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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan  anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, 

dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Anak adalah harapan bagi kedua 

orangtuanya bukan hanya sebagai penerus keturunan tapi juga mengharapkan 

anaknya dapat tumbuh menjadi orang yang sukses kelak dikemudian hari. Namun 

seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan terkadang mengalami hambatan, 

baik itu secara genetis seperti cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan psikologis 

lainnya. Tidak terkecuali pada remaja tuna rungu, hal ini menyebabkan berbagai 

masalah yang kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis saja 

namun juga menyangkut masalah  penyesuaian dirinya. 

Sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan kehadiran orang lain, 

dibutuhkan adanya keselarasan diantara manusia itu sendiri. Agar hubungan interaksi 

berjalan baik diharapkan manusia mampu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, sehingga dapat menjadi 

bagian dari lingkungan tanpa menimbulkan masalah pada dirinya. Dengan kata lain 

berhasil atau tidaknya manusia dalam menyelaraskan diri dengan lingkungannya 

sangat tergantung dari kemampuan penyesuaian dirinya. 

Penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting bagi 

terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. Banyak individu yang menderita 

dan tidak mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, karena ketidak 

mampuannya dalam menyesuaiakan diri, baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, 

pekerjaan dan dalam masyarakat pada umumnya (Mu’tadin:1).  

Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai dalam fase remaja adalah 

memiliki ketrampilan sosial untuk dapat menyesuaiakan diri dengan kehidupan 

sehari-hari. Ketrampilan- ketrampilan sosial tersebut meliputi kemampuan menjalin 

hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi dan 

menerima kritikan, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dsb.  
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Tidak terkecuali pada remaja tuna rungu, seiring dengan bertambahnya usia 

sebagai makhluk sosial individu tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan dimana 

ia berada. Dimana dalam hidupnya seseorang selalu ingin membentuk hubungan baik 

dengan lingkungannya. Khususnya pada saat remaja, justru pada saat remaja 

penyesuaian diri jadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja 

individu sudah memasuki dunia pergaulan yang lebih luas. 

 Meskipun berbeda dari individu normal, pada dasarnya remaja tuna rungu 

mempunyai hak-hak dan keinginan yang sama seperti remaja normal. Remaja 

tunarungu sangat memerlukan teman untuk bergaul dan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Mereka juga butuh dicintai, dihargai, serta diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan diri. Akan tetapi karena mereka memiliki 

kelainan dalam segi fisik, biasanya akan menyebabkan suatu kelainan dalam 

penyesuaian diri terhadap lingkungan (Somantri 2006:98). Banyak  ditemukan anak 

tuna rungu yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, 

yaitu ketidakmampuannya dalam berkomunikasi dan hal ini seringkali dialami anak 

tuna rungu dalam penyesuaian dirinya. 

Hal ini disebabkan karena individu yang mengalami cacat (tuna rungu) akan 

mempunyai perasaan rendah diri yang berlebih, karena mereka belum mampu 

menerima keadaan fisiknya yang tidak sempurna dibanding dengan orang yang 

normal. Menurut Cobb, 1989 (dalam Sattler,2002:246) Anak-anak dengan kebutuhan 

khusus cenderung lebih negatif self-konsep dan mengalami frustasi, penolakan, 

menggoda, prasangka, deprsesi, gelisah dan kekurangan motivasi dari pada anak 

tanpa kebutuhan khusus.  

Penyesuaian diri yang baik tentunya ingin diraih oleh setiap orang termasuk 

anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya penyesuaian diri tidak akan tercapai, 

kecuali bila kehidupan orang tersebut benar-benar terhindar dari tekanan, 

kegoncangan dan ketegangan jiwa yang bermacam-macam, dan orang tersebut 

mampu menghadai kesukaran dengan cara objektif yang kemudian berpengaruh pada 

kehidupannya sehingga mereka bisa menikmati kehidupannya dengan stabil, tenang, 

merasa senang, tertarik untuk bekerja dan berprestasi.  

Keluarga adalah lingkungan pertama yang diperkenalkan kepada anak dan 

mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang, dimana 
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kaitannya dengan penyesuaian diri remaja. Unsur-unsur dalam keluarga seperti 

interaksi orangtua dengan anak, karakteristik keluarga, peran keluarga akan 

berpengaruh terhadap penyesuaian diri remaja tersebut. 

Anak-anak dengan kebutuhan khusus termasuk tuna rungu, membentuk 

konsep diri mereka dengan cara sama seperti yang digunakan oleh anak-anak lain. 

Orangtua adalah sumber utama dari umpan balik, diikuti oleh saudara dan kerabat 

lain, teman dan tetangga, guru dan profesional lainnya (Sattler 2002:24). Hal ini 

senada dengan (Somantri 2006: 100) Peranan orang tua dalam perkembangan 

seorang anak sangatlah penting, karena orangtua dan keluarga adalah lingkungan 

sosial pertama yang diperkenalkan kepada anak. Lingkungan keluarga merupakan 

faktor yang mempunyai pengaruh penting dan kuat terhadap perkembangan anak, 

terutama anak luar biasa. Hal ini berarti, berhasil tidaknya remaja tuna rungu 

melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada bimbingan dan pengaruh keluarga. 

Purwanti (2005:63) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan antara 

konsep diri (self concept) dengan penyesuaian diri remaja awal di sekolah bahwa ada 

korelasi positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri 

pada remaja awal di SLTPN 1 Jiwan Madiun, artinya semakin positif konsep diri 

pada remaja awal maka penyesuaian dirinya semakin efektif. 

 Harapan bagi setiap orangtua sangat menginginkan dan mendambakan buah 

hatinya dapat lahir secara normal dan sehat. Akan tetapi keinginan dan harapan 

tersebut tentunya tidak selalu sejalan dengan apa yang diharapkannya.  Keadaan anak 

yang serba kekurangan (pertumbuhan dan perkembangannya) akan menimbulkan 

kekecewaan yang sangat mendalam dan merupakan kenyataan pahit yang harus 

dihadapi oleh orangtua. Bila anak yang dinanti-nanti gagal memenuhi harapan 

orangtua, maka orangtua akan merasa kecewa dan mulai bersikap menolak (Hurlock, 

1978:202). 

 Menurut Gordon (1991:14) semua orangtua adalah pribadi-pribadi yang dari 

masa ke masa mempunyai dua macam perasaan berbeda terhadap anak-anak mereka 

menerima dan tidak menerima. Orangtua dapat menerima kondisi anaknya karena 

sebagaimana fungsi dan tugas orangtua, yang tidak menerima di karenakan orangtua 

merasa kecewa, merasa harga diri yang menurun. (Somantri 2006:100) Tidaklah 

mudah bagi orangtua untuk menerima kenyataan bahwa anaknya menderita kelainan 
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atau cacat. Reaksi pertama saat orangtua mengetahui bahwa anaknya menderita tuna 

rungu adalah merasa terpukul dan bingung. Reaksi ini kemudian diikuti dengan 

reaksi lain. 

Farza (2008:111) dalam penelitiannya yang berjudul Penerimaan orang tua 

terhadap anak yang menderita Cerebral Palsy (CP) menunjukkan bahwa orangtua 

yang anaknya  menderita Cerebral Palsy (CP) sebelum dapat menerima keadaan 

anaknya terlebih dahulu melalui suatu proses. Adapun proses penerimaan subyek 

terhadap anaknya yang menderita CP adalah tahap pertama menyadari keadaan 

anaknya yang berbeda dengan anak normal. Dalam situasi ini sebagian besar subyek 

menolak keadaan anaknnya. Reaksi subyek terhadap kondisi anaknya yang 

menderita CP sebagian besar kaget, kecewa, bingung dan tidak percaya. 

Sedangkan Sulastri (2002) dalam penelitiannya berjudul Proses penerimaan 

orangtua terhadap anak yang menyandang cacat fisik bawaan dan cacat fisik 

perolehan, menunjukkan bahwa persamaan dari proses penerimaan orang tua yang 

anaknya cacat fisik bawaan dan cacat fisik perolehan, adalah keduanya merasakan 

shock ketika pertama kali melihat dan menghadapi keadaan anaknya yang cacat. 

Sikap-sikap orangtua yang kurang mendukung keadaan anaknya tersebut 

tentu saja akan menghambat perkembangan anak terutama pada saat remaja misalnya 

dengan melindunginya secara berlebihan atau bahkan mengabaikannya. 

Perlindungan orangtua yang berlebihan pada anak sangat tidak baik karena akan 

menghambat rasa percaya diri, sedangkan sikap penolakan orangtua terhadap anak 

akan mengakibatkan anak merasa terasing dan kesepian.  

 Sikap orangtua terhadap remaja tuna rungu juga sangat berpengaruh terhadap 

prestasi dan sikap sosial remaja tuna rungu. Apabila orangtua menghargai anak 

sebagai individu seutuhnya, mencintai anak tanpa syarat serta memenuhi kebutuhan 

anak terutama remaja tuna rungu untuk mengekspresikan perasaan maka akan 

terbentuk sikap positif terhadap dirinya. Sebagai remaja mereka akan mampu 

menerima keadaan dirinya, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mampu 

menghargai sesama dan menerima tanggung jawab sosial, sehingga akan 

memunculkan kemampuan dalam penyesuaian diri. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rohmaniar (2010:54) yang berjudul 

Penyesuaian sosial di sekolah  pada remaja penyandang tuna rungu, menyebutkan 
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bahwa dari subyek-subyek penelitian yang ada, penyesuaian yang baik ada pada 

mereka yang mendapat motivasi dan bimbingan dari orangtuanya. Dari pola 

pengasuhan yang baik dan adil dari orangtua mereka, maka anak tersebut akan lebih 

percaya diri. Sedangkan subyek yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan baik, 

itu karena mereka kurang mendapat bimbingan dan motivasi orangtua. 

 Suhartini (2006:66) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan 

penyesuaian diri dengan kesepian pada remaja, menyebutkan adanya hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara penyesuaian diri dengan kesepian pada remaja. 

Artinya semakin baik penyesuaian diri seseorang maka semakin rendah kesepian dan 

semakin kurang baik penyesuaian diri maka semakin tinggi kesepian. 

 Hiqmaya, 2001:46 (dalam  Purbadi 2004:5) dalam penelitiannya yang 

berjudul hubungan Ketergantungan terhadap orang dewasa dengan penyesuaian diri 

pada remaja awal di SLTP Baharudin Taman Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif dan sangat signifikan antara ketergantungan terhadap orang 

dewasa dengan penyesuaian diri pada remaja awal, yang berarti bahwa semakin 

tinggi tingkat ketergantungan remaja awal terhadap orang dewasa maka semakin 

rendah penyesuaian diri remaja awal. 

 Hal yang paling penting dan harus diingat oleh orangtua adalah selalu 

mengingat bahwa setiap anak memiliki ciri khas. Sikap menerima atau menolak 

orangtua terhadap anaknya dapat mempengaruhi remaja tuna rungu dalam mencapai 

tugas perkembangannya secara optimal. Penerimaan orangtua ditandai dengan 

perhatian yang besar dan kasih sayang pada anak (Hurlock, 1978:204).  

Lingkungan keluarga merupakan hakekat dari pembinaan kepribadian anak 

yang sesungguhnya bersandar pada sikap orangtua. Purnomo (1990: 104-105) 

menjelaskan orangtua yang memiliki anak cacat harus dapat berpikir secara positif, 

yaitu mengenal dan menerima kecacatan anaknya dengan tenang dan bijaksana. 

Penyesuaian diri dengan kecacatan anaknya tersebut harus selalu diusahakan sebab 

ketidaksempurnaan fisiknya (cacat) bisa menjadi berkurang atau malah menjadi 

semakin serius. Bila tidak ada penyesuaian diri maka akan timbul sikap tidak 

menerima cacat itu, sehingga mengurangi dorongan dalam penyesuaian diri mereka. 

 Remaja  yang mampu melakukan penyesuaian diri secara baik berarti dia 

akan merasa puas dengan dirinya. Selain mampu membuat penyesuaian diri secara 
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baik, remaja tuna rungu juga mempunyai hubungan harmonis dengan orang di 

sekeliling mereka, dengan demikian penyesuaian diri terbentuk dalam interaksi 

dengan lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyesuaian diri remaja tuna 

rungu. 

 Uraian-uraian di atas menjelaskan masih terdapat adanya konflik dalam 

keluarga yang memiliki anak cacat. Konflik ini terjadi karena adanya kesenjangan 

antara keinginan dan harapan orang tua yang tidak terpenuhi untuk memiliki anak 

yang dapat dibanggakan dalam keluarga, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan 

orang tua yang memiliki anak cacat (tuna rungu). Orang tua yang memiliki anak tuna 

rungu memiliki penerimaan yang berbeda-beda. Tingkat penerimaan ini akan 

berperan dalam bagaimana mereka dengan rela membimbing anak-anaknya secara 

khusus. Orang tua yang kurang bisa menerima kondisi anaknya cenderung kurang 

memperlakukan anak dengan baik dan hal tersebut dapat menghambat kemajuan bagi 

anak di masa remaja, dimana remaja membutuhkan penyesuaian diri dalam 

bersosialisasi. Sebaliknya orang tua yang menerima anak tuna rungu secara apa 

adanya maka mereka akan memperlakukan anaknya sesuai dengan kondisi anak dan 

hal yang demikian ini tentunya dapat mendukung dan menunjang tugas 

perkembangan anak di masa remaja secara optimal. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dirumuskanlah judul penelitian : 

“penerimaan orang tua dan penyesuaian diri remaja tuna rungu”  

 

B. Rumusan Masalah  

 Apakah ada pengaruh antara penerimaan orang tua terhadap penyesuaian diri 

remaja tuna rungu? 

 

C. Tujuan  

 Untuk mengetahui pengaruh penerimaan orang tua terhadap penyesuaian diri 

remaja tuna rungu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi disiplin ilmu psikologi 

pada   umumnya, dan psikologi perkembangan dan pendidikan pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi orang tua dan masyarakat agar lebih dapat menerima kekurangan pada 

remaja tuna rungu. Hal ini supaya remaja tuna rungu dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan penyesuaian dirinya. 

b. Bagi remaja tuna rungu, diharapkan dapat menerima kekurangan yang ada 

pada dirinya secara apa adanya, dengan demikian remaja tuna rungu dapat 

melakukan penyesuaian diri dengan baik serta dapat melakukan berbagai 

aktivitas seperti halnya remaja normal. 

 

 

 


