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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di Indonesia masih banyak terjadi diskriminasi terhadap anak 

berkebutuhan khusus. Mendengar anak berkebutuhan khusus, tentu sangat 

banyak persepsi yang akan muncul dan berbeda-beda. Dan hal ini akan ada 

stigma-stigma negatif yang bertentangan yang di terima oleh orang tua 

maupun keluarga. Di negara indonesia anak berkebutuhan khusus sudah 

menjadi perhatian khusus oleh pemerintah maupun swasta, dikarenakan 

semakin banyak anak berkebutuhan khusus mendapatkan berlakuan kurang 

baik dan diskriminasi oleh orang-orang di sekitar maupun masyarakat secara 

keseluruhan. 

Tidak sedikit anak berkebutuhan khusus yang mengalami bullying, 

penelantaran dan perlakuan kurang baik lainnya. Seperti yang diketahui 

bahwasannya anak berkebutuhan khusus juga perlu adanya perlindungan 

yang sama dengan anak normal lainnya dan perlindungan tersebut memulai 

dari orangtua atau keluarganya sendiri. Namun, lingkungan sekolah, 

masyarakat, dan pemerintah juga harus terlibat dalam perlindungan tersebut.
1

Dewasa ini, terkadang ada juga masyarakat yang mengartikan anak 

berkebutuhan khusus sebagai anak yang terkutuk, anak idiot, anak yang gila 

dan istilah kasar lainnya. Perlu di pahami bersama, bahwa anak berkebutuhan 

khusus sama dengan anak-anak pada umumnya, hanya saja anak 
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berkebutuhan khusus memiliki kelemahan dan kekurangan pada pola 

imajinasi, komunikasi dan sosialisasi sehingga watak dan tingkah lakunya 

berbeda dengan anak yang normal. 

Manusia, seperti halnya semua mahluk hidup berinteraksi dengan 

lingkungan hidupnya. Ia  mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya 

ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya
2
. Manusia ialah mahluk yang paling 

sempurna jika  dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya. Dalam 

kehidupan sosial, manusia selalu dihadapkan oleh barbagai permasalahan 

yang ditimbulkan oleh lingkungannya. Secara hakikat yang perlu diperhatikan 

ialah manusia merupakan mahluk sosial. Semenjak Dia dilahikan, Ia 

membutuhkan bantuan dan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan biologisnya, yaitu makanan, minuman dan lain 

sebagainya.
3
 

Harus dipahami  bahwa, Setiap orang tua menginginkan kehadiran 

seorang anak. Akan tetapi anak yang diinginkan oleh orang tua adalah anak 

yang normal tanpa memiliki kekurangan sedikitpun. Akan tetapi, tidak ada  

satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Dan manusia tidak 

memiliki karakter dan perilaku yang sama persis. Sehingga kita sebagai 

manusia harus saling menghargai dan mendukung. Seperti apapun 

keadaannya, manusia diciptakan unik oleh Sang Maha kuasa. Setiap manusia 

tidak menginginkan ketika dilahirkan di dunia ini dengan menyandang 

kelainan maupun memiliki kecacatan. Begitupun dengan orang tuanya, 
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mereka juga tidak menginginkan kelahiran seorang anak menyandang 

kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal 

berasal dari keluarga manapun entah keluarga berpendidikan, keluarga kaya, 

keluarga miskin atau keluarga yang taat beragama. Intinya kelahiran anak 

berkebutuhan ksusus tidak memandang status sosial. Orangtua tidak mampu 

menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Perlu disadari bahwa, anak 

berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-

tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Dia harus memiliki perlakuan yang 

sama dan mempunyai hak untuk sekolah seperti saudara-saudara lainnya yang  

normal atau tidak memiliki kelainan. 

Ternyata masih banyak yang memandang hina terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus.
4
 Dalam pandangan masyarakat adakala anak 

berkebutuhan khusus dipandang sebagai buah dosa yang telah dilakukan oleh 

orang tua atau individu bersangkutan ataupun keturunannya.
5
 Ada juga yang  

memandang sebagai aib bagi anak berkebutuhan itu sendiri dan orang tua  

maupun keluarganya. Sehingga  terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut yang memiliki 

kecacatan/anak berkebutuhan khusus.  

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pandangan yang ada 

dalam masyarakat adalah kehadiran  anak berkebutuhan khusus didalam 

sistem sosial budaya masyarakat ditemukan beragam persepsi dan pandangan, 

terkadang masyarakat memberikan penolakan terhadap keberadaan anak 

                                                           
4
 WWW.SINDONEWS.com.2017. Di akses pada tgl 24 agustus 2017 pkl 21.09 wib 

5
 Wirdanengsih.2012. Pandangan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam 

http://wirda-nengsih.blogspot.co.id/2012/05/pandangan-terhadap-anak-

berkebutuhan.Di akses pada tanggal 20 Juni 2017.Pkl 00.02 Wib. 

http://www.sindonews.com.2017/
http://wirda-nengsih.blogspot.co.id/2012/05/pandangan-terhadap-anak-berkebutuhan
http://wirda-nengsih.blogspot.co.id/2012/05/pandangan-terhadap-anak-berkebutuhan


4 
 

berkebutuhan  ditengah masyarakat dengan pandangan yang negatif, bahwa 

mereka ialah buah dosa dari perbuatan yang ada atau dipandang  pembawa 

sial. Sebagian  masyarakat setengah menerima kondisi dan keberadaan 

mereka dilingkungan., bahwasannya mereka tidak dianggap sebagai orang 

pembawa sial  atau buah dosa, namun  anak berkebutuhan khusus dijadikan 

sebagai bahan lelucon dan bahan permainan. Anak berkebutuhan khusus di 

pandang secara fisik tidak diabaikan namun sebenarnya secara psikis dan 

sosial diabaikan atau terdiskriminasi. 

Jadi permasalah anak berkebutuhan  khusus, tidak hanya sebatas pada 

permaslahan individu dari anak tersebut seperti mereka  selalu memerlukan 

bantuan dari orang lain, ada rasa tidak percaya diri, malu dan memerlukan 

rehabilitasi dll, namun stigma atau pandangan negatif dan sikap masyarakat 

terhadap anak berkebutuhan khusus dapat menjadi masalah tersendiri.  

Dan stigma yang ada dalam masyarakat tentu akan berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial keluarga anak berkebutuhan khusus. Karena hal 

tersebut sangat menyinggung perasaan dan membuat orang tua dan anak tidak 

nyaman dilingkungan sekitar. Orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus lebih cendrung sensitif, karena pandangan masyarakat yang sangat 

variatif dan banyak persepsi terhadap anaknya. Sehingga perlu adanya 

strategi dalam menghadapi pandangan-pandangan negatif  masyarakat 

tersebut. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Anak bekebutuhan 

khusus di kota Malang. Dalam penelitian ini ingin meneliti tentang “Strategi 
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Orangtua Dalam Menghadapi Stigma Sosial Bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan dan jelaskan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus ? 

2. Bagaimana dampak stigma terhadap kehidupan sosial anak berkebutuhan 

khusus ? 

3. Bagaimana strategi orangtua dalam mengatasi  stigma sosial bagi anak 

berkebutuhan khusus ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. 

2. Untuk mengetahui dampak stigma terhadap kehidupan sosial anak 

berkebutuhan khusus. 

3. Untuk mengetahui strategi orangtua dalam mengatasi  stigma sosial bagi 

anak berkebutuhan khusus. 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini, harapanya dapat memberikan manfaat dan 

sumbangsi yang cukup berharga terhadap banyak pihak antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan gambaran realitas sosial sesuai dengan disiplin ilmu 

kesejahteraan sosial tentang Strategi orang tua dalam menghadapi stigma 

sosial bagi anak berkebutuhan khusus. 
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b. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang strategi orang tua dalam menghadapi stigma sosial 

bagi anak berkebutuhan khusus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan sarana belajar tentang 

strategi orang tua dalam menghadapi stigma sosial bagi anak 

berkebutuhan khusus. 

2. Sebagai bahan untuk pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat 

terutama tentang anak berkebutuhan khusus dan betapa pentingnya 

adalah saling menghargai sesame munusia entah ia adalah anak yang 

cacat ataupun normal. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

 Harapanya Penelitian ini dapat menjadi referensi atau pedoman 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya baik pengetahuan secara akademis 

maupun secara praktis yang berkaitan dengan strategi orang tua dalam 

menghadapi stigma sosial bagi anak berkebutuhan khusus 

E. Definisi Konseptual 

Untuk membuat penelitian ini lebih berkembang peneliti mengutip 

beberapa teori yang berhubungan dengan judul dan topik permasalah yang 

diteliti. Maka peneliti akan menjelaskan tentang definisi Orang tua, stigma 

sosial dan anak berkebutuhan khusus. 

1. Orang tua 
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Menurut Miami (2010) dikemukakan bahwa “Orang tua ialah pria 

dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap bertanggung jawab 

sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya”. 

2. Stigma Sosial 

Erving Goffman dan Heatherton (1963) Stigma sosial adalah tidak 

diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa 

orang tersebut melawan norma yang ada. Stigma sosial sering kali 

menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok. Stigma sosial dapat 

terjadi pada orang yang bentuk fisiknya kurang atau cacat mental dan lain-

lain, dan juga nikah, homoseksual atau pekerjaan yang melanggar norma 

agama  atau etnis serta kriminalitas juga membawa adanya stigma sosial. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

Rizzo dan Suran (1979) Anak Berkebutuhan Khusus ialah anak yang 

mempunyai perbedaan dalam beberapa dimensi yang penting dan 

mempengaruhi fungsi kemanusiaannya. Dipandang  secara kognitif, 

psikologis, fisik atau sosial terhambat dalam pencapai tujuan tertentu atau 

kebutuhan sehari-hari tidak tercapaisecara  secara maksimal. meliputi 

mereka yang tidak bisa melihat, mendengar, cacat tubuh, retardasi mental, 

mempunyai gangguan bicara dan gangguan emosional.  

F. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang Strategi 

Orang tua dalam menghadapi stigma sosial bagi anak berkebutuhan khusus 

dimana menghadapi stigma sosial  berfokus pada keluarga. Yang meliputi 

orangtua dan saudara kandung yang dapat berpengaruh pada anak tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Norma
https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis

