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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan di kota Semarang. Kota Semarang merupakan 

kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik penelitian ini 

dilakukan di tiga lokasi yaitu Jalan Tumpang, Jalan Gombel Lama, dan jalan 

Genuk Sari.  

    Subjek untuk penelitian ini berjumlah tiga orang dimana subjek yang dipilih 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan peneliti. Kriteria teresebut adalah ibu 

yang memiliki anak tunagrahita dan mengasuhnya sejak kecil hingga usia 

remaja. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi 

pada ibu yang memiliki anak tunagrahita.  

4.02. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan penelitian yang 

meliputi: 

1. Menetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagai kualifikasi yang harus dimiliki 

oleh subjek yaitu ibu yang mempunyai anak tunagrahita dan mengasuhnya 

sejak kecil hingga usia remaja. 

2. Mencari informasi tentang subjek dengan kualifikasi seperti tercantum di atas. 

3. Membuat pedoman wawancara dan observasi yang sesuai dengan 

penelitian. 

4. Menanyakan kepada subjek mengenai kesedian untuk diwawancarai selama 

penelitian  

5. Menyiapkan alat untuk merekam wawancara dan menulis hasil observasi 
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Sebagai bukti penelitian, peneliti membuat surat ijin resmi dari Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk ketiga subjek yang 

dikeluarkan pada tanggal 30 April 2019, dengan nomor : 1605/B.7.3/FP/IV/2019. 

Selain itu, peneliti juga membuat surat keterangan persetujuan menjadi subjek 

(informed consent) yang berisi kesediaan untuk menjadi subjek penelitian. 

Setelah subjek bersedia, maka proses wawancara dan observasi dilaksanakan. 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 

tanggal 30 Mei 2019. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan 

observasi untuk mengumpulkan data. Wawancara dan observasi dilaksanakan 

lebih dari satu kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat.  

Peneliti menggunakan alat bantu berupa handphone untuk merekam 

percakapan yang dilakukan subjek dan peneliti. Sebelum proses wawancara 

berlangsung, peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada subjek untuk merekam 

seluruh wawancara dengan subjek. Peneliti juga melakukan pendekatan terlebih 

dahulu dengan subjek (rapport) sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan 

peneliti secara lebih terbuka. Selain melakukan wawancara dengan subjek, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan suami subjek guna memastikan hasil 

wawancara yang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiliensi pada subjek. 

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi. Observasi yang 

dilakukan adalah melihat lingkungan sekitar subjek, melihat hubungan subjek 

dengan anaknya yang tunagrahita, melihat hubungan subjek dengan suami dan 

keluarga, serta melihat gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh subjek 

selama proses wawancara berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk 
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mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat jika digabungkan dengan hasil 

wawancara. Hasil observasi yang dilakukan digunakan sebagai pembanding dan 

penguat data penelitian. Observasi dengan ketiga subjek dilakukan peneliti 

selama sepuluh hari untuk setiap subjeknya, karena dalam waktu sepuluh hari  

itu peneliti dapat melihat dan mengamati kegiatan subjek. Observasi dilakukan 

selama kurang lebih satu jam setiap harinya, dengan alasan jika dilakukan lebih 

lama akan mengganggu privasi subjek dan membuat subjek merasa tidak 

nyaman. 

4.04. Hasil dan Analisis  

4.04.01. Subjek 1 

a. Identitas subjek 

 Nama    : I 

 Usia     : 36 tahun 

 Tingkat pendidikan   : SMEA 

 Pekerjaan   : Wirausaha  

 Jumlah anak   : 1 

 Nama anak  : B 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 Usia anak tunagrahita : 12 tahun 

b. Hasil observasi 

 Observasi ini dilakanakan selama 10 hari yaitu sejak tanggal 01 Mei 

hingga tanggal 10 Mei 2019. Observasi yang dilakukan peneliti adalah 

observasi lingkungan tempat tinggal subjek, hubungan subjek dengan 

anaknya yang mengalami tunagrahita, hubungan subjek dengan 
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lingkungan sekitar, hubungan subjek dengan keluarga, dan bahasa tubuh 

subjek saat melakukan wawancara.  

 Lingkungan tempat tinggal subjek merupakan lingkungan yang terdiri 

dari beberapa rumah yang berdekatan. Subjek dan keluarga memiliki 

hubungan yang baik dengan tetangga, sehingga tetangga selalu 

menyapa ketika melewati halaman rumah. Subjek juga sesekali dapat 

bercanda dengan tetangga sekitar. Selama observasi peneliti juga 

menemukan kedekatan subjek dengan ibu-ibu di lingkungan sekitar yaitu 

melakukan pengajian bersama, dan setelah pengajian berkumpul untuk 

sekedar mengobrol.  Peneliti membagi waktu untuk observasi ketika 

subjek bekerja di laundry dan ketika subjek sudah kembali ke rumahnya 

pada sore hari. 

 Selama melakukan kegiatan di laundry subjek terlihat ramah terhadap 

kedua karyawannya dan terhadap pelanggan. Sesekali subjek 

menanyakan waktu kepada karyawan untuk menjemput anaknya. Subjek 

harus kembali ke rumah pada sore hari untuk menyiapkan makan malam 

keluarga. Peneliti juga menemukan bahwa anak subjek memiliki banyak 

teman yang dibawanya ke rumah untuk bermain. Subjek juga mengijinkan 

anaknya untuk bermain bersama teman-temannya di luar rumah. 

Tetanggga di sekitar rumah subjek juga mengenal anak subjek, sehingga 

tidak jarang bertanya kepada anak subjek tentang keberadaan anak 

mereka. Setiap pkl.18.00 anak subjek selalu berpakaian rapi menunggu 

teman-temannya untuk berangkat ke masjid.  

 Hubungan subjek dengan keluarga sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan sikap subjek yang selalu bertanggung jawab atas ibu yang tinggal 
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bersamanya, menyiapkan makanan berbuka puasa untuk keluarga. 

Sesekali subjek menyuruh anaknya untuk bermain bersama dengan 

keponakannya yaitu anak dari adik subjek. Subjek mengarahkan anaknya 

untuk memperlakukan keponakannya dengan baik dan berbagi mainan.  

Subjek juga memiliki hubungan yang dekat terhadap anaknya, yaitu 

menanyakan kegiatan anak di sekolah, menemani anak mengerjakan PR, 

dan menemani anaknya belajar ngaji. Berhadapan dengan sikap anak 

yang cenderung marah dan emosi subjek selalu menghadapi dengan 

sabar dan berkata-kata secara lembut.  

 Bahasa tubuh subjek terlihat cukup ekspresif pada saat melakukan 

wawancara pertama, yang dilihat dari cara subjek menjawab pertanyaan 

peneliti dengan sesekali menggunakan bahasa tubuh. Subjek 

menceritakan pengalaman awal ketika mengetahui anaknya mengalami 

tunagrahita dengan mata berkaca-kaca. Sesekali subjek terdiam sebelum 

melanjutkan ceritanya. Subjek mengepalkan tangan dan memukul ke 

pahanya ketika menceritakan sesama ibu di SLB, dan ketika anaknya 

mengalami bullying. Bahasa tubuh subjek pada wawancara kedua terlihat 

cukup baik, dapat dilihat dari cara subjek menjawab pertanyaan peneliti 

dengan tenang dan santai. Subjek sesekali dapat bercanda dengan 

peneliti. Subjek juga sesekali menerima telepon dari pelanggan laundry. 

Subjek menceritakan pengalaman mendapat dukungan dari keluarga dan 

lingkungan sambil  menggerak-gerakan tangan, dan mengatupkan tangan 

ketika menceritakan bahwa dirinya selalu bersyukur dengan apa yang 

diterimanya.  
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c.  Hasil wawancara 

 Wawancara yang dilakukan terhadap subjek pertama dilakukan 

sebanyak dua kali di tempat yang sama yaitu di rumah subjek. 

Wawancara pertama dengan subjek dilakukan pada Kamis tanggal 02 

Mei 2019. Wawancara kedua dilakukan pada Minggu 05 Mei 2019, 

sedangkan wawancara triangulasi dilakukan pada Rabu 08 Mei 2019. 

1. Faktor resiko 

Wawancara pertama peneliti menemukan beberapa faktor resiko 

individu yaitu subjek mengalami kesedihan dan kekecewaan karena 

memiliki anak tunagrahita. Anak subjek yang mengalami tunagrahita 

merupakan anak yang pertama. Kesedihan subjek berlanjut ketika B tidak 

diterima di sekolah umum, sehingga subjek harus memindahkan B dari 

sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Hal yang membuat subjek belum 

bisa menerima kenyataan adalah mengapa baru anak pertama sudah 

mengalami penolakan dari sekolah. Subjek mengakui bahwa 

perasaannya saat itu menjadi sangat sensitif sehingga menjadi mudah 

marah ketika menghadapi masalah. Keluarga subjek juga mengalami 

reaksi yang sama yaitu suami subjek yang merasa putus asa karena 

anaknya yang pertama sudah mengalami tunagrahita. Selain suami, 

reaksi sedih keluarga besar subjek juga membuat subjek semakin 

merasa terpuruk.  

Faktor resiko berasal dari lingkungan yaitu sesama ibu dari anak-

anak tunagrahita selalu saling menyalahkan. Setelah mengantar B ke 

sekolah subjek selalu menunggu bersama ibu-ibu yang lain. Subjek 

mengatakan bahwa jika terjadi pertengkaran antara anak maka orang tua 
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selalu menyalahkan anak yang lain. Subjek pernah mengatakan agar 

sesama orang tua dengan anak yang mengalami gangguan tunagrahita 

seharusnya dapat saling mendukung bukan saling menyalahkan. Setelah 

B berada di kelas 3 SD subjek tidak menunggui di sekolah karena subjek 

tidak ingin berkonflik dengan ibu-ibu di SLB. Subjek lebih memilih untuk 

kembali ke rumah dan hanya kembali ke sekolah ketika jam istirahat 

untuk menemani D.  

Reaksi awal orang-orang di lingkungan tempat tinggal subjek adalah 

merasa aneh ketika melihat B, sehingga subjek tidak membawa B ketika 

mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar.  Selain itu B juga sering 

mengalami bullying dari teman-teman mainnya, karena tidak dapat diajak 

untuk berbicara, sehingga subjek kadang melarang untuk bermain 

dengan anak yang lain. Subjek kadang merasa sedih karena B harus 

pulang sambil menangis, tetapi tidak bisa menjelaskan penyebabnya. 

2. Faktor protektif  

 Subjek mengatakan bahwa meskipun mengalami kesedihan dan 

kecewa subjek tidak menyerah tetapi berusaha mengobati anaknya 

dengan cara terapi dan mencari pengobatan alternatif lainnya.Subjek 

berusaha untuk mencari informasi agar dapat mengetahui kondisi 

anaknya. Atas saran guru subjek mengantar B untuk melakukan tes 

psikologi dan mencarikan terapi. Subjek memiliki keyakinan bahwa 

semakin hari B pasti akan menjadi lebih baik. Melihat perkembangan 

anak yang semakin membaik subjek yang pada awalnya sedih dan 

kecewa akhirnya dapat menerima keadaan anaknya.   Subjek juga 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki B yaitu dapat mengaji dengan 
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baik, sehingga subjek menyediakan guru ngaji.  Subjek memilih untuk 

tidak bekerja di perusahaan bersama suaminya agar lebih fokus 

mendampingi B di sekolah maupun di rumah. Setelah keadaaan B lebih 

baik subjek mendiskusikan keinginannya untuk membuka usaha laundry 

di dekat rumahnya. Subjek mengatakan bahwa dirinya harus membagi 

waktu dengan baik untuk mengantar dan menjemput B di sekolah, sambil 

bekerja di laundry. Hal tersebut tidak membuat subjek terbebani namun 

selalu bersyukur dengan situasi dan keadaan yang dialami sehingga 

hatinya menjadi lebih tenang.  

 Subjek menyadari bahwa kehadiran B membawa dampak positif 

baginya yaitu subjek menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi 

masalah. Awalnya subjek tidak mampu menghadapi perilaku B namun 

subjek berusaha setiap hari untuk mengamati dan menemukan cara-cara 

yang baik agar dapat menghadapi emosi dan perilaku B yang kadang 

membuat subjek tidak dapat memahami. Subjek tidak merasa malu untuk 

menceritakan keadaan B kepada orang-orang sekitar yang bertanya 

kepadanya. Subjek mengatakan bahwa dirinya masih memiliki tugas dan 

tanggung jawab kedepan  yaitu tetap berusaha melatih dan memotivasi B 

untuk mengikuti kegiatan seperti les dan olah raga.  Melihat keadaan B 

yang semakin hari semakin membaik secara fisik maupun psikis subjek 

memiliki harapan yaitu setelah lulus SD di SLB anaknya dapat diterima di 

sekolah umum. Meskipun demikian subjek tetap memiliki sikap pasrah 

karena baginya manusia hanya dapat berusaha namun Allah yang 

menentukan, yang terpenting bagi subjek adalah ia dan suami akan tetap 

melakukan yang terbaik bagi masa depan B.  Subjek selalu berusaha 
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untuk menjadikan dukungan dari keluarga sebagai motivasi bagi dirinya 

agar menjadi lebih baik dalam mendampingi B.   

 Subjek berusaha untuk menanggapi penolakan dari lingkungan 

sekitar dengan sikap yang positif. Subjek memilih untuk mengalah ketika 

berhadapan dengan ibi-ibu di SLB yang saling menyalahkan ketika terjadi 

konflik diantara anak-anak mereka. Bagi subjek apabila hal itu ditanggapi 

maka akan terjadi keributan yang tak kunjung usai. Berhadapan dengan 

reaksi lingkungan sekitar yang merasa aneh terhadap B subjek tidak 

minder tetapi tetap membawa anaknya dalam kegiatan di lingkungan 

sekitar, dan menjawab pertanyaan orang sekitar dengan tenang. Subjek 

juga tetap mengijinkan B untuk bermain dengan anak-anak di lingkungan 

sekitarnya, karena subjek memiliki harapan dapat mengembangkan 

pergaulan dan relasi sosial anaknya. Menurut subjek apabila B terus 

dikekang maka tidak akan berkembang secara sosial. Subjek juga 

berharap agar B menjadi semakin baik secara akademis sehingga dapat 

melanjutkan pendidikan selanjutnya di sekolah yang umum.  

 Subjek mengatakan bahwa yang membuat dirinya dapat menerima 

keaadaan B adalah dukungan dari keluarga besar yaitu suami, kakak dan 

adik subjek, kakak dan adik suami subjek, ibu kandung, dan ibu mertua 

subjek. Awalnya keluarga subjek juga merasakan hal yang sama dengan 

subjek yaitu merasa sedih dan kecewa, namun keluarga tetap 

mendukung subjek untuk mengobati anaknya. Dukungan dari suami yang 

subjek alami adalah suami selalu dapat mendengar keluh kesah subjek 

dan bertukar pi kiran untuk menemukan solusi. Suami subjek yang pada 

awalnya tidak mengizinkan subjek untuk bekerja lagi, namun karena 
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komunikasi yang baik maka subjek diizinkan untuk bekerja kembali yaitu 

membuka usaha laundry sambil mendampingi anaknya. Subjek 

mengalami komunikasi yang baik dengan suaminya sehingga subjek 

secara bebas dapat menyampaikan apapun yang subjek alami.  

Dukungan dari keluarga besar subjek berupa saran dan penerimaan 

terhadap kehadiran B. Dukungan keluarga ini membantu subjek keluar 

dari kesulitan yang dialaminya dalam mendampingi anak yang bagi 

subjek merupakan hal yang tidak mudah. Subjek selalu mendapat nasihat 

dari ibunya maupun ibu mertua untuk sabar dalam mendampingi B.  

 Reaksi awal lingkungan sekitar terhadap B adalah aneh karena 

mengalami kelainan. Awalnya subjek merasa malu, namun semakin lama 

subjek semakin terbiasa dengan perlakuan orang-orang tersebut. Subjek 

memberanikan diri untuk membawa B ketika mengikuti kegiatan RT 

maupun kegiatan agama. Subjek menjelaskan tentang kelainan mental 

yang dialami B kepada orang-orang di lingkungan sekitar yang bertanya 

kepadanya. Keberanian subjek pun membuahkan hasil yang baik yakni 

orang-orang sekitar dapat menerima keadaan B. Orang tua yang pada 

awalnya melarang anak-anak mereka mulai mengijinkan untuk bermain 

bersama B. Subjek juga menerima dukungan dari ibu-ibu di lingkungan 

tempat tinggalnya yakni menerima terlibat aktif dalam kegiatan RT 

maupun kegiatan ibu-ibu.  

d. Analisis subjek 1 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa ibu memiliki resiliensi yang tinggi. Faktor-faktor yang diterima 

mampu menumbuhkan resiliensi sehingga ibu mampu mengatasi stres 
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dan tekanan ketika mengetahui anak mengalami tunagrahita dan harus 

menempuh pedidikan di SLB. Penerimaan keluarga dan lingkungan 

membuat ibu mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan, sehingga 

dapat menyelesaikan kesedihan dengan cepat karena memperoleh 

dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Kemampuan 

memecahkan masalah dan mengevaluasi diri membuat ibu dapat 

mengambil makna positif dari setiap masalah yang dihadapi dalam 

mengasuh anak tunagrahita, sehingga gangguan fungsi sehari-hari 

seperti kesedihan dan kekecewaan berkurang dan tetap produktif dalam 

beraktivitas. Resiliensi yang dimiliki ibu tidak terlepas oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu faktor resiko dan faktor protektif. 

1. Faktor resiko 

 Setelah mengetahui bahwa anaknya mengalami tunagrahita subjek 

tidak langsung menerima tetapi mengalami kesedihan dan kekecewaan. 

Selain wawancara, hasil observasi menguatkan adanya perasaan 

tersebut yaitu subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan mata 

berkaca-kaca dan sejenak terdiam. Hal ini merupakan faktor resiko 

individu karena perasaan tersebut menyebabkan subjek menjadi pribadi 

yang sensitif dan mudah marah ketika berhadapan dengan sebuah 

masalah yang terjadi dalam keluarga, sebelum pada akhirnya subjek 

dapat menerima. Faktor resiko juga berasal dari keluarga, yaitu reaksi 

keluarga yang juga ikut sedih, suami subjek sempat merasa putus asa 

ketika mengetahui anaknya yang pertama mengalami tunagrahita, dan 

tidak diterima di beberapa sekolah yang menyebabkan subjek sempat 
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merasa hilang harapan dan merasa telah melahirkan anak yang tidak 

baik untuk suami dan keluarga.   

 Selain individu dan keluarga, faktor resiko juga berasal dari reaksi 

awal lingkungan sekitar yang merasa aneh ketika melihat B, dan ibu-ibu 

di SLB yang selalu saling menyalahkan ketika terjadi konflik antara anak-

anak mereka. Hal ini menyebabkan subjek sempat minder dari 

lingkungan sosial dan tidak membawa B ketika mengikuti kegiatan di 

lingkungan sekitar.  

2. Faktor protektif  

Faktor protektif dalam diri individu yang dapat membuat individu dapat 

bangkit lagi adalah kemampuan subjek dalam memecahkan masalah. Hal 

ini dibuktikan dengan usaha subjek untuk mencari informasi tentang 

kepastian gangguan yang ada pada B dengan melakukan tes psikologi, 

mencari informasi dan mengantar B untuk terapi, serta mencari 

pengobatan alternatif lainnya. Subjek juga berpikir bahwa jika dirinya 

tetap bekerja di perusahaan yang sama dengan suaminya yang letaknya 

cukup jauh maka subjek tidak dapat mendampingi anaknya, sehingga 

subjek berdiskusi dengan suaminya untuk membuka usaha laundry di 

dekat rumah. Hal ini akan memudahkan subjek untuk bekerja sambil 

mendampingi anaknya, sehingga subjek yang pada awalnya bingung 

untuk mengadapi sikap dan perilaku anaknya menjadi tahu dan memiliki 

cara-cara sendiri dalam menghadapi anaknya. Hal ini merupakan misi 

subjek yaitu tetap mendampingi anak hingga mengalami kesembuhan. 

Subjek juga memiliki self-esteem yang baik yaitu tidak terus merasa 

minder tetapi berani untuk membawa B ketika mengikuti kegiatan di 
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lingkungan sekitar, serta menjawab pertanyaan orang-orang sekitar 

tentang keadaan B dengan tenang. Subjek juga mampu mengontrol diri 

ketika menghadapi penolakan dari orang-orang sekitar, seperti yang 

dikatakan subjek yaitu memilih untuk tidak ikut menunggui anak-anak 

dengan kelompok ibu-ibu di SLB yang selalu saling menyalahkan ketika 

terjadi pertengkaran antara anak mereka.  Sikap kontrol diri dari subjek 

adalah subjek memilih untuk mengalah, karena baginya lebih baik 

mengalah daripada menambah keributan. Subjek mampu mengevaluasi 

dirinya yaitu mengalami bahwa dengan kehadiran B saat ini dirinya 

menjadi pribadi yang lebih sabar dan penuh syukur atas apa yang 

diterimanya. Subjek merupakan pribadi yang optimis dimana dirinya tetap 

mengijinkan B untuk bergaul dan bermain dengan anak-anak lain, karena 

bagi subjek B tidak cukup hanya berkembang pada akademis tetapi juga 

berkembang secara sosial. Menurut subjek apabila B dikekang maka 

tidak mengalami perkembangan sosial. Subjek tidak melepaskan begitu 

saja, namun tetap mengawasi ketika bermain. Subjek memiliki keyakinan 

(self-efficacy) bahwa semakin hari B semakin berkembang baik, sehingga 

subjek memiliki harapan yaitu setelah lulus SD di SLB anaknya bisa 

diterima di sekolah normal.  Selain itu subjek juga selalu bersyukur atas 

apa yang diterimanya dan memiliki sikap pasrah akan kehendak Tuhan, 

yang terpenting baginya adalah tetap berusaha melakukan yang terbaik 

bagi anaknya karena baginya anak merupakan anugerah dari Allah bagi 

keluarganya. Sesuai observasi yang dilakukan subjek dapat 

menceritakan pengalaman dengan santai dan wajah tersenyum. Hal ini 
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menunjukkan adanya perubahan positif dalam diri subjek yang membuat 

dirinya dapat beradaptasi dengan situasi dan keadaan keluarga.  

Keluarga subjek pada awalnya sempat sedih dan kecewa, tetapi 

setelah itu keluarga besar dirasa memberikan semangat yang besar bagi 

subjek. Subjek merasa pihak keluarga dapat menerima kehadiran 

anaknya dengan baik.  Subjek tidak merasa terbebani karena pihak 

keluarga mau menerima kehadiran anaknya. Selain itu dukungan dari 

kakak dan adik subjek yaitu mencari informasi tentang terapi untuk anak 

tunagrahita. Ibu kandung dan ibu mertua subjek juga ikut mendukung 

dengan cara menasihati ketika subjek kadang merasa hilang kesabaran 

untuk mendampingi anaknya. Dukungan-dukungan dari keluarga seperti 

ini membuat subjek dapat bangkit lagi dan berpikir untuk melakukan 

usaha-usaha demi kebaikan anaknya. Subjek mengalami bahwa dirinya 

tidak sendirian melewati masa-masa sulitnya namun selalu ada dukungan 

dari keluarga yang membuat dirinya mampu untuk bangkit lagi. 

Dukungan yang dirasa paling besar pengaruhnya adalah dukungan 

dari suami subjek. Suami subjek memang pada awalnya juga merasa 

sedih dan putus asa, namun tidak lama juga suami subjek kembali 

memberi dukungan kepada subjek. Subjek mengalami bahwa selama ini 

suami subjek menjadi tempat untuk menceritakan apapun yang 

dialaminya, termasuk ide-ide untuk membuka usaha di rumah. Bagi 

subjek meskipun suaminya tidak selalu bersama anaknya pada siang hari 

karena pekerjaan namun, jika subjek mengajak suami untuk 

berkomunikasi maka suami selalu menjadi tempat yang nyaman bagi 

subjek. Suami subjek selalu menguatkan subjek dan selalu mengajak 
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subjek untuk berserah, karena menurut suami subjek, anak yang ada 

saat ini dalam keluarga mereka merupakan titipan dari Tuhan. Hasil 

observasi menunjukkan adanya kedekatan antara suami dengan subjek 

yaitu dapat berkomunikasi dengan baik, bekerja sama mendampingi 

anak, dan pada hari libur suami membantu subjek di rumah.   Penguatan-

penguatan dari pihak keluarga seperti itu yang membantu subjek lebih 

cepat menerima kenyataan dan bangkit kembali dari keterpurukannya. 

Selain dukungan dari pihak keluarga subjek juga menerima dukungan 

dari lingkungan yaitu penerimaan dari orang tua dan anak-anak di 

lingkungan tempat tinggal subjek.  Reaksi awal lingkungan sekitar 

memang apada awalnya merasa aneh melihat perkembangan anaknya 

yang berbeda dengan anak lain, namun hal itu tidak berlangsung lama. 

Subjek kembali diterima dilingkungan sekitar sehingga anak subjek dapat 

bermain bersama anak-anak yang lain. Dukungan terbesar dari 

lingkungan yang subjek rasakan adalah menerima kehadiran anaknya 

dan kesediaan mereka untuk menerima subjek ikut terlibat dalam 

kegiatan di lingkungan sekitar. Dukungan dari lingkungan sekitar seperti 

ini membuat subjek yang pada awalnya merasa malu untuk membawa B  

ke lingkungan sekitar menjadi lebih terbuka dengan lingkungan sekitar, 

sehigga dalam beraktifitas subjek tetap merasa nyaman. Hasil observasi 

di lingkungan sekitar menunjukkan adanya penerimaan dari lingkungan 

sosial yaitu menerima anak subjek bermain bersama anak-anak yang lain 

dan bergaul terbuka dengan subjek.  

Berdasarkan faktor-faktor yang diterima subjek dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang berperan penting dalam menumbuhkan resiliensi pada 
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subjek adalah faktor protektif internal dan eksternal dari keluarga.  Kedua 

faktor ini memampukan subjek untuk bangkit dari keterpurukan dan 

beraktifitas secara produktif setiap hari. Faktor resiko yang ada, baik dari 

individu, keluarga, dan lingkungan direspon secara positif oleh subjek 

sehingga tidak mempengaruhi aktifitas sehari-hari.  
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        Gambar 2. Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Pada Ibu dengan Anak Tunagrahita Subjek 1

1. Faktor resiko 
a. Faktor individu 

 Kesedihan dan kekecewaan  

 Sensitif dan mudah marah 

 Minder dari lingkungan sosial 
b. Faktor keluarga 

 Sikap suami yang putus asa 

 Kesedihan keluarga besar 
c. Faktor lingkungan 

 Melihat anak subjek dengan perasaan aneh 

 Kurangnya dukungan dari sesama ibu di SLB 
2. Faktor protektif 

a. Faktor protektif internal 
1) Kontrol diri  
2) Kemampuan memecahkan masalah 
3) Self-efficacy 
4) Self–esteem 
5) Evaluasi diri 
6) Optimis  
7) Misi  
8) Spritualitas  

b. Faktor protektif eksternal 
1) Dukungan keluarga 

 Kesadaran untuk menerima kehadiran anak 

 Komunikasi efektif dengan suami 

 Mencari informasi tentang  terapi 

 Memberi nasihat untuk sabar 
2) Dukungan sosial  

 Anak diterima di lingkungan sekitar 

 Mengikutsertakan subjek dalam kegiatan di lingkungan  

Resiliensi 

 Mampu mengatasi stres dan 
tekanan 

 Mampu mengekspresikan pikiran 
dan perasaan kepada orang lain 

 Menyelesaikan kesedihan dengan 
cepat 

 Mampu mengambil makna positif 
dari setiap masalah 

 Gangguan fungsi sehari-hari 
berkurang 

 Tetap produktif dalam aktivitas 
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Tabel 4.1. Intensitas tema subjek 1 

Tema                                                                                        Intensitas 

 
Faktor resiko                                                                                    + + 
Faktor protektif internal                                                                   + + + 
Faktor protektif eksternal                                                                + + + 
 
 

Keterangan :  

+        :Tidak kuat         

+ +     : Kurang kuat               

+ + +  : Kuat   

                     

Tabel 4.2. Interkorelasi antar tema subjek 1 

                                Faktor resiko       Faktor protektif internal     Faktor protektif eksternal 

 
Faktor resiko 
Faktor protektif-
internal 
Faktor protektif-
eksternal 

 
 

           
 
 

 

Keterangan :    

            : Tidak mempengaruhi  

            : Mempengaruhi 

            : Saling mempengaruhi 
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4.04.02. Subjek 2 

a. Identitas subjek 

Nama    : Y 

Usia    : 45 tahun 

Tingkat pendidikan  : SMA 

Pekerjaan    : Wirausaha 

Jumlah anak   : 4 

Nama anak Tunagrahita  : R 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia anak tunagrahita  : 13 tahun 

b. Hasil observasi  

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi lingkungan 

tempat tinggal subjek, hubungan subjek dengan anaknya yang 

tunagrahita, hubungan subjek dengan lingkungan sekitar, hubungan 

subjek dengan keluarga, dan juga bahasa tubuh subjek saat melakukan 

wawancara. Observasi ini dilaksanakan selama 10 hari, yaitu sejak 

tanggal 11 Mei 2019 hingga tanggal 20 Mei 2019. 

Lingkungan tempat tinggal subjek merupakan lingkungan yang cukup 

banyak rumah penduduk lain dan terdiri dari beberapa RT/RW. Subjek 

sendiri mengenal dengan cukup baik tetangga sebelah kanan dan kiri 

rumahnya.  Subjek cukup mengenal tetangga disekitar yang masih satu 

RT dengan subjek, tetapi tidak semuanya. Subjek juga merupakan orang 

yang cukup sibuk karena pekerjaan subjek adalah membuka warung 

makan, sehingga pada pagi hari setelah mengantar anak ke sekolah 

subjek mulai sibuk menyiapkan bahan makanan untuk warung makannya. 
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Subjek kembali lagi ke rumah pada siang hari menyiapkan makanan bagi 

anak-anak dan malam hari setelah subjek menutup warungnya. Letak 

warung subjek tidak jauh dari rumahnya, sehingga subjek dapat berjalan 

kaki ke rumah. Peneliti melihat bahwa lingkungan sekitar subjek 

mengetahui keadaan R yang mengalami tunagrahita dan tidak terlihat 

ada yang memandang R dengan tatapan “aneh”. Saat ada tetangga yang 

melihat R hendak keluar rumah, tetangga tersebut memberikan 

senyuman dan menyapa. Selama oservasi peneliti menemukan R 

bermain bersama anak dari tetangga yang berdekatan dengan warung 

subjek. Subjek selalu memanggil apabila R bermain berasama teman 

yang terlalu jauh dari warungnya. Sesekali subjek menegur anak subjek 

yang lain yang mengganggu dan memarahi R. Subjek mendampingi R 

mengerjakan PR dari sekolah dan dari guru les pada malam hari di 

warung yang dibantu oleh suami setelah pulang dari kantor. Komunikasi 

antara subjek dan suami berjalan lancar, yaitu saat bersama di warung 

atau di rumah dapat saling bertanya dan berdiskusi bersama suami. 

Subjek juga memiliki satu karyawati yang bekerja di warungnya, sehingga 

ketika subjek mendampingi anak belajar suami subjek dan karyawati 

membantu melayani pelanggan.  

Peneliti melakukan observasi bahasa tubuh subjek pada saat 

wawancara pertama yang bertempat di rumah subjek. Subjek terlihat 

cukup terbuka dengan pengalamannya dan tenang saat diwawancara, 

namun beberapa kali sempat menggenggam tangannya dan juga sempat 

terlihat berkaca-kaca. Beberapa kali subjek terdiam cukup lama lalu 

memulai lagi ceritanya. Subjek juga meminta maaf harus terjeda, karena 
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subjek merasa sedih mengingat masa kecil R yang baginya sangat sulit. 

Subjek juga beberapa kali memanggil anaknya untuk mengambil atau 

melakukan pekerjaan kecil. Selama wawancara terdapat sedikit 

gangguan yaitu anak subjek yang masih berusia TK selalu datang dan 

bertanya kepada subjek. Observasi kedua dilakukan pada saat 

wawancara di warung subjek. Subjek menceritakan pengalaman ketika R 

dituduh membakar pos kamling dengan suara agak keras sambil sesekali 

menepuk kedua bahu dan memukul-mukul pahanya dengan tangan yang 

dikepal. Sesekali subjek bertanya kepada suaminya tentang peristiwa-

peristiwa yang pernah terjadi. Sesekali subjek tertawa apabila 

menceritakan hal-hal yang lucu.  

c. Hasil wawancara 

Wawancara yang dilakukan terhadap subjek kedua dilakukan 

sebanyak dua kali. Wawancara pertama dengan subjek dilakukan pada 

Sabtu tanggal 11 Mei 2019 bertempat di rumah subjek. Wawancara 

kedua dilakukan pada Rabu 15 Mei 2019 bertempat di warung subjek. 

Wawancara triangulasi dilakukan pada Jumat tanggal 17 Mei 2019 

bertempat di warung subjek.  

1. Faktor resiko 

 Subjek dan keluarga pada awal mengetahui R didiagnosa 

tunagrahita merasa sedih dan tidak mampu menerima kenyataan 

tersebut. Subjek mengatakan bahwa subjek sendiri mulai curiga akan 

keadaan anaknya sejak anaknya berumur dua tahun, tetapi subjek hanya 

berpikir bahwa hal itu adalah karena sakit yang dialami oleh anak subjek 

saat lahir yaitu gangguan pada ginjal dan tulang belakang. Subjek mulai 
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yakin bahwa anaknya mengalami keterlambatan ketika sudah berusia tiga 

tahun R belum bisa berbicara bahkan tidak merespon jika namanya 

dipanggil, namun subjek menganggap hal itu biasa dalam perkembangan 

kadang mengalami keterlambatan.  Subjek baru menerima kepastian 

tentang keadaan anaknya setelah anak subjek tidak bisa diterima di 

sebuah Sekolah Dasar dan menerima hasil dari psikolog yang 

menyatakan bahwa anak subjek harus disekolahkan di sekolah khusus 

yaitu SLB. Reaksi subjek saat menerima diagnosa dan kenyataan R 

harus masuk SLB adalah sedih dan iba melihat anaknya.  

 Reaksi lingkungan sekitar yang tidak menerima keadaan bahkan 

mengejek R sebagai orang cacat sejak kecil sampai saat ini membuat 

subjek juga terkadang sedih dan berpikir bahwa dirinya sudah melahirkan 

anak yang buruk. Subjek mengatakan bahwa anak-anak di lingkungan 

sekitar sering memanfaatkan R untuk mencuri atau melakukan hal-hal 

yang tidak baik. R selalu menjadi sasaran jika suatu waktu perbuatan 

mereka diketahui oleh warga sekitar. Hal ini dikarenakan R tidak bisa 

menceritakan kronologi sehingga teman lain yang menceritakan bahwa R 

yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek kadang merasa kecewa 

dengan orang tua yang tidak dapat melihat kesalahan anaknya tetapi 

selalu menyalahkan R. 

2. Faktor protektif 

Setelah mengetahui R mengalami tunagrahita subjek dapat bangkit 

dari keterpurukan dan kesedihan yang dialaminya. Menurut subjek 

apabila dirinya hanya sedih tanpa melakukan apa-apa maka tidak akan 

membawa perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu subjek dan suami 
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berusaha melakukan kegiatan yang dapat membantu anaknya menjadi 

lebih baik. Selain berusaha untuk mencari pengobatan dan terapi lainnya, 

subjek berusaha agar R dapat mengikuti les sejak subjek masih berada di 

tingkat SD dan mengikuti latihan olahraga bulu tangkis dan basket. 

Subjek juga melatih subjek untuk disiplin dengan mengajari hal-hal kecil 

seperti merapikan tempat tidur pada pagi hari. Beberapa usaha yang 

telah dilakukan subjek membuahkan hasil yang baik yaitu R semakin 

mandiri. Melihat perkembangan R yang semakin membaik subjek yakin 

bahwa R dapat melanjutkan sekolah di SMK dan memepelajari 

keterampilan yang diminatinya.  

Subjek mengakui bahwa dirinya cukup dekat dengan R, karena bagi 

subjek R masih sangat membutuhkan pendampingan yang lebih dari 

orang tua. Selama mendampingi R subjek mengakui bahwa dirinya 

menjadi pribadi yang lebih sabar baik terhadap R maupun terhadap 

orang-orang sekitar yang tidak menyukai R. Hubungan subjek dengan 

anaknya cukup dekat karena meskipun subjek sibuk di warung namun 

subjek tetap memperhatikan anaknya sebelum berangkat ke sekolah 

hingga malam hari. Hubungan subjek dengan suami juga baik, diperkuat 

dengan pernyataan subjek dan suami bahwa mereka saling menguatkan 

saat mereka tahu bahwa anaknya didiagnosa tunagrahita, bukan malah 

saling menyalahkan. Subjek dan suami mengambil makna bahwa R 

adalah anugerah dari Tuhan yang harus diterima dan disyukuri. 

Dukungan dari keluarga besar merupakan salah satu faktor yang 

menguatkan subjek untuk tetap beraktifitas seperti sediakala. Keluarga 

mendukung dengan membantu subjek secara materi dan saran untuk 
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pengobatan bagi R. Subjek bersyukur bahwa keluarga memperlakukan R 

seperti anak sendiri dan selalu ada disaat subjek membutuhkan bantuan. 

Dukungan juga datang dari ibu kandung subjek sendiri yang sellau 

memberi nasihat agar subjek sabar dan jangan membenci orang-orang 

sekitar yang menyakiti R. Suami merupakan sumber dukungan yang 

paling besar bagi subjek karena suami tidak pernah menyalahkan atau 

mengeluh, tetapi selalu menasihati subjek untuk selalu bersyukur dengan 

setiap situasi yang dihadapi. 

Selain dukungan dari keluarga besar, subjek juga menerima 

dukungan dari sahabat dan ibu-ibu di SLB. Meskipun hanya sekedar 

mendengar keluh kesah subjek, namun bagi subjek hal itu sangat 

bermanfaat baginya yaitu belajar dari pengalaman sesama ibu tentang 

cara-cara menghadapi anak tunagrahita, sehingga  tetap semangat 

mendampingi R dan tetap beraktifitas. Dukungan juga berasal dari 

sebagian ibu-ibu di lingkungan sekitar yang selalu menerima dan 

mengajak subjek untuk terlibat dalam beberapa kegiatan di lingkungan 

sekitar, seperti kegaitan wajib ibu-ibu yaitu pengajian dan acara-acara 

lain RT dan kelurahan setempat. 

d. Analisis subjek 2 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa ibu memiliki resiliensi yang tinggi. Faktor-faktor yang diterima 

mampu menumbuhkan resiliensi sehingga ibu mampu mengatasi stres 

dan tekanan ketika mengetahui anak mengalami tunagrahita dan harus 

menempuh pendidikan di SLB. Penerimaan keluarga menguatkan ibu 

untuk mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan yang dialami, 
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sehingga dapat menyelesaikan kesedihan dengan cepat karena 

memperoleh dukungan dari keluarga dan sebagian kecil dari lingkungan 

sekitar. Sebagian besar lingkungan sosial memang tidak menerima 

kehadiran anak tunagrahita, namun hal ini tidak membuat ibu minder. 

Sikap optimis yang dimiliki memampukan ibu untuk tetap terlibat aktif di 

lingkungan sekitar. Kemampuan memecahkan masalah dan 

mengevaluasi diri membuat ibu dapat mengambil makna positif dari 

setiap masalah yang dihadapi dalam mengasuh anak tunagrahita, 

sehingga gangguan fungsi sehari-hari seperti kesedihan dan kekecewaan 

berkurang dan tetap produktif dalam beraktivitas.  Resiliensi yang dimiliki 

ibu tidak terlepas oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor 

resiko dan faktor protektif.  

1. Faktor resiko 

 Faktor resiko yang pertama adalah kesedihan dan ketidakmampuan 

subjek untuk menerima keadaan anaknya. Hal ini merupakan faktor 

individu yang menyebabkan subjek menjadi sedih dan kecewa ketika R 

harus disekolahkan di SLB. Faktor resiko yang berasal dari individu 

memang tidak mempengaruhi subjek dalam beraktifitas yang terkait 

dengan pekerjaan, namun ketika faktor tersebut dimunculkan maka akan 

mempengaruhi keadaan psikologis subjek. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan subjek yaitu, ketika subjek belum bisa menerima keadaan R 

maka ketika lingkungan sekitar atau siapapun yang mengejek dan 

menolak R subjek akan menjadi marah dan kecewa.  Faktor resiko dari 

keluarga adalah kakak dan adik R selalu bertengkar dan memarahi R 

sebagai anak yang cacat.  
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Selain faktor resiko dari individu dan keluarga, faktor resiko juga 

berasal dari lingkungan sekitar. Subjek dan suami mengakui bahwa sejak 

kecil R selalu menerima ejekkan dari lingkungan sekitar. R pernah 

dituduh membakar pos kamling di RT setempat. Penolakkan dari 

lingkungan sekitar terhadap R seperti ini menyebabkan subjek menjadi 

sangat berhati-hati bahkan melarang anaknya untuk bermain 

dilingkungan sekitar.   

2. Faktor protektif  

Meskipun subjek mengalami kesedihan dan keterpurukan namun 

dengan kesadaran penuh subjek memotivasi dirinya untuk bangkit, 

karena bagi subjek jika terus bersedih dan pasrah tanpa melakukan apa-

apa tidak akan membawa perubahan. Subjek mampu menemukan cara-

cara membuat dirinya bisa bangkit dari keterpurukan. Hal ini 

menunjukkan adanya kemampuan subjek dalam memecahkan masalah 

yang ada. Pengalaman bangkit dari keterpurukan menunjukkan adanya 

self-esteem yang tinggi dalam diri subjek, sehingga subjek tetap 

beraktifitas di warung makan dan berjumpa dengan orang lain.  

Memiliki keyakinan bahwa R akan tumbuh dan berkembang menjadi 

lebih baik menggambarkan adanya self-efficacy dalam diri subjek. 

Keyakinan ini diwujudkan dalam misi yang subjek jalalankan setiap hari 

yaitu mengantar R untuk mengikuti les, mengembangkan bakat dalam 

bidang olahraga, dan melatih keterampilan lain di rumah. Sikap empati 

dalam diri subjek menjadi sarana baginya untuk tetap semangat dalam 

mendampingi anaknya. Subjek mengakui bahwa perasaan empati yang 

muncul dalam dirinya berawal dari perasaan ibanya terhadap anak-anak 
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SLB yang menurut subjek lebih berat kondisinya daripada  R. Hal ini 

memotivasi subjek untuk tetap optimis bahwa orang tua yang memiliki 

anak tunagrahita berat saja bisa mendampingi anaknya dengan sabar, 

maka dirinya juga pasti bisa mendampingi R dengan sabar.  

Pengalaman subjek dapat menerima penolakan dari lingkungan 

sekitar terhadap anaknya juga membutuhkan proses. Subjek mengakui 

bahwa saat ini dirinya menjadi lebih sabar menghadapi orang-orang di 

lingkungan sekitar yang kadang mengejek memandang aneh anaknya. 

sikap subjek ini menunjukan adanya kontrol diri yang baik, sehingga 

subjek  yang pada awalnya melarang R untuk bermain bersama 

temannya di lingkungan sekitar menjadi lebih terbuka membiarkan R 

untuk bergaul dengan lingkungan sekitar namun tetap dalam 

pengawasan subjek. Selain faktor individu yang telah disebutkan subjek 

juga memiliki spiritualitas yang memampukan dirinya lebih bersikap ikhlas 

dan menyerahkan segala usahanya dalam mendampingi anaknya kepada 

Tuhan, karena bagi subjek yang terpenting bagi dirinya adalah terus 

berusaha maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik.  

Subjek memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar. 

Dukungan dari keluarga besar berupa membantu subjek baik secara 

materi maupun referensi tempat yang baik untuk pengobatan secara 

medis maupun tradisional. Selama menjalani pengobatan secara medis 

subjek banyak menerima bantuan materi untuk biaya pengobatan dari 

keluarga subjek sendiri maupun dari keluarga suami.  Selain menjalani 

pengobatan secara medis subjek juga mengatakan bahwa beberapa 

anggota keluarga mencoba memberikan informasi kepada subjek untuk 
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melakukan pengobatan secara tradisional. Selama menjalani pengobatan 

tradisional selain suami adik subjek juga selalu menemani subjek. Hal-hal 

kecil seperti itu ternyata sangat berperan penting dalam membantu 

subjek untuk bangkit kembali. Selain keluarga besar subjek mengatakan 

bahwa anggota keluarga yang menurut subjek selalu memotivasi dirinya 

untuk bangkit kembali adalah suami subjek. Suami subjek tidak pernah 

menyalahkan atau mengeluh tentang keadaan anak maupun keluarga, 

melainkan selalu menasihati subjek untuk selalu bersyukur dengan setiap 

situasi yang dihadapi.  

Faktor komunitas ternyata tidak terlalu berperan besar dalam 

memberikan dukungan dan semangat untuk subjek. Masih ada sebagian 

orang yang tidak bisa menerima keadaan atau kehadiran R di lingkungan 

sekitar. Masih banyak orang yang mengejek dan tidak mengizinkan R 

untuk bermain bersama anak-anak di lingkungan sekitar. Subjek 

mengatakan bahwa meskipun ada orang yang tidak menerima R namun, 

masih banyak juga orang yang mampu menerima kehadiran dan keadaan 

R tanpa beranggapan macam-macam yaitu sesama ibu di SLB yang 

selalu mau berbagi pengalaman dalam merawat dan mendampingi anak 

tunagrhaita. Orang-orang tersebut yang dianggap subjek sebagai faktor 

pengaruh dari orang-orang sekitar kepadanya, sehingga subjek tidak 

mempedulikan orang-orang lain yang tidak menerima R. Subjek 

menyadari dan menerima keadaan anaknya dan dukungan dari keluarga 

serta sikap suami yang sangat mendukung subjek membuat subjek tidak 

terlalu terpengaruh dengan orang lain.  
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Berdasarkan faktor-faktor yang diterima subjek dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang berperan penting dalam menumbuhkan resiliensi pada 

subjek adalah faktor protektif internal dan eksternal dari keluarga.  Kedua 

faktor ini memampukan subjek untuk bangkit dari keterpurukan dan 

beraktifitas secara produktif setiap hari. Faktor resiko yang ada, baik dari 

individu, keluarga, dan lingkungan direspon secara positif oleh subjek 

sehingga tidak mempengaruhi aktifitas sehari-hari. 
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  Gambar 3. Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Pada Ibu dengan Anak Tunagrahita Subjek 2

1. Faktor resiko 
a. Faktor individu 

  Kesedihan dan kekecewaan  

  Marah kepada orang-orang di  lingkungan sekitar 
b. Faktor keluarga 

 Anak tunagrahita dimarahi sebagai anak cacat oleh kakak dan 
adiknya  

c. Faktor lingkungan 

 Anak kurang diterima oleh lingkungan sekitar 
2. Faktor protektif 

a. Faktor protektif internal  
1) Kemampuan memecahkan masalah 
2) Kontrol diri 
3) Self-efficacy 
4) Self–esteem 
5) Optimis  
6) Empati  
7) Misi  
8) Spiritualitas 

b. Faktor protektif eksternal 
1) Dukungan keluarga 

 Subjek memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar 

 Membantu subjek baik secara materi maupun  referensi tempat 
pengobatan   

 Suami menasihati subjek untuk selalu bersyukur 
2) Dukungan sosial  

 Sebagian orang di lingkungan sekitar memperlakukan anak 
subjek dengan baik 

 Kehadiran subjek diterima oleh lingkungan sekitar 

Resiliensi 

 Mampu mengatasi stres dan tekanan 

 Mampu mengekspresikan pikiran dan 
perasaan kepada orang lain 

 Menyelesaikan kesedihan dengan 
cepat 

 Mampu mengambil makna positif dari 
setiap masalah 

 Gangguan fungsi sehari-hari 
berkurang 

 Tetap produktif dalam aktivitas 
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Tabel  4. 3. Intensitas tema subjek 2 

Tema                                                                                   Intensitas 

Faktor resiko                                                                              ++ 

Faktor protektif internal                                                             +++ 

Faktor protektif eksternal                                                           ++ 

 

Keterangan:  

+        : Tidak kuat         

+ +     : Kurang kuat               

+ + +  : Kuat   

Tabel 4. 4. Interkorelasi antar tema subjek 2 

                                Faktor resiko      Faktor protektif internal     Faktor protektif eksternal 

 
Faktor resiko 
Faktor protektif- 
internal 
Faktor protektif- 
eksternal 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Keterangan :    

            : Tidak mempengaruhi  

            : Mempengaruhi 

            : Saling mempengaruhi 
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4.04.03. Subjek 3 

a. Identitas subjek 

Nama   :  A 

Usia    :  54 tahun 

Tingkat pendidikan :  SMA 

Pekerjaan    :  Ibu rumah tangga 

Jumlah anak  :  3 

Nama anak Tunagrahita :  D 

Usia anak tunagrahita : 12 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

b. Hasil observasi  

  Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi lingkungan 

tempat tinggal subjek, hubungan subjek dengan anaknya yang 

tunagrahita, hubungan subjek dengan lingkungan sekitar, hubungan 

subjek dengan keluarga, dan juga bahasa tubuh subjek saat 

melakukan wawancara. Observasi ini dilaksanakan selama 10 hari, 

yaitu sejak tanggal 21 Mei 2019 hingga tanggal 30 Mei 2019. 

  Lingkungan tempat tinggal subjek merupakan lingkungan yang 

rumahnya cukup dekat dengan rumah warga lain, namun tetangga di 

samping kiri dan kanan merupakan keluarga besar subjek, sehingga 

hubungan subjek lebih dekat dengan keluarga dari pada tetangga 

lain. Halaman rumah subjek berdekatan dengan jalan umum yang 

sering dilewati oleh warga sekitar, sehingga tidak jarang warga sekitar 

juga menyapa anak subjek yang bermain dihalaman rumahnya.  

Dinding rumah subjek terdapat poster huruf, angka, tumbuhan, dan 
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binatang yang merupakan media bagi anak subjek untuk belajar. 

Subjek memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya yang 

tunagrahita dan anaknya yang lain. Selama seharian subjek 

melakukan aktifitas di rumah sendiri, karena suami dan anak subjek 

baru berada dirumah setelah pulang kerja yaitu pada sore hari. Malam 

hari semua keluarga mengikuti doa Rosario di lingkungan, dan peneliti 

menemukan bahwa keluarga juga membawa anaknya. Anak subjek 

lebih mengalami kedekatan dengan ibu dari pada ayah dan kakak 

yang ditunjukkan dalam perilakunya yaitu selalu datang kepada 

ibunya jika membutuhkan sesuatu.  

  Pada saat wawancara pertama, mulanya subjek terlihat tegang 

karena baru pertama kali mengenal peneliti dan baru pertama kali 

diwawancarai mengenai anak tunagrahita. Setelah menjawab 

beberapa pertanyaan dari peneliti, subjek mulai terlihat santai. 

Beberapa kali subjek terlihat menggenggam tangan dan berkaca-

kaca. Gangguan pada wawancara pertama berasal dari anak subjek 

yang selalu datang pada ibunya, sehingga wawancara sering 

terputus. Sedangkan wawancara kedua, subjek terlihat lebih tenang. 

Subjek beberapa kali sempat berkaca-kaca saat menjawab 

pertanyaan peneliti tentang kegiatan subjek mendampingi anaknya 

sejak dalam kandungan hingga akhirnya didiagnosa mengalami 

tunagrahita. Selama dua kali wawancara, subjek selalu menatap 

peneliti saat menjawab pertanyaan. Subjek beberapa kali 

mengarahkan pandangan ke samping ketika sedang memikirkan 

sesuatu yang akan diucapkan.  
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c. Hasil wawancara 

Wawancara yang dilakukan terhadap subjek pertama 

dilakukan sebanyak dua kali di tempat yang sama yaitu di rumah 

subjek. Wawancara pertama dengan subjek dilakukan pada Rabu 

22 Mei 2019. Wawancara kedua dilakukan pada Jumat 24 Mei 

2019. Wawancara triangulasi dilakukan pada Minggu 26 Mei 

2019. 

1. Faktor resiko 

Wawancara pertama yang dilakukan peneliti menemukan 

beberapa faktor protektif yang berasal dari dalam diri subjek. 

Faktor-faktor tersebut berasal dari individu, keluarga, dan 

lingkungan. Faktor individu yang menjadi faktor resiko adalah 

perasaan sedih subjek ketika melahirkan anaknya secara 

prematur. Subjek melahirkan anaknya pada usia kandungan tujuh 

bulan dengan cara operasi, karena kondisi kandungan yang tidak 

memungkinkan untuk lahir secara normal. Perasaan kecewa 

subjek berlanjut ketika D harus pindah sekolah karena tidak 

diterima di sekolah umum. Atas saran kepala sekolah subjek 

mengantar anaknya ke SLB. Setelah D diterima untuk sekolah di 

SLB, kegiatan subjek sehari-hari adalah mengantar D ke SLB, dan 

menunggui bersama orangtua yang lain. Setelah D berusia 10 

tahun, subjek mengantar untuk menerima komuni pertama, 

namun tidak diperbolehkan oleh Romo untuk menerima komuni 

dengan alasan D belum bisa berdoa. Subjek mengatakan bahwa 

dirinya sempat marah karena D tidak dizinkan menerima komuni 
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pertama. Subjek mengalami adanya perbedaan merawat D 

dengan anaknya yang lain. Keterlambatan kognitif pada D 

membuat subjek kadang tidak sabar ketika mendampingi anaknya 

mengerjakan PR atau tugas lainnya. Subjek mengatakan bahwa 

dirinya akan melakukan pekerjaan lain jika tidak sabar mendapingi 

anaknya, karena bagi subjek jika dipaksakan maka subjek 

menjadi jengkel. Selain itu, subjek menyadari bahwa dirinya lebih 

banyak memendam perasaannya daripada menceritakan kepada 

orang lain.  Subjek menyadari bahwa keadaannya sekarang lebih 

baik dari sebelumnya namun sesekali masih merasa kesal ketika 

menghadapi D.  

Selain faktor dari individu, faktor resiko keluarga juga 

mempengaruhi subjek yaitu reaksi awal suami subjek yang tidak 

menerima keadaan D tidak bisa sekolah di sekolah umum. Suami 

subjek juga jarang mendampingi D ketika belajar di rumah pada 

malam hari, karena suami bekerja dari pagi hingga sore hari 

sehingga pada malam hari harus beristirahat. Suami subjek juga 

mengatakan bahwa kadang dirinya juga tidak sabar ketika 

berhadapan dengan perilaku D yang kadang tidak dipahami. 

Subjek sebenarnya masih ingin bekerja di luar untuk membantu 

perekonomian keluarga, namun suami tidak mengizinkan subjek 

untuk bekerja di luar agar subjek lebih fokus mendampingi 

anaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan suami yaitu subjek 

akan sulit membagi waktu jika harus bekerja di luar rumah. Subjek 

juga mengakui bahwa dirinya kurang aktif mengikuti kegiatan di 
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lingkungan sekitar kecuali mengikuti doa kelompok. Faktor 

keluarga yang lain adalah kurangnya perekonomian keluarga. 

Subjek mengatakan bahwa keinginan untk memberikan terapi 

kepada D tidak dapat dilakukan karena permasalahan ekonomi 

keluarga yang tidak cukup. 

Reaksi lingkungan tempat tinggal subjek pada awalnya juga 

mempengaruhi kesedihan yaitu reaksi orang-orang sekitar yang 

merasa aneh ketika melihat anak subjek. Teman-teman D di 

sekolah juga sering bersikap kasar terhadap anaknya dengan 

mengambil bekal anak subjek. Anak subjek juga tidak diizinkan 

oleh pihak gereja untuk menerima komuni pertama, dengan 

alasan bahwa anak subjek belum bisa berdoa.  

2. Faktor protektif  

 Subjek mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang 

sangat dekat dengan anaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

suami subjek yang mengatakan bahwa D lebih dekat dengan ibu 

daripada ayah. Melihat keadaan D subjek tidak terus menerus 

sedih tetapi berusaha bangkit dari kesedihan. Subjek merasa 

tersentuh dan prihatin ketika dirinya mengantar anaknya ke SLB 

dan menyaksikan bahwa masih ada anak lain yang lebih berat 

dari D, namun orang tuanya masih dapat merawat dan 

mendampingi dengan sabar. Hal ini memberi semangat bagi 

subjek bahwa dirinya pasti bisa merawat dan mendampingi 

anaknya. Kegiatan subjek sehari-hari dirumah adalah 

mendampingi D belajar, melatih pekerjaan kecil di rumah, dan 
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mengawasi D ketika bermain bersama teman-teman di lingkungan 

sekitar. Tujuan subjek melatih D mengerjakan pekerjaan sehari-

hari di rumah adalah subjek ingin agar anaknya tidak hanya 

mampu secara akademis tetapi juga keterampilan. Melihat 

perkembangan yang dialami D subjek meyakini bahwa anaknya 

dapat melanjutkan di sekolah umum. Subjek dan suami berharap 

agar anaknya dapat menempuh pendidikan di sekolah umum 

seperti anak-anak lain. Subjek juga tidak merasa malu lagi untuk 

membawa D di lingkungan sekitar. Hal ini berawal dari keberanian 

subjek untuk menceritakan tentang keadaan D kepada orang-

orang di lingkungan sekitar yang tidak jarang bertanya kepada 

subjek.  

 Informasi dari keluarga subjek menjadi salah satu dukungan 

bagi subjek untuk bangkit lagi dari perasaan terpuruknya. 

Keluarga subjek memberikan informasi pengobatan dan terapi 

yang cocok untuk anak subjek, namun subjek belum pernah 

mengantar anaknya untuk melakukan terapi. Subjek dan suami 

hanya mengantar D untuk menjalani pengobatan di dokter saraf 

ketika anak subjek sulit untuk berjalan. Subjek mengatakan bahwa 

keluarga besar memperlakukan D seperti anak sendiri, tidak 

membeda-bedakan, dan sering mengajak D untuk bepergian 

bersama mereka. Subjek juga menerima dukungan berupa 

kesediaan keluarga untuk mengantar dan menjemput D ke 

sekolah apabila suami subjek sedang bekerja.  
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 Dukungan-dukungan kecil dari lingkungan sekitar hanya 

sekadar menyapa atau tidak memandang anaknya dengan 

tatapan aneh sudah cukup membuat subjek memiliki semangat 

lagi untuk bangkit. Orangtua di lingkungan tempat tinggal subjek 

yang juga menerima D bermain bersama anak mereka merupakan 

dukungan bagi subjek untuk tidak khawatir apabila D bermain di 

lingkungan sekitar. 

d. Analisis subjek 3 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi resiliensi pada ibu 

dapat  disebut rendah. Ibu dengan resiliensi rendah memiliki banyak 

hambatan dalam mendampingi anak tuagrahita. Hal ini dipengaruhi 

oleh kurangnya faktor protektif individu dan keluarga yang diterima 

oleh ibu dalam mendampingi anak tunagrahita. Ibu menjadi kurang 

mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan yang dialami 

sehingga lebih memilih menyimpan masalah sendiri yang 

menimbulkan stress dan tekanan. Ibu bisa bangkit dari keterpurukan 

yaitu menerima keadaan anak, namun dalam pendampingan sehari-

hari menjadi mudah marah dan meninggalkan  karena tidak mampu 

menghadapi kondisi anak tunagrahita. Relasi sosial ibu dengan 

lingkungan sekitar menjadi jauh karena ibu lebih memilih untuk fokus 

mengurus anak di rumah.  Resiliensi yang dimiliki ibu tidak terlepas 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor resiko dan 

faktor protektif. 

1. Faktor resiko 
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Subjek sempat mengalami pengalaman terpisah dari anaknya 

selama kurang lebih satu bulan setelah melahirkan. Anak subjek 

harus dirawat di inkubator karena dilahirkan secara prematur, 

sehingga setelah melahirkan setiap hari subjek dan suamiya harus ke 

rumah sakit.  Subjek sudah mencurigai D sejak masa perkembangan 

yang tidak sama dengan anak subjek sebelumnya. D mengalami 

keterlambatan dalam berbicara dan berjalan. Subjek mengakui bahwa 

peristiwa itu membuat dirinya mengalami kesedihan ketika melihat D 

berbeda dengan anak subjek yang lain. Subjek dan suami beberapa 

kali mengantar D ke dokter saraf sehingga anaknya dapat berjalan 

normal. Perasaan kecewa juga subjek alami ketika D tidak dapat 

melanjutkan sekolahnya di sekolah umum dan harus pindah ke SLB. 

Subjek mengakui bahwa dirinya kadang mengalami ketidaksabaran 

ketika mendampingi D belajar, karena sulit menangkap sesuatu yang 

diajarkan, dan cepat beralih ke tempat lain daripada mendengarkan 

dirinya. Ketidaksabaran subjek merupakan salah satu faktor individu 

yang membuat dirinya juga merasa jengkel ketika mendampingi D. 

Subjek juga merupakan pribadi tidak mudah mengungkapkan 

perasaannya sehingga lebih memilih untuk diam apabila mengalami 

sesuatu.  Hal ini menjadi faktor resiko karena memunculkan hal 

negatif dalam diri subjek yang menghambat proses adaptasi dalam 

mendampingi anaknya.   

Keluarga inti subjek memang menerima D, namun dalam kegiatan 

sehari-hari anggota keluarga kurang terlibat didalamnya. Semua 

pekerjaan di rumah termasuk mendampingi D sebagian besar 
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dilakukan oleh subjek sendiri. Subjek mengatakan bahwa dirinya 

masih ingin mencari pekerjaan di luar, namun suami subjek 

menginginkan agar subjek cukup bekerja di rumah agar lebih fokus 

mendampingi anaknya. Subjek sebenarnya ingin mencarikan terapi 

khusus untuk D, namun perekonomian keluarga yang belum cukup 

menyebabkan subjek tidak bisa mencari terapi khusus untuk D.   

Faktor lain dari keluarga adalah tidak adanya dukungan dari suami 

bagi subjek untuk bekerja kembali, sehingga membuat subjek merasa 

tidak dapat memberikan penghasilan kepada keluarga. Selain 

kurangnya dukungan dari keluarga subjek juga mengalami peristiwa 

dari lingkungan yaitu D tidak diizinkan untuk menerima komuni 

pertama di Gereja., yang menyebabkan subjek pada awalnya sudah 

mulai beradaptasi dengan situasi keluarganya kembali mengalami 

kekecewaan. 

2. Faktor protektif  

Meskipun mengalami kesedihan dan ketidaksabaran dalam 

mendampingi subjek namun subjek tetap semangat mendampingi 

anaknya setiap hari karena subjek memiliki harapan yang besar yaitu 

D dapat bersekolah di sekolah formal. Hal lain yang menjadikan 

subjek bersemangat adalah sikap empati dalam diri subjek terhadap 

anak-anak yang menyandang tunagrahita. Subjek mengatakan bahwa 

dirinya merasa tersentuh dan prihatin ketika melihat anak-anak di SLB 

yang kondisinya lebih berat daripada D. Hal ini memotivasi subjek 

untuk tetap optimis untuk mendampingi  D setiap hari. Kemampuan 

memecahkan masalah dalam diri subjek dapat dilihat dari kesetiaanya 
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mengajari anaknya melakukan pekerjaan rumah sebagai persiapan 

bagi anak subjek dimasa yang akan datang. Hal ini juga berhubungan 

dengan misi subjek yakni melatih anaknya untuk tidak hanya 

berkembang secara akademis tetapi juga keterampilan yang berguna 

untuk masa depan D. Melihat perkembangan D yang semakin 

membaik subjek yakin bahwa anaknya dapat melanjutkan di sekolah 

umum. Subjek memiliki sikap ikhlas dan percaya bahwa Tuhan akan 

memberikan yang terbaik bagi anaknya. Hal ini menunjukkan adanya 

unsur spiritualitas dalam diri subjek untuk mempercayakan usahanya 

kepada Tuhan. 

Reaksi lingkungan sekitar yang awalnya merasa aneh terhadap 

anaknya subjek ditanggapi subjek dengan cara menjelaskan kepada 

orang-orang sekitar yang bertanya tentang keadaan anaknya. Subjek 

memang mampu menjelaskan keadaan anaknya kepada lingkungan 

sekitar, namun selanjutnya subjek tidak mengikuti kegaitan 

dilingkungan sekitar dengan alasan untuk lebih fokus mendampingi 

anak di rumah.  Keadaan subjek saat ini lebih baik daripada 

sebelumnya, karena subjek dapat berproses untuk tetap beraktifitas 

meskipun kadang mengalami situasi sulit.  

Subjek menerima dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar 

yang membantu dirinya untuk bangkit dan semangat dalam 

mendampingi anaknya. Dukungan dari keluarga besar subjek berupa 

informasi agar subjek dapat memberikan terapi kepada anaknya 

dianggap subjek sebagai salah bentuk dukungan yang meskipun 

sederhana namun membawa perubahan dalam dirinya. Dukungan 
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tersebut membuat subjek memiliki harapan dan memikirkan kegiatan 

yang harus dilakukan demi masa depan anaknya. Sikap keluarga 

besar yang memperlakukan D sebagai anak sendiri dan tidak 

membeda-bedakan membuat subjek percaya bahwa anaknya dapat 

diterima dengan baik oleh pihak keluarga.  Selain dukungan dari pihak 

keluarga, lingkungan sekitar yang dapat menerima kehadiran D juga 

turut memberikan pengaruh positif bagi subjek untuk tetap beraktifitas 

dan bergaul dengan lingkungan sekitar.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan ada beberapa faktor yang 

masih mempengaruhi subjek menjadi tidak produktif secara maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketika subjek ingin bekerja 

kembali namun suami subjek tidak mengizinkan, subjek masih 

merasa jengkel apabila mendampingi anak belajar, dan kurangnya 

aktifitas subjek di lingkungan sekitar kecuali menghadiri kegiatan doa 

di lingkungan. Meskipun sampai saat ini subjek masih mengalami 

beberapa kesulitan dalam mendampingi anaknya yaitu namun subjek 

tidak berhenti atau menyerah tetapi masih tetap melakukan tugasnya 

yang lain secara produktif.  
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           Gambar   4.  Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Pada Ibu dengan  Anak Tunagrahita Subjek 3

1. Faktor resiko 

a. Faktor individu 

 Anak lahir prematur 

 Sedih mengetahui anak mengalami tunagrahita 

 Kecewa anak tidak diterima di sekolah umum  

 Mudah marah ketika mendampingi anak belajar 

 Lebih memilih diam dari pada mengungkapkan apa yang dialami 

b. Faktor keluarga 

 Anggota keluarga yang lain kurang terlibat dalam aktivitas di rumah 

 Suami subjek tidak mengizinkan untuk bekerja di luar 

 Permasalahan ekonomi keluarga 

c. Faktor lingkungan 

 Reaksi awal lingkungan tidak menerima kehadiran anak 

 Anak tidak diizinkan menerima komuni pertama 

2. Faktor protektif 

a. Faktor protektif internal 

1) Kemampuan memecahkan masalah 

2) Self-efficacy 

3) Optimis  

4) Empati  

5) Misi  

6) Spiritualitas  

b. Faktor protektif eksternal 

1) Dukungan keluarga 

 Keluarga besar menerima kehadiran anak 

 Keluarga besar memperlakukan anak subjek seperti anak sendiri 

2) Dukungan sosial  

 Menerima kehadiran anak subjek  

Resiliensi 

 Kurang mampu mengekspresikan pikiran 

dan perasaan  

 Kurang mampu mengatasi stres dan 

tekanan  

 Relasi dengan lingkungan sekitar rendah 

 Produktif pada aktivitas di rumah 

 Relasi yang dekat dengan anak 

tunagrahita 

 Masih ada gangguan fungsi sehari-hari 
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Tabel 4. 5.  Intensitas tema subjek 3 

Tema                                                                                          Intensitas 

 
Faktor resiko                                                                                   ++ 
Faktor protektif internal                                                                  +++  
Faktor protektif eksternal                                                                ++ 
                                                                                                                             
                                                                          
 

Keterangan :  

+        : Tidak kuat         

+ +     : Kurang kuat               

+ + +  : Kuat   

 

Tabel 4. 6. Interkorelasi antar tema subjek 3 

                        Faktor resiko        Faktor protektif internal       Faktor protektif eksternal 

 
Faktor resiko 
Faktor protektif- 
Internal 
Faktor protektif- 
eksternal 

 

Keterangan :    

            : Tidak mempengaruhi  

            : Mempengaruhi        

 


