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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang 

terdiri dari individu-individu yaitu ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota 

keluarga memiliki hubungan yang intensif dan saling bergantung satu 

dengan yang lain. Setiap pasangan yang sudah menikah memiliki harapan 

untuk memiliki anak. Anak merupakan anugerah Tuhan dan penerus 

generasi bagi setiap keluarga. Anak telah dikonsepsi harus dipelihara dan 

dirawat dengan penuh cinta, sehingga tumbuh menjadi manusia yang utuh. 

Banyak harapan-harapan dari setiap keluarga untuk mendapat anak 

yang normal yaitu anak sehat secara fisik dan mental, cerdas, ceria, yang 

memiliki perkembangan sesuai dengan usianya. Kenyataannya  tidak 

semua anak terlahir dalam keadaan normal dan sempurna. Ada beberapa 

anak yang dilahirkan membutuhkan perlakuan khusus baik secara fisik 

maupun secara psikis, inteligensi (kecerdasan), bahkan mengalami 

perkembangan yang terhambat.  Anak-anak seperti inilah yang disebut 

anak berkebutuhan khusus (ABK). 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki 

keterbatasan pada salah satu atau beberapa kemampuan baik yang 

bersifat fisik maupun psikologis.  Anak berkebutuhan khusus dapat dilihat 
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dalam konteks yang bersifat biologis, psikologis, dan sosio-kultural. 

Konteks biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan dengan 

kelainan genetik dan dapat dijelaskan secara biologis. Konteks psikologis 

anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang 

ditandai dengan gangguan secara mental dan emosi.  

Konteks sosio-kultural anak berkebutuhan khusus dikenal sebagai anak 

dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya, sehingga 

memerlukan penanganan khusus (Desiningrum, 2016).  Salah satu 

golongan anak berkebutuhan khusus adalah anak penyandang tunagrahita. 

Istilah tunagrahita oleh  American Association on Intellectual  and 

Developmental Disability  disebut  mental retardation  yaitu  cacat yang 

dicirikan  oleh keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual dan 

perilaku adaptif seperti yang diungkapkan dalam keterampilan adaptif 

konseptual, sosial, dan praktis (Armatas, 2009). 

Tunagrahita adalah anak dengan hendaya perkembangan kemampuan 

yang memiliki problema belajar, disebabkan adanya hambatan 

perkembangan inteligensi, mental, emosi, sosial, dan fisik (Delphie, 2012). 

Seseorang dapat dikatakan tunagrahita apabila memenuhi tiga indikator, 

yaitu keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau dibawah rata-

rata, ketidakmampuan dalam perilaku adaptif, dan terjadi pada usia 

perkembangan yaitu sampai dengan usia delapan belas tahun. Kecerdasan 

dibawah rata-rata menyebabkan anak tunagrahita memiliki keterbatasan 

dalam belajar terutama yang bersifat abstrak, seperti belajar berhitung, 

menulis, dan membaca. Kemampuan anak tunagrahita juga cenderung 
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tanpa pengertian atau belajar hanya dengan mengikuti dan mengulangi 

yang dikatakan oleh orang lain. Hal ini menyebabkan kemampuan 

akademik mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan individu 

normal seusianya. Ketidakmampuan dalam perilaku adaptif dapat dilihat 

dari kesulitan dalam mengurus kegiatan praktis, sehingga memerlukan 

bantuan dari orangtua. Keterbatasan fungsi mental lainnya seperti 

keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Anak tunagrahita bukan 

mengalami kerusakan artikulasi tetapi pengolahan kata yang kurang 

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga seringkali terjadi kesulitan 

dalam berkomunikasi (Rochyadi, 2012).   

Perkiraan prevalensi disabilitas tahun 2004 menurut Survei Dunia dan 

Beban Global terdapat sekitar 110 hingga 190 juta orang mengalami 

kesulitan berfungsi secara intelektual dan sosial atau adaptif yang 

signifikan (Word Report Disability, 2011). Menurut data dari Kementerian 

Sosial tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 

3.342.303 jiwa, diantaranya 20.837 jiwa mengalami tunagrahita ( 

Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2012). 

Setelah mengetahui bahwa anaknya memiliki keterbatasan, orangtua 

pasti mengalami reaksi emosional, seperti sedih, kecewa, merasa 

bersalah, menolak atau marah-marah, sebelum pada akhirnya dapat 

menerima keadaan anaknya (Mangunsong dalam Areta, 2012). Orangtua 

dengan anak tunagrahita mengalami stres yang lebih tinggi daripada orang 

tua dengan anak normal. Orang tua yang mengalami tingkat stres lebih 

tinggi adalah ibu (Islam, Shanaz, dan Frajana, 2013). 
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Ibu adalah sosok yang terlibat paling banyak dimulai sejak anak masih 

dalam kandungan. Ibu adalah orang pertama yang berhubungan, dan juga 

melakukan kontak fisik dan emosional dengan anak. Seorang ibu lebih 

memiliki sikap yang positif terhadap anaknya, karena anak tunagrahita 

membutuhkan lebih banyak perawatan.  Ibu lebih memiliki perilaku simpatik 

dan empati, sedangkan ayah lebih pada pendekatan yang lebih praktis dan 

realistis terhadap anaknya (Awan dan Awan, 2014).  

Setiap ibu pasti menginginkan seorang anak yang sehat baik secara 

fisik maupun psikologis. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang ibu 

untuk menerima kenyataan ketika mengetahui bahwa anaknya mengalami 

hambatan. Perasaan sebagian besar ibu ketika mengetahui bahwa 

anaknya mengalami tunagrahita adalah sedih memikirkan masa depan 

anaknya, kecewa karena anaknya tidak dapat menjalankan kehidupan 

dengan normal, serta malu terhadap keadaan anaknya yang mengalami 

keterbelakangan mental. Perasaan malu menyebabkan ibu melarang 

anaknya untuk bermain dengan anak lain. Ibu juga merasa bahwa merawat 

dan mengasuh anak tunagrahita membuat dirinya tidak cukup bebas untuk 

melakukan kegiatan yang disukai karena harus mengurus anaknya 

(Thengal, 2013). Perasaan tersebut dapat menyebabkan ibu menjadi 

mudah menyerah dalam mengasuh dan merawat anak tunagrahita. 

Kendala-kendala yang dialami ibu dalam merawat dan menjaga anak 

tunagrahita merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan ibu tertekan. Ibu 

dengan anak tunagrahita memiliki beban dalam mengurus anaknya, karena 

anak tunagrahita memiliki hambatan perkembangan tersendiri dan dalam 
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pengasuhan harus mendapat perhatian lebih dari anak normal lainnya. Ibu 

yang memiliki anak tunagrahita harus mengawasi anaknya ketika 

beraktifitas, mendampingi anak ketika belajar, memperhatikan apa yang 

diinginkan oleh anaknya, harus memahami bahasa yang diucapkan oleh 

anaknya, mengusahakan pengobatan terhadap anaknya, dan tetap 

mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya untuk membantu perekonomian 

keluarga (Marliyana, 2017). Selain itu, beban yang dirasakan ibu yang 

memiliki anak tunagrahita biasanya berasal dari lingkungan sosial yaitu 

masyarakat yang memandang anak tunagrahita sebagai anak yang tidak 

normal dan acap kali disepelekan. Penilaian-penilaian dari masyarakat 

sekitar akan mempengaruhi psikologis orangtua terutama ibu dari anak 

tunagrahita. Semua tanggung jawab dan permasalahan yang terjadi tentu 

akan mempengaruhi  tekanan psikologis pada ibu. Jika tekanan tersebut 

tidak diatasi maka akan mempengaruhi kegiatan ibu dalam merawat anak 

tunagrahita dan menyebabkan pekerjaannya menjadi tidak produktif. Oleh 

karena itu ibu yang memiliki anak tunagrahita diharapkan dapat 

beradaptasi dengan tekanan yang dihadapi sehingga tetap beraktivitas 

seperti sedia kala (Malhota & Sharma, 2013). 

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk pulih setelah mengalami 

keadaan-keadaan tidak enak yang mengganggu keberfungsiannya sebagai 

individu seperti semula. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi 

disebut dengan resiliensi. Resiliensi adalah proses individu beradaptasi 

secara positif dan bernegosiasi dengan sumber stres atau trauma yang 

menimpa dirinya.  Konsep resiliensi tidak hanya mencakup kemampuan 
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untuk bertahan tetapi juga bangkit kembali setelah mengalami kesulitan 

(Windle, 2010). Ruter (2006) menyatakan bahwa resiliensi adalah konsep 

dinamis, dimana keadaan psikologis individu relatif baik meskipun 

mengalami pengalaman yang dapat memperburuk keadaanya.  

Ibu yang memiliki resiliensi tinggi lebih mudah untuk beradaptasi 

dengan situasi tertekan dan tetap mampu produktif dalam beraktivitas. 

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti  pada 15 Oktober 2018 

terhadap ibu A  diperoleh informasi  bahwa  ibu A yang mengetahui 

anaknya D mengalami tunagrahita sempat mengalami perasaan sedih, 

kecewa, dan tidak dapat menerima diagnosis dari dokter. Ibu A merupakan 

ibu rumah tangga yang aktif dengan kegiatan di lingkungannya seperti aktif 

dalam pengajian, dan pengurus RT setempat. Setelah mengetahui bahwa 

anaknya mengalami tunagrahita ibu A perlahan-lahan mulai tidak aktif 

dalam kegiatan tersebut. Alasan ibu A mulai tidak aktif adalah merasa malu 

dengan tetangganya, karena ketika mengikuti kegiatan, ibu A harus 

mengikutsertakan anaknya D. Ibu A bahkan merasa malu dengan saudara 

kandungnya sendiri, karena itu jika ada acara keluarga atau berkunjung ke 

rumah keluarganya, ibu A tidak mengikutsertakan anaknya.  Ibu A sempat 

putus asa untuk tidak mengantar anaknya untuk sekolah di SLB, namun 

suami dan orangtuanya mengatakan bahwa jika D tidak diantar ke sekolah 

maka tidak akan berkembang seperti anak lain. Penguatan dan saran dari 

suami, serta orangtuanya menyadarkan ibu A untuk mengantar anaknya ke 

SLB. Ibu A juga semakin menerima keadaan anaknya ketika sering 

mensharingkan pengalaman dengan sesama ibu di SLB. Setelah terpuruk 
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selama kurang lebih satu tahun, ibu A mampu bangkit lagi. Ibu A mulai aktif 

kembali dalam kegiatan pengajian, bahkan mengajak anaknya D untuk 

mengikuti kegiatan tersebut dan mulai mengajak D ketika berkunjung ke 

rumah keluarganya.  

Ibu yang memiliki tingkat resiliensi yang rendah cenderung tidak dapat 

beradaptasi dengan situasi yang menekan, sehingga dapat mengganggu 

aktivitas sehari-hari dan produktivitasnya akan menurun. Kasus yang 

digunakan sebagai contoh adalah kasus ibu R yang memiliki empat orang 

anak, diantaranya adalah B. Sebenarnya B sudah menunjukkan gejala 

tunagrahita sejak berusia satu tahun, namun ibu B tidak terlalu 

mengkhawatirkannya karena menganggap masalah biasa. B adalah anak 

sulung sehingga ibu R tidak dapat melihat perbedaan dengan anaknya 

yang lain. Ketika usia tiga tahun atas saran teman akhirnya ibu B 

membawa R ke dokter. Setelah menerima diagnosis dokter ibu R sangat 

terkejut karena B menyandang kelainan mental. Dokter menyarankan agar 

B diantar ke psikolog untuk mengetahui lebih spesifik jenis kelainan mental 

yang dialami anaknya. Ibu R tidak dapat menerima kenyataan tersebut, 

bahkan menjadi pribadi yang tertutup dan jarang sekali keluar rumah. 

Situasi dirumah menjadi tidak nyaman seperti biasanya karena sering 

terjadi pertengkaran antara ibu R dan suami dan anak-anaknya. Selain itu, 

keluarga ibu R juga sering mengatakan bahwa ibu R tidak bisa mengurus 

rumah tangga dengan baik. Ibu R merasa semakin tertekan dan semakin 

sulit untuk bangkit karena tidak adanya dukungan dari keluarga dan orang-

orang sekitarnya. Sebelumnya ibu R adalah orang yang sangat aktif dalam 
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kegiatan bermasyarakat. Sejak menerima diagnosa ibu R tidak lagi aktif 

dan lebih banyak di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ibu R 

masih melakukan tugasnya untuk mengantar anaknya ke SLB, namun tidak 

berkumpul bersama ibu-ibu yang lain untuk menunggui anaknya.  

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa resiliensi yang 

tinggi dapat membantu ibu untuk bangkit kembali dari keterpurukan untuk 

segera mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya, seperti 

yang ditunjukkan pada kasus pertama. Dalam kasus kedua menunjukan 

bahwa jika ibu tidak memiliki resiliensi yang cukup tinggi, maka ibu tersebut 

tidak mampu menjalani hari-harinya dengan baik, terutama dalam merawat 

dan mengasuh anak tunagrahita. Resiliensi yang ada pada individu 

merupakan suatu hal yang perlu digali terutama faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiliensi tersebut, sehingga dapat membantu individu 

terutama ibu yang memiliki anak tunagrahita untuk bangkit dari 

keterpurukannya dan memiliki resiliensi yang tinggi. Fakta-fakta diatas 

mengungkapkan bahwa memiliki anak tunagrahita bukan hal yang mudah 

untuk diterima oleh ibu, karena untuk dapat menerima, mendidik, dan 

mengasuh anak tunagrahita ibu membutuhkan penyesuaian diri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Peer dan Hilman (2014) pada orang tua 

dengan anak penyandang cacat intelektual dan perkembangan, 

menunjukan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stres dan 

reliliensi orang tua adalah gaya koping, optimisme, dan dukungan sosial. 

Penelitian ini memang sudah menemukan faktor resiliensi namun belum 

secara khusus menemukan faktor resiliensi pada ibu (Peer & Hilman, 
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2014). Selain itu, penelitian tentang resiliensi  yang dilakukan Amelasasih 

terhadap orang tua anak berkebutuhan khsusus mengemukakan beberapa 

faktor yang memperkuat resiliensi yaitu faktor protektif internal dan 

ekternal. Faktor protektif intenal berupa religiusitas, kemauan belajar, 

kesadaran akan dukungan sosial, dan kesadaran akan identitas diri. 

Sedangkan faktor protektif eksternal berupa dukungan sosial, intervensi 

psikologis, keberadaan sumber inspirasi, dan fasilitas umum. Faktor-faktor 

resiliensi orang tua dari penelitian ini masih secara umum yaitu terhadap 

anak berkebutuhan khsusus (Amelasasih, 2016).  

Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk menemukan faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi resiliensi pada ibu yang memiliki anak 

tunagrahita.  

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang memengaruhi resiliensi pada ibu yang memiliki anak tunagrahita. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu perkembangan psikologi 

terutama Psiklogi kesehatan mental mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi resiliensi ibu yang memiliki anak tunagrahita. 

1.03.02. Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan kepada ibu yang 

memiliki anak tunagrahita mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan resiliensi dalam mengasuh dan mendidik anak tunagrahita. 


