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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Istilah “anak berkebutuhan khusus” saat ini semakin luas dikenal 

masyarakat. Anak berkebutuhan khusus memiliki makna dan spektrum yang lebih 

luas dibandingkan dengan konsep anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda 

dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang 

disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. 

 Salah satu yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, yaitu tuna 

rungu. Menurut Somantri (2007) tuna rungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. 

Kondisi penyandang tuna rungu yang memiliki keterbatasan dalam 

pendengaran, pasti akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. 

Sehingga penyandang tuna rungu sering juga menunjukkan sikap sensitif dan rendah 

diri yang berlebih, ini disebabkan karena penyandang tuna rungu belum mampu 

menerima keadaan fisiknya yang tidak sempurna dibanding dengan saudaranya yang 

normal. Selain itu, masalah emosional juga dialami penyandang tuna rungu, karena 

penyandang tuna rungu kurang mampu untuk memahami aspek-aspek emosional 

yang dikomunikasikan secara verbal. Sehingga mengganggu mental dan psikologis 

penderita. Untuk itu penderita tuna rungu sangat membutuhkan perhatian dan 

perlakuan yang ekstra dari keluarganya untuk dapat berinteraksi. 

Akan tetapi, bukan suatu hal yang mudah bagi keluarga untuk berinteraksi 

dengan anggota keluarganya yang penyandang tuna rungu. Dalam berinteraksi 

dibutuhkan penyesuaian diri terhadap keberagaman sikap serta perilaku penyandang 

tuna rungu. Menurut Sundari (2005) penyesuaian diri adalah kemampuan individu 

untuk beraksi karena tuntutan dalam memenuhi dorongan atau kebutuhan dan 

mencapai ketenteraman batin dalam hubungannya dengan sekitar. Penyesuaian diri 
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yang berhasil akan menunjuk pada kondisi mental yang stabil dalam arti mampu 

menyelesaikan masalahnya secara realistis. Proses penyesuaian diri menjadi sangat 

penting bagi orang tua dan saudara penyandang tuna rungu ketika mengetahui ada 

anggota keluarganya yang memiliki keistimewaan tersendiri. Karena orang tua dan 

saudara kandung mempunyai pengaruh penting dalam penyesuaian diri di dalam 

keluarga tuna rungu.  

 Dalam keluarga tuna rungu, penyesuaian diri antar saudara kandung sangat 

jauh berbeda dengan keluarga normal yang lainnya. Jika dalam keluarga normal 

seorang kakak bisa dengan mudah mengajari adiknya berbicara, belajar sampai 

bermain, maka di dalam keluarga penyandang tuna rungu, hal yang demikian tidak 

bisa maksimal dilakukan, paling tidak sang kakak menyesuaikan diri terlebih dahulu, 

dengan membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian 

jika dalam keluarga normal orang tua bisa memberikan perlakuan yang sama 

terhadap anak-anaknya dalam hal pemberian perhatian sampai dengan hukuman, 

maka lain halnya dengan keluarga penyandang tuna rungu yang tidak bisa dilakukan 

penyamarataan. Dan apabila sang kakak menderita tuna rungu, sang adik secara tidak 

langsung bertanggung jawab dalam merawat serta melindungi sang kakak, dan peran 

sang adik juga berganti menjadi peran sebagai seorang kakak sehingga sang adik 

menjadi lebih mandiri. Pembagian perhatian orang tua yang terbagi, membuat sang 

adik memiliki sikap mengalah terhadap sang kakak yang menderita tuna rungu. 

Dengan demikian, kehadiran penyandang tuna rungu juga banyak menyita waktu dan 

perhatian orang tua sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian 

perhatian orang tua terhadap anaknya yang tuna rungu dengan anaknya yang normal.  

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa saudara kandung penyandang 

tuna rungu menghadapi tugas yang berat dalam membentuk ikatan saudara yang 

baik. Mengingat bahwa penyandang tuna rungu mengalami hambatan dalam hal 

perkembangan, sehingga saudara penyandang tuna rungu menjadi lebih berperan 

dalam suatu interaksi dibandingkan saudaranya yang tuna rungu. Saudara kandung 

penyandang tuna rungu terlihat menyesuaikan perilaku untuk memaksimalkan 

interaksi antara saudara penyandang tuna rungu dengan penyandang tuna rungunya. 

Selain penyesuaian perilaku yang dilakukan oleh saudara kandung penyandang tuna 

rungu, tanggung jawab yang diterima oleh saudara kandung penyandang tuna rungu 
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juga meningkat. Ia juga mengerjakan pekerjaan rumah sampai ikut serta merawat 

saudaranya yang tuna rungu, sehingga saudara kandung penyandang tuna rungu 

harus bisa menyediakan waktu dan tenaga yang ekstra untuk memperhatikan 

saudaranya yang tuna rungu. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cleveland, Miller, Farber, Ryckman, et 

al. (dalam Ashman & Elkins, 1994) menyatakan bahwa peningkatan tanggung jawab 

yang diterima oleh saudara kandung tersebut juga mencakup penyediaan perawatan 

fisik dan tugas-tugas tambahan lainnya seperti pekerjaan rumah. Anak yang memiliki 

kakak atau adik dengan kebutuhan khusus harus menyediakan waktu dan tenaga 

yang berlebih untuk memperhatikan saudaranya tersebut. Tanggung jawab untuk 

merawat saudara dengan kebutuhan khusus akan mengarah pada tekanan peran atau 

role tension. Peran dalam keluarga akan mengalami reorganisasi berkali-kali karena 

anak dengan kebutuhan khusus dalam sebuah keluarga, lepas dari usia dan status 

urutan kelahirannya akan selalu berperan menjadi anak yang paling kecil oleh karena 

itu, anggota keluarga yang lain harus menjalankan tanggung jawabnya. Orang tua 

juga memberikan tuntutan yang besar pada anak dalam hubungannya dengan 

tanggung jawab terhadap saudara kandungnya yang berkebutuhan khusus dan hal ini 

membawa dampak yang negatif pada anak. 

Apabila penyesuaian diri tidak dilakukan atau tidak ada dalam keluarga tuna 

rungu khususnya saudara kandung penyandang tuna tuna rungu, hal ini dapat 

menyebabkan saudara kandung penyandang tuna rungu memiliki sikap iri dan marah 

karena merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sikap yang ditunjukkan oleh 

saudaranya yang normal inilah yang dapat mempengaruhi kondisi di dalam keluarga. 

Seperti dijelaskan oleh Hurlock (1987) bahwa hubungan antar saudara penuh dengan 

perselisihan dan ditandai dengan rasa iri, permusuhan dan gejala ketidakharmonisan 

lainnya, dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan suasana rumah. Dengan 

demikian, hubungan antar saudara ini membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial 

seluruh anggota keluarga. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirkman (dalam Ashman & Elkins, 

1994) ia menemukan bahwa 40 persen dari anak-anak yang memiliki saudara 

berkebutuhan khusus menyatakan hubungan interpersonal dan prestasi akademik 

mereka di sekolah terpengaruh oleh kehadiran saudara kandungnya tersebut. Selain 
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itu, orang tua juga sering melibatkan saudara kandung penyandang tuna rungu dalam 

hal mengerjakan pekerjaan rumah sampai dengan merawat saudara tuna rungunya, 

sehingga tanggung jawab dari saudara kandung penyandang tuna rungu menjadi 

meningkat. 

 Dalam keluarga, kelahiran anak dengan keadaan cacat atau penyakit kronis 

memang memiliki efek besar pada keluarga. Dimana, anak-anak tiba-tiba harus 

menyesuaikan diri dengan saudara atau saudari yang mengalami kecacatan atau tuna 

rungu, karena kondisi tersebut mereka membutuhkan sebagian besar waktu keluarga, 

perhatian, dan dukungan psikologis. Tetapi masalah penting bagi setiap keluarga 

adalah bahwa saudara normal menyesuaikan diri dengan saudara yang cacat atau 

tuna rungu. Hal ini penting karena reaksi anak yang normal dengan saudara 

penyandang cacat atau tuna rungu dapat mempengaruhi penyesuaian keseluruhan dan 

pengembangan harga diri pada anak.  

 Saudara dan saudari saling mempengaruhi dan memainkan peran penting 

dalam kehidupan masing-masing. Hubungan saudara membuat jaringan sosial 

pertama anak dan merupakan dasar untuk interaksinya dengan orang-orang di luar 

keluarga (Powell & Ogle, 1985). Kakak dan adik merupakan teman bermain pertama 

saat mereka dewasa, mereka mengambil peran baru dengan satu sama lain. Dalam 

hal ini, mereka mungkin selama bertahun-tahun menghabiskan banyak hal satu sama 

lain, misalnya menjadi guru, teman, pendamping, pengikut, pelindung, musuh, 

pesaing, kepercayaan, sampai dengan model peran. Dan ketika hubungan ini 

dipengaruhi oleh keterbatasan atau kecacatan saudara, manfaat jangka panjang 

hubungan dapat diubah (Crnic & Leconte, 1986).  Misalnya, anak yang memiliki 

kecacatan atau tuna rungu mungkin memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan 

anak-anak lain di luar keluarga. Dengan demikian, interaksi sosial antara saudara 

kandung seringkali menjadi meningkat dan sangat penting. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya penyesuaian 

diri antar saudara kandung penyandang tuna rungu terhadap saudara tuna rungu 

karena penyesuaian diri saudara kandung dapat mempengaruhi kondisi atau suasana 

di dalam keluarga tersebut dan dapat juga berpengaruh pada perkembangan 

keduanya. Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang 

”gambaran penyesuaian diri saudara kandung penyandang tuna rungu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyesuaian diri 

saudara kandung dari penyandang tuna rungu? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

penyesuaian diri saudara kandung dari penyandang tuna rungu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu psikologi, terutama psikologi 

klinis. 

2. Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri antar 

saudara kandung terutama dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga 

orang tua juga bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya 

penyesuaian diri antar saudara yang normal dengan saudara penyandang 

tuna rungu itu sangat penting. Untuk harapan yang lebih luas, dengan 

pemahaman dari orang tua tentang penyesuaian diri ini adalah agar 

terciptanya suasana kebahagiaan di dalam keluarga tersebut, baik dalam 

hubungan antar saudara, maupun hubungan orang tua dan anak.  


