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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Analisis Keseluruhan Data 

1.   Faktor resiko 

  Faktor resiko yang mempengaruhi resiliesi subjek berasal dari individu, 

keluarga, dan lingkungan. Faktor resiko individu yang mempengaruhi ketiga 

subjek adalah perasaan sedih saat mengetahui anak didiagnosa tunagrahita. 

Perasaan ini merupakan reaksi awal ibu yang mempengaruhi aktifitas sehari-

hari, yaitu menjadi sangat sensitif dan mudah marah ketika menghadapi 

masalah. Perasaan kecewa seorang ibu juga berlanjut ketika anak mulai ditolak 

di sekolah umum dan disarankan untu bersekolah di SLB. Subjek pertama 

mengalami kekecewaan yang mendalam karena anak yang mengalami 

tunagrahita merupakan anak yang pertama, dimana harapannya adalah terlahir 

sehat dan normal agar dapat menempuh pendidikan sesuai rencana orang tua. 

Subjek kedua dan ketiga juga mengalami kekecewaan karena anak harus 

sekolah di sekolah yang berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Subjek ketiga 

mengalami hambatan pada self esteem yaitu subjek belum mampu untuk bangkit 

dan berelasi dengan orang lain. Subjek adalah pribadi yang tertutup, sehingga 

tidak dapat mengungkapkan perasaan yang dialami kepada keluarga dan orang-

orang terdekatnya. Subjek juga kurang memiliki kontrol diri yang baik sehingga 

sering tidak sabar dalam mendampingi anak setiap hari. Faktor resiko dari 

keluarga ketiga subjek adalah reaksi keluarga subjek yang mengalami kesedihan 

ketika anak didiagnosa tunagrahita. Subjek pertama mengalami reaksi suami 
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yang sempat merasa putus asa karena bagi suami baru anak pertama sudah 

mengalami tunagrahita. Reaksi keluarga ini menyebabkan subjek seakan hilang 

harapan karena merasa sudah melahirkan anak yang tidak sesuai dengan 

keinginan keluarga. Selain reaksi keluarga, faktor resiko pada subjek ketiga 

adalah kurangnya dukungan dari suami subjek.  Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara, suami subjek juga kurang aktif dalam mendampingi anak di rumah.  

Subjek sendiri melakukan aktifitas mendampingi anaknya namun menjadi kurang 

sabar ketika mengahadapi keterlambatan dan kelemahan anak dalam 

mengerjakan tugas sekolah. 

Selain faktor individu dan keluarga, faktor resiko juga berasal dari lingkungan 

yaitu reaksi awal lingkungan yang merasa aneh terhadap anak subjek dan tidak 

menerima untuk bermain bersama anak-anak dilingkungan sekitar. Anak sering 

mengalami bullying karena dianggap berbeda dengan anak yang lain. 

Penolakan-penolakan dari lingkungan sekitar seperti pihak gereja dan sekolah 

membuat subjek mengalami kekecewaan. Subjek kedua masih mengalami 

penolakan dari lingkungan sekitar terhadap anaknya yang menyebakan subjek 

menjadi marah ketika anak subjek diejek oleh orang lain. Hal ini membuat subjek 

melarang anak bermain jauh dari rumah dan subjek sendiri juga membatasi diri 

dari lingkungan sekitar.  

2. Faktor protektif  

Faktor protektif internal yang mempengaruhi resiliensi ibu dengan anak 

tunagrahita adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan berusaha 

mencari informasi dan mengantar anak untuk terapi sambil tetap melakukan 

aktifitas setiap hari. Meskipun mengalami kesedihan dan kekecewaan namun 

ketiga subjek tetap melakukan aktifitas sehari-hari dengan antusias. Hal ini 
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menunjukkan adanya resiliensi yang tinggi sehingga mengurangi tekanan hidup 

sehari-hari.  Harapan agar anak dapat sembuh dan melanjutkan pendidikan di 

sekolah umum memotivasi ibu untuk melakukan semua hal untuk kesembuhan 

dan kebaikan anak.  Faktor individu yang kuat membuat ibu tidak hanya memiliki 

harapan tanpa melakukan sesuatu, justru hal ini mendorong ibu untuk memiliki 

misi yang harus dilakukan setiap hari yaitu memperhatikan perkembangan anak 

secara fisik, psikis, dan intelektual. Misi tersebut yang membuat ibu semakin 

yakin bahwa semakin hari anak berkembang menjadi lebih baik. Keyakinan pada 

tersebut membuat ibu tetap optimis meskipun perkembangan dan perubahan 

pada anak berjalan tidak cepat, namun bagi ibu hal tersebut merupakan proses 

yang justru membentuk pribadi menjadi lebih sabar dalam menghadapi setiap 

situasi dan mengambil pelajaran baru dalam setiap peristiwa yang terjadi. Faktor 

individu yang membuat ibu dapat menanggapi situasi secara positif adalah 

keikhlasan hati menerima anaknya sebagai anugerah dari Tuhan yang harus 

disyukuri. Faktor protektif internal tersebut memotivasi ibu untuk segera bangkit 

dari kesedihan, kekecewaan, dan putus asa yang pada awalnya mempengaruhi 

subjek dalam beraktifitas. Peran self-esteem memampukan ibu untuk bangkit 

dan membangun relasi yang baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar.   

Faktor protektif eksternal pada ketiga subjek adalah faktor yang berasal dari 

keluarga dan lingkungan, namun faktor yang dominan adalah faktor keluarga. 

Faktor keluarga pada subjek pertama dan kedua berasal dari suami subjek. 

Subjek dan suaminya tidak saling menyalahkan atas keadaan yang mereka 

alami, melainkan saling menguatkan dan kemudian mereka bersama-sama 

saling membantu untuk mengurus anaknya yang mengalami tunagrahita. 

Dukungan dari suami subjek memberikan dampak yang sangat besar bagi 
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subjek untuk tetap produktif. Hasil observasi pada subjek pertama dan kedua 

menunjukkan adanya hubungan baik antara subjek dan suami yaitu adanya kerja 

sama dan komunikasi. Faktor keluarga juga berasal dari kakak dan adik subjek 

yang selalu membantu dalam bentuk informasi maupun materi sehingga subjek 

dapat mengusahakan terapi dan pengobatan lain untuk anaknya. Selain 

dukungan suami dan saudara-saudari subjek pertama dan kedua juga menerima 

dukungan dari ibu kandung dan ibu mertua dengan memberikan nasihat untuk 

selalu sabar menghadapi anak tunagrahita dan reaksi lingkungan sekitar. Peran 

keluarga besar pada subjek ketiga adalah membantu mengantar dan menjemput 

anak di SLB dan mengajak anak untuk pergi bersama keluarga.  Hal ini 

dirasakan subjek sebagai dukungan karena keluarga dapat menerima dan 

memperlakukan anak subjek layaknya anak sendiri dengan tidak membedakan 

antara anak mereka dan anak subjek.  

Selain dukungan keluarga, lingkungan juga berperan dalam memberikan 

faktor-faktor protektif resiliensi yaitu menerima kehadiran anak, memberikan 

kesempatan bagi anak subjek untuk bermain bersama anak-anak di lingkungan 

sekitar, dan subjek sendiri diterima untuk terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan. 

Dukungan dari lingkungan sekitar untuk subjek kedua memang belum semuanya 

karena masih terdapat sebagian orang yang tidak menerima kehadiran anak 

subjek. Namun hal itu tidak menghalangi subjek untuk beraktifitas di lingkungan 

sekitar, karena bagi subjek selama masih ada orang-orang yang menerima 

anaknya maka tidak menjadi pengaruh negatif baginya.  
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  Gambar 5.  Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi pada Ibu dengan Anak Tunagrahita

Resiliensi  

1. Menyelesaikan kesedihan dan kekecewaan 

2. Mampu mengatasi stres dan tekanan 

3. Bersikap optimis dalam mengatasi masalah 

4. Pengalaman positif dari kehidupan yang 

baru 

5. Gangguan fungsi sehari-hari berkurang 

6. Produktif dalam aktivitas sehari-hari 

1. Faktor resiko 

a. Individu 

 Sedih mengetahui anak mengalami tunagrahita(1-3) 

 Kecewa anak tidak diterima di sekolah umum (1-3) 

 Ketidaksabaran dalam mendampingi anak(3) 

 Pribadi yang tertutup(3) 

b. Keluarga 

 Sedih mengetahui anak mengalami tunagrahita(1-3) 

 Keadaan ekonomi keluarga(3) 

 Kurangnya dukungan suami (3) 

c. Lingkungan 

   Tidak menerima kehadiran anak(1-3) 

2. Faktor protektif 

a. Faktor protektif  internal 

1) Kemampuan memecahkan masalah(1-3) 

2) Optimis dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah(1-3) 

3) Misi : usaha untuk kesembuhan anak(1-3) 

4) Self-efficacy : keyakinan bahwa hidup menjadi lebih baik(1-3) 

5) Self-esteem : cepat bangkit dari kesedihan (1-2) 

6) Kontrol diri : mampu menganalisa sebelum bertindak(1-2) 

7) Spiritualitas : bersyukur dan ikhlas menerima anak  sebagai 

anugerah  dari Tuhan(1-3) 

b. Faktor protektif eksternal 

a. Keluarga 

 Dukungan suami(1-2) 

 Menerima kehadiran anak(1-3) 

 Informasi dan bantuan dari keluarga (1-3) 

b. Lingkungan  

 Menerima kehadiran anak(1-3) 

 Motivasi untuk aktif dalam kegiatan lingkungan(1-2) 
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5.02. Pembahasan  

Memiliki anak tunagrahita merupakan pengalaman yang tidak mudah untuk 

diterima oleh semua individu. Apalagi jika anak tersebut merupakan anak yang 

sangat didambakan oleh orangtuanya. Keadaan yang mengejutkan itu dapat 

membuat seseorang sangat terpukul dan tidak jarang membuat orang tersebut 

tidak dapat menerima kenyataan. Hal ini juga dialami oleh orang tua yang 

memiliki anak tunagrahita. 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). 

Sebagai seorang ibu, tentu menginginkan anaknya dapat terlahir dalam 

keadaan normal dan dapat berkembang dengan normal juga. Reaksi seorang ibu 

pada saat mengetahui anak mengalami tunagrahita tentu terkejut, tidak percaya, 

tidak dapat menerima kenyataan, merasa tidak mampu merawat dan mendidik 

anak, dan timbul berbagai pertanyaan didalam diri ibu tentang pendapat orang 

lain terhadap anaknya. Keadaan seperti ini tentu menjadi beban tersendiri bagi 

ibu. Oleh sebab itu, seorang ibu dengan anak tunagrahita membutuhkan 

resiliensi yang tinggi untuk membantunya tetap dapat menjadi seorang yang 

produktif dan tidak terbebani hingga membuat stres berkepanjangan. 

Resiliensi sendiri tidak dapat muncul dengan sendirinya, dibutuhkan 

beberapa faktor untuk membantu memunculkan resiliensi pada diri seseorang. 

Kalil (2003) mengemukakan dua faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu faktor 

resiko dan faktor protektif. Kedua faktor yang mempengaruhi resiliensi tersebut 

berasal dari individu, keluarga dan lingkungan. Faktor resiko merupakan faktor 
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yang berasal dari dalam diri individu ataupun dari lingkungan yang 

mempengaruhi munculnya dampak negatif dan penyimpangan sehingga 

keadaan menjadi lebih rumit. Faktor protektif adalah karakteristik-karakteristik 

individu, keluarga, dan lingkungan yang membantu individu untuk menetralkan 

munculnya resiko pada individu yang mengalami masalah yang beresiko tinggi. 

Faktor protektif terdiri atas faktor protektif internal dan faktor protektif eksternal. 

Faktor protektif internal dan eksternal merupakan faktor yang paling besar 

kontribusinya dalam menumbuhkan resiliensi pada ibu dengan anak tunagrahita. 

Faktor resiko yang mempengaruhi resiliensi pada ibu yang memiliki anak 

tunagrahita adalah perasaan awal ketika anak didiagnosa mengalami tunagrahita 

yakni kecewa, sedih, putus asa, dan merasa bersalah karena sudah melahirkan 

anak yang tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Meskipun hanya perasaan 

awal namun mempengaruhi resiliensi yaitu ibu menjadi sensitif dan mudah 

menyerah ketika mengalami kesulitan dalam mendampingi anak tunagrahita 

yang memiliki keterbatasan secara intelektual dan emosi. Selain individu, faktor 

resiko juga berasal dari keluarga dan lingkungan. Faktor resiko dari keluarga 

yang mempengaruhi resiliensi ibu adalah kurangnya dukungan suami dan 

anggota keluarga sehingga ibu merasa sendirian dalam mendampingi anak 

tunagrahita. Lingkungan yang tidak menerima kehadiran anak tunagrahita juga 

mempengaruhi hubungan ibu dengan lingkungan sekitar, bahkan menjadi 

tertutup dan tidak mengikuti kegiatan di lingkungan. Ibu yang memiliki resiliensi 

mampu beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan, 

sehingga hal tersebut tidak memunculkan tekanan psikologis yang mengganggu 

aktifitas sehari-hari.   
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Faktor protektif internal yang mempengaruhi resiliensi pada ketiga ibu adalah 

kemampuan memecahkan masalah yaitu ketika ibu mengetahui anak mengalami 

tunagrahita meskipun mengalami kecewa dan sedih namun tetap mencari solusi 

yaitu memberikan terapi untuk anak, mengantar anak untuk mengikuti les untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, dan memberi kesempatan bagi anak 

bergaul dengan anak lain untuk mengembangkan kemampuan sosial. 

Kemampuan memecahkan masalah seseorang juga harus didasari oleh sikap 

optimis sehingga ibu dapat menghadapi setiap resiko yang terjadi.  Keterbatasan 

anak tunagrahita merupakan tanggung jawab bagi ibu sebagai orang yang paling 

dekat dengan anak. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek untuk 

perkembangan anak didasari oleh adanya self-efficacy, sehingga subjek selalu 

melakukan kegiatan dengan keyakinan bahwa anak akan berkembang ke arah 

yang lebih baik. Anak dengan tunagrahita memiliki keterbatasan baik dalam 

fungsi intelektual maupun dalam perilaku adaptif dalam keterampilan 

konseptual, sosial, dan praktis. Oleh karena itu dalam merawat dan 

mendampingi anak tunagrahita seorang ibu memerlukan kontrol diri 

sehingga lebih sabar dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan anak.  

Ibu dengan self-esteem yang tinggi mampu bangkit dari setiap kesulitan yang 

berasal dari diri sendiri maupun luar, sehingga kembali bergaul dan beraktifitas di 

lingkungan sekitar. Selain faktor yang kelihatan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi resiliensi adalah kemampuan memaknai kehadiran anak sebagai 

anugerah dari Tuhan yang harus diterima dan disyukuri.  

Faktor protektif eksternal dari keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh 

untuk menumbuhkan resiliensi dalam diri seseorang. Dukungan-dukungan kecil 

seperti menguatkan atau hanya sekedar memberikan informasi kepada 
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seseorang ternyata dapat memberikan kekuatan besar.  Penerimaan yang 

diberikan keluarga atas kehadiran anak tunagrahita juga sangat penting. Peran 

terbesar dalam keluarga berada di suami. Jika suami mampu menguatkan, 

memberi semangat, terutama untuk tidak menyalahkan istri atas keadaan yang 

dialami, memberi kesempatan bagi istri untuk melakukan aktifitas selain merawat 

anak tunagrahita, akan membuat proses resiliensi menjadi lebih cepat. Saling 

membantu dan adanya hubungan yang erat antar suami istri menjadi dasar 

dalam munculnya resiliensi. Kurangnya dukungan dari keluarga dapat memberi 

dampak buruk bagi resiliensi ibu karena faktor-faktor resiko yang dialami tidak 

dapat diselesaikan dengan cepat. Pengalaman  kedua ibu yang merawat anak 

tunagrahita disertai dukungan suami dan anggota keluarga inti setiap hari 

membuat subjek cepat bangkit, sehingga faktor  resiko yang pernah dialami 

dengan sendirinya tidak lagi mempengaruhi aktifitas subjek, sedangkan ibu yang 

kurang mendapat dukungan suami dan keluarga inti masih mengalami pengaruh 

faktor resiko dalam hidupnya sehari-hari. Faktor lingkungan meskipun kecil 

sangat berarti bagi subjek, karena menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri 

subjek untuk beraktifitas di lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan sosial 

juga menumbuhkan kenyamanan dalam diri subjek yaitu dapat mengizinkan 

anak untuk bermain di lingkungan sekitar.   

Faktor keluarga dan lingkungan sendiri merupakan faktor eksternal, dimana 

dalam diri seseorang atau yang biasa disebut faktor internal merupakan faktor 

penentu apakah faktor eksternal dapat berpengaruh atau tidak dalam diri 

seseorang. Saat seseorang tidak membuka dirinya dan faktor internalnya tidak 

memiliki pengaruh, maka faktor eksternal yang diterimanya juga tidak terlalu 

berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman ketiga ibu yang merawat anak 
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tunagrahita. Faktor internal sangat berperan agar ibu dapat bangkit dan tetap 

melakukan aktifitas secara produktif, sedangkan ibu yang kurang memiliki faktor 

internal yang kuat meskipun menerima banyak dukungan dari luar seperti 

keluarga dan lingkungan tidak berpengaruh pada resiliensi.  

Proses hingga seseorang dapat mencapai resiliensi juga tidak mudah, 

terdapat banyak halangan dan gangguan. Seperti yang terjadi pada ketiga 

subjek, dimana pihak yang seakan-akan menghalangi adalah pihak yang 

dianggap berperan penting membantu ibu dalam mengurus anaknya. Keadaan 

serta kejadian-kejadian tidak terduga itu dapat membuat seseorang yang sedang 

berusaha untuk bangkit dapat terpuruk lagi. Oleh karena itu, saat ibu mengetahui 

anaknya menyandang tunagrahita, selain ibu berusaha untuk bangkit, orang-

orang terdekat dan lingkungan sekitar harus membantu ibu tersebut untuk bisa 

bangkit kembali. 

5.03. Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam 

penelitian”Faktor-Faktor Resiliensi Pada Ibu Dengan Anak Penyandang 

Tunagrahita”. Kelemahan dari penelitian ini adalah: 

1. Masih ada subjektifitas peneliti dalam mengartikan kata atau kalimat yang 

diperoleh dari subjek. 

2. Selama wawancara terdapat gangguan dari anak-anak subjek, sehingga 

waktu wawancara menjadi lebih lama dan peneliti menjadi kurang 

konsentrasi mengamati bahasa tubuh subjek. 

 

 


