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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap anak merupakan anugerah bagi orangtua, terlepas apakah anak 

mereka dilahirkan dengan kesempurnaan maupun dengan kekurangan, baik fisik 

maupun mental. Tekanan, kecemasan, rasa malu, stress dan depresi akan menjadi 

sikap penolakan orangtua ketika dihadapkan kenyataan bahwa anak mereka 

menyandang tunarungu. Terutama jika karena alasan malu, sehingga tak jarang 

orangtua memperlakukan anak dengan kurang baik. Setiap anak pasti 

mengharapkan agar ia diterima oleh orangtuanya. Anak akan merasa bahagia 

apabila diterima dengan wajar dan diberi kasih sayang sepenuhnya oleh orangtua. 

Sebaliknya, apabila anak selalu disalahkan, tidak diterima secara ikhlas dan 

kurang mendapat perhatian dari orangtua maka akan cenderung menarik diri dan 

kurang percaya diri. Sulit untuk menerima kenyataan merupakan reaksi orangtua 

saat pertama mengetahui bahwa anaknya terlahir sebagai anak tunarungu. 

Ebrahimi, Mohammadi, Pirzadeh, Shamsihiri & Mohammadi (2017) menyatakan 

bahwa, Born of a child with hearing loss is a stressful and unexpected experience 

for the parents. Kelahiran seorang anak dengan gangguan pendengaran 

(tunarungu) merupakan pengalaman hidup yang penuh tekanan dan tidak terduga 

bagi orangtua. Bahkan dalam penelitian Ebrahimi, dkk. tersebut diperoleh 

kenyataan bahwa the participants live with fear of the possibility of another deaf 

child birth in the next pregnancy or next generations were the most important 
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concern of mothers. Artinya ada ketakutan pada diri ibu tentang adanya 

kemungkinan pada kehamilan berikutnya lahir lagi bayi yang mengalami 

hambatan pendengaran.  

Orangtua yang memiliki anak terlahir tunarungu membutuhkan waktu 

yang lama untuk terus berjuang. Sampai pada sebuah penerimaan kenyataan 

bahwa anak tunarungu mesti dihadapi dengan penyesuaian diri. Karena hanya 

dengan cara itu orangtua dapat menjalani proses kehidupan yang konstruktif. Itu 

bukan berarti proses penerimaan selesai atau berhenti saat itu. Tetapi akan terus 

berlanjut sampai anaknya dewasa dan dirasa mampu mandiri dalam hidupnya. 

Mampu menerima kehadiran anak dan menerima kenyataan bahwa anaknya 

tunarungu dengan seutuhnya dengan segala perilaku yang merupakan dampak dari 

keterbatasan mereka, disetiap tahapan kehidupan sang anak. 

Orangtua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap 

perkembangan anak, termasuk orangtua yang memiliki anak tunarungu. Anak 

tunarungu akan dapat melewati tugas-tugas perkembangannya dengan baik 

apabila mendapat dukungan yang maksimal dan sepenuhnya dari orangtua. 

Menurut Hurlock (2005) setiap individu dalam setiap perkembangannya memiliki 

tugas-tugas yang harus dilalui. Kegagalan dalam pelaksanaannya akan 

mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang, sehingga sulit diterima oleh 

kelompok dan tidak mampu menyamai teman-teman sebaya yang sudah 

menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Ibu yang merupakan sosok yang 

mendapatkan tekanan tertinggi dengan kehadiran anak tunarungunya, tetapi juga 

dengan cepat menjadi sosok pertama yang menerima kehadiran anak 
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tunarungunya. Keikhlasan atas apapun karunia yang diberikan oleh Allah 

Subhanahuwata’ala akan mampu menerima kehadiran anak tunarungu mereka. 

Selain itu semua anggota keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat juga 

memberi dukungan dan bersikap wajar, maka akan memberikan motivasi dan 

kenyamanan tersendiri bagi anak tunarungu.  

Di sisi lain, jika orangtua memiliki kekhawatiran dan terlalu protektif 

terhadap anaknya yang tunarungu juga akan berakibat kurang baik. Kekhawatiran 

orangtua berkaitan dengan bagaimana nanti anaknya berkomunikasi dengan orang 

lain, bagaimana sikap masyarakat padanya nanti, apakah tidak ditolak oleh teman 

ataupun diberi label, apakah anaknya tidak malu, dan lain-lain. Sebagaimana hasil 

penelitian Ebrahimi, dkk (2015) menunjukkan bahwa: half of all mothers with 

deaf children were scorned and felt ashamed of having a deaf child in the family 

because of the stigma. Artinya sebagian dari ibu-ibu yang memiliki anak 

tunarungu dicemooh dan merasa malu memiliki anak tunarungu di tengah-tengah 

keluarga mereka, disebabkan oleh sebuah anggapan negatif (stigma). 

Orangtua hendaknya memiliki penerimaan diri yang baik, agar anak 

tunarungu di masa depan dapat pula diterima dengan baik oleh keluarga, teman 

dan masyarakat sekitarnya. Dukungan dan penerimaan dari orangtua akan 

memberikan “energi” dan kepercayaan dalam diri anak tunarungu untuk lebih 

berusaha meningkatkan setiap kemampuan yang dimiliki, sehingga hal ini akan 

membantunya untuk dapat hidup mandiri, lepas dari ketergantungan pada bantuan 

orang lain. Sebaliknya, sikap yang menunjukkan penolakan orangtua dan orang-

orang terdekat dalam keluarganya akan membuat mereka semakin rendah diri dan 
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menarik diri dari lingkungan, selalu diliputi oleh ketakutan ketika berhadapan 

dengan orang lain maupun untuk melakukan sesuatu, dan pada akhirnya mereka 

benar-benar menjadi orang yang tidak dapat berfungsi secara sosial serta 

tergantung pada orang lain. 

Terdapat dua kemungkinan sikap yang akan dimunculkan oleh orangtua 

terhadap anaknya yang tunarungu, yaitu menerima atau menolak. Menurut Kubler 

Ross dalam Santrock (2012) sikap penerimaan (acceptance) terjadi bila seseorang 

mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada pengunduran diri 

atau tidak ada harapan. Seseorang yang dapat menerima dirinya diartikan sebagai 

seseorang yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, yang tidak memiliki 

beban perasaan terhadap diri sendiri sehingga seseorang tersebut lebih banyak 

memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. 

Secara normatif, sebagian besar orangtua tentunya menyatakan telah 

menerima keberadaan mereka, sebab bagaimanapun mereka telah ditakdirkan 

menjadi bagian dari keluarga. Namun pada kenyataannya, respon “penerimaan” 

masing-masing individu tidaklah selalu sama. Respon inilah yang nantinya akan 

menjelaskan apakah mereka telah benar-benar menerima atau sebenarnya 

melakukan penolakan dengan cara-cara dan perlakukan tertentu. Menurut 

Yuwono (2012), beberapa orangtua tidak dapat langsung menerima keadaan 

anaknya ketika anak didiagnosa mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus. 

Orangtua cenderung bersikap menolak secara terselubung dimana orangtua 

merasa tidak percaya atas diagnosa yang diberikan satu ahli saja. Mereka sibuk 

mencari informasi apakah benar diagnosa tersebut, apakah anaknya benar benar 
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mengalami hambatan atau tidak, bahkan berharap diagnosanya salah, sehingga 

karena sibuk mencari label apa untuk anaknya, orangtua lupa akan tugas yang 

lebih penting untuk melakukan intervensi dini bagi anaknya. 

Beberapa orangtua ada yang menyalahkan diri sendiri, ada yang berusaha 

mencari kambing hitam dan ada yang bertanya dengan harapan dan keputus-

asaan. Tidak mudah menjalani fase ini, karena orangtua manapun ingin anaknya 

baik dan tidak bermasalah. Beberapa orangtua bahkan menunda pergi ke dokter 

atau psikiater karena khawatir akan menerima berita buruk. Sebaliknya, beberapa 

orang tua yang sudah pergi ke dokter atau psikiater, justru malah mendapatkan 

jawaban menghibur yang menjerumuskan seperti nanti juga bisa berbicara sendiri 

karena tiap anak mengalami fase perkembangan yang berbeda. Orangtua 

umumnya cenderung mengikuti saran yang menghibur tersebut, karena secara 

manusiawi seseorang lebih bisa menerima berita yang menyenangkan daripada 

berita yang tidak menyenangkan. Bukannya tidak mungkin, di kemudian hari 

orangtua menyalahkan orang lain termasuk dokter tempat ia berkonsultasi karena 

merasa tidak diarahkan dengan tepat (Yuwono, 2012). 

Berbagai peristiwa dilalui orang tua untuk mencari diagnosa yang tepat 

dan menimbulkan bermacam perasaan ketika menerima sebuah kenyataan yang 

tidak seperti mereka harapkan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Kubler Ross 

dalam Santrock (2012) menyatakan manusia memiliki reaksi tertentu dalam 

menghadapi cobaan hidup yaitu; penolakan, marah, tawar-menawar, depresi, dan 

menerima. Penolakan merupakan bentuk mekanisme pertahanan pada diri 

seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar dalam menyangkal kenyataan, 
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namun biasanya hanya bersifat sementara. Pada tahap ini orang akan berusaha 

menyangkal dengan meyakinkan diri. Kemarahan timbul saat penolakan tidak 

dapat dilanjutkan. Kemarahan bisa ditumpahkan pada diri sendiri atau orang lain 

(khususnya dengan orang dekat). Tawar-menawar, tahap ini termasuk harapan 

untuk mendapatkan keringanan. Depresi, tahap ini menunjukkan bahwa seseorang 

mulai menerima situasi, namun masuk dalam kesedihan yang mendalam dan 

ditunjukkan dengan sikap diam, menyendiri dan menangis. Penerimaan 

merupakan tahap menerima, namun berbeda dengan keadaan depresi walaupun 

juga bukan berarti orang tersebut akhirnya bahagia. Ia hanya sudah dapat 

menerima kenyataan. 

Penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang memiliki anak tunarungu 

menghadapi sejumlah permasalahan permasalahan yang dapat meningkatkan 

stress. Szarkowski & Birice (2016) menyatakan bahwa orangtua yang memiliki 

anak tunarungu menghadapi sejumlah masalah yang unik sehingga menyebabkan 

peningkatan stress. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah permasalahan 

komunikasi, permasalahan pendidikan, tantangan teknologi dengar maupun 

kesulitan yang berhubungan dengan permasalahan keuangan dan urusan 

keselamatan anak mereka. 

Motivasi atau dukungan sangat diperlukan dari berbagai pihak, termasuk 

dari orangtua yang sama sama memiliki anak tunarungu. Saling mendukung atau 

saling memberikan suport, berbagi pengalaman, memecahkan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan bagaimana pengasuhan anak-anak mereka yang tunarungu 

akan meringankan beban para orangtua tersebut. Henderson, Johnson & Moodie 
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(2014) menyatakan bahwa saling mendukung antar orangtua yang sama sama 

memiliki anak tunarungu dapat saling menguatkan sehingga timbul kepercayaan 

bahwa mereka mampu memecahkan masalah dan kemampuan mengatasi. 

Ketidakmampuan mempercayakan pada spesialis dalam kehidupan sehari-hari, 

orangtua harus memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Orangtua yang saling 

mendukung dapat membantu orangtua lainnya yang membutuhkan keterampilan 

pemecahan masalah yang spesifik untuk kemajuan anak tunarungu dan 

meningkatkan proses bersama-sama. 

Demikian pula yang dialami oleh penyanyi terkenal Dewi Yul yang 

memiliki dua anak tunarungu, (Beritasatu.com, 2014) mengatakan bahwa: 

“ Saya ini penyanyi dan sudah nyanyi sejak kecil. Namun, selama 2 tahun 

meninabobokan, ternyata anak saya tidak pernah mendengar suara saya, 

kata Dewi Yul. Sebagai manusia biasa, tentu perasaan sedih dan kecewa 

karena mendapati anak pertamanya tidak bisa mendengar. Namun diakui 

Dewi, kesedihan itu tidak dibiarkannya berlarut. Iapun seolah dipaksa 

dewasa secara mendadak di usia muda agar bisa menerima takdir terbaik 

yang diberikan Tuhan. Awalnya saya bertanya, why me ? Kenapa harus 

saya ?” 

Pernyataan Dewi Yul tersebut di atas merupakan tahap awal fase 

penerimaan diri terhadap anaknya yang tunarungu, sampai pada akhirnya dapat 

menerima kenyataan tersebut, seperti dikatakannya bahwa “Anak-anak ini bagi 

saya adalah guru hidup saya, mereka mengajarkan tentang penerimaan, mereka 

mengajarkan tentang pembebasan dari tekanan sosial. Karena saya bisa menyadari 

keluarga yang diberikan anak seperti ini akan tertekan secara sosial. Mitos kalau 

in akibat kutukan, keturunan, atau kesalahan orang tua juga saya pangkas habis 

saat Giska lahir dengan ketidaksempurnaan. Bahwa tugas besar yang Tuhan 
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berikan untuk saya. Karena ternyata bila kita memberikan perhatian, kasih sayang 

dan pendidikan yang tepat, mereka juga bisa tumbuh menjadi anak yang 

membanggakan”. 

Orangtua yang memiliki anak tunarungu juga sering mendapat tekanan 

sosial, seperti yang dialami oleh orangtua yang mengantar anaknya sekolah di 

SLB dekat peneliti tinggal. Ketika peneliti melakukan obrolan dengan ibu yang 

berinisial LK, pada tanggal 14 Agustus 2017, menyatakan bahwa dia sering 

diolok olok tetangganya : ngopo kowe sabendino adoh adoh ngeterke anakmu 

sekolah, paling yo podo wae, ra ono kemajuane...sakit hati saya, mas dikatakan 

seperti itu. Tapi saya sabar demi anak saya. Saya merasa kalau saya dapat 

menerima apa adanya anak saya, anak saya akan merasa tenang.” 

Sedangkan ibu yang berinisial AR mengatakan bahwa, “La pripun nggih 

mas, kulo nggih kawatir, pripun mangke anake kulo opo yo suk mben nikah, duwe 

anak, trus anakke pripun....kadang kulo mikir mekaten. Duko kok kulo diparingi 

anak kados mekaten.” 

Khotimah (2009) menyatakan bahwa apabila orangtua terutama ibu ada 

penerimaan, maka akan dapat membantu dalam pengasuhan dan akan mendukung 

perkembangan anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gambaran 

penerimaan yang ditunjukkan oleh subjek yaitu adanya harapan realistis terhadap 

keadaan, yakin akan standar dirinya, memiliki perhitungan akan keterbatasan pada 

dirinya, menyadari aset diri yang dimiliki, serta menyadari kekurangannya. 

Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan yang dialami oleh subjek terdiri dari 

pemahaman diri, makna hidup, pengubahan sikap, keikatan diri, kegiatan terarah, 
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dan dukungan sosial sedangkan proses penerimaan yang dilalui oleh subjek terdiri 

dari beberapa proses, yaitu shock (terkejut), grief and depression (perasaan sedih 

dan tertekan), guilt (perasaan bersalah), anger (perasaan marah), shame and 

embrassment (perasaan malu), adaptation and reorganization (adaptasi), 

acceptance and adjustment (menerima). 

Proses untuk menerima keadaan anak yang memiliki hambatan 

pendengaran (tunarungu), memerlukan waktu dan proses penerimaan yang masing 

masing orangtua atau anggota keluarga berbeda-beda. Sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh Flaherty (2015) yang menunjukkan bahwa : 

“There was a consistent disparity in the way the mothers and fathers 

adjusted to the identification of deafness in their child. The mothers 

employed an emotional strategy, whereas the fathers consistently had a 

pragmatic reaction. This difference sometimes led to marital tension.”  

 

Artinya ada perbedaan yang konsisten dalam cara ibu dan ayah menyesuaikan diri 

terhadap hasil diagnosa bahwa anak mereka mengalami hambatan pendengaran 

(tunarungu). Ibu menggunakan strategi yang emosional sedangkan ayah secara 

konsisten bereaksi pragmatis. Perbedaan ini kadang-kadang disebabkan 

ketegangan dalam rumah tangga. Berbagai permasalahan psikologis timbul dalam 

keluarga. Maka penting bagi keluarga untuk memiliki penerimaan diri yang positif 

agar dapat menerima apapun keadaan anak tunarungu.  

Memiliki penerimaan diri yang baik, akan menimbulkan kepercayaan diri, 

menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Mengenali 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki akan membuat seseorang dapat 

menyesuaikan diri. Demikian halnya dengan orangtua yang ternyata anaknya 

mengalami tunarungu, apabila mereka dapat menerima keadaan anaknya yang 
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tunarungu, maka mereka akan menyadari kekurangan dan kelebihan anaknya 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan anaknya. Namun tidaklah mudah bagi 

orangtua untuk menerima kondisi anaknya yang tunarungu tersebut. Seiring waktu 

orangtua berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Orangtua 

yang menyadari bahwa dengan hanya kecewa dan bersalah atas kondisi anaknya 

akan percuma dan tidak akan merubah kondisi anaknya saat ini. Anak tunarungu 

juga akan merasa nyaman dan percaya diri jika orang-orang di dekatnya 

memperlakukan dan bersikap wajar seperti kepada anak normal pada umumnya. 

Menerima anak tunarungu berarti juga menerima kekurangan mereka. 

Segala bentuk diskriminasi dan prasangka pada orangtua dan anak tunarungu akan 

berdampak pada kondisi ketunarunguannya. Ia akan semakin terpojok dan 

terabaikan. Sikap positif masyarakat dan penerimaan yang baik akan mengurangi 

sedikit beban orangtua dengan anak tunarungu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memahami dan 

memperoleh gambaran nyata proses penerimaan diri orangtua yang memiliki anak 

tunarungu. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Penerimaan Diri Orangtua 

yang Memiliki Anak Tunarungu.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk memahami penerimaan diri orangtua yang memiliki anak 

tunarungu. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 

dan memberikan informasi bagi kemajuan keilmuan di bidang psikologi 

khususnya tentang penerimaan diri anak tunarungu bagi orangtua.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orangtua 

1) Membantu orangtua untuk mengeluarkan perasaaan yang dirasakan oleh 

orangtua yang memiliki anak tunarungu. 

2) Sharing bagi orangtua lain tentang perasaan memiliki anak tunarungu dan 

tidak merasa sendiri di dunia ini.  

3) Berpositif thinking dengan mencari hikmahdari peristiwa yang 

dialaminya 

b. Bagi Guru  

1) Mengetahui yang dirasakan orangtua dengan anak tunarungu. 

2) Sebagai pedoman langkah awal untuk menolong orangtua dengan anak 

tunarungu. 

c. Bagi Sekolah 

Mendapatkan gambaran kondisi orangtua dengan anak tunarungu 

dan secara bersama-sama mengupayakan program untuk kemajuan anak 

tunarungu. 

 




