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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang 

 Memiliki keluarga yang bahagia tentunya menjadi impian bagi para 

pasangan yang sudah berumah tangga. Mereka yang sudah berumah tangga 

merencanakan memiliki seorang anak adalah sesuatu yang diharapkan. Seperti 

yang telah dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 (1994) salah satu 

fungsi keluarga yaitu untuk bereproduksi sehingga dapat melanjutkan keturunan.  

Selain untuk meneruskan garis keturunan, kehadiran seorang anak kerap 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berkeluarga sebab seorang 

anak merupakan sebuah karunia yang didambakan. Hadirnya seorang anak 

dianggap sebagai pelengkap sempurnanya cinta dan membuat kehidupan 

berkeluarga menjadi lebih berwarna. Anak sebagai bagian dari keluarga memiliki 

peranan penting karena dengan kehadirannya selain dapat membuat pasangan 

semakin bertambah mesra tentunya juga dapat menambah keharmonisan dalam 

keluarga.  Seorang anak dibaratkan seperti oasis ditengah gurun karena seorang 

anak dapat menjadi penyegar didalam kehidupan berumah tangga. 

Setiap pasangan yang menjalin kehidupan berumah tangga tentu 

mengharapkan buah hatinya dapat terlahir dengan sehat dan normal, serta tidak 

mengalami cacat fisik maupun mental. Dalam merawat dan membesarkan 

anaknya, baik ibu ataupun ayah memiliki hak yang sama. Meskipun untuk merawat 

seorang anak tidaklah semudah yang dibayangkan seperti pada sebuah cerita. 

Terlebih ketika mereka harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan 

harapan dan keinginan yang sudah mereka impikan bahwa anak yang diharapkan 
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dapat menjadi oasis ditengah gurun mengalami gangguan disabilitas atau yang 

kerap disebut dengan anak berkebutuhan khusus. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah anak berkebutuhan 

khusus (ABK) ternyata cukup besar. World Health Organization (WHO) 

memperkirakan jumlah anak dengan disabilitas yakni sekitar 7-10% dari total 

populasi anak (dalam Kementrian Kesehatan RI, 2014). Di Indonesia jumlah anak 

penyandang disabilitas belum diketahui pasti. Data yang dihimpun oleh Save The 

Children (dalam Utami & Nodia, 2014) untuk daerah Jawa Barat saja jumlah anak 

penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 187 ribu anak. Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa angka ini belum termasuk dengan jumlah anak-anak yang 

disembunyikan oleh keluarganya. Kemudian data dari BPS (dalam Maulipaksi, 

2017) juga mencatat bahwa di tahun 2017 jumlah ABK mencapai 1,6 juta anak. 

Mengetahui bahwa jumlah prevalensi ABK tidak sedikit maka tidak sedikit juga dari 

orangtua dengan ABK yang mengalami konflik batin dalam menerima keberadaan 

anaknya. 

 Tidak ada orangtua yang mengharapkan bahwa anaknya akan terlahir 

dengan kecacatan. Kelahiran anak dengan gangguan disabilitas tidak mengenal 

dari keluarga yang kaya atau miskin, keluarga berpendidikan atau tidak, maupun 

keluarga yang taat beragama ataupun tidak (Desiningrum, 2016). Orangtua tidak 

dapat menolak kehadiran anak dengan gangguan disabilitas. Mereka para 

orangtua yang memiliki anak dengan keterbatasan didalam sebuah keluarga tentu 

bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diterima. Masa yang telah mereka 

nantikan seketika dapat berubah menjadi sebuah kekecewaan sebab kenyataan 

yang ada tidak semanis dengan apa yang telah mereka harapkan. 
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Menurut Rachmayanti dan Zulkaida (2007) reaksi pertama ketika orangtua 

mengetahui bahwa anaknya mengalami gangguan disabilitas yaitu shock, tidak 

percaya, sedih, kecewa, merasa bersalah, marah dan bahkan menolaknya. Tidak 

mudah bagi para orangtua dengan ABK untuk mengalami fase ini, sebelum 

akhirnya sampai pada fase penerimaan. Belum lagi ditambah dengan perkataan 

orang lain yang kurang nyaman untuk didengarkan apabila membicarakan tentang 

ABK. Sikap maupun tatapan orang yang kurang bersahabat saat melihat ABK dari 

ujung kepala hingga ujung kaki secara berulang-ulang. Hal tersebut dapat 

menambah perasaan yang kurang nyaman sehingga membuat suasana hati 

menjadi kacau dan menyebabkan para orangtua dengan ABK berpotensi untuk 

lebih sulit menerima diri dan kondisi anaknya.   

 Kebanyakan dari para orangtua akan sulit untuk menerima kenyataan 

bahwa anaknya memiliki gangguan disabilitas. Seperti pada kasus yang peneliti 

temukan dari Kompas.com (2008) di Palestina sepasang suami dan istri 

menyembunyikan dua anak mereka yang mengalami disabilitas selama 40 tahun. 

Dua anak tersebut dikurung pada suatu ruang terbuat dari beton yang dibangun 

tinggi sehingga orang yang lewat tidak dapat melihat kondisi didalam ruang 

tersebut. Alasan sang suami dan istrinya mengurung kedua anaknya tersebut 

dikarenakan untuk menghindari rasa malu terhadap lingkungannya sebab banyak 

orang memberi stigma negatif kepada penyandang disabilitas.  

 Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu subjek 

berinisial DE (31 tahun) yang merupakan seorang ibu dengan ABK dan berprofesi 

wiraswasta pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pada pukul 16.00 WIB. DE 

menyatakan bahwa pada saat pertama kali mengetahui anaknya mengalami 

autisma, DE tidak menyangka bahwa anak yang dikandung ternyata mengalami 
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suatu gangguan. DE juga menjelaskan bahwa ia sempat tidak bisa menerima 

anaknya, dan mencoba untuk menyalahkan orang lain. 

“eee… perasaannya ya pertamanya gak nyangka ya sempet gak 

menerima, gimana yah… kok bisa dapet anak seperti itu gitu loh, intinya ya 

sempet menolak anak adanya itulah… punya anak yang seperti itu. Sempet 

menyalahkan orangtua juga karena pas apa namanya, dulu pas hamil 

sempet ada masalah dengan orangtua nah itu saya sempet nyalahin 

orangtua juga” 

Menurut Yuwono (dalam Wijaksono, 2016) ada kecenderungan bagi para orangtua 

dengan ABK mengalami penolakan yang terselubung ketika mereka mengetahui 

bahwa anaknya memiliki gangguan disabilitas. Ketika dokter mendiagnosa anak 

DE mengalami autisma, ia sempat tidak percaya dan mencoba untuk konsultasi 

dengan dokter lain dengan harapan hasilnya akan berbeda. Ternyata hasil 

pemeriksaan tetap sama bahwa anak DE memang mengalami autisma.  

 Hasil wawancara lain dilakukan pada subjek berinisial BB yang berprofesi 

sebagai karyawan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB. BB 

menyatakan bahwa saat pertama kali mengetahui bahwa anaknya mengalami 

autisma, BB langsung merasa lemas, kaget, dan bahkan sempat merasa putus 

asa. Kemudian BB juga kerap menyalahkan dirinya sendiri karena perbuatan yang 

telah ia lakukan semasa hamil mungkin menjadi penyebab anaknya mengalami 

autisma. BB sempat berfikir apakah pada saat hamil ia hampir setiap hari 

mengkonsumsi mie ayam dengan menggunakan saos tomat menjadi penyebab 

anaknya mengalami gangguan autisma. Selain itu BB juga mengkonsumsi vitamin 

supaya lebih berstamina saat trimester pertama pada kehamilannya sehingga 



5	
	

membuat anaknya memiliki gangguan autisma. Hal tersebut membuat BB diliputi 

dengan perasaan bersalah dan selalu menyalahkan dirinya sendiri.  

Melihat kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa realita 

yang ada terkait dengan sikap maupun tindakan negatif yang ditunjukan oleh 

orangtua terhadap ABK tersebut disebabkan karena kurangnya rasa penerimaan 

diri atau penolakan terhadap kondisi yang dialami anak. Sikap seperti itu 

seharusnya tidak terjadi, orangtua dengan ABK semestinya menunjukkan sikap 

menerima segala kekurangan, membantu, dan mendukung anak untuk dapat 

berkembang kearah yang lebih baik. Ali (2015) menyatakan bahwa setiap orang 

seharusnya menyadari bahwa seorang anak yang dihadirkan oleh Tuhan sebagai 

anugerah yang terbesar dan terindah apapun kondisi yang dialami anak. Orangtua 

memiliki peranan penting pada anak terlebih pada anak berkebutuhan khusus 

supaya mereka mampu berkembang dengan optimal dan mampu beradaptasi 

dengan lingkungannya.  

 Tidak bisa menerima diri karena memiliki ABK tentu menambah dampak 

buruk serta dapat memperkeruh keadaan. Seperti yang dijelaskan oleh Carson 

dan Langer (2006) seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima 

dirinya dapat menyebabkan kesulitan emosional seperti amarah yang tidak 

terkontrol dan depresi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ramanda (2008) dampak 

psikologis yang dapat terjadi yaitu seperti cemas akan masa depan anaknya, malu 

dan merasa gagal menjadi orangtua. Tidak jarang orangtua merasa malu memiliki 

ABK cenderung menyembunyikan si anak dari lingkunganya. Maka dari itu 

dibutuhkan adanya penerimaan diri bagi para orangtua dengan ABK untuk 

meminimalisir dampak psikologis yang dapat terjadi. 
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Menurut Rizkiana (dalam Ardilla & Herdiana, 2013) seseorang yang 

mampu menerima dirinya sendiri adalah seseorang yang sudah bisa belajar untuk 

dapat hidup dengan dirinya sendiri, yakin dengan kemampuan yang dimiliki 

dengan kata lain dapat menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada. Ketika 

seseorang dapat menerima dirinya secara positif terhadap suatu keadaan yang 

kurang menyenangkan, maka mereka akan mampu melihat permasalahan 

tersebut secara logis, sehingga mereka tidak mudah putus asa atau menghindar 

dari permasalahan tetapi akan mencari jalan keluar atas permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

Hurlock (1976) mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat 

memengaruhi penerimaan diri pada seseorang yakni pemahaman akan diri 

sendiri, harapan yang realistis, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan, sikap 

masyarakat yang mendukung (dukungan sosial), tidak adanya gangguan 

emosional yang berat, pengaruh keberhasilan, identifikasi dengan orang yang 

memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri, pola asuh yang baik pada masa 

anak-anak, dan konsep diri yang stabil. Dukungan sosial yang didapatkan dari 

lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan 

diri pada orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradina (2016) didapatkan 

bahwa pada ketiga subjeknya yakni orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

memiliki tingkat penerimaan diri dan cara menghadapi ABK yang berbeda-beda. 

Hal tersebut dapat terjadi karena banyak faktor yang bisa memengaruhi tingkat 

peneriman diri pada orangtua dengan ABK. Dukungan dari lingkungan sekitar 

(dukungan sosial) menjadi salah satu faktor bagi para orangtua dengan ABK untuk 
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dapat menerima dirinya. Jiwa yang sehat tidak hanya dapat terwujud dengan 

adanya penerimaan diri namun juga melalui adanya dukungan sosial.  

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa 

bantuan dari orang lain sehingga dukungan sosial menjadi peran yang penting 

dalam memengaruhi penerimaan diri pada seseorang. Dukungan sosial ini 

melibatkan adanya hubungan sosial yang artinya dapat memberikan pengaruh 

positif sehingga bisa mengurangi adanya gangguan psikologis sebagai pengaruh 

dari tekanan sosial yang ada (dalam Ismail, 2008).  

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaksono (2016) diketahui 

bahwa dengan adanya berbagai dukungan sosial yang diterima dapat membuat 

orangtua dengan anak autis menerima keadaan anaknya dengan baik. Kemudian 

diperkuat oleh hasil penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Ismail (2008) juga 

didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dan 

penerimaan diri pada ibu dari anak autis. Dijelaskan lagi bahwa seseorang yang 

mendapatkan dukungan baik dari lingkungannya maka akan membuat orang 

tersebut merasa diterima oleh lingkungannya. Hal ini membuat seseorang yang 

mendapatkan perlakuan baik dan mendukung dari lingkungannya akan lebih 

mampu menerima dirinya dengan lebih baik.  

 Dukungan sosial tidak hanya datang dari anggota keluarga saja. Seperti 

yang dikemukakan oleh Quick dan Quick (dalam Almasitoh, 2011) jaringan sosial 

yang dimiliki oleh seseorang seperti lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan 

keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan sosial. Menurut Marni 

dan Yuniawati (2015) semakin banyak orang yang memberikan dukungan sosial 

maka semakin tinggi juga tingkat kesehatan pada kehidupan seseorang. 

Kemudian dijelaskan juga oleh Taylor (2009) bahwa dengan adanya dukungan 
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sosial dari keluarga dan teman-teman dapat membantu seseorang menjadi lebih 

sehat dan mungkin membatu seseorang untuk cepat pulih ketika sedang sakit.  

Schroevers, Helgeson, Sanderman, dan Ranchor (2010) berpendapat 

bahwa terdapat berbagai macam bentuk dukungan sosial yaitu dukungan 

emosional, dukungan informasi, dan dukungan instrumental atau dukungan nyata. 

Kemudian dukungan sosial ternyata memiliki keuntungan bagi setiap individu 

seperti dapat mengurangi stres, meningkatkan rasa harga diri dan kekuatan 

pribadi, serta kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi secara 

lebih efektif (Wright, 2002). Apabila hal-hal tersebut terlaksana dengan baik maka 

akan bisa membantu orangtua dengan anak berkebutuhan khusus dalam 

menerima keadaan dirinya sehubungan dengan kondisi anaknya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat hubungan antara dukungan sosial dan penerimaan diri pada orangtua 

dengan anak berkebutuhan khusus? 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 

dukungan sosial dan penerimaan diri pada orangtua dengan anak berkebutuhan 

khusus. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis   

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

pada perkembangan ilmu psikologi terkhusus untuk Psikologi Kepribadian dan 

Psikologi Sosial dengan memberikan tambahan data yang empiris yang teruji 

secara statistik, baik hipotesis diterima maupun tidak.  
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1.03.02. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat terkhusus untuk orangtua 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat merasakan adanya 

dukungan sosial. 
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