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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

Setiap anak sangat mendambakan dirinya terlahir dengan sempurna baik lahir 

maupun batin. Dengan kesempurnaannya ia akan tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Begitu juga dengan orang tua, mereka pasti mempunyai harapan-harapan 

terhadap buah hatinya agar terlahir dengan sempurna. Mereka juga berharap kelak 

anak-anaknya akan menjadi kebanggaan keluarga. Namun pada kenyataannya 

harapan-harapan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan. Mereka tidak akan 

pernah menyangka akan dihadapkan pada situasi dimana mereka memiliki anak 

berkebutuhan khusus. Salah satu anak berkebutuhan khusus yaitu anak tuna ganda. 

Johnston dan Magrab (dalam Delphie, 2006) menjelaskan bahwa tuna ganda 

adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang 

mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neorologis yang disebabkan oleh 

salah satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti inteligensi, gerak, 

bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Ditambahkan pula oleh Soemitro 

(1994), bahwa tuna ganda merupakan adanya kombinasi dari kelemahan dan 

kerusakan-kerusakan beberapa fungsi, seperti kombinasi lemah mental dengan 

kebutaan, lemah mental dengan cacat tubuh, dan lainnya yang menyebabkan mereka 

mengalami kesulitan dalam kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, bertahan 

hidup, dan dalam proses belajar anak.  

Mengingat anak tuna ganda merupakan seseorang yang menyandang 

kecacatan lebih dari satu kelainan, sedangkan setiap kelainan mempunyai 

karakteristik masing-masing, maka kebutuhannyapun sangat kompleks. Dari segi 

fisiologis, anak tuna ganda mungkin membutuhkan perawatan medis, evaluasi yang 

menyeluruh dan juga pengobatan, serta latihan gerak motorik. Dari segi personal 

psikologis, akan menimbulkan adanya kebutuhan yang personal pula. Sedangkan dari 

segi sosial, dibutuhkan hubungan baik antar personal, interaksi dan hubungan dengan 

teman-temannya, membutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di 

lingkungan walaupun dalam jumlah yang minim. Untuk itu dibutuhkan pelayanan 
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khusus bagi anak-anak penyandang tuna ganda agar mereka dapat memenuhi 

kebutuhannya seperti, adanya pelayanan medis, pelayanan pendidikan, pelayanan 

psikologis, pelayanan sosial, dan bimbingan orang tua (Soemitro, 1994). 

Pada dasarnya anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan anak normal, 

hanya saja perlakuan dan perhatiannya berbeda. Ketika seseorang dilahirkan, ia telah 

membawa bekal perkembangan yang berberda dari bekal perkembangan orang lain. 

Jika bekal yang dibawa itu tidak dipengaruhi maka ia tidak akan berkembang, karena 

bekal tersebut harus dirangsang. Seseorang tidak akan menjadi pemusik jika tidak 

pernah mendengarkan musik dan belajar musik, dan tidak akan menjadi petenis jika 

tidak belajar tenis, demikian seterusnya. Oleh karena itu baik anak normal maupun 

yang berkelainan mempunyai potensi sendiri-sendiri yang harus dilatih. (Soemitro, 

1994). 

Tidak menutup kemungkinan seseorang yang mempunyai kekurangan juga 

memiliki kelebihan. Selayaknya manusia yang normal, penyandang cacatpun dapat 

mengembangkan potensinya dengan menunjukkan prestasi-prestasi mereka seperti 

dalam bidang musik, olahraga dan lainnya. Dengan beberapa prestasi yang dimiliki 

anak-anak cacat dapat menjadikan inspirasi masyarakat, terutama orang tua yang 

memiliki anak cacat  bahwa impian atau cita-cita mereka dapat diraih apabila 

memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Untuk itu dibutuhkan penerimaan, 

dukungan dari lingkungan terutama lingkungan keluarga sebagai lingkungan inti agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhannya.  

Menurut Soemantri (2007), beberapa masyarakat menunjukkan sikap yang 

berbeda terhadap anak-anak tuna ganda bila dibandingkan dengan sikap mereka 

terhadap anak-anak normal. Mereka hanya menunjukkan rasa belas kasihan tanpa 

memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi yang ada. Sikap orang tua, 

keluarga, teman  sekolah, guru, dan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap konsep dirinya. Seseorang akan menghargai dirinya sendiri bila lingkungan 

pun menghargainya. Seperti halnya jika seorang anak yang dianggap oleh 

masyarakat tidak berdaya akan merasa bahwa dirinya tidak berguna. Jika seorang 

anak cacat diterima oleh orang-orang dilingkungannya, maka disini ia bisa belajar 

menerima cacatnya, dan mengatur cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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Namun jika ia tidak diterima oleh lingkungannya, maka akan menimbulkan pengaruh 

besar pada perkembangannya.  

Pada kenyataannya kebanyakan dari orang tua yang kurang bisa menerima 

anaknya dikarenakan anak tersebut dalam keadaan cacat. Moerdiani (dalam Efendi, 

2006) mengemukakan bahwa orang tua yang memiliki anak berkelainan pertama 

kalinya mereka tidak mudah menerima kenyataan bahwa anaknya menderita 

kelainan. Reaksi yang biasanya muncul seperti perasaan terpukul dan bingung. Dari 

perasaan-perasaan inilah timbul reaksi yang beragam seperti, rasa bersalah atau 

merasa berdosa, rasa kecewa, rasa malu dan rasa menerima apa adanya. 

 Menurut Efendi (2006), keengganan menerima situasi seperti itu sering 

disertai perasaan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan si anak. Pada akhirnya, 

sikap seperti itu mungkin menyebabkan sikap penolakan, karena anak itu menjadi 

ancaman bagi kebutuhan orangtua akan perbaikan diri. Banyak keluarga yang secara 

drastis mengubah cara hidup mereka karena kehadiran anak yang cacat di dalam 

keluarga dan hampir sama sekali menarik diri dari kegiatan-kegiatan masyarakat. 

Dalam situasi demikian anak mungkin akan menyadari bahwa dia adalah 

penyebabnya. Hal ini akan memberikan efek psikologis yang muncul akibat dari 

rejection orang tua atau keluarga, yaitu timbulnya perasaan tidak aman, tidak percaya 

diri, rendah diri, tidak berharga atau tidak berguna, serta akan menarik diri dari 

lingkungan yang tidak menerimanya.  

Menurut Efendi (2006), untuk membantu tumbuh kembang anak diperlukan 

peran, bantuan, dan kesabaran khusus dari orang tua. Namun bukan hanya sekedar 

bantuan dan belas kasihan, melainkan lebih dari itu yaitu perhatian yang besar 

terhadap keberadaan dan potensinya yang perlu dikembangkan, selain itu pengertian 

dan penerimaan dari orang tua yang akan membawa pengaruh bagi 

perkembangannya.  

Hurlock (1992), mengemukakan penerimaan orang tua ditandai oleh 

perhatian besar dan kasih sayang pada anak. Orang tua akan memperhatikan minat 

perkembangan kemampuan anak dan memperhitungkan minat anak. Dengan 

demikian anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu kasih sayang, 

perhatian, pengalaman, kemandirian dan kebutuhan yang dimiliki akan 

memunculkan kemampuan berhubungan sosial.  
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Tidak menutup kemungkinan beberapa orang tua yang awalnya enggan 

menerima keadaan anaknya yang cacat akhirnya bisa menerima karena telah 

menyadari keterbatasan-keterbatasan anak dan kebutuhannya yang lebih besar akan 

kasih sayang dan perasaan aman. Semiun (2006), mengemukan bahwa memang 

membutuhkan waktu untuk dapat menerima keadaan seperti itu, yang terpenting 

bahwa orang tua menerima anak tersebut sebagaimana adanya dan membantunya 

belajar bagaimana caranya ia hidup dengan kecacatannya. Seperti anak yang normal, 

ia harus didorong untuk meraih keberhasilan dalam berbagai kegiatan dimana ia 

merasa paling mampu agar berprestasi seperti beberapa anak yang lainnya. Dengan 

adanya penerimaan dari orang tua seperti kasih sayang yang tulus, memberikan 

perlindungan, memberikan dukungan-dukungan yang mereka butuhkan dalam tugas-

tugas perkembangannya akan membuat anak menjadi bersemangat untuk menjalani 

hidupnya dengan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Menurut Hurlock 

(1992), dengan adanya penerimaan dari orang tua anak dapat bersosialisasi dengan 

baik, kooperatif, ramah, loyal, stabil, dan gembira. Seperti halnya dengan hasil 

penelitian Ningrum (2007), mengenai  pengaruh penerimaan orang tua terhadap 

penyesuaian diri anak tuna rungu disekolah, bahwa penerimaan orang tua sangat 

membawa pengaruh yang besar terhadap penyesuaian diri anak.   

Dari hasil penelitian Farza (2008), tentang proses penerimaan orang tua 

terhadap anak yang menderita cerebral palsy (CP), bahwa reaksi orang tua ketika 

mengetahui anaknya menderita CP sangat terpukul, shock berat, dan kecewa yang 

amat mendalam menghadapi kenyataan seperti itu. Orang tua yang menghadapi 

kecacatan sejak lahir akan lebih cepat menerima anaknya. Mereka berusaha 

melepaskan penderitaan anaknya dengan membawa anaknya untuk menjalani terapi 

dan pengobatan.  

Dari hasil survey awal diketahui bahwa subjek RN adalah seorang anak 

SDLB yang mengalami tuna ganda retardasi mental dan cacat fisik, yang membuat 

orang tuanya sedikit menolak. Perasaan awal ibu RN setelah mengetahui anaknya 

mengalami kekurangan sangat shock, ayahnya juga merasa kecewa dan malu karena 

anak laki-lakinya terlahir tidak sempurna. Apalagi ayahnya jarang menghabiskan 

waktu bersama dengan anaknya, selain itu juga menolak jika keluar dengan anaknya. 

Namun dengan berjalannya waktu orang tua RN segera bangkit, mulai mampu 
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menerima dan membantu mengatasi permasalahan anaknya. Perhatian dan dukungan 

ibu mulai terlihat ketika anak beranjak sekolah, karena ia mengerti akan kebutuhan 

yang lebih untuk ananknya. Akan tetapi terkadang perasaan kecewa masih ada dan 

menimbulkan rasa iri ketika melihat anaknya mulai belajar bergaul dengan anak 

normal lainnya. Sang ayah masih belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran buah 

hatinya. Lantaran merasa kecewa dan malu, belum lagi jika ada rekan kerja yang 

sering berkunjung kerumah. Orang tua RN sempat mengurangi sosialisasi dengan 

tetangga lantaran belum mampu menghadapi keadaan anaknya. Tanggapan beberapa 

tetangga mensuport namun  ada yang menggunjing dibelakang.  Menurut hasil  

wawancara dengan pengurus sekolah bahwasanya RN kurang bisa bersosialisasi 

dengan baik disekolah, ia cenderung diam dan minder. Menurut pihak sekolah hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengertian dan perhatian orang tua yang tidak 

maksimal pada RN. 

Orang tua yang bisa menerima anaknya akan menempatkan anaknya pada 

posisi penting dalam keluarga dan mengembangkan hubungan emosional yang 

hangat dengan anak. Semium (2008), mengemukakan bahwa orang tua yang 

menerima anak harus dengan sebagaimana adanya dan membantunya belajar 

bagaimana caranya ia hidup dengan cacat fisiknya. Efendi (2006), juga 

menambahkan penerimaan bukan hanya dengan rasa belas kasihan saja karena 

memiliki keterbatasan, melainkan lebih dari itu perhatian yang besar terhadap 

keberadaan dan potensinya yang perlu dikembangkan. Ferkuyel (dalam Soemitro, 

1994) mengemukakan 3 tugas orang tua yaitu, mengurus keperluan material anak, 

menciptakan suasana “home” bagi anak, dan tugas pendidikan anak.  

Dengan melihat latar belakang diatas bahwa anak-anak yang berkebutuhan 

khusus membutuhkan penerimaan, perlakuan yang layak, dan dukungan dari 

lingkungan terutama keluarga. Namun tidak mudah bagi orang tua untuk menerima 

keadaan seperti itu dan membutuhkan proses untuk dapat menerima keadaannya, 

serta membutuhkan kesabaran khusus untuk merawat anak-anak tersebut. Oleh 

karena itu hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai 

Penerimaan orang tua yang memiliki anak tuna ganda. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerimaan orang tua yang memiliki 

anak tuna ganda. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

penerimaan orang tua yang memiliki anak tuna ganda.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang psikologi, khususnya Psikologi 

Pendidikan dan Perkembangan, tentang penerimaan orang tua yang memiliki anak 

tuna ganda. 

Selain itu bagi orang tua anak tuna ganda, diharapkan agar lebih dapat 

menerima kekurangan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian khusus, 

mengikuti tumbuh kembang buah hatinya, serta memberikan dukungan dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

 


