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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Disleksia adalah gangguan belajar paling umum yang dimiliki banyak anak 

di dunia. Disleksia menurut Shaywitz (2008) yaitu suatu keadaan pemprosesan 

input ataupun masukan informasi yang berbeda dari anak normal yang biasanya 

ditancai dengan kesulitan dalam membaca, sehingga dapat mempengaruhi area 

kognisi seperti daya ingat, kecepatan pemrosesan input, kemampuan waktu aspek 

koordinasi dan pengendalian gerak. 

Devaraj (2006) menyatakan sampai sekarang para ahli neurologi belum bisa 

mencari tahu fungsi otak manusia secara menyeluruh, baru beberapa bagian saja 

yang telah bisa dikenali fungsionya secara pasti dan mempunyai hubungan satu 

sama lain. Pada saat manusia melakukan aktivitas pemrosesan bahasa, kegiatan 

para himesfera bagian kiri akan terlihat lebih besar daipada himesfera bagian kanan, 

sedangkan pada orang yang mengalami gangguan disleksia kegiatan himesfera 

kedua bagian sama besar. 

Bukan hal yang mudah bagi orangtua yang dianugerahi anak berkebutuhan 

khusus karena harus mendapatkan penanganan dan perhatian lebih. Menurut Mira 

(Faradina 2016) memiliki anak berkebutuhan khusus bisa menjadi salah satu beban 

yang berat bagi orangtua baik secara fisik maupun mental. Maka akan membuat 

reaksi emosional muncul, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus 

mampu membiasakan diri menghadapi peran yang berbeda dari sebelumnya karena 

memiliki anak berkebutuhan khusus. 
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Bagi orang tua saat mengetahui kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus, 

umumnya ibu akan merasa malu hingga mengalami putus asa. Ibu akan merasa 

dirinya adalah penyebab anaknya memiliki kebutuhan khusus. Ibu akan 

menampilkan reaksi kaget, tidak percaya akan kenyataan yang dihadapi, 

mengabaikan anak dan marah (Lerner dalam Mahabbati, 2009). Perasaan tersebut 

wajar dialami oleh ibu karena ia tidak memiliki persiapan bahwa akan memiliki 

anak berkebutuhan khusus. Kenyataan memiliki anak berkebutuhan khusus menjadi 

tekanan tersendiri bagi ibu. Tekanan yang lebih besar ini dikarenakan ibu dituntut 

untuk menghadapi peran yang berbeda dari sebelumnya (Wardhani, Rahayu, dan 

Rosiana, 2012). Peran yang berbeda ini termasuk cara pengasuhan dan mendidik 

anak dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat berdampak pada aktivitasnya sehari-

hari, seperti sulit memusatkan perhatian dalam pekerjaan, mengurus rumah, 

mengasuh anak, serta memandang hidup tidak memiliki masa depan (Bernard, 

2013). 

Perasaan - perasaan yang dialami turut mempengaruhi kondisi psikologis ibu. 

Hal tersebut mempengaruhi perhatian ibu terhadap anaknya yang disleksia. 

Menanggapi hal tersebut, ibu memerlukan penerimaan diri bahwa ia merupakan 

seorang istri dan ibu dari anak yang disleksia. Setelah ibu bisa menerima dirinya 

sendiri, ia cenderung menerima kondisi anaknya yang disleksia. Sebelumnya 

penulis telah melakukan wawancara kepada orang tua yang anaknya menderita 

disleksia. 
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Wawancara pertama pada tanggal 5 Mei 2021 kepada Ibu NM dengan anak 

usia 7 tahun diagnosa disleksia oleh psikolog setempat. Ibu NM tidak mengetahui 

anaknya mengalami disleksia karena memiliki anak pertama yang baik - baik saja. 

Namun setelah memasuki SD kelas 1 anak tidak kunjung mau membaca, sangat 

sulit diajari untuk membaca, setiap membaca anak selalu menangis, hal ini 

menyebabkan NM sering sekali memarahi anak tersebut, apalagi setelah 

mengetahui kabar bahwa anak tidak naik kelas karena belum bias membaca dan 

menulis, semua lembar soal tidak ditulis jawabannya oleh anak. Adanya tekanan 

dari pihak sekolah dan suami NM membuat NM akhirnya mengkonsultasikan 

kepada Psikolog. Setelah mengetahui hasilnya NM takut anaknya tidak memiliki 

masa depan dan tidak dapat disembuhkan, NM merasa kecewa dengan anak 

tersebut dan tidak bisa menerima kenyataan yang dialami. 

Subyek kedua Ibu AY yang diwawancarai di hari yang sama 6 Mei 2021. 

Tidak jauh berbeda dengan subyek sebelumnya, di samping itu anak Ibu AY baru 

satu, tentunya beban mental dan tekanan dari pihak keluarga lebih besar tekanan 

yang diterima Ibu AY. Setelah AY mengetahui bahwa anaknya mengalami 

gangguan disleksia saat duduk di bangku kelas 3 SD, AY merasa kecewa dengan 

anak, AY disalahkan oleh banyak pihak terutama keluarga suami. Sulit menerima 

kenyataan bahwa anak AY mengalami disleksia, AY takut bagaimana masa depan 

buah hatinya kelak dalam menempuh pendidikan. 
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Subyek ketiga Ibu H yang di wawancarai tanggal 8 Mei 2021, ketika 

mengetahui anak pertamanya dari dua bersaudara mengalami dislesia, H tidak 

percaya dan menolak. Setiap hari anak di suruh membaca, jika gagal anak dicubit 

dan dipukul atau dibentak serta dikatakan bodoh. Ibu H tidak memahami gangguan 

disleksia, anak dianggap malas dan tidak mau membaca, atau terlalu banyak main. 

H menolak bahwa anak pertamanya dikatakan disleksia, H mentargetkan anaknya 

sama dengan anak-anak lainnya. Namun kemudian H merasa sedih saat melihat 

anak ketakutan saat belajar membaca. H merasa anaknya kelak tidak mampu 

memiliki pendidikan tinggi dan bersekolah di tempat yang terbaik. 

Reaksi kurangnya penerimaan diri terhadap anak yang mengalami disleksi 

bisa ditemui pada orang tua, terutama ibu. Seharusnya, penerimaan sangat penting 

bagi anak. Menurut Bakwin & Bakwin (1972), rasa aman menjadi bagian dari 

komunitas yaitu keluarga akan berkembang hanya jika anak merasakan dirinya 

diterima dan dimengerti. 

Menurut Ryff (Wangge dan Hartini 2013) penerimaan diri adalah keadaan 

dimana seseorang memiliki sikap yang positif terhadap dirinya, dapat menerima 

berbagai macam aspek diri baik maupun buruk, serta mampu memandang segala 

macam hal secara positif. 

Menurut Shereer (Paramita & Margaretha 2013) penerimaan diri adalah suatu 

sikap yang digunakan dalam menilai diri dan keadaanya secara objektif, dan dapat 

menerima kelebihan-kelebihan maupun kelemahannya. Chaplin (2011) 

menjelaskan bahwa penerimaan diri ialah sikap yang pada dasarnya merasa puas 

dengan diri sendiri, kualitas dan bakat sendiri serta pengakuan akan keterbatasan 
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sendiri. Sartain (Izzati & Waluya, 2011) mendefinisikan penerimaan diri sebagai 

kesadaran seseorang untuk menerima dirinya sebagaimana adanya dan memahami 

dirinya seperti apa adanya. Individu yang memiliki penerimaan diri berarti telah 

menjalani proses yang menghantarkan dirinya pada pengetahuan dan pemahaman 

tentang dirinya, sehingga dapat menerima dirinya secara utuh dan bahagia. 

Faradina (2016) mengatakan bahwa terkadang orangtua memiliki masa untuk 

merenung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau tidak mengetahui tindakan 

apa yang tepat untuk dilakukan, dan tidak sedikit pula orangtua kemudian memilih 

untuk tidak terbuka kepada teman, tetangga bahkan keluarga dekat, kecuali dokter 

yang menangani anak tersebut. 

Adapun hasil penelitian Devina dan Penny (2016), menyatakan bahwa 

penerimaan diri dilihat dari fase-fase dan faktor-faktor yang memperngaruhinya. 

Hasil yang didapat adalah proses penerimaan diri dari ketiga partisipan cenderung 

beragam, dan mengalami kelima fase tersebut. Proses penerimaan diri ibu didukung 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambatnya. Faktor yang 

mempengaruhi seperti pemahaman diri, harapan yang realistis, tidak adanya 

hambatan lingkungan, tidak adanya stress emosional, kenangan akan keberhasilan, 

dan identifikasi dengan yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Berdasarkan 

hasil penelitian, ditemukan bahwa suami partisipan cenderung bersikap denial dan 

tidak menerima mengenai kondisi anaknya yang disleksia. 

Dari pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Penerimaan Diri Orang tua Yang Memiliki Anak Disleksia. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerimaan diri orang tua yang memiliki anak disleksia. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmuan 

psikologi, khususnya psikologi pendidikan, tentang penerimaan diri orang tua yang 

memiliki anak disleksia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Orang tua 

Dapat mengetahui pentingnya penerimaan diri bagi orang tua yang memiliki 

anak dengan kebutuhan khusus salah satunya disleksia. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menyempurnakan penelitian mengenai teori penerimaan 

diri pada orang tua yang memiliki anak disleksia. 

 

 

 

 

 

 

 


