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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cerebral palsy (CP) adalah gangguan pada postur dan

pergerakan sebagai akibat dari cidera non-progressive pada otak yang

belum berkembang sempurna. Perkiraan kejadian pada CP adalah 2.0

sampai 2.5 per 1000 kelahiran di negara berkembang (Altindag dkk.,

2006). Di negara Indonesia sendiri, angka perkiraan kejadian adalah 1 -

5 per 1.000 kelahiran anak yang hidup (Mardiani, 2006).

Anak CP mempunyai keterbatasan gerak yang signifikan dalam

aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan, memakai pakaian,

mandi, dan pergerakan aktif. Meskipun disfungsi gerak mendefinisikan

ciri klinis pada CP, penurunan sensori, kognitif, dan kemampuan verbal

serta kesulitan belajar dan masalah perilaku juga dapat dilihat dalam

kondisi ini (Altindag dkk., 2006). Anak CP banyak mengalami kesulitan

baik dalam hal komunikasi, persepsi, maupun kontrol gerak. Beberapa

penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka

mengalami keterbelakangan mental (Somantri, 2006). Hal tersebut

sejalan dengan fakta yang penulis temukan pada saat melakukan

preliminary study terhadap ibu, guru, dan fisioterapis dari anak CP yang

bersekolah di Yakkum Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu Kalasan, SLB

Negeri Magelang, dan Griya Fisioterapi Bunda Novy Yogyakarta.
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Meskipun anak-anak CP ditempat tersebut tidak diklasifikasikan

jenisnya dengan pasti, tetapi mereka mengatakan bahwa anak-anak

CP tersebut mengalami kesulitan dalam bergerak dan mengatur sikap

tubuhnya, contohnya tangan dan kaki kaku. Selain kondisi fisiknya yang

mengalami kelainan, beberapa dari mereka juga mengalami kesulitan

berbicara. Berkaitan dengan proses belajar mengajar, para guru

memberikan pelajaran yang sama seperti anak-anak pada sekolah

biasa, namun materi yang diajarkan disesuaikan dengan kemampuan

inteligensi anak karena beberapa anak cenderung lama dalam

memahami hal baru.

Sejalan dengan perkembangan pada anak CP, keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat pada mereka dapat mengakibatkan

dibutuhkannya perawatan jangka panjang dan tuntuntan-tuntutan yang

jauh melebihi kebutuhan dari anak normal (Altindag dkk., 2006). Kondisi

kronis kecacatan, baik medis dan emosional, membuat tuntutan

tambahan pada orangtua, sehingga menimbulkan stres (Gupta dkk.,

2012).

Pangasuhan, pengalaman yang indah dan bermanfaat, sering

disertai dengan tingkat stres yang tinggi karena kesulitan, frustrasi, dan

tantangan yang dihadapi orangtua dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran seorang anak CP membawa tuntutan tak terduga dan

tantangan untuk orangtua, yang mereka sering tidak siap. Memiliki anak

CP membawa implikasi perubahan-perubahan kehidupan dan efek
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jangka panjang dalam kehidupan seluruh keluarga (Simmerman, 2001).

Penelitian Hoffman dkk. (2009) menyatakan tantangan unik terkait

dengan pengasuhan seorang anak dengan gangguan perkembangan

telah terbukti menjadi penyebab utama dari stres pada orangtua, stres

orangtua tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada skala tes

dibandingkan dengan orangtua dari anak normal.

Mengapa penting untuk mempelajari stres yang dialami oleh

orangtua dari anak CP? Penelitian menunjukkan bahwa orangtua dari

anak-anak dengan gangguan perkembangan tidak hanya mengalami

tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga anak

normal, tetapi kesehatan mental mereka secara umum mungkin juga

rumit. Orangtua mungkin mengalami depresi, kecemasan, tingkat

kesulitan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusasaan, kegagalan,

rasa bersalah, dan keterampilan orangtua serta kepuasan pernikahan

yang kurang (Dervishaliaj, 2013).

Pada umumnya orangtua mengalami perasaan cemas, tidak

percaya, bersalah, malu, marah, menyangkal, dan putus asa saat

pertama kali mengetahui diagnosis kecacatan anak mereka, dan

simtom-simtom depresi dapat muncul seiring dengan berjalannya waktu

(Altindag, 2006; Vijesh, 2007). Menurut penelitian kesejahteraan

psikologis orangtua sangat dipengaruhi oleh diagnosis utama anak

mereka. Perasaan terkejut, penolakan, tidak percaya, kesedihan adalah

reaksi umum orangtua dalam hal ini. Sejumlah besar literatur
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menunjukkan bahwa pertama orangtua kehilangan harapan mereka,

dengan hilangnya kemungkinan dan impian akan anak mereka yang

sempurna, dan semua proses yang mereka jalani ini menyebabkan

gangguan emosi (Dervishaliaj, 2013). Hasil wawancara pada tanggal 03

Juli 2016 terhadap beberapa ibu dari anak CP mengatakan bahwa

mereka merasa sedih, kecewa, marah, menyalahkan pasangan dan

frustrasi pada awal mereka mengetahui kondisi kecacatan yang

menimpa anak mereka. Ibu juga harus berjuang melawan rasa malu,

putus asa, dan belum lagi lingkungan yang tidak mendukung. Hasil

wawancara dengan guru juga menyatakan ada beberapa orangtua

yang ternyata tidak siap menerima kenyataan itu dan memilih

menyembunyikan ataupun menitipkan anak mereka ke yayasan,

bahkan ada diantara mereka yang kemudian tidak pernah lagi

menengok anak tersebut dan menghilang begitu saja.

Memiliki anak dengan gangguan perkembangan mengharuskan

orangtua merumuskan dan mengadaptasi kembali peran baru dan

identitas sebagai orangtua dari anak dengan gangguan perkembangan

(Dervishaliaj, 2013). Hal ini dapat mengakibatkan kecemasan yang

mengakibatkan meningkatnya stres. Studi lain menunjukkan bahwa

mungkin bukan hanya diagnosis yang menyebabkan sumber stres yang

dialami oleh orangtua, tetapi lebih pada karakteristik dan perilaku yang

berkaitan dengan diagnosis anak. Menurut mereka stres orangtua

mungkin sangat terkait dengan tingkat kecacatan anak, karakteristik
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anak dan perilaku menantang, dan semuanya itu memakan banyak

waktu bagi orangtua. (Simmerman dkk., 2001).

Perilaku maladaptif, perilaku menantang dan mutilasi diri dari

anak-anak dengan gangguan perkembangan mungkin menjadi sumber

yang kuat dari stres bagi orangtua. Anak-anak membutuhkan

pengawasan konstan untuk keselamatan mereka sendiri, dan

keselamatan saudara mereka juga. Banyak orangtua

menghubungankan stres pada tuntutan anak-anak mereka untuk

perawatan konstan. Banyak anak yang memiliki gangguan

perkembangan mungkin tidak dapat mengurus diri sendiri, atau

melakukan perilaku yang diharapkan sama seperti anak-anak lain pada

usia mereka yang memiliki perkembangan normal. Ini berarti bahwa

orangtua harus melakukan lebih banyak untuk anak mereka dan

menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi mereka. Hasil

tersebut menimbulkan stres pada orangtua (Dervishaliaj, 2013).

Mengasuh anak dengan gangguan perkembangan tidak hanya

mempengaruhi intensitas perawatan, namun penyebarannya ke waktu

juga. Kemandirian anak mungkin tertunda oleh kecacatan. Tampaknya

karakteristik tertentu pada anak seperti keterampilan komunikasi atau

tingkat kesulitan anak saat melakukan perilaku, semua sangat

berkorelasi dengan tingkat stres yang dialami oleh orangtua

(Dervishaliaj, 2013). Tuntutan pelayanan kesehatan khusus, terus

menerus menemani anak atau pengawasan konstan yang dilakukan
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oleh orangtua mengganggu aktivitas sehari-hari orangtua. Keterbatasan

orangtua, karena kurangnya waktu untuk beristirahat, untuk bersenang-

senang atau untuk mengambil beberapa waktu untuk diri mereka

sendiri, menghasilkan rasa lelah dan stres. Perilaku bermasalah anak

berkorelasi dengan rendahnya tingkat efikasi diri pada orangtua dan

kesehatan mental (Dervishaliaj, 2013).

Kognisi orangtua, penilaian kognitif orangtua terhadap kecacatan

anak memediasi tingkat stres yang dialami oleh orangtua. Apakah

memiliki anak dengan cacat mengarah ke stres atau terhadap koping

positif dan adaptasi ini akan tergantung pada persepsi keluarga tentang

kecacatan anak, penjelasan yang dibuat oleh keluarga, pemahaman

mereka tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi dan apa yang bisa

mereka lakukan untuk mengurangi stres. Banyak penelitian telah

difokuskan pada peran penilaian kognitif orangtua terhadap stres (Plant

dan Sanders, 2007; Dervishaliaj, 2013).

Mash & Johnston menyatakan bahwa kombinasi karakteristik

anak dan kognisi orangtua dapat mempengaruhi tingkat stres orangtua.

Studi lain menunjukkan bahwa ketika terkait pada kognisi orangtua

mungkin ini merupakan prediktor kuat dari stres orangtua dibandingkan

perilaku maladaptif anak (Plant & Sanders, 2007; Hastings & Brown,

2002). Orangtua yang mampu membingkai ulang kecacatan dalam cara

yang positif dan melihat diri mereka sendiri sebagai kompeten daripada

pasif ditemukan bermanfaat untuk penyesuaian keluarga (Dervishaliaj,
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2013). Beberapa studi tentang peran kognisi orangtua pada stres telah

berfokus pada haga diri orangtua, beberapa di self-efficacy (Hastings &

Brown 2002), dan lain-lain pada locus of control (Hasall dkk., 2005).

Tampaknya kognisi orangtua memediasi peran variabel yang berbeda

pada stres orangtua. Quine & Pahl (Dervishaliaj, 2013) menemukan

bahwa penilaian kognitif dimediasi masalah perilaku anak pada stres

orangtua. Hastings & Brown (2002) menemukan bahwa self-efficacy

dimediasi efek perilaku maladaptif anak pada kecemasan dan depresi

yang dialami ibu. Menurut Hasall dkk. (2005) sebagian dari beragam

stres pengasuhan dijelaskan oleh locuss of control pada orangtua,

kepuasan orangtua dan perilaku bermasalah pada anak. Mereka juga

menemukan bahwa korelasi kuat antara dukungan keluarga dan stres

pengasuhan dimediasi oleh locuss of control orangtua.

Meskipun kecacatan anak mempengaruhi seluruh keluarga,

terdapat bukti bahwa ibu mengalami dampak yang lebih besar daripada

ayah oleh kecacatan anak mereka (Hassall dkk., 2005). Menurut Gray

(Dervishaliaj, 2013) berbagai tingkat stres yang dialami ibu dan ayah

dapat dijelaskan oleh peran gender terhubung untuk bekerja dan

membesarkan anak. Ibu biasanya lebih terlibat dalam pengasuhan

anak, ayah lebih ke bekerja keras untuk mendukung kebutuhan

keuangan keluarga mereka. Ibu lebih sering mengasuh anak, oleh

sebab itu mereka tampaknya memiliki stres pengasuhan yang lebih

daripada ayah, dan karenanya mungkin berisiko lebih besar untuk
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mengalami gejala depresi (Lake, 2012). Peran ibu sebagai pengasuh

yang utama merupakan sumber stres tersendiri dan stres akan semakin

tinggi jika ibu memiliki anak penyandang cacat (Maulina dan

Sutatminingsih, 2005).

Terdapat perbedaan antara ibu dan ayah dalam strategi koping

yang mereka gunakan. Sementara ayah cenderung menekan perasaan

mereka, atau untuk menghindari, ayah bekerja sampai akhir atau

tinggal jauh dari rumah, ibu cenderung melampiaskan perasaan

mereka. Ibu cenderung mengalami perasaan yang lebih luas

(kesedihan, kemarahan dan menangis) dan berbicara tentang tekanan

emosional mereka dengan orang lain. Ibu ditemukan lebih tersigma

oleh gangguan anak mereka. Ada juga perbedaan persepsi atau

penilaian kognitif pada ibu dan ayah (Dervishaliaj, 2013).

Kondisi stres ibu yang memiliki anak CP akan menyebabkan ibu

mengalami gangguan dalam proses pengasuhan (Davis & Carter,

2008). Hal ini sesuai dengan model stres pengasuhan yang

dikemukakan Abidin (Phelps dkk., 2009) bahwa stres mendorong ke

arah tidak berfungsinya pengasuhan orangtua terhadap anak. Sikap ibu

yang mengalami stres akan memperparah keadaaan anak yang

memiliki kecacatan. Hal ini akan berakibat buruk dalam pengasuhan

karena stres yang dialami seringkali membuat ibu berperilaku tidak

sehat dan tidak positif seperti memanjakan anak, menelantarkan anak

dan bahkan berlaku kasar pada anak.
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Hal diatas sejalan dengan hasil wawancara terhadap ibu dari

anak CP pada tanggal 03 Juli 2016, beberapa ibu menyatakan bahwa

mereka seringkali melakukan upaya-upaya yang justru tidak

mendukung dalam mengatasi stres dan pada akhirnya menimbulkan

dampak kurang baik bagi ibu maupun anak. Contohnya saja, para ibu

merasa kasihan dan tidak tega saat melihat kondisi kecacatan anak,

sehingga mereka cenderung membantu anak-anak mereka seperti;

mendorongkan kursi roda, mengambilkan minuman, menyuapi,

memandikan dan memakaikan pakaian. Ibu juga terkadang merasa

lelah dan tidak sabar dengan kondisi anak mereka. Ibu beranggapan

bahwa apabila tidak dibantu, anak mereka akan membutuhkan waktu

yang lama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan rutin mereka, dan

hal itu akan menjadi sangat merepotkan ketika ibu harus pergi bekerja

atau sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lainnya.

Beberapa ibu menyampaikan bahwa mereka terkadang masih memilih

untuk menggendong anak mereka (meskipun sudah besar) ketika

merasa tidak sabar dengan cara berjalan anak yang sangat pelan atau

lama karena kesulitan.

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan

psikologis ibu dari anak CP sangatlah penting. Penelitian menekankan

pentingnya program intervensi untuk meringankan stres pengasuhan

ibu, karena tingkat stres ibu yang tinggi mungkin memiliki dampak

negatif pada fungsi anak. Banyak profesional telah berfokus pada
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penyesuaian orangtua dengan harapan bahwa intervensi yang

dirancang untuk membantu orangtua akan menyebabkan fungsi anak

menjadi lebih baik (Manuel dkk., 2003). Praktisi yang bekerja dengan

orangtua dari anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan dapat

memainkan peran penting dalam membantu anggota keluarga

membingkai perawatan mereka, memberikan pengalaman dalam cara

yang positif dan membantu anggota keluarga sehingga mereka merasa

seperti mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

untuk berhasil memenuhi apa yang dibutuhkan anak-anak mereka

(Dervishaliaj, 2013).

Program “Super Mom” merupakan salah satu bentuk pelatihan

pengasuhan positif yang diberikan pada ibu dari anak CP usia lahir – 12

tahun, yang memberikan pelatihan secara intensif akan kemampuan

koping pengasuhan ibu sehingga dapat membantu meningkatkan

kompetensi ibu dalam mengelola masalah-masalah perilaku pada anak

CP dan akhirnya dapat mengurangi stres pengasuhan pada ibu.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh program “Super

Mom” dalam menurunkan stres pengasuhan pada ibu dari anak CP.
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C. Manfaat Penelitian

a. Paktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan acuan bagi ibu dari

anak CP mengenai strategi serta keterampilan dalam mengasuh

anak CP sehingga dapat menurunkan stres pengasuhan ibu.

b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan psikologi, khususnya

psikologi klinis dan psikologi perkembangan yang berkaitan dengan

masalah stres pengasuhan ibu dari anak CP.


	15.E3.0088 Theresia Etviokta Wiantina Putri.pdf

