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PENGALAMAN ORANG TUA DALAM MENGASUH ANAK DOWN 

SYNDROME PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Abstrak 

Saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan aturan 

social distancing sehingga segala aktivitas sosial dibatasi termasuk sekolah-

sekolah ditutup dan diganti dengan metode belajar daring. Hal ini berdampak pada 

anak down syndrome, dimana anak down syndrome tidak bisa bermain, 

bersosialisasi dan terhambatnya proses akademis anak down syndrome. 

Terbatasnya aktivitas pada masa pandemi ini peran orang tua kian penting untuk 

anak down syndrome karena akan lebih membutuhkan perhatian ekstra dari kedua 

orang tua baik dalam melatih serta mendampingi anak dalam setiap aktivitas 

perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengalaman orang tua 

dalam mengasuh anak down syndrome pada masa pandemi covid-19. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel sebanyak 5 

partisipan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perasaan orang tua saat 

memiliki anak down syndrome sedih namun menerima keadaan anak dan 

menganggap semua ini adalah takdir yang sudah diberikan kepada partisipan. 

Karakteristik anak dari ke 5 partisipan terbagi menjadi 2 yaitu sosial dan asosial. 

Pada masa pandemi aktivitas belajar anak di rumah tidak sama dengan saat belajar 

di sekolah, di rumah cenderung bermain gadget sehingga orang tua lebih ekstra 

dalam mengawasi anak belajar. Orang tua mengajari anak agar mandiri dan 

membiarkan anak untuk bermain dan melakukan kegiatan  yang anak sukai 

dengan pemantauan orang tua agar tidak merugikan dirinya dan orang lain serta 

tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Dalam mengasuh anak pada masa 

pandemi orang tua mengalami kendala yaitu membagi waktu dan menghadapi 

emosional anak, namun orang tua memiliki upaya untuk mengatasi kendala 

tersebut dengan membiarkan anak bermain dengan temannya atau berkunjung ke 

rumah saudara dan saat anak mengamuk orang tua membiarkan emosi anak 

tenang terlebih dahulu. 

Kata Kunci : Orang tua, mengasuh, anak down syndrome, covid-19 

Abstract 

Currently in the Covid-19 pandemic, the government provides social distancing 

rules so that all social activities are limited, including schools closed and replaced 

with online learning methods. This has an impact on children with Down 

syndrome, where children with Down syndrome cannot play, socialize and hinder 

the academic process of children with Down syndrome. The limited activities 

during this pandemic, the role of parents is increasingly important for children 

with Down syndrome because they will need extra attention from both parents 

both in training and assisting children in every development activity. The purpose 

of this study was to determine the experience of parents in caring for Down 

syndrome children during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative 

research method with a phenomenological approach. The sample selection used 

purposive sampling with a sample of 5 participants. The results of the study can 
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be concluded that the feelings of parents when they have a child with Down 

syndrome are sad but accept the child's condition and think that all this is destiny 

that has been given to the participants. The characteristics of the children of the 5 

participants were divided into 2, namely social and asocial. During the pandemic, 

children's learning activities at home are not the same as when studying at school, 

at home they tend to play gadgets so that parents are more extravagant in 

supervising their children's learning. Parents teach children to be independent and 

allow children to play and do activities that children like with parental monitoring 

so as not to harm themselves and others and not interfere with their learning 

activities. In raising children during a pandemic, parents experience obstacles, 

namely dividing time and dealing with children's emotions, but parents have 

efforts to overcome these obstacles by letting children play with friends or visiting 

relatives' homes and when children are angry, parents let children's emotions calm 

down first. 

Keywords : Parents, parenting, down syndrome children, covid-19 

1. PENDAHULUAN 

Anak merupakan anugerah dan harapan bagi setiap keluarga. Semua pasangan 

suami istri menginginkan kehadiran seorang anak yang tentu jasmani dan 

rohaninya sehat hingga memberikan perubahan baru dan menambah 

kebahagiaan dalam keluarga. Namun seperti yang sudah diketahui beberapa 

anak dilahirkan dengan kondisi yang kurang sempurna. Cukup banyak anak 

yang dilahirkan dengan membutuhkan perhatian spesial atau keterbatasan fisik 

maupun mental. Anak dengan kebutuhan khusus memiliki makna anak dengan 

gangguan perkembangan mental atau intelektual, sosial, dan emosional.  

Salah satu contoh anak berkebutuhan khusus ialah Down syndrome. 

Down syndrome memiliki definisi kelainan genetik, memiliki keadaan 

keterbatasan perkembangan fisik juga secara mental dan disebabkan oleh 

ketidaknormalan perkembangan kromosom (Rahma & Indrawati, 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO), setiap satu kelahiran Down 

Syndrome ada seribu hingga 1.100 kelahiran normal di seluruh dunia. Setiap 

satu tahun memiliki rasio tiga ribu hingga lima ribu kelahiran dengan 

keadaan seperti ini. Organisasi ini mengasumsikan terdapat delapan juta 

manusia dengan Down Syndrome di seluruh dunia (Kemenkes RI, 2019). 

Down syndrome di Indonesia menunjukkan kenaikan, hasil dari Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010, antara anak 24 sampai 59 
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bulan, peristiwa down syndrome sebesar 0.12 %. Di tahun 2013 meningkat 

menjadi 0,13 % lalu di tahun 2018 angkanya meningkat lagi hingga 0,21 % 

(Kemenkes RI, 2019). 

Penderita down syndrome umumnya cenderung memiliki kelainan fisik 

berupa muka yang identic dengan sesame penderita dan berkembang secara 

lambat dibandingkan anak seusianya. Anak dengan down syndrome 

intelektualnya dibawah anak normal lainnya dan memiliki masalah dalam 

kemampuan berkomunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari (Rachmawati 

& Masykur, 2016). Dengan keterbatasan yang dimiliki, anak tersebut 

membutuhkan pendampingan lebih dari kedua orang tua dan peranan mereka 

sangat krusial agar anak terlatih dalam melakukan aktivitasnya sehingga siklus 

perkembangannya tetap terjaga. Pembelajaran intensif yang orang tua berikan 

sangat penting untuk orang tua memahami karakteristik anak dengan down 

syndrome dalam pembelajarannya. Kreativitas dan usaha dalam mengajarkan 

segala macam kegiatan serta selalu mengajak berkomunikasi pada anak 

tersebut dapat membantu anak berkembang dalam melakukan aktivitas secara 

mandiri dan dapat berbaur dengan masyarakat walaupun dengan keterbatasan. 

Anak down syndrome memang memiliki keterbatasan tetapi bukan berarti anak 

down syndrome tidak bisa berkembang dan berprestasi nantinya. Anak down 

syndrome  juga tetap mempunyai hak yang sama dengan yang lain untuk 

berkembang, bedanya hanya respon yang diberikan akan lebih lambat dari anak 

yang lain. Merawat anak dengan baik, mencari tahu segala sesuatu tentang 

anak down syndrome, dan memberikan kasih sayang keluarga terutama orang 

tua akan membuat anak mendapatkan kebahagiaan dan dapat berkembang 

dengan baik. Komunitas orang tua penyandang anak down syndrome juga baik 

untuk menambah pengetahuan orang tua, para orang tua bisa saling 

memberikan informasi pengalamannya dalam merawat anak down syndrome. 

Situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini (coronavirus disease 

2019), merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2. 

Penyakit ini berimbas pada gangguan sistem pernafasan, mulai dari flu bahkan 

peradangan paru-paru atau pneumonia. Penularannya terjadi dengan 
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ketidaksengajaan menghirup percikan air ludah dikeluarkan pada saat bersin, 

batuk, bernafas dan, melakukan pertemuan jarak dekat satu dengan yang lain. 

Dengan adanya penularan tersebut, pemerintah memberikan aturan social 

distancing sehingga segala aktivitas sosial dibatasi termasuk sekolah-sekolah 

ditutup dan diganti dengan metode belajar daring. Hal ini akan berdampak pada 

anak down syndrome, dimana anak down syndrome tidak bisa bermain, 

bersosialisasi dan terhambatnya proses akademis anak down syndrome. 

Terbatasnya aktivitas pada masa pandemi ini peran orang tua kian penting 

untuk anak down syndrome karena akan lebih membutuhkan perhatian ekstra 

dari kedua orang tua baik dalam melatih, mendampingi, dan melakukan 

pembelajaran dalam setiap aktivitas sehari-hari untuk memantau 

perkembangannya. 

Pada penelitian yang peneliti laksanakan diSLB Negeri Batang, terdapat 

98 siswa/siswi down syndrome yang duduk dibangku Sekolah Dasar. Di masa 

pandemi ini KBM (kegiatan belajar mengajar) di SLB Negeri Batang 

ditiadakan dan diganti dengan kegiatan door to door yang dilakukan oleh guru 

SLB Negeri Batang. Tetapi dampak dari pandemi covid-19 ini tidak semua 

siswa/siswi bisa memperoleh kegiatan belajar mengajar door to door tersebut 

dikarenakan lokasi yang terlalu jauh.  

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memiliki ketertarikan meneliti 

dan mengetahui pengalaman orang tua dalam mengasuh anak down syndrome 

di masa pandemi ini. 

 

2. METODE 

Metode penelitia yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Februari-Maret 2021 di SLB Negeri Batang. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 partisipan. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan variabel 

tunggal yaitu variabel pengetahuan ibu hamil tentang perawatan ibu hamil. 
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yakni pedoman 

wawancara dan alat elektronik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan pada 

pengalaman orang tua dalam mengasuh anak down syndrome pada masa 

pandemi covid-19. Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan pada lima 

partisipan terdiri atas dua bagian yaitu karakteristik partisipan dan hasil analisis 

dari transkrip verbatim yang dibuat berdasarkan wawancara dengan partisipan 

kemudian akan dilanjutkan pembahasan dari hasil pengambilan data. 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Karakteristik Penelitian 

Pada penelitian ini melibatkan lima partisipan yaitu orang tua anak down 

syndrome yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. 

Karakteristik partisipan dipaparkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Karakteristik Partisipan 

No. Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 

1. Ny. H 

(P1) 

35 th SMA Ibu Rumah 

Tangga 

2. Ny. N 

(P2) 

36 th SMA Wiraswasta 

3. Ny. K 

(P3) 

29 th S1 Wiraswasta 

4. Ny. S 

(P4) 

45 th SMA Wiraswasta 

5. Ny. Z 

(P5) 

29 th SMA Wiraswasta 
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3.1.2 Hasil Penelitian 

Pada uraian ini peneliti menyajikan hasil wawancara terhadap 5 partisipan 

yang telah dilakukan selama proses penelitian. Berikut tabel analisis tema : 

Tabel 2. Hasil Penelitian 

Pertanyaan 

penelitian 
P1 P2 P3 P4 P5 

Bagaimana 

perasaan 

orang tua 

saat 

memiliki 

anak yang 

menderita 

down 

syndrome? 

... ya saya sedih 

tapi saya 

menerima dan 

saya sudah siap 

kalo anaknya 

down syndrome. 

Saya langsung 

baca2 mba 

buku2 tentang 

anak down 

syndrome, 

penanganannya, 

apa yg harus 

saya lakukan 

ketika 

perawatan di 

rumah, tentang 

terapinya 

gimana 

Ya sudah 

besar si 

taunya, 

awalnya 

saya gak tau 

down 

syndrome 

setelah tau 

dari sini 

saya baru 

tau. Dari 

kecil pernah 

panas umur 

7 bulan, 

dokter 

bilang anak 

saya punya 

kekurangan, 

ketika 

dokter 

bilang saya 

harus sabar 

ya saya 

sabar mbak 

saya 

menerima 

dengan 

lapang 

Begitu 

lahiran saya 

sudah sadar 

mbak kalau 

anak saya 

down 

syndrome 

jadi saya 

sudah tau 

kedepannya 

anak saya 

tidak bisa 

disamakan 

dengan anak 

yang lainnya 

dan saya 

sudah siap 

...saya gak tau 

down 

syndrome atau 

apa tau tau 

saya disuruh 

ke sini sama 

guru tk  

daftarkan anak 

saya sekolah 

disini, anak 

saya ini punya 

cita2 mbak 

jadi guru saya 

sebenernya 

khawatir masa 

depannya tapi 

saya berusaha 

untuk terus 

menyekolahkan 

anak saya 

karna anak 

saya pingin 

jadi guru, 

kalau kata 

orang anaknya 

gimana-

gimana tapi 

saya bersyukur 

malah menjadi 

berkah bagi 

keluarga saya 

Umur 3 bulan 

pas anaknya 

sakit tau dari 

dokter 

anaknya, 

pertama saya 

tau ya yg saya  

rasakan 

hancur pasti 

mba tapi saya 

menerima 

bagaimanapun 

anak ini tetep 

anak saya 

Bagaimana 

karakteristik 

anak? 

Gak agresif, 

anaknya nurut 

mbak, masih 

bisa 

dikendalikan, 

kalo ngamuk sih 

enggak ya 

Sebelum 

bisa jalan 

anaknya 

diem, ... 

semenjak 

kenal 

lingkungan 

Anaknya 

anteng gitu 

mbak, misal 

udah jenuh 

dia keluar 

main sama 

temennya, 

Kalau ada 

temennya yang 

gak cocok atau 

yang diminta 

gak diturutin 

ya kadanh 

ngamuk, 

Dia suka usil 

mbak kalau 

dipaksa gitu ya 

nanti dia 

berontak tapi 

tidak sampai 

mengamuk 
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luar sering 

main sama 

temennya, 

anaknya 

anteng dan 

nurut kalau 

dibilangin 

dia suka 

sekali 

bersosialisasi 

anaknya aktif 

sekali mbak 

Bagaimana 

aktivitas 

belajar anak 

di rumah 

pada masa 

pandemi? 

Tetep gak sama 

seperti hari 

biasa, lebih  

sering pegang 

hp ketimbang 

buku mbak 

Terus terang 

belajarnya 

menurun, 

kalau di 

sekolah kan 

ada bu guru 

yang sabar 

ngajarinnya, 

kalau di 

rumah kan 

semisal saya 

membantu 

belajar terus 

anaknya 

bosan kan 

pasti marah, 

kalau sudah 

marah kan 

pasti 

berhenti. 

Kalau 

belajar 

harus ada 

sedikit 

paksaan dan 

dipancing 

dulu 

Belajarnya 

lebih malas, 

karna kan di 

rumah juga 

Cuma 

mengerjakan 

tugas mba 

itupun kalau 

pagi saja, 

anaknya kan 

udah biasa 

megang 

gadget jadi 

kalau udah 

megang lupa 

semuanya, 

makanya 

kalau pagi 

udah harus 

disodorin 

buku supaya 

gak keduluan 

sama 

gadgetnya 

Anaknya 

kurang 

semangat 

belajarnya, 

kalau belajar 

harus disuruh 

dan saya awasi 

tapi kalau dia 

sudah bosan 

manggil 

temennya 

supaya diajari 

dan belajar 

bareng 

Dia semangat 

belajarnya 

mau mba 

bahkan 

anaknya yang 

minta, tapi 

kalau udah 

capek ya 

yaudah 

berhenti, 

semangat 

belajarnya 

sama saja 

seperti sebelum 

pandemi. 

Kalau dari 

sekolah 

tugasnya sudah 

habis belum 

dikasih gitu 

pasti minta 

belajar 

Bagaimana 

cara orang 

tua 

mengasuh 

anak down 

syndrome 

selama 

pandemi? 

Normal seperti 

pandemi mbak 

hanya saja lebih 

sering di rumah, 

kalau anak 

ingin 

mengerjakan 

sesuatu gitu 

saya biarkan 

ambil sendiri 

mbak, tapi saya 

selalu pantau 

Sekarang 

anaknya 

udah 

mandiri jadi 

saya tidak 

terlalu 

meladeni, 

saya hanya 

tinggal 

mengawasi 

saja biar 

sesuka hati 

Terkadang 

kalo udah 

selesai 

mengerjakan 

tugas saya 

malah 

mendorong 

anak untuk 

keluar rumah 

mba untuk 

bermain, 

karena kalau 

Anaknya sudah 

mandiri kalau 

mandi sama 

makan sudah 

sendiri, kalau 

saya masih 

mengerjakan 

pekerjaan ya 

main diawasi 

sama 

mbaknya, 

kalau main 

Saya 

membiarkan 

anaknya mau 

ngapain aja 

mba yang 

penting tidak 

membahayakan 

dia dan 

temannya, saya 

memberi tau 

sekiranya yang 

baik. Kalau 
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aktivitasnya ya 

seperti ketika 

ingin ke kamar 

mandi setiap 2 

atau 3 jam 

sekali saya 

tanya mau ke 

kamar mandi 

gak 

anaknya 

aja, Setiap 

aktivitasnya 

sesuka hati 

anak dengan 

pengawasan 

orang tua , 

karna 

anaknya 

suka main 

jadi saya 

biarkan asal 

ingat waktu 

tidak begitu 

anaknya 

pasti main 

gadget lagi. 

Selama 

pandemi ini 

saya lebih 

ekstra dalam 

menjaganya, 

kalau saya 

sedang 

mengerjakan 

pekerjaan 

rumah ya 

saya jaga 

supaya tidak 

keluar 

rumah. 

Karna 

anaknya suka 

mainan ya 

saya belikan 

mainan yang 

mengedukasi, 

saya biarkan 

anaknya 

mainan yang 

dia suka. 

Saya dan 

bapaknya 

bagi tugas 

gantian 

menjaga 

anak. mandi 

dan makan 

sudah mandi 

sudah 

mandiri 

hanya saya 

awasi 

keluar gitu 

saya gak 

pernah 

melarang dan 

anaknya juga 

sudah tau 

kalau 

waktunya 

pulang ya 

pulang. kalau 

sudah main hp 

kelamaan ya 

saya alihkan 

nonton tv, 

kalau di rumah 

saya mengajari 

menyanyi, saya 

masukan ke 

sekolah 

madrasah juga 

juga supaya 

ada aktivitas 

anaknya 

makan gitu 

saya masih 

menyuapi 

karena kalau 

makan sendiri 

hanya lauknya 

saja yang 

dimakan.  

Apa saja 

kendala 

yang pernah 

orang tua 

alami 

selama 

Kendalanya si 

membagi waktu 

dengan adeknya 

mbak, tidak bisa 

sepenuhnya 

seperti dulu 

Kendalanya 

ya bosenan 

itu mbak 

anaknya, 

kalau saya 

pas ada 

Main gadget 

itu sih mbak 

ya namanya 

anak jaman 

sekarang ya 

mbak, kalau 

Membagi 

waktu si mbak 

kendalanya, 

karna kan saya 

di rumah ada 

pekerjaan jadi 

Kalau di 

sekolah kan dia 

ketemu sama 

teman2nya, 

kalau di rumah 

itu kan jenuh 
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mengasuh 

anak 

dengan 

down 

syndrome 

pada saat 

pandemi? 

sebelum punya 

adek, jadi 

belajarnya juga 

sedikit kendor 

karena 

mempunyai 

adek 

kerjaan gitu 

jadi 

anaknya 

saya 

biarkan 

main, kalau 

sudah nanti 

bosan 

sendiri 

karna saya 

juga kan 

ada kerjaan 

di rumah 

jadi saya 

gak bisa 

meladeni 

terus 

menerus 

di rumah 

terus kan 

kegiatannya 

gak terarah 

ya jadi 

mainan 

gadget terus, 

jadi kalau 

pas saya lagi 

mengerjakan 

pekerjaan ya 

anaknya 

mainan 

gadget 

sampai lupa 

semua 

kalau main ya 

diawasi sama 

mbaknya, 

Anaknya juga 

kan aktif sekali 

mba jadi ya 

kalo lagi susah 

diatur, 

makanya harus 

selalu diawasi 

dan ditemani 

mbak kadang 

ngamuk tapi 

dia gak bisa 

meluapkan 

ngamuknya 

karena dia kan 

belum bisa 

berbicaranya 

jadi ya saya 

harus lebih 

bersabar, 

butuh 

kesabaran 

ekstra si mbak 

Bagaimana 

cara orang 

tua 

menghadapi 

atau 

mengatasi 

kendala 

yang 

dialami? 

Saya biarkan 

anaknya main 

bersama 

temannya, dan 

saya biarkan 

adeknya tidur 

dulu kalau 

adeknya sudah 

tidur baru saya 

mengawasi 

anaknya 

Kalau anak 

mulai bosen 

dibiarkan 

bermain, 

diberikan 

yang dia 

suka seperti 

sepedaan, 

jajan 

Kalau pas 

ada waktu 

luang 

terkadang 

saya sama 

bapaknya 

bagi tugas 

untuk 

mengajak 

keluar ke 

rumah 

temennya 

atau saudara 

daripada 

main gadget 

terus mbak 

Dialihkan 

diajak jajan 

atau diajak 

keluar, 

walaupun 

anaknya 

nangis tapi kan 

sebentar habis 

itu ya lupa 

sendiri 

Dibiarkan 

didiemin saja 

dulu anaknya, 

kalo udah 

tenang baru 

didekati lagi. 

Karena kalau 

didekati malah 

ngamuk 

 

Pada tabel diatas menunjukkan tema yang teridentifikasi dari hasil 

wawancara yaitu sebanyak 6 tema. Tema tersebut meliputi : (1) Kondisi 

emosional orang tua, (2) Gambaran karakteristik anak, (3) Aktivitas belajar 

anak, (4) Pola asuh orang tua pada anak down syndrome, (5) Kendala dalam 

mengasuh anak, (6) Upaya orang tua 
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3.1.3 Hasil Analisa 

Tabel 3. Hasil Analisa 

No. Tema Sub Tema Kata Kunci 
Koding Partisipan 

P1 P2 P3 P4 P5 

1. Kondisi 

emosional 

orang tua 

Menerima keadaan 

anak 

ya saya sedih tapi saya 

menerima dan saya sudah siap 

kalau anak saya down 

syndrome 

      

...ketika dokter bilang saya 

harus sabar ya saya sabar 

mbak saya menerima dengan 

lapang 

      

begitu lahir saya sudah sadar 

mbak kalau anak saya down 

syndrome jadi saya sudah tau 

kedepannya dan saya sudah 

siap... 

      

...kalau kata orang anaknya 

gimana-gimana tapi saya 

bersyukur malah menjadi 

berkah bagi keluarga saya 

      

...hancur pasti mba, tapi saya 

menerima bagaimanapun anak 

ini tetap anak saya 

      

2. Gambaran 

karakteristik 

anak 

Perilaku sosial anaknya nurut mbak, masih 

bisa dikendalikan 
      

sering main sama temennya, 

anaknya anteng dan nurut 

kalau dibilangin 

      

anaknya anteng gitu mbak, 

misal udah jenuh ya dia main 

sama temennya, ...dia suka 

sekali bersosialisasi 

      

Perilaku asosial kalau ada temennya yang gak 

cocok atau minta gak diturutin 

ya kadang langsung ngamuk, 

anaknya aktif sekali mbak 

      

Usil mbak kalau dipaksa gitu 

nanti dia berontak tapi tidak 

sampai mengamuk 

      

3. Aktivitas 

belajar anak 

di rumah 

Anak aktif dalam 

belajar 

Dia semangat belajarnya mau 

mbak, bahkan anaknya yang 

minta belajar, .... kalau dari 

sekolah tugasnya sudah habis 
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belum dikasih lagi gitu pasti 

minta belajar 

Anak tidak aktif 

dalam belajar 

Lebih sering pegang hp 

ketimbang buku 
      

Kalau belajar harus sedikit 

paksaan dan dipancing dulu 

      

Anaknya kan udah bisa 

megang gadget jadi kalau 

udah megang ya lupa 

semuanya, makanya kalau 

pagi udah harus disodorin 

buku supaya gak keduluan 

sama gadgetnya 

      

Kalau belajar harus disuruh 

dan diawasi 

      

4. Pola asuh 

orang tua 

pada anak 

down 

syndrome 

Pola asuh 

demokratis 

kalau anak ingin mengerjakan 

sesuatu gitu saya biarkan 

ambil sendiri mbak, tapi saya 

selalu pantau aktivitasnya ya 

seperti ketika ingin ke kamar 

mandi setiap 2 atau 3 jam 

sekali saya tanya mau ke 

kamar mandi gak 

      

sekarang anaknya udah 

mandiri jadi saya tidak terlalu 

meladeni, saya hanya tinggal 

mengawasi saja biar sesuka 

hati anaknya aja, ...karna 

anaknya suka main jadi saya 

biarkan asal ingat waktu 

      

Selama pandemi ini saya lebih 

ekstra menjaganya, kalau saya 

sedang mengerjakan 

pekerjaan rumah ya saya jaga 

supaya tidak keluar rumah. 

Karna anaknya suka mainan 

ya saya belikan mainan yang 

mengedukasi, saya biarkan 

mainan yang dia suka 

      

kalau main keluar gitu saya 

gak pernah melarang dan 

anaknya juga sudah tau kalau 

waktunya pulang ya pulang. 

kalau sudah main hp 

kelamaan ya saya alihkan 

nonton tv, kalau di rumah 

      



12 
 

saya mengajari menyanyi, 

saya masukan ke sekolah 

madrasah juga supaya ada 

aktivitas anaknya 

Saya membiarkan anaknya 

mau ngapain aja mbak yang 

penting tidak membahayakan 

dia dan temannya, saya 

memberi tau sekiranya yang 

baik. Kalau makan gitu saya 

masih menyuapi karena kalau 

makan sendiri hanya lauknya 

saja yang dimakan 

      

5. Kendala 

dalam 

mengasuh 

anak 

Membagi waktu 

antara anak yang 

satu dengan anak 

yang lainnya 

kendalanya si membagi waktu 

dengan adeknya mbak, tidak 

bisa sepenuhnya seperti dulu 

sebelum punya adek, jadi 

belajarnya juga sedikit kendor 

      

Membagi waktu 

dengan pekerjaan 

...kalau saya pas ada kerjaan 

gitu jadi anaknya saya biarkan 

main, kalau sudah nanti bosan 

sendiri karna saya juga kan 

ada kerjaan di rumah jadi saya 

gak bisa meladeni terus 

menerus 

      

di rumah terus kan 

kegiatannya gak terarah ya 

jadi mainan gadget terus, jadi 

kalau pas saya lagi 

mengerjakan pekerjaan ya 

anaknya mainan gadget 

sampai lupa semua 

      

...membagi waktu si mbak 

kendalanya, karna kan saya di 

rumah ada pekerjaan jadi 

kalau main ya diawasi sama 

mbaknya 

      

Menghadapi 

emosioal anak 

...ya kalau pas lagi susah 

diatur mbak, makanya harus 

selalu diawasi dan ditemani 

      

6. Upaya 

orang tua 

Bersosialisasi saya biarkan anaknya main 

bersama temannya, ...kalau 

adeknya sudah tidur baru saya 

mengawasi anaknya 

      

kalau anak mulai bosen 

dibiarkan bermain, diberikan 
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yang dia suka seperti 

sepedaan, jajan 

kalau pas ada waktu luang 

terkadang saya sama 

bapaknya bagi tugas untuk 

mengajak keluar ke rumah 

temennya atau saudara 

      

dialihkan diajak jajan atau 

diajak keluar, walaupun 

anaknya nangis tapi kan 

sebentar habis itu ya lupa 

sendiri 

      

Mengontrol emosi 

anak 

Dibiarkan didiemin saja dulu 

anaknya, kalo udah tenang 

baru didekati lagi. Karena 

kalau didekati malah ngamuk 

      

 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil data penelitian yang sudah didapat 6 tema meliputi (1) 

Kondisi emosional orang tua, (2) Gambaran karakteristik anak, (3) Aktivitas 

belajar anak, (4) Pola asuh orang tua pada anak down syndrome, (5) 

Kendala dalam mengasuh anak, (6) Upaya orang tua. Selanjutnya dilakukan 

pembahasan sebagai berikut : 

3.2.1 Kondisi emosional orang tua 

Emosional pada setiap orang tua muncul ketika para orang tua mengetahui 

kondisi anaknya. Ke 5 partisipan yang diwawancarai memiliki perasaan 

yang sedih dan hancur seperti yang dikemukakan oleh Wijayanti, (2015) 

bahwa reaksi orang tua yang pertama kali muncul pada saat mengetahui 

bahwa anaknya mengalami kelainan adalah perasaan terkejut, kegoncangan 

batin, melakukan penyangkalan yaitu dengan tidak mempercayai kenyataan 

yang menimpa anaknya. Dalam kondisi tersebut tidak hanya rasa sedih saja 

yang dirasakan, namun juga rasa khawatir akan masa depan anaknya seperti 

yang diungkapkan oleh P4. Tak heran jika orang tua berusaha 

menyekolahkan anaknya dan mengumpulkan informasi untuk bekal dalam 

mengasuh anaknya. Pada masalah psikologis ke 5 partisipan ada pada tahap 

penerimaan. Penerimaan penting karena anak down syndrome memerlukan 
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lebih banyak perhatian dibandingkan dengan anak normal. Apabila didalam 

keluarga terdapat penerimaan, terutama pada ibu maka akan memermudah 

pengasuhan dan memengaruhi perkembangan anak down syndrome menjadi 

lebih baik (Amelia, 2010). 

Di sisi lain orang tua merasa senang dengan kehadiran anak tersebut 

dan merasa bersyukur seperti yang diungkapkan oleh P4 bahwa tidak ada 

masalah dengan kebutuhan anak karena rejeki selalu saja ada, anaknya 

justru memberikan keberkahan bagi keluarganya. Hal ini berbanding 

terbalik dengan ungkapan dari Huiracocha et al. (2017) yang mengatakan 

hampir semua keluarga yang memiliki anak dengan down syndrome 

membutuhkan penghasilan tambahan dalam membayar terapi tambahan 

untuk anak. 

3.2.2 Gambaran karakteristik anak 

Karakteristik anak down syndrome didapatkan hasil yaitu perilaku sosial dan 

asosial dimana perilaku-perilaku sosial yang ditunjukkan adalah perilaku 

ramah, perilaku simpati, perilaku kerjasama, dan perilaku persaingan. 

Perilaku-perilaku asosial yang ada terdiri dari perilaku perlawanan dan 

perilaku penyerangan (Ayuningrum & Afif, 2020). Perilaku sosial anak 

dikemukakan oleh P1,P2,P3 bahwa anak tersebut bisa dikendalikan, 

bersosial dengan baik bersama teman dan lingkungan sekitar, dan jika orang 

tua memberi tahu anak tersebut akan megikuti perkataan orang tua. Pada 

perilaku asosial P4 dan P5 mengemukakan bahwa anak tersebut sulit diatur, 

jika dipaksa memberontak atau melakukan perlawanan, terkadang 

mengamuk jika keinginannya tidak dituruti. 

 

 

3.2.3 Aktivitas belajar anak di rumah 

Aktivitas belajar sangat penting untuk ditingkatkan dalam diri anak 

sehingga mereka terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah dari berbagai 

sudut pandang dan mampu melahirkan banyak ide dan gagasan. Pada 

aktivitas belajar anak didapatkan 2 kategori yaitu anak aktif dalam 
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belajarnya dan anak tidak aktif dalam belajarnya. Seperti yang dikemukakan 

P5 bahwa anaknya aktif dalam belajar karena kemauannya sendiri, di sisi 

lain anak yang tidak aktif dalam aktivitas belajarnya harus didorong oleh 

orang tua agar anak bersemangat dalam belajar karena pada zaman milenial 

handphone sudah menjadi konsumsi anak-anak, hal tersebut didorong oleh 

pernyataan dari P1, P2, P3, P4. 

Setiap anak memiliki kapasitas menjadi aktif dan guru bertanggung 

jawab memfasilitasi setiap aspek perkembangan anak, terutama aktivitas 

belajarnya secara individu. Aktivitas anak merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan pada saat proses pembelajaran yang menghasilkan suatu prilaku 

yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam hal ini penting bagi orang tua 

untuk mengawasi dan menemani anak dalam pembelajaran di rumah, seperti 

yang dikemukakan oleh Farida & Yuniarni (2015) Peran orang tua dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak down syndrome adalah dengan 

memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan kepada anak di 

rumah, serta melanjutkan kembali pembelajaran yang sudah diberikan oleh 

guru kepada anak tentang menulis huruf dan angka, mencocokkan angka, 

kegiatan menirukan ucapan dengan media gambar, mewarnai, bernyanyi 

sambil bertepuk tangan, dan mozaik di rumah, sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan perkembangan masing-masing anak down syndrome. 

3.2.4 Pola asuh orang tua pada anak down syndrome 

Hasil wawancara didapatkan P1, P2, P3, P4, dan P5 memberikan pola asuh 

demokratis. Pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana orang 

tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan 

dan kebutuhan anak, dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban 

orang tua sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya 

(Shochib, 2010). Partisipan menerapkan disiplin pada anaknya sesuai 

dengan kemampuannya, mengikuti kemauan anak namun tetap diarahkan 

dan diawasi agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain 

disekitarnya. Terkhusus pada masa pandemi ini anak lebih banyak di rumah 

sehingga anak merasa bosan, sehingga orang tua membiarkan anak 
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melakukan kegiatan yang anak sukai. Orang tua beranggapan pendidikan 

sangat penting untuk membuat anak lebih mandiri. Hampir semua hasil 

wawancara mengatakan orang tua selalu mengajari anak untuk mandiri 

khususnya seperti mandi, makan, berpakaian. Ibu menganggap pengajaran 

ini sangat penting untuk menunjang kehidupan anak ke depannya. Namun 

ketika anak sudah mulai mandiri seperti bisa bermain atau berinteraksi 

dengan orang lain hal yang tak pernah ibu lupakan yaitu memantau setiap 

aktivitas anak. Pemantauan aktivitas anak merupakan salah satu wujud dari 

perhatian lebih yang orang tua berikan kepada anak. Dengan demikian 

pemenuhan akan kasih sayang dan pengawasan pada anak juga terpenuhi. 

Hal ini sejalan dengan Endang (2017) yang mengatakan anak yang terlahir 

dengan down syndrome bukan berarti tidak bisa mengembangkan 

kemampuan nya maka dari itu kehadiran dan penerimaaan orang tua 

terhahadap anak sangat lah penting. 

3.2.5 Kendala dalam mengasuh anak 

Ketika orang tua dipercaya untuk mengasuh dan merawat seorang anak akan 

menghadapi berbagai kendala baik itu melahirkan anak normal atau anak 

down syndrome yang membutuhkan perhatian khusus. Hasil dari wawancara 

bersama partisipan, kendala yang dirasakan partisipan yaitu membagi waktu 

dengan mengurus antara anak yang satu dengan yang lain, membagi waktu 

dengan pekerjaan, dan menghadapi emosional anak. seperti yang 

diungkapkan oleh P1 orang tua sulit membagi waktu mengurus anak satu 

dengan yang lainnya karena anaknya masih kecil, selain itu P2, P3, P4 sulit 

dalam membagi waktu dengan pekerjaan, dan menghadapi emosional anak 

yang diungkapkan oleh P4 dan P5. Dalam hal ini menurut Pillay et al., 

(2012) menjaga keseimbangan kehidupan pekerjaan adalah salah satu faktor 

signifikan stress dalam mengasuh anak down syndrome bagi sebagian ibu 

yang bekerja. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keperluan rumah 

tangga, waktu untuk anak, dan waktu untuk diri mereka sendiri dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan suatu tantangan yang berat. 

3.2.6 Upaya orang tua 
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Pada saat mengasuh anak terdapat beberapa kendala dan orang tua akan 

melakukan berbagai upaya agar kendala tersebut dapat teratasi. Sama halnya 

dengan ke 5 partisipan yang sudah dilakukan wawancara, mereka memiliki 

upaya dalam mengatasai kendala yang terjadi. Pada wawancara tersebut 

didapatkan hasil upaya yaitu dengan bersosialisasi keluar rumah bermain 

bersama temannya seperti bersepeda yang diungkapkan oleh P4 atau ke 

rumah saudara supaya tidak jenuh di rumah seperti yang diungkapkan oleh 

P3. Menurut Parten dalam Lubis (2019) bermain adalah suatu kegiatan 

sebagai sarana bersosialisasi dan dapat memberikan kesempatan anak 

bereksplorasi, menemukan, mengekpresikan perasaan, berkreasi, dan belajar 

secara menyenangkan. Tak hanya itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dibiarkan tenang lebih dulu saat anak memberontak atau melakukan 

perlawanan seperti yang diungkapkan oleh P5 bahwa anak tersebut jika 

didekati justru akan mengamuk jadi akan lebih baik jika didiamkan telebih 

dahulu supaya tenang. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Kondisi emosional orang tua merasa sedih dan hancur, namun orang tua 

menerima keadaan anak dan menganggap semua ini adalah takdir yang 

sudah diberikan, bahkan orang tua merasa bersyukur karena anak 

memberikan keberkahan bagi keluarga. 

2) Karakteristik ke 5 anak dibedakan menjadi 2 yaitu perilaku sosial dan 

perilaku asosial, dimana perilaku sosial anak tersebut bisa dikendalikan, 

bersosial dengan baik bersama teman dan lingkungan sekitar, dan jika 

orang tua memberi tahu anak tersebut akan megikuti perkataan orang tua. 

Selain itu perilaku asosial anak tersebut sulit diatur, jika dipaksa 

memberontak atau melakukan perlawanan, terkadang mengamuk jika 

keinginannya tidak dituruti. 
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3) Aktivitas belajar anak di rumah tidak sama dengan belajar di sekolah. 

Saat di rumah anak cenderung bermain gadget sehingga orang tua lebih 

ekstra dalam mengawasi anak dalam belajar 

4) Pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak yaitu pola asuh 

demokratis. Orang tua membolehkan anak bermain dan melakukan 

kegiatan yang anak sukai dan tetap dipantau orang tua agar tidak 

merugikan dirinya dan orang lain serta tidak mengganggu aktivitas 

belajarnya. 

5) Kendala yang dialami orang tua yaitu membagi waktu dan menghadapi 

emosional anak, namun orang tua memiliki upaya untuk mengatasi 

kendala tersebut dengan membiarkan anak bermain dengan temannya 

atau berkunjung ke rumah saudara dan saat anak mengamuk orang tua 

membiarkan emosi anak tenang terlebih dahulu  

4.2 Saran  

4.2.1 Bagi Sekolah 

Diharapkan sekolah dapat memberikan fasilitas belajar yang dapat 

memberikan semangat anak dalam aktivitas belajarnya di rumah. 

4.2.2 Bagi Orang Tua 

Diharapkan orang tua selalu mengawasi dan memberikan motivasi anak 

untuk belajar agar anak semangat dan tidak mudah bosan, memberikan 

pembelajaran seperti yang diajarkan guru di sekolah, dan memberikan 

ajaran yang mengedukasi untuk perkembangan anak. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola asuh 

orang tua, dan peneliti dapat mengembangkan serta mengeksplor lebih 

lanjut. 
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