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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki buah hati tentunya merupakan dambaan bagi setiap orang yang 

telah membina keluarga. Menurut Muzfikri (2008), anak adalah sebuah anugrah 

terbesar nan suci dan luhur yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Anugrah 

tersebut tentunya bukan anugrah yang diberikan begitu saja. Allah menyerahkan 

anugrah mulia tersebut kepada umat manusia disertai dengan beban dan tanggung 

jawab untuk mendidik dan membesarkannya sehingga menjadi sebuah karakter 

yang kuat dan tangguh dimasa depan. 

 Kelahiran merupakan salah satu yang telah ditetapkan Tuhan terhadap 

mahluk ciptaanNya. Manusia sebagai mahluk tidak memiliki hak untuk menolak 

pemberian tuhan. Manusia tidak diberi hak untuk memilih, seperti halnya 

kelahiran anak yang merupakan penetapan mutlak dari tuhan, anak adalah sebuah 

amanah, dan seperti apapun bentuk amanah yang diberikanNya manusia harus 

menerima, meskipun keberatan dengan amanah yang tidak sesuai dengan harapan, 

maka sudah seharusnya manusia belajar sabar dan dengan ikhlas menerima 

kehendakNya, karena tuhan tidak pernah salah dalam menetapkan sebuah 

keputusan ( Geniofam, 2010 ). 

Setiap orang tua, pasti menginginkan buah hatinya lahir dalam keadaan 

yang sehat, baik sehat dari segi fisik maupun sehat secara psikis atau mental, 

orang tua mendambakan anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berhasil 
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dalam pendidikannya, dan sukses dalam hidupnya. Orang tua merasa bangga dan 

bahagia ketika harapan tersebut menjadi kenyataan. Tidak jarang orang tua 

mengungkapkan perasaan bangga tersebut dengan menceritakan kesuksesan 

anaknya kepada sanak keluarga, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat,  

bahkan kepada siapa pun yang menjadi lawan bicaranya (Nawawi, 2010). 

Keadaan akan jadi berubah ketika anak yang dilahirkan, berbeda dengan 

anak lainnya, yakni anak yang memerlukan perhatian atau kebutuhan khusus, 

tentunya orang tua merasa kecewa karena memiliki anak yang tidak sesuai dengan 

harapan. Berkaitan dengan hal tersebut, Geniofam (2010) mengemukakan, anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan 

mental, emosi atau fisik, yang termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus 

antara lain : tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan 

belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan anak dengan gangguan kesehatan, 

autis dan ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorders). 

Keadaan anak yang serba kekurangan dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dan 

merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi orang tua. Dikatakan oleh 

Hurlock (1999) bahwa apabila anak yang dinanti-nanti gagal memenuhi harapan 

orang tua, maka orang tua akan merasa kecewa dan mulai bersikap menolak.  

 Ketidaksempurnaan dari sang anak dapat berdampak negatif pada orang 

tua muncul rasa kecewa yang mendalam bercampur sedih, bingung, marah, putus 

asa, tidak bergairah, dan tidak berdaya. Mimpi indah orang tua mendadak menjadi 
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mimpi buruk yang selalu membayangi sepanjang hidup orang tua, bahkan cinta 

kasih dan sayang kepada sang anak berubah menjadi kebencian, muncul rasa 

malu, tidak percaya diri, berdosa, saling menyalahkan antara suami istri, muncul 

pertengkaran yang hebat, sampai seringkali terjadi perceraian, bahkan shock dan 

stres berat pun dapat terjadi. Sang anak yang tadinya menjadi harapan masa depan 

yang cemerlang dan investasi yang sangat berharga akhirnya menjadi korban. 

Anak diterlantarkan, dibiarkan, diabaikan, ditolak kehadirannya, tidak dibimbing, 

tidak didorong, tidak diberi semangat untuk mencapai perkembangan yang 

seharusnya secara optimal (Nawawi, 2010). 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dan juga 

pendidikan yang memadai, tanpa melihat kondisi  anak tersebut. Akan tetapi 

kenyataannya, saat ini masih banyak orang tua yang malu karena memiliki anak 

yang berkebutuhan khusus. Banyak diantara mereka yang belum sadar bahwa 

anak-anak berkebutuhan khusus ini juga berhak mendapatkan pendidikan yang 

berorientasi bagi masa depannya. Bahkan, masih banyak juga yang 

menyembunyikan keberadaan anaknya baik secara fisik maupun informasi. 

Akibatnya, jangankan menikmati fasilitas pendidikan, keberadaannya pun kadang 

tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkompeten terhadap pendidikan mereka  

(Purwanto, 2009). 

Orang tua dalam lingkungan keluarga memegang tanggung jawab dan 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Perlakuan yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya akan memberikan dampak bagi anak. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Gordon (1994) bahwa semua orang tua 
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adalah pribadi-pribadi yang dari masa ke masa mempunyai dua perasaan yang 

berbeda terhadap anak-anak mereka yaitu menerima dan tidak menerima. 

Sikap menerima atau menolak orang tua terhadap anaknya dapat 

mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Bagi anak 

berkebutuhan khusus, peran aktif orangtua merupakan bentuk dukungan sosial 

yang menentukan kesehatan dan perkembangannya, baik secara fisik maupun 

psikologis. Dukungan dan penerimaan dari orangtua akan memberikan energi dan 

kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha 

mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan keterampilan 

hidupnya. Sebaliknya minimnya penerimaan dan dukungan yang diterima dari 

orang-orang terdekat akan membuat mereka semakin rendah diri dan menarik diri 

dari lingkungan, tidak mau berusaha karena selalu diliputi oleh ketakutan ketika 

berhadapan dengan orang lain maupun ketakutan  untuk melakukan sesuatu. Pada 

akhirnya mereka benar-benar menjadi orang yang tidak dapat berfungsi secara 

sosial serta selalu tergantung pada bantuan orang lain, termasuk dalam merawat 

diri sendiri (Malika, 2012). 

Penerimaan orang tua ditandai dengan perhatian yang besar dan kasih 

sayang pada anak. Orang tua yang menerima akan memperhatikan perkembangan 

kemampuan anak dan memperhitungkan minat anak. Dengan demikian anak 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya ( Hurlock, 1999). 

Johnson dan Medinnus (Ningrum, 2007) mendefinisikan penerimaan orang 

tua sebagai pemberian cinta tanpa syarat, sehingga penerimaan orang tua terhadap 

anaknya tercermin melalui adanya perhatian yang kuat, cinta kasih terhadap anak 
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serta sikap penuh kebahagiaan mengasuh anak. Menurut Coopersmith ( Walgito, 

1993), penerimaan orang tua adalah perhatian, cinta atau kasih sayang, tanggap  

terhadap kebutuhan dan keinginan anak serta sikap pengertian dari orang tua yang 

ditunjukkan dengan sikap yang penuh bahagia dalam mengasuh  anak. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan orang tua adalah 

dukungan sosial dari para ahli dan masyarakat umum. Penerimaan orang tua 

terhadap anak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya dukungan sosial dari orang-

orang disekitar karena manusia takkan lepas dari orang lain (Sarasvati, 2004). 

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain 

dalam hidup. Sudah sewajarnya sebagai mahluk sosial yang hidup dalam suatu 

lingkungan sosial, individu selalu membutuhkan individu lain di sekitarnya untuk 

memberikan dukungan atau bantuan apabila ia mengalami masalah atau 

kesusahan (Febriasari, 2007). 

Johnson and Johnson (Mazbow, 2009) berpendapat bahwa dukungan 

sosial adalah pemberian bantuan seperti materi, emosi, dan informasi yang 

berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Dukungan sosial juga dimaksudkan 

sebagai keberadaan dan kesediaan orang-orang yang berarti, yang dapat dipercaya 

untuk membantu, mendorong, menerima, dan menjaga individu. Dukungan sosial 

pada umumnya menggambarkan mengenai peranan atau pengaruh yang dapat 

ditimbulkan oleh orang lain yang berarti seperti anggota keluarga, teman, saudara, 

dan rekan kerja. 

Berasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laurent (2010) faktor lain 

yang juga mempengaruhi penerimaan orang tua pada anak berkebutuhan khusus 
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adalah agama (religiusitas). hal ini sesuai dengan pernyataan Darling-Darling 

(Ningrum, 2007) yang berpendapat salah satu faktor yang mempengaruhi 

penerimaan orang tua adalah agama (religiusitas), orang tua yang menghargai 

terhadap agamanya, orang tua yang lebih intens dalam melakukan praktek agama 

cenderung bersikap lebih menerima anak-anak mereka yang terhambat secara 

fisik. 

Dister (Mustafidah, 2008) mengartikan religius sebagai keberagamaan 

karena adanya internalisasi agama dalam diri seseorang, sedangkan religiusitas 

menunjuk pada kadar keterikatan individu terhadap agamanya. Artinya, individu 

telah menginternalisasikan dan menghayati ajaran agamanya sehingga 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Religiusitas 

merupakan suatu keadaan dimana individu merasakan dan mengakui adanya 

kekuasaan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia, dan hanya kepada-Nya 

manusia merasa bergantung serta berserah diri. 

Gambaran mengenai penerimaan orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus  juga didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 10 April 2011 terhadap subyek penelitian yakni S, yang memiliki anak 

tuna netra, reaksi awal saat mengetahui buah hatinya lahir dalam keadaan 

demikian tentu saja adalah shock (kaget), dan tidak mempercayai kenyataan. S 

menganggap anaknya sebagai suatu aib dalam keluarga terlebih ketika dari pihak 

keluarga dalam hal ini adalah ibu mertuanya menyalahkan atas apa yang terjadi. 

Teman-teman serta tetangganya sering membicarakan keadaan anaknya mereka 

sering mengunjing dan mengolok-olok bahkan tak jarang mereka mengatakan S 
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penyebab kebutaan yang dialami oleh anaknya. S tidak sanggup mendengar kata-

kata tajam tetangga serta mertuanya, S pun marah dan menyalahkan dirinya 

sendiri, suami dan Tuhan, S menganggap Tuhan tidak adil karena memberikan 

anak pertama yang cacat. Penolakan S berdampak pada ketidakmauannya dalam 

mengurus buah hati dan hanya menyerahkan pada pembantu. Tidak adanya 

dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar S serta religiusitas yang 

kurang, membuatnya tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, putus asa dan malu 

bahkan tidak mau mengakui keberadaan sang anak.  

Fenomena yang lain terlihat dari hasil wawancara dengan ST yang 

memiliki anak autis, saat lahir anak tersebut terlihat normal, akan tetapi 

menginjak usia 1 tahun anak ini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yaitu 

kurang mampu merespon saat diajak berkomunikasi. ST sendiri baru menyadari 

keanehan yang terjadi pada buah hatinya, setelah usia anak hampir tiga tahun, ia 

mengalami kesulitan dalam berbicara bahkan ia hanya mampu mengucapkan 

beberapa kata saja, ST mulai menyadari ada hal yang tidak beres dengan buah 

hatinya. ST sempat putus asa dan bingung dengan keadaan ini, ia lalu bercerita 

kepada keluarga, sahabat  dan teman-temannya, mereka merespon dengan baik 

mereka menyarankan agar dibawa ke dokter agar dapat diketahui jenis 

kelainannya (Autis). Mereka terus menyemangati agar ST tetap kuat dan tabah  

dan menganggap ini hanyalah cobaan, bahkan mereka mencarikan tempat-tempat 

terapi dan menyarankan si anak agar dibawa ketempat terapi tersebut. ST pun 

memanggil guru les privat khusus untuk anaknya agar anaknya lebih dapat belajar 

tentang banyak hal, ST mengundang guru tari dan musik tradisional untuk 
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mengembangkan hobi anaknya. ST percaya Tuhan memberikan anak kepadanya 

dalam kondisi banyak keterbatasan dan suatu saat akan memberikan segudang 

prestasi. ST pun memberikan pengarahan kepada anak-anaknya yang lain untuk 

tetap menyanyangi saudaranya tersebut. Dukungan sosial yang diterima ST serta 

religiusitasnya yang baik sangat membantu dalam penerimaan ST terhadap buah 

hatinya yang  memiliki kebutuhan khusus tersebut. 

Hasil wawancara di atas menjelaskan masih adanya konflik dalam 

keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Konflik ini terjadi karena 

adanya kesenjangan antara keinginan dan harapan orang tua yang tidak terpenuhi 

untuk memiliki anak yang dapat dibanggakan dalam keluarga, sehingga dapat 

mempengaruhi penerimaan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rachmayanti dan Zulkaida, (2007) 

menyatakan semakin kuatnya dukungan keluarga besar membuat orang tua akan 

terhindar dari merasa sendirian, sehingga menjadi lebih kuat dalam menghadapi 

cobaan karena dapat menjadi tempat bersandar, dukungan dari masyarakat umum 

sangat membantu menghilangkan stres pada keluarga yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, selain itu kepercayaan yang kuat kepada Yang Maha Kuasa 

membuat orang tua yakin bahwa mereka diberi cobaan sesuai dengan porsi yang 

mampu mereka hadapi, dengan keyakinan tersebut, mereka mengupayakan yang 

terbaik untuk anak mereka, dan percaya bahwa suatu saat anak tersebut akan 

mengalami kemajuan. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adanya dukungan sosial dan 

religiusitas memungkinkan penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan 
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khusus lebih besar, karena dengan adanya dukungan sosial dan religiusitas 

tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kecemasan serta menjadikan 

orang tua lebih optimis dan dapat menerima keadaan anak apa adanya dan tetap 

bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, orang tua yang kurang dapat menerima 

kondisi anaknya cenderung kurang memperlakukan anak dengan baik, hal ini 

dapat menghambat kemajuan bagi anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Hubungan antara Dukungan Sosial dan 

Religiusitas dengan Penerimaan Orang Tua terhadap Anak Berkebutuhan 

Khusus”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empirik hubungan antara 

dukungan sosial dan religiusitas dengan penerimaan orang tua pada anak 

berkebutuhan khusus. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan 

referensi guna menunjang ilmu psikologi perkembangan khususnya yang 

berkaitan dengan penerimaan orang tua pada anak berkebutuhan khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua 

mengenai hubungan antara dukungan sosial dan religiusitas dengan 

penerimaan orang tua pada anak berkebutuhan khusus. 


