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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu-isu mengenai kasus difabel atau para penyandang cacat telah menjadi 

perhatian dunia. Banyak kasus menunjukan kurangnya penerimaan terhadap anak 

cacat. Di seluruh dunia sekarang sedang memikirkan cara penanganan kasus pada 

anak cacat. Salah satu bentuk penanganannya yaitu memberikan edukasi pada 

keluarga, terutama orangtua yang mempunyai anak cacat. Hal ini sangat penting 

agar keluarga mau menerima keadaan apa adanya serta memikirkan edukasi untuk 

masa depan anaknya. 

Kasus-kasus kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Data 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus 

kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. 

Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan, data KPAI menunjukkan kekerasan 

terhadap anak terjadi di keluarga, sekolah dan masyarakat (PKBI, Jawa tengah, 

2016).  

Sampai hari ini, masih sering ditemukan anak-anak cacat yang dikurung 

didalam rumah dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Berdasarkan data 

dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hingga 

tahun 2011 jumlah anak dengan berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 

18.000 anak. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan 

kapasitasnya (Republika, 2016).  
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Kasus-kasus orangtua tidak memahami dan menerima anaknya yang ber 

kebutuhan khusus masih banyak terjadi. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan 

Anak (SAPDA) mencatat dalam rentan waktu 2013 ke 2014 mencapai 72 korban 

pada anak dan perempuan difabel. Para pelaku kekerasan 60 persennya berasal 

dari orang terdekat. Selama ini akibat keterbatasan pada anak berkebutuhan 

khusus seringkali kasus kekerasan ditutupi. Padahal hal tersebut malah membuat 

pelaku semakin menjadi melakukan aksinya (Permadi, 2016). 

Fenomena lain yang ada di masyarakat yaitu seperti kasus yang dialami 

oleh Ferdi (21), beliau adalah anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban 

kekerasan dan pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri. Ferdi (21) 

dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Masriya (50) lantaran sang ayah 

merasa capek mengurus Ferdi yang merupakan anak berkebutuhan khusus. 

Ungkapan tersebut diperoleh setelah penangkapan Masriya (50) di rumahnya dan 

setelah dilakukan proses interogasi. Ungkap AKBP Anwar Sunarjo, Kapolres 

Cilegon. Rabu (7/10/2015). ( Ali, 2015). 

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kesadaran orangtua dalam hal 

penerimaan anak dengan kebutuhan khusus masih rendah.  Hal ini menurut Lock 

(2012) disebabkan ada banyak sikap negatif terhadap orang yang cacat dan juga 

kepada keluarga mereka. Sulit bagi keluarga mereka karena harus mengurus 

difabel yang telah dewasa dan difabel yang masih anak serta kadang keluarga 

mereka menjadi tidak diterima di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia 

karena mereka mempunyai anak yang difabel. Banyak hal yang harus diurus dan 

diperhatikan dalam merawat difabel. Oleh karena itu, sering ditemukan kasus 
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difabel tidak diurus oleh keluarga mereka dan tidak juga mendapat bantuan dari 

orang lain karena adanya pandangan umum yang negatif. Bagi beberapa difabel 

yang dewasa, mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. 

Keluarga mereka tidak bisa membayar biaya rumah sakit karena mereka tidak 

mempunyai uang yang cukup. Karena sebelumnya belum ada banyak bantuan 

untuk mensosialisasikan difabel di Indonesia, sampai sekarang pun tidak banyak 

yang peduli pada mereka.  

Fakta lain yang ada di dalam masyarakat seperti, pendidikan, pelayanan 

kesehatan serta fasilitas umum bagi anak-anak difabel yang tinggal di Indonesia 

memang masih sedikit dan memprihatinkan. Padahal, hak mereka sudah diatur 

dalam undang-undang, tetapi penerapannya masih belum sesuai harapan. Masih 

sedikit sekali sekolah yang bisa menerima anak-anak difabel. Tenaga pengajar 

pun belum banyak yang mumpuni mendampingi anak-anak difabel tersebut. Di 

samping itu, masyarakat juga kerap mem-bully anak-anak difabel. Persepsi yang 

dimiliki kebanyakan orang tua mengenai anak difabel yaitu mengira bahwa anak 

difabel tidak bisa apa-apa dan tempatnya hanya di rumah.  

Kurangnya pengetahuan orang tua salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan. Hal ini seperti dijelaskan oleh penelitian Lestari dan Nuraini (2013) 

dengan hasil ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan orang tua 

dengan stres dalam mengurus anak berkebutuhan khusus. Orang tua dengan latar 

pendidikan tinggi lebih mampu mengatasi anaknya yang ber kebutuhan khusus 

dengan lebih efektif dibanding orang tua dengan latar pendidikan yang lebih 

rendah. Latar pendidikan orang tua ikut berpengaruh terhadap pembentukan 
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pribadi anak. Orang tua yang memiliki latar pendidikan yang baik cenderung akan 

lebih memperhatikan segala perubahan dan memberikan perhatian pada 

pertumbuhan serta perkembangan anak. Orang tua yang mempunyai pendidikan 

tinggi pasti berencana dan berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya 

terkait dengan kebutuhan dan masalah yang mungkin dialami oleh anak 

berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak anak yang dimaksud adalah anak dengan 

cacat fisik. Pendidikan rendah dari orang tua berakibat kurangnya kualitas orang 

tua dalam hal pengasuhan kepada anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembang 

anak. Hal ini berdampak pada kurang mandirinya anak dalam memenuhi 

kebutuhan perawatan diri mereka. Tingkat pendidikan keluarga yang rendah juga 

akan bedampak pada kurangnya pengetahuan orang tua terhadap cara mengasuh 

dan mendidik anak sesuai dengan tahapan perkembangannya.  

Selain itu juga dijelaskan oleh penelitian Amaya dan Tomasini (2014) 

dalam membangun kesadaran dan penerimaan terhadap anak dengan disabilitas 

(kasus pada anak-anak autis) menjelaskan faktor pengetahuan orangtua berperan 

penting dalam hal ini. Orang tua yang mempunyai pengetahuan baik akan lebih 

mudah diberikan eduksi dan akhirnya dapat menerima kondisi anaknya. Bagi ibu 

dengan kondisi sosial yang kurang baik, terutama dengan pendidikan rendah, 

tentu agak sulit dibangun kesadarannya, proses edukasi membutuhkan strategi 

khusus, orangtua yang memiliki pendidikan  rendah hal tersebut akan menentukan 

kemampuan orangtua dalam menerima informasi dan memahami informasi 

tentang bagaimana memahami dan menerima apabila anaknya lahir dalam kondisi 

berkebutuhan khusus. 
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Orang tua yang mempunyai anak dengan kondisi kurang normal pasti akan 

mengalami perasaan kesedihan dan kadang-kadang bahkan merasa tidak siap 

untuk menerima kondisi yang diderita anaknya dengan berbagai macam alasan. 

Alasan-alasan tersebut misalnya merasa malu karena mempunyai anak yang 

memiliki permasalahan dalam hal kesehatan fisik maupun mental. Permasalahan 

tersebut bisa berasal dari bawaan lahir sang anak maupun akibat kecelakaan. 

Kelaianan fisik atau mental anak yang diperoleh dari kecelakaan seringkali 

mendapat respon negatif dari lingkungan sekitar yang merujuk pada proses 

diskriminasi atau cenderung bersifat merendahkan serta membatasi potensi 

penyandang difabel ( Setyowati, Anganthi, dan Asyanti, 2016). Hal ini berdampak 

pada munculnya respon yang negatif berupa adanya perlakuan kurang baik 

terhadap anak-anak tersebut. Kondisi anak difabel yang seharusnya mendapat 

perhatian berlebih dari orang tua tersebut justru terjadi sebaliknya. Padahal di sisi 

lain anak difabel justru sangat membutuhkan perhatian lebih dari para orang tua 

dan saudaranya (Faradina, 2016).  

Menurut Puspita (2004), reaksi pertama yang muncul dari orang tua disaat 

menyadari anaknya memiliki kebutuhan khusus adalah munculnya rasa tidak 

percaya, shock, sedih, kecewa, merasa bersalah, marah dan menolak. Pada 

umumnya orang tua yang memiliki anak yang menyandang kebutuhan khusus 

akan merasa kesulitan untuk melewati fase ini, sebelum akhirnya sampai pada 

tahap mampu menerima kenyataan yang dihadapi (acceptance). Ada masa dimana 

orang tua merenung dan tidak dapat berpikir untuk melakukan apa yang harus 

dilakukan.  
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Banyak orang tua yang selanjutnya memilih untuk tidak bersikap terbuka 

tentang kondisi yang diderita anaknya terhadap orang-orang terdekatnya 

sekalipun. Orang tua hanya bisa berbicara terbuka kepada dokter yang dipercaya 

atau dokter yang menangani anaknya. Menurut Miranda (2013), dilihat dari segi 

keluarga dari anak berkebutuhan khusus, adanya kelainan perkembangan yang 

diderita seorang anak dapat menjadi beban bagi orang tuanya. Orang tua harus 

memberikan perhatian serta waktu yang lebih banyak kepada anak tersebut. Atas 

dasar hal tersebut, peran keluarga sangatlah besar dalam memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan seorang anak berkebutuhan khusus. Hal ini utamanya terjadi 

pada tahap-tahap awal maupun kritis. Hal ini dikarenakan bahwa bukan tidak 

mungkin perkembangan kehidupan anak akan terganggu apabila orang tua tidak 

mampu mengelola emosi negatifnya dengan baik. Guna mendukung kesembuhan 

anak berkebutuhan khusus, dukungan orang tua menjadi tumpuan utama selain 

dukungan berupa bantuan medis.  

Penerimaan keluarga seperti yang di jelaskan oleh Hurlock (2012) 

dijelaskan bahwa penerimaan diartikan sebagai sikap seseorang yang menerima 

orang lain secara keseluruhan secara apa adanya, tanpa syarat ataupun penilaian. 

Apabila ada penerimaan di dalam keluarga, terutama pada ibu, pengasuhan anak 

berkebutuhan khusus akan sangat terbantu. Hal ini pada gilirannya akan dapat 

mendukung perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Kualitas 

hubungan keluarga sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan oleh 

keluarga, terutama penerimaan dari ibu kandung si anak tersebut. Hal ini 

dikarenakan bahwa perasaan keibuan pada seorang wanita yang sangat kuat akan 
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mendorong besarnya kemampuan untuk memberikan curahan kasih sayang dan 

cinta kepada anak tersebut.  

Penerimaan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak 

dikemudian hari. Sikap orang tua yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa 

anaknya memiliki keterbatasan fisik akan sangat buruk dampaknya. 

Bagaimanapun juga anak dengan keterbatasan fisik tetaplah seorang anak yang 

membutuhkan rasa kasih sayang, cinta dan perhatian dari orang tua. Namun 

beberapa orang tua justru menyembunyikan anaknya yang memiliki keterbatasan 

fisik. Seperti halnya tidak mau menyekolahkan anaknya dan malah menyuruh 

anak hanya beraktifitas dirumah saja.  

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak SLB sangatlah 

membuat rentan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Karena anak tersebut 

tidak akan bisa belajar mandiri terhadap dirinya sendiri. Adanya kekerasan, 

kecemburuan sosial, perbedaan, kurangnya ilmu agama, kurangnya rasa empati, 

kurangnya kasih sayang dan rasa peduli orang tua kepada anaknya yang 

berkebutuhan khusus berdampak juga terhadap perkembangan fisik dan 

mentalnya. Anak akan menjadi terbebani dengan perilaku orang tua. Begitu juga 

orang tua akan merasa terbebani adanya kelahiran anak tersebut. Padahal justru 

pentingnya pendidikan dasar untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk melatih 

perkembangan diri, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk adaptasi dan 

supaya dapat membangun potensi pada diri anak untuk menjadi anak yang 

berguna walaupun mereka mempunyai kelemahan ataupun cacat fisik. Para orang 

tua yang mempunyai anak cacat fisik baik berpendidikan rendah maupun 
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berpendidikan tinggi seharusnya mau menerima dengan tulus kehadiran sang anak 

dan mau memikirkan edukasi untuk anak. 

Hasil studi pendahulu yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 

didapatkan data anak berkebutuhan khusus sebanyak 900 anak. Dari jumlah anak 

berkebutuhan khusus tersebut ada 298 anak dengan cacat fisik tubuh, 66 anak tuna 

netra, 177 anak tuna wicara, 256 anak dengan cacat mental, dan 103 anak dengan 

gangguan lain. 

Berdasarkan data tersebut di kabupaten Boyolali didapatkan prosentase 

data terbanyak adalah anak dengan cacat fisik. Berdasarkan uraian diatas maka 

muncul suatau rumusan masalah, apakah ada perbedaan penerimaan pada orang 

tua yang memiliki anak cacat fisik berdasarkan faktor pendidikan orang tua. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

penerimaan  pada orang tua yang memiliki anak cacat fisik berdasarkan faktor 

pendidikan orang tua. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

keilmuan psikologi klinis dan psikologi sosial mengenai pengetahuan tentang 

perbedaan penerimaan  pada orang tua yang memiliki anak cacat fisik berdasarkan 

faktor pendidikan orang tua. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai 

perbedaan penerimaan  pada orang tua yang memiliki anak cacat fisik 

berdasarkan faktor pendidikan orang tua. 

b. Bagi subjek, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan bagi subjek tentang perbedaan penerimaan  

pada orang tua yang memiliki anak cacat fisik berdasarkan faktor 

pendidikan orang tua. 

c. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah koleksi 

perpustakaan. 




