 

tidak akan pernah lepas dari keinginan memperoleh keturunan yang sehat dan 

tidak mengalami cacat, baik fisik maupun psikis. Terkadang yang terjadi tidak 

sesuai harapan, anak bisa saja lahir dengan keadaan fisik yang kurang 

sempurna atau keadaan psikologis/mental yang kurang sehat, yang sering 

disebut anak berkebutuhan khusus (ABK).  

Heward (2013) menjelaskan anak-anak yang tergolong ABK yaitu anak-

anak yang memiliki masalah pada perilaku, masalah belajar, mengalami cacat 

fisik atau gangguan sensorik, serta anak-anak yang memiliki kemampuan 

intelektual superior atau suatu bakat khusus. ABK memiliki perkembangan yang



 
 

2 
 

 
 

berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya. Perkembangan yang 

dimaksud dapat lebih cepat atau lebih lambat. Perbedaan perkembangan ini 

menyebabkan seorang anak memiliki kebutuhan yang jauh berbeda 

dibandingkan dengan anak normal. Dalam masyarakat awam, istilah ABK banyak 

dikenal dengan anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, atau anak luar biasa. 

ABK tidak hanya berbicara mengenai anak disabilitas atau anak cacat, 

melainkan juga anak-anak yang mengalami masalah kesulitan belajar serta 

anak-anak dengan kemampuan inteligensi superior atau jauh melebihi 

kemampuan rata-rata anak seusianya. 

Menurut Santrock (2011), seorang anak dapat dikategorikan sebagai ABK 

dapat disebabkan oleh berbagai hal serta dapat terjadi pada masa pranatal, 

masa perinatal maupun masa posnatal. Hal-hal yang dapat  memengaruhi 

perkembangan anak selama di dalam kandungan antara lain pemakaian obat-

obat psikoaktif, usia kehamilan, stres, nutrisi dan kesehatan ibu hamil, serta 

kerentanan genetik dari janin. Penyebab seorang anak menjadi ABK tidak hanya 

terjadi pada masa pranatal, namun juga pada masa perinatal atau saat proses 

kelahiran, seperti metode kelahiran, bayi yang mengalami kekurangan oksigen, 

atau bayi yang lahir kurang dari bobot normal. Selain itu, apabila pada masa 

perkembangan, terjadinya kecelakaan pada anak atau anak mengalami suatu 

penyakit berat dapat berpotensi munculnya gangguan fisik dan psikologis. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), jumlah penduduk di Indonesia 

dengan usia 0-17 tahun pada tahun 2017 sebanyak 79.625 ribu jiwa. Jumlah 

penduduk usia 0-17 tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1. Penduduk Indonesia Usia 0-17 Tahun 2017 (KPPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa jumlah ABK saat ini 

sekitar 7-10% dari jumlah total populasi anak (Mujaddid, 2014). Dalam hal ini, 

apabila menggunakan perkiraan WHO, saat ini terdapat sekitar 6-8 juta anak 

yang termasuk dalam kategori ABK di Indonesia. 

Mujaddid (2014) mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada jumlah 

data yang pasti dari jumlah ABK di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat 

Indonesia yang cenderung untuk menutupi keadaan. Kebanyakan orang tua 

masih tertutup dan menganggap bahwa ABK terutama anak disabilitas adalah 

suatu aib bagi keluarga. Tidak jarang juga bahwa kehadiran seorang ABK justru 

dianggap sebagai kecacatan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

masih banyak orang tua yang belum dapat menerima kondisi keterbatasan anak.  
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Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus bukan hal yang 

mudah. ABK memiliki karakteristik yang unik serta kebutuhan yang jauh berbeda 

dibandingkan dengan anak normal. Oleh sebab itu orang tua dituntut untuk dapat 

memberikan kasih sayang, perhatian, serta perlakuan yang lebih. Hal ini sangat 

sesuai dengan hasil penelitian Peer dan Hillman (2014) yang mengungkapkan 

bahwa orang tua dengan ABK memiliki tantangan yang lebih besar dalam 

merawat anak. Di samping itu, ABK juga menyebabkan stres yang lebih berat 

pada orang tua mereka dibandingkan orang tua dengan anak normal. 

Salah satu jenis ABK adalah tunagrahita atau retardasi mental. Anak 

tunagrahita merupakan anak-anak yang memiliki kecerdasan mental dibawah 

rata-rata (Effendi, 2006). Inteligensi dibawah normal ini menyebabkan 

terhambatnya aktivitas sehari-hari, termasuk masalah komunikasi, masalah 

sosial dan masalah yang bersifat akademik. Anak tunagrahita biasanya 

dimasukkan ke dalam Sekolah Luar Biasa Bagian C atau SLB C yang memang 

dikhususkan bagi anak-anak yang mengalami gangguan mental.  

Pada umumnya, orang tua yang mendapati bahwa anaknya termasuk 

tunagrahita akan mengalami perasaan sedih, kecewa, marah, takut, stres serta 

berbagai reaksi psikologis negatif lainnya. Smith (2003) mengemukakan bahwa 

reaksi pertama yang mungkin muncul adalah denial atau penyangkalan. Apabila 

penyangkalan serta berbagai reaksi negatif tersebut tidak dapat teratasi dengan 

baik, hal ini dapat menyebabkan orang tua jatuh dalam keterpurukan berupa 

kesedihan dan kekecewaan yang berlarut-larut. Orang tua hanya akan terus 

menyesali dan meratapi keadaan anak tanpa mau membuka diri untuk menerima 

keadaan yang ada. Dalam keadaan seperti ini orang tua dapat gagal untuk 

menjalankan tugasnya mengasuh anak. 
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Orang tua anak tunagrahita, baik ayah maupun ibu memiliki tanggung 

jawab yang sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu diharapkan dapat saling 

melengkapi dengan peran dan tugasnya masing-masing demi tumbuh kembang 

anak yang optimal. Saat ini, yang banyak terjadi adalah ibu dengan anak 

tunagrahita memiliki stres yang lebih besar dibandingkan ayah. Hal ini 

disebabkan karena seorang ibu lebih dekat dengan permasalahan yang 

berkaitan dengan anak. Sejalan  dengan hal tersebut, Desmita (2013) 

mengungkapkan bahwa kebanyakan wanita mempercayai peran utama dalam 

keluarga adalah sebagai istri dan ibu. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa 

peran ibu, khususnya ibu dari anak tunagrahita akan sangat berat, dimana ibu 

harus mengurus suami, berkutat dengan pekerjaan rumah tangga serta 

mengasuh anak tunagrahita yang tentunya memiliki kebutuhan yang sangat 

khusus.  

Keadaan psikologis dari seorang ibu atau istri akan jauh berbeda dengan 

suami. Seorang suami yang perannya adalah pencari nafkah akan lebih mudah 

mencari rekreasi atau hiburan di luar rumah ketika menghadapai berbagai 

macam masalah dan stresor di rumah. Sebaliknya bagi istri, tidak mudah mencari 

rekreasi di luar karena berbagai pekerjaan rumah tangga dan sebagian banyak 

waktu tersita untuk mengurusi rumah. Apalagi jika hal ini terjadi pada ibu yang 

merawat anak tunagrahita dimana stresor yang dialami akan jauh lebih berat. Ibu 

yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, merawat suami serta mengasuh 

anak tunagrahita tentu akan mengalami stres dan kelelahan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gunarsa (2007) yang menyatakan bahwa ibu menjadi lebih 

mudah putus asa dan sulit bangkit ketika terpuruk dikarenakan banyaknya 

masalah yang tidak tersalurkan dan ibu tidak memiliki penampungan afeksi. Oleh 
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sebab itu, penting bagi ibu dengan anak tunagrahita untuk memiliki resiliensi 

yang tinggi agar tidak semakin terpuruk dalam keadaan yang kurang 

menguntungkan. 

Resiliensi menurut Desmita (2016) adalah kemampuan atau kapasitas 

insani yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau masyarakat yang 

memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan bahkan 

menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak 

menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang 

menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.  

King (2017) mengatakan bahwa resiliensi berkaitan erat dengan 

kemampuan bangkit kembali dan mampu untuk menghadapi masa-masa sulit 

dalam hidupnya. Resiliensi dapat menjadi dasar untuk membangun suatu 

kekuatan ketika seseorang mengalami suatu masalah. Bagi seorang ibu, memiliki 

seorang anak tunagrahita merupakan salah satu pengalaman hidup yang cukup 

pahit dan suatu kesulitan tersendiri yang harus dihadapi. Maka dari itu, dengan 

memiliki resiliensi, ibu dapat mengatasi masa-masa sulit yang ada serta bangkit 

dari rasa keterpurukan dan kekecewaan.  

Ibu dengan anak tunagrahita harus memiliki resiliensi yang tinggi. 

Pasalnya mengasuh anak tunagrahita menyebabkan stresor yang tinggi bagi ibu. 

Memiliki anak tunagrahita juga merupakan salah satu trauma psikologi bagi 

orang tua. Dengan adanya resiliensi yang tinggi memudahkan ibu untuk 

beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Apabila resiliensi 

rendah, sedangkan stres yang dihadapi tinggi, dapat berdampak pada 

keterpurukan atau justru ibu dapat kabur dari situasi yang ada. Hal ini sangat 

sesuai dengan pernyataan Block dan Kremen (King, 2017), bahwa seseorang 
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dengan resiliensi yang tinggi bagaikan sebuah pohon tinggi yang dapat 

melengkung saat tertiup angin kencang tetapi tidak patah. Sedangkan orang 

dengan resiliensi rendah akan  terlihat seperti pohon yang rapuh dan mudah 

patah. 

Ayuningtyas (2019) bercerita mengenai seorang orang tua yang tidak 

mau merawat anaknya yang mengalami down syndrome. Orang tua tersebut 

meninggalkan anaknya kepada pengasuhnya lebih dari satu tahun. Mereka 

secara terus terang menolak untuk membawa pulang anaknya dan tidak mau 

mengakui kehadiran anak. Selain itu, orang tua juga serta selalu menghindar 

ketika dihubungi. Hal ini menunjukkan bahwa resiliensi dari kedua orang tua 

tersebut rendah. Ketika orang tua mendapati suatu permasalahan yaitu anak 

lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, orang tua justru menolak dan 

menelantarkan anak tersebut. 

Gutman, Sameroff dan Cole (Fonny, Waruwu & Lianawati, 2006) 

berpendapat bahwa individu dengan resiliensi rendah cenderung menilai 

masalah sebagai suatu beban hidup. Hal ini yang membuat mereka merasa 

terancam dan mudah frustrasi. Orang tua dari kasus diatas memiliki resiliensi 

yang cukup rendah. Hal ini terlihat dari sikap orang tua yang menolak kehadiran 

anak. Bahkan orang tua sampai meninggalkan anak dan terus menghindar ketika 

diingatkan mengenai anaknya. 

Penyangkalan juga terjadi pada Ibu X, yang memiliki anak down 

syndrome.. Peneliti melakukan wawancara awal terhadap Ibu X pada tanggal 5 

Mei 2018 di rumah yang bersangkutan. Awal mula mengetahui bahwa anak lahir 

dengan keadaan down syndrome dan tidak sesuai harapan, Ibu X sangat kaget, 

tidak percaya, merasa sedih dan marah. Perasaan malu akan persepsi tetangga 
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terhadap anaknya selalu muncul. Ibu X tinggal di wilayah perumahan yang 

notabenenya ditinggali oleh warga dengan penghasilan menengah ke atas. Bagi 

Ibu X, memiliki seorang ABK adalah suatu hal yang cukup memalukan sehingga 

Ibu X jarang mengajak anaknya untuk bersosialisasi dengan warga sekitar dan 

cenderung menyembunyikan anaknya. Namun saat ini, Ibu X sedang berjuang 

untuk berdamai dengan kondisinya dan sedang berusaha menerima anak 

dengan tulus. 

Hasil penelitian Heiman (2002) mendapatkan bahwa 72% orang tua yang 

mendapati anaknya termasuk dalam ABK mampu mengubah perasaan dan 

reaksi negatif menjadi perasaan positif seperti penerimaan, cinta, serta kekuatan 

untuk membesarkan anak mereka setelah beberapa waktu. Sedangkan sisanya 

masih merasa marah, sedih, frustrasi, menyesal dan sakit hati karena anak 

mereka termasuk dalam ABK. Ibu X terkadang masih merasa iri ketika melihat 

anak lain yang normal dan seumuran dengan anaknya. Ibu X masih kesulitan 

untuk menghilangkan emosi-emosi negatif dalam dirinya. Berbagai emosi negatif 

yang muncul pada Ibu X merupakan salah satu bentuk resiliensi rendah. 

Resiliensi yang rendah pada diri Ibu X ini dapat terus ditingkatkan apabila Ibu X 

mau mencoba untuk terus berdamai dengan dirinya. 

Saat ini Ibu X menyekolahkan anaknya di SLB C. Hal ini membuat Ibu X 

sering berinteraksi dengan guru dan sesama orang tua yang memiliki ABK. Sejak 

menyekolahkan anaknya di SLB C dan bertemu dengan banyak orang, Ibu X 

perlahan mulai membuka perasan untuk menerima anaknya. Ibu X juga sering 

bertukar pengalaman dan kesulitan yang dihadapi dengan ibu-ibu lain.  Ibu X  

merasa bahwa bebannya sedikit terangkat karena sering mendapat dukungan 

dari teman-temannya. 
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Tidak jauh berbeda dari Ibu X, Ibu Y juga memiliki seorang anak yang 

mengalami down syndrome. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada 

tanggal 15 Juli 2018, peneliti mengetahui bahwa Ibu Y memiliki pengalaman 

yang hampir serupa dengan Ibu X. Awal mula mengetahui bahwa anaknya 

mengalami down syndrome yang menyebabkan anak memiliki inteligensi 

dibawah rata-rata, Ibu Y juga mengalami emosi negatif seperti Ibu X. Bahkan 

hampir setiap hari Ibu Y menangis dan menjadi sangat sensitif. Ibu Y merasa 

bahwa memiliki seorang anak dengan down syndrome artinya sudah tidak ada 

harapan lagi. Perasaan cemas dan khawatir akan masa depan anaknya sangat 

mengganggu Ibu Y, namun Ibu Y selalu berusaha untuk menerima anaknya. Ibu 

Y mencoba mencari komunitas orang tua ABK untuk dapat bertukar pengalaman 

dan berbagi beban.  

Melihat kasus Ibu Y dan Ibu X, dapat dilihat bahwa keduanya sebenarnya 

dapat memiliki resiliensi yang tinggi, hanya tergantung bagaimana mereka 

mengelola resiliensi mereka. Ibu X dan Ibu Y dapat mengatasi permasalahan 

yang ada di dalam dirinya dan dapat bangkit dari rasa keterpurukan dengan cara 

banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bertukar pengalaman. 

Ginsburg dan Jablow (2006) mengatakan bahwa orang dengan resiliensi yang 

tinggi akan mampu untuk mengatasi masa-masa sulit karena mereka menjadikan 

semua kesulitan dan permasalah sebagai pelajaran. Hal ini juga terjadi pada Ibu 

X dan Ibu Y, dimana mereka menganggap bawah memiliki ABK  bukan hal yang 

harus terus menerus disesali. Mereka menjadikan hal ini sebagai pelajaran hidup 

dan tantangan yang harus dihadapi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat berita di atas, dapat diketahui 

bahwa penting bagi ibu dari anak tunagrahita untuk memiliki resiliensi yang 
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tinggi. Individu yang resilien akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan 

berat yang menimpanya. Jauh berbeda dibandingkan dengan ibu yang tidak 

resilien, dimana mereka mudah dikuasai emosi negatif dan sulit bangkit dari 

masa-masa sulit. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki resiliensi, namun kualitasnya 

berbeda-beda.  Hal ini didukung oleh pernyataan Grotberg (Desmita, 2016) yang 

menyatakan bahwa resiliensi individu dipengaruhi oleh usia, tingkat 

perkembangan, serta intensitas ketika menghadapi situasi sulit. Lebih lanjut 

Grotberg mengatakan bahwa perkembangan resiliensi juga dipengaruhi 

seberapa besar dukungan sosial yang diperoleh. Hal ini sesuai yang terjadi pada 

Ibu X dan Ibu Y, bahwa dukungan sosial cukup berperan terhadap tingkat 

resiliensi individu. 

Dukungan sosial adalah suatu informasi atau umpan balik dari orang lain, 

yang menunjukkan bahwa seseorang merasa diperhatikan dan dicintai, dapat 

merasa dihargai dan dihormati, serta dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan 

kewajiban yang timbal balik (King, 2017). Dukungan sosial ini dapat berupa 

bantuan instrumental seperti bantuan uang atau kesempatan, bantuan informasi, 

serta dukungan emosional. Dalam hal ini dukungan sosial dari keluarga, teman, 

guru atau psikolog akan sangat membantu ibu dengan anak tunagrahita untuk 

dapat berdamai dengan kondisinya.  

Salah satu dukungan sosial yang dapat membantu ibu dari anak 

tunagrahita untuk memiliki resiliensi yang tinggi adalah dari sesama ibu yang 

memiliki anak tunagrahita. Dengan banyak melakukan interaksi sosial dan 

bertukar pengalaman, dapat membantu ibu untuk mengatasi kesulitan dalam 

mengasuh anak. Sesuai pendapat yang dikemukakan McClure (2006), biasanya 



 
 

11 
 

 
 

informasi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua ABK 

dapat diperoleh dari sesama orang tua yang sudah cukup lama memiliki ABK. 

Dalam kasus Ibu X dan Ibu Y, bergabung dengan komunitas sesama ibu yang 

memiliki ABK di SLB merupakan salah satu cara untuk mendapat dukungan 

sosial. 

Saling bertukar pengalaman adalah salah bentuk dukungan sosial. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sanderson (2013) yang mengatakan bahwa 

mendengarkan kesulitan atau masalah orang lain kemudian berbagi saran dan 

pendapat adalah salah satu bentuk dukungan sosial. Saling berbagi kesulitan, 

akan sangat membantu perkembangan resiliensi pada ibu dari anak tunagrahita. 

Hal ini dikarenakan orang tua lain sudah cukup berpengalaman dan memiliki 

berbagai informasi baru yang akan sangat berguna. Ibu dapat saling berbagi 

pengalaman atau memberikan solusi bagi orang tua lain yang baru saja memiliki 

anak tunagrahita. Ibu juga akan merasa bahwa tidak hanya dirinya yang 

mengalami kekecewaan karena tidak memperoleh anak yang sesuai yang 

diharapkan, dengan kata lain ibu akan merasa memiliki teman senasib. 

Sejalan dengan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Azmi (2017), 

dengan tujuan untuk melihat gambaran resiliensi pada orang tua yang memiliki 

anak down syndrome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua cenderung 

mengalami reaksi negatif ketika mendapati bahwa anaknya adalah down 

syndrome. Hasil ini sesuai dengan temuan peneliti ketika melakukan wawancara 

pada Ibu X dan Ibu Y, bahwa mereka mengalami reaksi negatif ketika pertama 

kali mengetahui anaknya adalah down syndrome. Penelitian Azmi juga 

menunjukkan bahwa keempat subjek memperoleh dukungan sosial dari keluarga 
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dan lingkungan sekitar, dimana dukungan sosial memengaruhi resiliensi dalam 

diri mereka. 

Hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa dilakukan oleh Khan, 

Kamran dan Ashraf (2017). Penelitian tersebut meneliti hubungan antara 

perceived social support dan resiliensi dengan perceived control sebagai variabel 

bebas. Sedangkan dalam penelitian ini, variabel bebas yang diteliti adalah 

dukungan sosial, dimana pengertian dan cakupan dukungan sosial lebih luas 

dibanding perceived social support. Perceived social support sendiri merupakan 

salah satu bentuk dari dukungan sosial. Perbedaan lain terletak pada subjek 

penelitian, dimana subjek yang diteliti merupakan ibu dari anak yang mengalami 

Autism Spectrum Disorder (ASD), sedangkan dalam penelitian ini subjek adalah 

ibu dari ABK yang bersekolah di SLB C. 

Selain itu, penelitian lain yang meneliti mengenai dukungan sosial dan 

resiliensi juga dilakukan oleh Chang dan Yarnal (2018) dengan subjek penelitian 

adalah wanita dengan usia lebih dari lima puluh tahun dan tergabung dalam 

suatu komunitas. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti para ibu dari 

ABK di SLB C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan rasa 

keanggotaan terhadap suatu komunitas berpengaruh terhadap besarnya 

dukungan sosial yang diterima. Dukungan sosial tersebut berkontribusi terhadap 

pertumbuhan resiliensi antar anggotanya. 

Resiliensi yang tinggi memungkinkan seorang individu dapat bertahan 

dari situasi sulit dan beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Individu 

dengan resiliensi tinggi menjadikan kesulitan sebagai tantangan dan pelajaran 

dimana mereka mampu merubah kesulitan tersebut menjadi sesuatu yang wajar 

dan dapat diatasi. Dengan adanya dukungan sosial khususnya sesama ibu dari 
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anak tunagrahita, diharapkan ibu dapat memiliki resiliensi yang tinggi untuk dapat 

bertahan dan beradaptasi dengan situai yang sulit dalam mengasuh anak. 

Berdasarkan uraian, masalah yang akan diteliti adalah apakah ada 

hubungan antara dukungan sosial dan resiliensi pada ibu dengan ABK di SLB. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial dengan resiliensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di 

SLB C. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu Psikologi 

bidang Sosial dan Kesehatan Mental yang berkaitan dengan dukungan sosial 

dan resiliensi pada ibu dengan anak berkebutuhan khusus. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi orang tua khususnya 

ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat mengendalikan 

resiliensi.  
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