
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugrah, kehadirannya mengubah hidup menjadi lebih 

berarti. Anak datang menawarkan hari-hari baru yang lebih indah, karena 

kehadirannya juga orang tua belajar bagaimana arti tanggung jawab sebagai orang 

tua. Sobur (1988) mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai 

pikiran,  sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala 

keterbatasan.  

Anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan,  

dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak merupakan bagian dari 

keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah 

laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan 

bersama. 

Semua orangtua tentunya mendambakan seorang anak yang sehat dan 

cerdas. Anak yang dapat tumbuh dengan tinggi dan berat badan yang sesuai 

dengan usianya. Begitupula dengan kecerdasan, banyak orangtua dengan berbagai 

cara dan usaha berupaya merangsang kecerdasan anaknya demikian luar biasa, 

tapi bagaimana bila Tuhan berkehendak lain, harapan orang tua untuk 

mendapatkan anak yang pintar, sehat, dan aktif ternyata bertolak belakang dengan 

kenyataan yang ada. Kenyataannya anak yang lahir yaitu anak dengan kelainan 

down syndrome.  
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Anak dengan down syndrome adalah individu yang dapat dikenali dari 

fenotipnya dan mempunyai kecerdasan yang terbatas, yang terjadi akibat adanya 

jumlah kromosom 21 yang berlebih (Soetjiningsih, 1995). Umumnya penderita 

down syndrome mempunyai 3 buah kromosom 21 (Trisomi 21), yang seharusnya 

hanya 2, dua kromosom didapat dari ibu (seharusnya hanya 1) dan 1 kromosom 

dari ayah (Speirs, 1992). 

Sindrom Down atau dalam bahasa Inggrisnya down syndrome dapat 

dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas (Soetjiningsih, 1995). 

Soetjiningsih menyatakan kelainan yang berdampak pada keterbelakangan 

pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh 

Dr.John Longdon Down, tetapi sebelumnya Esquirol pada tahun 1838 dan Seguin 

pada tahun 1846 talah melaporkan seorang anak yang mampunyai tanda-tanda 

mirip dengan down syndrome. Sumbangan John Langdon Down yang terbesar 

adalah kemampuan untuk mengenali karakteristik fisik yang spesifik dan 

diskripsinya yang jelas tantang keadaan ini, yang secara keseluruhan berbeda 

dengan anak yang normal (Soetjiningsih, 1995). 

Down syndrome merupakan kelainan kromosom yang paling sering 

terjadi. Diperkirakan angka kejadiannya terakhir adalah 1,0-1,2 per 1000 

kelahiran hidup (Soetjiningsih, 1995). Kothare et al (dalam Situmorang, 2010) 

melaporkan angka kejadian down syndrome sekitar 1 dari 650-1000 kelahiran 

hidup. Kurang lebih 4000 anak dilahirkan dengan down syndrome setiap 

tahunnya di Amerika, atau sekitar 1 dari 800-1000 kelahiran hidup (Idris ; 

Nicolaidis dalam Situmorang, 2010). Di Indonesia sendiri prevalensinya lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/1866
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dari 300 ribu jiwa kasus anak dengan down syndrome (Situmorang, 2010). 

Sementara itu, anak dengan down syndrome memiliki wajah berciri “mongoloid”, 

dikatakan mongoloid karena ciri-cirinya yang khas menyerupai orang-orang 

bangsa Mongol, tetapi sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi karena 

menyinggung perasaan suatu bangsa (Soetjiningsih, 1995). 

Down syndrome dapat terjadi pada semua ras. Dikatakan bahwa angka 

kejadiannya pada bangsa kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam, tetapi 

perbedaan ini tidak bermakna, sedangkan angka kejadian pada berbagai golongan 

sosial ekonomi sama besarnya (Soetjiningsih, 1995). 

Diperkirakan 20% anak dengan down syndrome dilahirkan oleh ibu yang 

berusia diatas 35 tahun (Soetjiningsih, 1995). Dalam beberapa kasus, terlihat 

bahwa umur wanita terbukti berpengaruh besar terhadap munculnya down 

syndrome pada bayi yang dilahirkannya. Statistik menunjukkan bahwa diantara 

kaum wanita berusia 20 tahun, hanya 1 dari 2300 kelahiran yang menderita down 

syndrome. Pada wanita berusia 30 hingga 34 tahun, rata-rata 1 dari 750 kelahiran 

anak down syndrome, sedangkan pada wanita berusia 39 tahun, angka statistik 

naik secara drastis sampai 1 dari 280 kelahiran anak down syndrome. Pada wanita 

berusia 40 sampai 44, kembali angka statistik naik hingga 1 dari 113 kelahiran 

down syndrome, dan pada wanita berusia lebih dari 45 tahun 1 dari 65 kelahiran 

anak down syndrome (Lidyana, 2004). Walaupun belum diketahui secara pasti 

pengaruh usia ibu terhadap kejadian down syndrome, namun non-disjunction yang 

terjadi pada oosit ibu yang tua banyak dilaporkan (Kothare et al; Coad dan 

Melvyn, 2007; Girirajan dalam Situmorang, 2010). 
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Anak dengan  down syndrome sebenarnya juga dapat mempunyai prestasi 

yang membanggakan bagi orang tuanya, lingkungan ataupun membawa harum 

nama bangsa didunia internasional (Kompas.com). Semua tergantung peran orang 

tua membesarkan dan mendidiknya. Saat ini sudah banyak anak dengan down 

syndrome yang sudah terbukti berhasil dengan menunjukan prestasi yang 

membanggakan, bahkan ada juga anak down syndrome yang mendapat 

penghargaan dari Muri. Contohnya saja Michael Rosihan Yacub, pegolf muda 

Indonesia yang memiliki kelainan down syndrome, dengan keberhasilannya 

memecahkan rekor Muri sebagai pegolf penyandang down syndrome satu-satunya 

di Asia (Kompas 24-1-2010). Anak down syndrome yang mendapat program 

intervensi dini, orang tua yang memberi lingkungan yang mendukung, serta tanpa 

adanya kelainan jantung bawaan, maka perkembangan anak menunjukan 

kemajuan yang relatif pesat (Soetjiningsih, 1995). 

Kelainan anak atau abnormalitas tidak dapat hanya didekati dari 

pendekatan medis. Kelainan tersebut memiliki dimensi sosiologis atau 

kemasyarakatan dan juga dimensi psikologis atau kejiwaan. Sebagai anak manusia 

persoalannya bukan hanya medis fisioliogis, tetapi berkaitan dengan keberadaan 

atau eksistensinya sebagai individu di masyarakat. Dengan kata lain kelainan fisik 

anak berkaitan erat dengan penerimaan masyarakat atau negara dan juga berkaitan 

dengan kesiapan dan dukungan dari orang tua anak (Potads.com). 

Keberadaan anak down syndrome membawa stres tersendiri bagi 

kehidupan keluarga, termaksud didalamnya trauma psikologik, masalah dalam 

pengasuhan anak, beban finansial, dan isolasi sosial (Soraya, 2009). Akibat 

http://www.potads.com/
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negatif dari memiliki anak down syndrome paling banyak dirasakan oleh ibu, 

karena ibu memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap anak dari sejak dalam 

kandungan selama sembilan bulan janin berada dalam rahim ibu dan setelah lahir 

anak juga  membutuhkan perawatan dan perhatian lebih dari ibu, anak 

membutuhkan Air Susu Ibu (ASI). Interaksi anak dan ibu lebih sering dilakukan, 

ibu lebih banyak terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya (Ranny, 

2008).  

Tidak mudah bagi ibu untuk menghadapi kenyataan bahwa anak mereka 

mengalami kelainan kromosom atau down syndrome. Awalnya ibu yang kurang 

pemahaman tentang down syndrome akan bingung atas sesuatu yang menimpa 

anaknya. Ketika dihadapi kenyataan keabnormalan anak perasaan dan respon 

orang tua berubah-ubah setiap saat dan orang tua mungkin mengalami beberapa 

emosi secara bersamaan, diantaranya kaget, penyangkalan, sedih atau marah, rasa 

bersalah, takut dan cemas (Dukes, 2009).  

Berbagai reaksi, perasaan dan tingkah laku orang tua ketika pertama kali 

mengetahui bahwa anaknya mengalami kelainan berbeda-beda diantaranya 

menurut Sutjihati (2007) adalah perasaan melindungi anak secara berlebihan, ada 

perasaan bersalah melahirkan anak berkelainan, kehilangan kepercayaan akan 

mempunyai anak normal, terkejut dan hilang kepercayaan diri dan kemudian 

berkonsultasi untuk mendapat berita-berita yang lebih baik, bingung dan malu 

yang mengakibatkan orang tua kurang suka bergaul dengan tetangga dan lebih 

suka menyendiri.  
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Keadaan ini membuat ibu menjadi tertekan karena kenyataan yang tidak 

meraka inginkan. Kondisi ini dalam Psikologi disebut dengan stress. Stress adalah 

suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis (Chaplin, 2004). 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut memerlukan pemecahan 

sebagai upaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap masalah dan 

tekanan yang menimpa mereka, konsep untuk memecahkan masalah ini disebut 

dengan coping (Wardani, 2009). 

Menurut Lazarus dan Folkman (Safaria, 2009) coping adalah strategi 

untuk memanajemen tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling 

sederhana dan realistis, serta berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah 

yang nyata maupun tidak nyata dan coping merupakan semua usaha secara 

kognitif dan perilaku untuk mengatasi, mengurangi, dan tahan terhadap tuntutan-

tuntutan (distress demands). 

Keadaan tertekan yang menimpa diri individu akan memunculkan perilaku 

coping pada yang bersangkutan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan 

yang dihadapinya (Pearlin & Schooler, dalam Jamaluddin, 2007). Coping 

terhadap satu persoalan akan menghasilkan respon yang berbeda tiap individu. 

Menurut  Parker (dalam Jamaluddin, 2007) ada tiga faktor utama yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan coping yaitu karakteristik situasional, 

faktor lingkungan dan faktor personal atau perbedaan individu yang berupa 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, persepsi terhadap 

stimulus yang dihadapi dan tingkat perkembangan kognitif individu.  
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Berdasarkan dari latar belakang di atas maka di peroleh rumusan 

permasalahan “Bagaimana perilaku coping pada ibu yang memiliki anak down 

syndrome?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Perilaku Coping Pada Ibu Yang Memiliki 

Anak Down Syndrome”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan memahami serta mendiskripsikan perilaku coping pada ibu yang 

memiliki anak down syndrome, dilihat dari bentuk perilaku coping yang 

digunakan si ibu ketika awal mengetahui anaknya down syndrome dan dampaknya 

sekarang pada anak dan si ibu sendiri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui cara orang tua melakukan 

coping dalam menghadapi anak down syndrome dan dari hasil tersebut dapat 

diambil manfaat:  

a. Teoritis: 

Memberikan sumbangan secara teoritis dengan menambah kajian-kajian  

psikologis, juga memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi khusus di 

bidang psikologi klinis yang berkaitan dengan perilaku coping dalam 

menghadapi anak down syndrome.  
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b. Praktis: 

1. Untuk orang tua, diharapkan mampu menerima kondisi anak dan 

mampu melakukan coping ketika menghadapi permasalahan anak down 

syndrome untuk perkembangan yang lebih optimal pada anak. 

2. Untuk orang tua lain yang memiliki anak down syndrome, diharapkan 

orang tua dengan anak down syndrome lainnya dapat menerima kondisi 

anak dan memberi penanganan yang tepat kepada anak agar anak dapat 

tumbuh dengan optimal. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


