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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan anak-anak yang memiliki

keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristik perilakunya, yang

membedakan dengan anak normal lainnya (Poerwanti, 2007).

Anak berkebutuhan khusus (special needs child) atau ABK adalah

anak yang mengalami keterlambatan lebih dari dua aspek gangguan

perkembangan atau anak yang mengalami penyimpangan yang terdiri dari

yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunagrahita, autisme, dan

learning disability (Kemendiknas, 2011).

Anak berkebutuhan khusus memerlukan perlakuan yang wajar,

bimbingan, pengarahan, belajar bersosialisasi dan bermain dengan teman

seusianya untuk belajar tentang pola-pola prilaku yang dapat diterima

sehingga tidak menghambat perkembangan (Nani,dkk. 2009). Perkembangan

anak (termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus) dipengaruhi oleh

lingkungan sekitarnya melalui sosialisasi.Anak di sosialisasikan dan

didukung oleh keluarganya, sekolah, dan masyarakat tempat ia berada

(Hidayati, 2011). Kehidupan anak juga sangat ditentukan keberadaannya

bentuk dukungan dari keluarga, hal ini dilihat apabila dukungan keluarga

yang baik maka pertumbuhan dan perkembangan anak relative stabil, tetapi

apabila dukungan keluarga anak kurang baik, maka anak mengalami
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hambatan pada dirinya yang dapat menganggu psikologis anak (Alimul,

2005).

Gangguan umum yang kerap dihadapi oleh orang tua atas anak ABK

adalah reaksi emosional yang sangat buruk, dan beranggapan bahwa anak itu

identik dengan perilaku hiperaktif, agresif, stimulasi diri dan

tantrum(Wijayakusuma,2008).Terdapat beberapa reaksi emosional yang

biasanya dimunculkan oleh orang tua.Beberapa reaksi emosional tersebut

antara lain shock, merasa tidak percaya, penyangkalan, sedih, merasa

bersalah, cemas dalam menghadapi keadaan, serta perasaan apa telah terjadi

(Mangunsong, 2011).

Orang tua yang merasa malu karena anak mereka cacat dan perasaan

malu mungkin mengakibatkan anak itu ditolak secara terang-terangan dan

banyak keluarga menarik diri dari kegiatan-kegiatan masyarakat (Mawardah,

2012).

Reaksi emosional ini merupakan hal yang wajar di rasakan oleh orang

tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yang kemudian orang tua akan

tetap berjuang untuk mengasuh dan membesarkan anak dengan segala

keterbatasannya (Putri, 2013).Gangguan anak berkebutuhan khusus

menyerang sekitar 2 sampai 20 orang dari 1000 orang dalam suatu populasi

dan pada umumnya gangguan lebih banyak terjadi pada anak laki-laki

dibandingkan dengan anak perempuan (Jeffrey,2005). Retardasi mental (anak

berkebutuhan khusus) 1,5 kali lebih banyak pada laki-laki dibandingkan

dengan perempuan (Arfandi2014). Dukungan yang diberikan orang tua
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dipengaruhi oleh usia. Khususnya Ibu yang umurnya lebih muda cenderung

tidak biasa merasakan/mengenali kebutuhan anaknya dan lebih egosentris

dibandingkan dengan ibu-ibu yang lebih tua umurnya.(Gralfitrisia (2011).

Kelelahan emosional terutama bagi ibu yang frekuensinya bersama

anak lebih besar daripada ayah.Hal ini terjadi dalam hal pengasuhan, ibu lebih

membutuhkan dukungan sosial-emosional dalam waktu yang lama dan lebih

banyak informasi tentang kondisi anak serta dalam hal merawat anak. Ayah

lebih terfokus pada financial dalam membesarkan anak (Miranda, 2013).

Data Biro Pusat Statistik tahun 2017, tercatat sebanyak 1,6 juta anak

yang berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapat

layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus

bersekolah di SLB, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus bersekolah di

sekolah regular pelaksana sekolah inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.

(Kemenkes RI, 2017).

Hasil penelitian oleh Nani, dkk (2009) menunjukkan bahwa anggota

keluarga (orang tua) telah memberikan dukungan dengan 4 jenis

(emosional,penilaian, informasi dan instrumental). Dari keempat dukungan

tersebut maka didapatkan dukungan emosional sebanyak 50%, penilaian

sebanyak 24%,informasi sebanyak 12,5% dan instrumental sebanyak

12,5%.Memiliki anak yang berkebutuhan khusus sangat mempengaruhi ibu,

ayah dan semua anggota keluarga dengan berbagai cara. Rentang stress dan

dinamika emosi yang terjadi sangat bevariasi (Hidayati 2011).Ibu lebih besa

rmemberi dukungan daripada ayah.Ibu merasakan rasa tanggung jawab
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terhadap kondisi normal-abnormal anaknya merawat anak sejak dalam

kandungan, melahirkan hingga masa pertumbuhan anak (Miranda, 2013).

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Gusti (2014) menunjukkan

bahwa responden dengan dukungan social keluarga baik sebanyak 57,9 %

sedangkan responden dengan dukungan social keluarga kurang sebanyak 42,1

%.Penerimaan diri ibu baik sebanyak 57,9% sedangkan penerimaan diri ibu

kurang sebanyak 42,1%.Tingkatan dukungan social antara satu orang dengan

orang lain berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan dari persepsi masing-

masing dalam penerimaan dan merasakannya.Dukungan akan dirasakan

apabila diperoleh dari orang-orang yang dipercayainya. Dengan begitu

seseorang akan mengerti orang lain akan menghargai dan mencintai dirinya.

Hasil studi pendahuluan di SLB Mandara kota Kendari di temukan

sebanyak 66 anak berkebutuhan khusus yang aktif sekolah, dari 66 anak

berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami gangguan tunagrahita

sebanyak 33 anak, Autistik sebanyak 25 anak, tuna netrasebanyak 5 anakdan

tunadaksa sebanyak 3 anak. Dari data tersebut dapat diketahui anak

berkebutuhan khusus tunagrahita lebih banyak dibandingkan dengan anak

berkebutuhan khusus yang lain (SLB Mandara. 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang, identifikasi dukungan orang tua pada anak berkebutuhan

khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB Mandara kota Kendari.
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana

identifikasi dukungan keluarga pada anak berkebutuhan khusus tuna grahita

dalam upaya kemandirian di SLB Mandara kota Kendari.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui dukungan keluaraga pada anak berkebutuhan khusus

tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB Mandara kota Kendari.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi dukungan informasional orang tua pada anak

berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB

Mandara kota Kendari.

b. Mengidentifikasi dukungan penilaian orang tua pada anak

berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB

Mandarakota Kendari.

c. Mengidentifikasi dukungan instrumental orang tua pada anak

berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB

Mandara kota Kendari.

d. Mengidentifikasi dukungan emosional orang tua pada anak

berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB

Mandara kota Kendari.
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e. Mengidentifikasi dukungan sosial orang tua pada anak berkebutuhan

khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB Mandara kota

Kendari.

D. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait

dukungan keluarga pada anak berkebutuhan khusus.

b. Sebagai bahan informasi ilmiah yang dapat disajikan kejian ilmu

untuk peneliti berikutnya.

c. Menambah wawasan yang sangat berharga bagi penulis dan

merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan

Diploma III (DIII) Keperawatan.

d. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat

antara instansi tempat penelitian dengan Politeknik Kesehatan

Kendari.

e. Memberikan informasi dan dukungan orang tua pada anak

berkebutuhan khusus di SLB Mandara kota Kendari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
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A. Tinjauan Tentang Anak Berkebutuhan Khusus

1. Definisi anak berkebutuhan khusus

Anak Berekebutuhan Khusus adalah anak-anak yang memiliki

keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang

membedakanmereka dari anak-anak normal pada umumnya (Purwanti,

2007).

2. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunagrahita

Anak tunagrahita adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan

inteligensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejaklahir

atau sejak masa anak). Tunagrahita disebut juga oligofrenia(oligo :

kurang atau sedikit dan fren : jiwa) atau tuna mental.

Ciri-ciri RM menurut (Lynn, 2009) sebagai berikut : gangguan

kognitif, lambatnya keterampilan mengungkapkan dan menangkap

bahasa, gagal melewati tahap perkembangan yang penting, lingkar kepala

diatas atau dibawah normal, kemungkinan keterlambatan pertumbuhan,

kemungkinan tonus otot abnormal, kemungkinan gambaran dismorfik,

keterlambatan perkembangan motorik halus dankasar.

a. Gejala Tunagrahita (RM)Bila ditinjau dari gejalanya, RM dapat dibagi

dalam (Muttaqin,2008) yaitu :

a) Tipe Klinik, biasanya mudah dideteksi sejak dini, mempunyai

penyebab organik dan kelainan fisik maupun mental yang diderita

cukup berat. Kebanyakan anak-anak memerlukan perawatan secara

terus-menerus



8

b) Tipe Sosio-budaya, biasanya baru diketahui setelah anak mencapai

usia sekolah. Penampilannya seperti anak normal,diagnosis RM

baru ditegakkan setelah anak masuk sekolah dan ternyata tidak

dapat mengikuti pelajaran. Tipe anak ini mempunyai taraf IQ

golongan borderline dan retardasi ringan.

b. Tingkatan/Klasifikasi Tunagrahita (RM) Untuk menentukan berat-

ringannya RM, kriteria yang dipakai adalah :

a) Inteligency Quotient (IQ),

b) Kemampuan anak untuk dididik dan dilatih

c) Kemampuan sosial dan bekerja(vokasional).

Berdasarkan kriteria tersebut kemudian dapat diklasifikasikan

berat-ringannya RM yang menurut GPPDGJ–1(Kuntjojo, 2009)

adalah sebagai berikut :

1) Retardasi Mental Taraf Perbatasan Karakteristik retardasi mental

taraf perbatasan adalah :

a) Intelligence Quotient : 68 – 85 (keadaan bodoh/bebal)

b) Patokan sosial : Tidak dapat bersaing dalam mencari nafkah

c) Patokan pendidikan : Beberapa kali tak naik kelas di SD

2.) Retardasi Mental Ringan Karakteristik retardasi mental ringan

adalah :

a) Intelligence Quotient : 52 – 67 (debil/moron/ keadaantolol).

b) Patokan sosial : Dapat mencari nafkah sendiri dengan

mengerjakan sesuatu yang sederhana dan mekanistis.
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c) Patokan pendidikan : Dapat dididik dan dilatih tetapi pada

sekolah khusus (SLB).

3) Retardasi Mental Ringan Karakteristik retardasi mental ringan

adalah :

a) Intelligency Quotient : 36 – 51 (taraf embisil/ keadaan dungu).

b) Patokan sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri, dapat

melakukan perbuatan untuk keperluan sendri (mandi,

berpakaian, makan dan sebagainya).

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik, hanya dapat dilatih.

4) Retardasi Mental Berat Karakteristik retardasi mental berat adalah:

a) Intelligence Quotient : 20 – 35

b) Patokan sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri. Kurang

mampu melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya, dapat

mengenal bahaya.

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik, dapat dilatih untuk

hal-hal yang sangat sederhana.

5) Retardasi Mental Sangat Berat Karakteristik retardasi mental

sangat berat adalah :

a) Intelligence Quotient : Kurang dari 20 (idiot/keadaan pander).

b) Patokan sosial : Tidak dapat mengurus diri sendiri dan tidak

dapat mengenal bahaya. Selama hidup tergantung dari pihak

lain.

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik dan dilatih.
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3. Penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus

Penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus menurut

Poerwanti(2007), antara lain :

a. Peristiwa Pre natal (sebelum kelahiran)

1) Virus Liptospirosis, virus ini bersumber dari air kencing tikus, yang

masuk ketubuh ibu yang sedang hamil.

2) Virus Maternal Rubella atau morbili atau campak Jerman.

Penyakitini merusak jaringan kulit sampai mengenai persyarafan

disertai demam tinggi dalam waktu lama, sehingga menganggu

pertumbuhan dan perkembangan janin.

3) Penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang salah pemakaian dan

dapat pula mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat, sehingga

tidak berkembang secara wajar

4) Keracunan darah (Toxaenia) pada ibu-ibu yang sedang hamil dapat

menyebabkan janin tidak dapat memperoleh oksigen secara

maksimal

5) Penyakit menahun seperti TBC dapat mengakibatkan kelainan pada

metabolisme ibu, kondisi ini dapat merusak sel-sel darah tertentu

selama pertumbuhan janin dalam kandungan

6) Infeksi karena penyakit kotor (penyakit kelamin/sipilis yang diderita

ayah atau ibu sehingga mempengaruhi terhadap janin sewaktu ibu

mengandung), toxoplasmosis (dari virus binatang seperti bulu

kucing)
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7) Kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi/timbel

8) Percobaan abortus yang gagal, sehingga janin yang dikandungnya

tidak dapat berkembang secara wajar

9) Terjadinya kelahiran muda (premature) atau bayi lahir kurang waktu

b. Natal (terjadi saat kelahiran)

1) Aranatal noxia yaitu seorang bayi sebelum dilahirkan terbelit tali

plasenta dileher atau karena ada lendir pada jalan pernafasan,

akibatnya pernafasan bayi tidak dapat normal

2) Proses kelahiran yang menggunakan Tang Verlossing (dengan

bantuan Tang). Menyebabkan brain injury (luka pada otak)

sehingga pertumbuhan otak kurang dapat berkembang secara

maksimal

3) Placenta previa, jaringan yang melekat pada segmen bawah Rahim

dan menutupi mulut rahim sebagian atau seluruhnya sehingga

terjadi pendarahan diotak

4) Proses kelahiran yang lama, karena pinggul ibu kecil sehingga sulit

melahirkan

5) Disproporsi sefalopelvik (tulang kemaluan ibu yang kurang

proporsional), sehingga proses kelahiran dapat merusak sistem saraf

otak

6) Letak bayi sungsang sehingga kesulitan ibu melahirkan yang

mengakibatkan pengaruh perkembangan bayi

c. Post Natal
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1) Penyakit radang selaput otak (meningitis) dan radang

otak(Enchepalitis) yang diakibatkan karena penyakit yang diderita

pada masa kanak-kanak

2) Terjadi incident (kecelakaan) yang melukai kepala dan menekan

otak bagian dalam sehingga keadaan otak menjadi terganggu

3) Kekurangan gizi/vitamin pada usia balita sehingga perkembangan

dan pertumbuhan organ tubuh akan terhambat sehingga

mengakibatkan kelainan

4) Diabetes Melitus. Penyakit ini dapat berkomplikasi bersamaan

dengan munculnya penyakit lain, pada organ mata dapat

menyebabkan penyakit berupa retinopathia dan cataracta.

5) Penyakit panas tinggi dan kejang-kejang (stuip), radang

telinga(otitis media), malaria tropicana, yang dapat berpengaruh

terhadap kondisi badan.

4. Dampak kelainan bagi keluarga

Menurut Poerwanti(2007), bahwa keberadaan penyandang

cacat/anak berkebutuhan khusus ditengah-tengah kelurga akan

menimbulkan dua macam krisis, yaitu :

a. Krisis yang pertama, orang tua menghadapi anaknya sebagai kondisi

kematian secara simbolis. Seorang ibu menantikan kelahiran bayinya
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yang didambakan ternyata setelah lahir mengalami kelainan, maka

kemudian hancurlah semua harapan dan impiannya

b. Krisis yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan

orang tua dalam merawat, membimbing dan mendidik anak yang

berkelainan. Orang tua tidak tahu bagaimana harus merawat,mengasuh,

mendidik anaknya yang berkelainan menjadi anak yang berpendidikan.

Sehingga dalam berbagai tahapan kehadiran anak menjadi beban semua

anggota keluarga.

5. Dampak kelainan bagi masyarakat

Pandangan yang miring terhadap anak berkebutuhan khusus,bahwa

berbeda dari yang lainnya, karena tidak berdaya, selalu ditolong,dan pada

hakekatnya anak berkebutuhan khusus selalu menjadi beban orang lain.

Reaksi masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus juga sangat

bervariasi ada yang bersikap positif, dengan membantu meringankan

beban orang tua, namun pada umumnya lebih banyak yang cenderung

bersikap pasif atau bahkan bernada negatif. Adanya perkembangan

pendidikan yang mengarah kepada pemberian kesempatan pada anak

untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan yang lain(Poerwanti,

2007).

B. Tinjauan Tentang Dukungan Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena

hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang hidup dalam satu rumah
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tangga, berinteraksi satu sama lain dalam perannya untuk menciptakan

dan mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya 2008).

Dukungan adalah suatu pola interaksi yang positif atau perilaku menolong

yang diberikan pada individu dalam menghadapi suatu peristiwa atau

kejadian yang menekan dan dianggap penting dalam proses kehidupan.

Dukungan yang dirasakan oleh individu dalam kehidupannya membuat

individu tersebut merasa dicintai, dihargai, dan diakui serta membuat

dirinya menjadi lebih berarti dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada

dalam individu tersebut. Orang yang mendapat dukungan akan merasa

menjadi bagian dari pemberi dukungan (Bobak, 2005).

2. Peran keluarga dengan anak berkebutuhan khusus

Seorang anak tidak hanya membutuhkan makanan, kehangatan,

dan perlindungan fisik tetapi juga untuk dicintai.Semua itu adalah hak –

hak dan tanggung jawab keluarga untuk mempertemukan kebutuhan –

kebutuhan tersebut.Suatu tugas khusus keluarga adalah untuk

merawat/menjaga dan mendidik anak dari kecil untuk mengubah

tatalaksana sesuai dengan makin matangnya anak. Keluarga harus

memperhatikan benar anak yang menderita retardasi mental dan

disarankan agar anak dimasukkan kedalam sekolah khusus yaitu di

Sekolah Luar Biasa agar mendapatkan pendidikan dan perkembangan

yang optimal (Davies, 2009).

Pada hakekatnya keluarga diharapkan mempu berfungsi untuk

mewujudkan proses pengembangan timbal balik rasa cinta dan kasih
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sayang antara anggota orang tua, antar kerabat, serta antar generasi yang

merupakan dasarkeluaraga yang harmonis dan bahagia. Hubungan kasih

sayang dalam keluaraga merupakan suatu rumah tangga yang

bahagia.Dalam kehidupan yang diwarnai oleh rasa sayang maka semua

pihak dituntut agar memiliki tanggung jawab, pengorbanan, saling tolong

menolong, kejujuran, saling memercayai, saling membina pengertian dan

damai dalam rumah tangga (Soetjiningsih, 2005).

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan

keluarga terhadap anggotanya.Anggota keluarga memandang bahwa

orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan

bantuan jika diperlukan (Friedman, 2008).

Friedman (2008) menjelaskan bahwa keluarga memiliki beberapa

jenis bentuk dukungan, yaitu :

a. Dukungan informasional

Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung

jawab bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari

masalah, memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik

tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Keluarga dapat

menyediakan informasi dengan menyarankan tentang dokter, terapi

yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk

melawan stresor. Individu yang mengalami depresi dapat keluar dari

masalahnya dan memecahkan masalahnya dengan dukungan dari
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keluarga dengan menyediakan feed back. Pada dukungan informasi

ini keluarga sebagai penghimpun informasi dan pemberi informasi.

keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor (pengumpul) dan

disseminator (penyebar) informasi tentang berbagai hal.Menjelaskan

tentang pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat untuk

digunakan mengungkapkan dan menyelesaikan suatu

masalah.Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan

munculnya suatu pemahaman karena informasi yang diberikan dan

dapat menyumbangkan sugesti dan aksi pada individu.Aspek-aspek

dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk, dan

pemberian informasi.

b. Dukungan penilaian

Dukungan ini juga merupakan dukungan yang terjadi bila ada

ekspresi penilaian yang positif terhadap individu.Individu

mempunyai seseorang yang dapat diajak bicara tentang masalah

mereka, terjadi melalui ekspresi pengaharapan positif individu

kepada individu lain, penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide atau

perasaan seseorang dan perbandingan positif seseorang dengan orang

lain, misalnya orang yang kurang mampu.Dukungan keluarga dapat

membantu meningkatkan strategi koping individu dengan strategi-

strategi alternatif berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-

aspek yang positif.
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Keluarga bertindak sebagai suatu bimbingan yang bersifat

umpan balik, membimbing dan menengahi dalam proses pemecahan

masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga

yang diantaranya memberikan support (dukungan), perhatian, dan

penghargaan.

c. Dukungan instrumental

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah

seperti pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan

nyata (instrumental support material support), suatu kondisi dimana

benda atau jasa akan membantu memecahkan masalah praktis,

termasuk di dalamnya bantuan langsung, seperti saat seseorang

memberi atau meminjamkan uang, membantu pekerjaan sehari-hari,

menyampaikan pesan, menyediakan transportasi, menjaga dan

merawat saat sakit. Pada dukungan nyata keluarga sebagai sumber

untuk mencapai tujuan praktis dan tujuan nyata.

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan

konkret, yang mengusahakan untuk menyediakan fasilitas dan

perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing anggota keluarga itu

sendiri.

d. Dukungan emosional



18

Dukungan emosional memberikan individu perasaan nyaman,

merasa dicintai saat mengalami depresi, bantuan dalam bentuk

semangat, empati, rasa percaya, perhatian sehingga individu yang

menerimanya merasa berharga.Pada dukungan emosional ini keluarga

menyediakan tempat istirahat dan memberikan semangat.

keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk beristirahat

dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi.Aspek-

aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan

dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan

dan didengarkan.

e. Dukungan sosial

Hubungan sosial adalah yang memerlukan bantuan orang lain.

Bisa juga menghabiskan waktu dengan orang lain pada waktu luang

atau rekreasi. Oleh karena itu, individu merupakan bagian dari

keluarga, teman sekolah atau kerja, kegiatan agama atau bagian dari

kelompok lainnya.

Adapun mekanisme dalam hal membangun dukungan

keluarga menurut Cochen dan McKay (2008), yaitu :

a. Dukungan Nyata
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Meskipun sebenarnya setiap orang dapat memberikan

dukungan dalam bentuk uang dan perhatian, dukungan nyata

merupakan paling efektif bila dihargai oleh penerima dengan

baik.Pemberian dukungan nyata yang berakibat pada perasaan

ketidakteraturan dan ketidakterimaan yang tidak baik akan benar-

benar menambah tekanan dan stress individu dalam kehidupan

orang tua. Bentuk dari dukungan nyata ini antara lain seperti

perhatian dan material

b. Dukungan pengharapan

Kelompok dukungan dapat mempengaruhi persepsi individu

akan ancaman. Mengharapkan individu pada orang yang sama telah

mengalami situasi yang sama untuk mendapatkan nasihat dan

bantuan. Dukungan pengharapan juga dapat membantu

meningkatkan strategi individu dengan menyarankan strategi-

strategi alternatif yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya

dan mengajak orang berfokus pada aspek-aspek yang lebih positif

dari situasi tersebut.

Dukungan dapat diberikan dari siapa saja, diantaranya oleh

dukungan kerabat, tenaga kesehatan, tetangga/lingkungan, teman,

organisasi keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.Namun

karena adanya faktor keintiman sesama anggota keluarga maka

dukungan keluarga bisa menjadi motivasi yang besar dalam upaya
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penrubahan perilaku termasuk perilaku pemeliharaan kesehatan

gigi dan mulut anak (Bobak, 2005).

Dukungan keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang

dipandang oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang dapat

diakses atau diadakan untuk orang tua yang bersifat mendukung

selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika

diperlukan.Dukungan sosial keluarga dapat berasal dukungan sosial

internal, seperti dukungan suami atau isteri serta dukungan saudara

kandung, atau dukungan orang tua eksternal seperti kerabat,

sepupu, dan sebagainya (Friedman, 2008).

3. Peran keluarga dalam bidang kesehatan

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga

mempunyaitugas dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan

(Suprajitno,2004) meliputi :

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan

kebutuhankeluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan

segalasesuatu tidak akan berarti.

b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga.

Merupakanupaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan

yang tepat sesuaidengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan

siapa diantara keluargayang mempunyai kemampuan untuk

menentukan tindakan keluarga.
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c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan.

Anggotakeluarga yang mengalami gangguan kesehatan perlu

memperolehtindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang

parah tidak terjadilagi.

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan

keluarga.

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi

keluarga.

c. Tinjuan tentang upaya kemandirian

1) Pengertian kemandirian

Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis juga mengandung

pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan

atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Munir.2009).

Sedangkan menurut Bathra yang dikutip oleh M Chabib Thoha

(1996) kemandirian adalah perilaku yang aktifitasnya diarahkan kepada

diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dalam

melakukan pemecahan masalah yang dihadapinya.Penagaruh yang

diterima oleh individu sejak awal kehidupannya merupakan proses awal

menuju bentuk perilaku yang diinginkan.Banyak perlakuan-perlakuan

yang menjadi faktor bagi pembentukan perilaku mandiri pada anak.

M Chabib Thoha (1996) mengemukakan faktor yang

mempengaruhi kemandirian antara lain kematangan usia, jenis kelamin,

pendidikan, urutan posisi anak.Disamping itu intelegensi anak juga
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berpengaruh terhadap kemandirian pada anak, adapun faktor dari luar

yang mempengaruhi kemandirian anak adalah faktor kebudayaan dan

pengaruh keluarga terhadap anak.

2).  Upaya pencapaian ciri-ciri kemandirian

Beberapa upaya untuk mencapai ciri kemandirian yang sesuai

dengan potensi yang dimiliki anak tunagrahita, diantaranya:

a. Menumbuhkan rasa percaya diri

Dapat dilakukan dengan memberikan sikap positif pada anak

tunagrahita melalui kedalaman dan keluasan atau tingkat kesulitan

dalam memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, tiap

keberhasilan harus diberikan imbalan berupa reinforcement.

b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab

Dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anak

tunagrahita untuk berbuat, misalnya diberikan tugas-tugas sederhana

di rumah, di sekolah, di masyarakat.

c. Menumbuhkan kemampuan menentukan pilihan dan

mengambilkeputusannya sendiri

Untuk menumbuhkan hal tersebut diperlukan adanya peluang

dan kepercayaaan yang diberikan kepadanya agar terbiasa untuk

mengambil keputusan keputusan. Tentu saja peluang itu harus

berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak tunagrahita.

d. Menumbuhkan kemampuan mengendalikan emosi
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Untuk menumbuhkan kemampuan Seorang anak dikatakan

mandiri bila ia memperlihatkan ciri-ciri, yaitu percaya diri yang

didasari oleh kepemilikan akan konsep diri yang positif ,

bertanggung jawab pada hal-hal yang dikerjakan dan hal ini dapat

ditumbuhkan dengan memberikan kepada anak untuk memegang

tanggung jawab, mampu menemukan pilihan dan mengambil

keputusannya sendiri yang mana hal ini diperoleh dari adanya

peluang untuk mengerjakan sesuatu, dan mampu mengendalikan

banyak larangan.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran
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Dukungan keluarga dalam hal ini orang tua adalah sikap, tindakan, dan

penerimaan keluarga terhadap anggotanya.Anggota orang tua memandang

bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan

dan bantuan jika diperlukan.Seorang anak tidak hanya membutuhkan

makanan, kehangatan,dan perlindungan fisik tetapi juga untuk dicintai.Semua

itu adalah hak – hak dan tanggung jawab orang tua untuk mempertemukan

kebutuhan – kebutuhan tersebut.Suatu tugas khusus orang tua adalah untuk

merawat/menjaga dan mendidik anak dari kecil untuk mengubah tatalaksana

sesuai dengan makin matangnya anak.Orang tua harus memperhatikan benar

anak yang menderita retardasi mental dandisarankan agar anak dimasukkan

kedalam sekolah khusus yaitu di Sekolah Luar Biasa agar mendapatkan

pendidikan dan perkembangan yang optimal. Orang tua memiliki beberapa

jenis bentuk dukungan yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian,

dukungan instrumental ,dukungan emosional dan dukungan sosial.

B. Kerangka Konsep

penelitian ini mengkaji satu variabel yang terdiri dari variabel bebas

(independen) , yaitu dukungan keluarga. variabel bebas digambarkan dalam

bentuk variabel seperti:

Dukungan
Informasional
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C. Variabel Yang Diteliti

Variabel merupakan suatu ukuran, ciri, serta sifat yang didapatkan oleh

suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo,

2012). Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah kemandirian anak

tunagrahita yang terdiri dari dukungan informasional, dukungan penilaian,

dukungan instrumental, dukungan emosional, dan dukungan sosial.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah mendefinisikan variable secara operasional

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk

melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap objek atau

fenomena (Saryono, 2013).Penelitian ini meliputi beberapa variable yaitu

dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan

instrumental,dukungan emosional dan dukungan sosial.

1. Dukungan keluarga adalah dukungan yang diberikan pada anak

berkebutuhan khusus dalam upaya kemandirian dari orang tua, kakek atau

nenek, paman atau bibi dan saudara kandung yang meliputi dukungan

Dukungan  penilaian Kemandirian
Pada Anak
Berkubutuhan
Khusus
Tunagrahita

Dukungan
instrumental

Dukungan
emosional

Dukungan sosial
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informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental ,dukungan

emosional dan dukungan social untuk mendukung kemandirian anak.

Dimana penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan dengan

menggunakan skala likert, jika responden menjawab :

1. SL = Selalu (skor 5)

2. SR = Sering (skor 4)

3.KD=Kadang-kadang (skor 3)

4.JR= Jarang (skor 2)

5.TP=Tidak pernah (skor 1)

Presentasi skor tinggi 5x5=25 (100%) x

Presentase skor rendah 5x1 (20%) y

Sehingga :

Range (R) = x-y

=100%-20%=80%

Interval ( I ) =R/K (kategori baik dan kurang ), 80%/2 = 40%

Maka I =100%-40%=60%

Kriteria objektif :

mendukung: jika presentase jawaban responden ≥60%

tidak mendukung : jika presentase jawaban responden <60%

2. Dukunganinformasional
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Dukungan informasi adalah bentuk dukungan keluarga pada anak

berkebutuhan khusus dimana orangtua berperan sebagai pemberi petunjuk

atau nasehat kepada anak , dengan kriteria objektif:

a. Mendukung : jika persentasejawabanresponden 60%

b. Tidak mendukung :jika persentase jawaban responden< 60%

3. Dukunganpenilaian

Dukungan penilaian adalah bentuk dukungan orang tua dalam

memberikan support (dukungan) dan penghargaan pada anak.Hal ini

melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan penilaian positif

terhadap ide-ide ataupun perasaan yang dimiliki oleh anak, dengan kriteria

objektif:

a. Mendukung : jikapersentasejawabanresponden 60%

b. Tidak mendukung :jika persentase jawaban responden< 60%

4. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental adalah hal-hal yang dimiliki keluarga yang

disediakan untuk anak berkebutuhan khusus seperti biaya sekolah, barang-

barang yang diperlukan anak (baju, alat tulis/menggambar, permainan

anak,dlln), serta pelayanan kesehatan (askes,bpjs,kies,dlln),dengan criteria

objektif:

a. Mendukung : jika persentase jawaban responden 60%

b. Tidak mendukung :jikapersentase jawaban responden< 60%

5. Dukungan emosional
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Dukungan ini melibatkanekspresi rasa empati dan perhatian

terhadap anak, sehingga membuat anak tersebut merasa nyaman, dicintai,

dan diperhatikan, dengan criteria objektif:

c. Mendukung : jika persentase jawaban responden 60%

d. Tidak mendukung :jikapersentase jawaban responden< 60%

6. Dukungan sosial

Dukungan sosial mengacu pada berbagai sumber daya yang

disediakan oleh hubungan antara keluarga dan anak berkebutuhan khusus,

dimana anak akan anak akan memiliki rasa percaya diri dan kompeten

serta merasa di hargai dan menjadi bagian dari keluarga itu sendiri,dengan

criteria objektif:

a. Mendukung : jika persentase jawabanr esponden 60%

b. Tidak mendukung :jikapersenta sejawaban responden< 60%

7. Anak berkebutuhan khusus tunagrahita adalah anak usia sekolah dimana

mereka memiliki keterbatasan kecerdasan IQ dibawah rata-rata orang

normal.

8. Kemandirian pada anak adalah perilaku mandiri dimana anak memiliki

kemampuan untuk menemukan sendiri apa yang harus dilakukan,

menentukan dan memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil

perbuatannya
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.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.Penelitian

deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan

pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa

tertentu (Hidayat, 2007).

Pada penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran

secara objektif tentang identifikasi dukungan orang tua pada anak

berkebutuhan khusus di SLB Mandara kota kendari.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SLB Mandara kota kendari.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tgl 05 sampai 08 juli, tahun 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2012).Populasi dalam penelitian adalah jumlah orang tua/wali

anak Tunagrahita sebanyak 33 populasi di SLB Mandara kota Kendari

tahun 2017.

2. Sampel
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Sampel penelitian merupakan sebagian yang diambil dari

keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi

(Notoadmodjo, 2012).

Tehnik sampling pada penelitian ini teknik pengambilan sampel

dilakukan secara total sampling dimana jumlah sampel sama dengan

popilasi (Sugiyono, 2012). Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 33

sampel.

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari

suatu populasi yang akan di teliti, dengan kriteria inklusi sampel pada

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Anggota keluarga yang bersedia menjadi responden

2) Berusia ≥ 18 tahun

3) Dapat membaca dan menulis

Kriterian eksklusi adalah karakteristik dari subjek penelitian yang

tidak diteliti, dengan kriteria sebagai berikut :

1) Anggota keluarga tidak Bersedia menjadi responden

2) Tidak dapat membaca dan menulis

D. Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga

mudah diolah (Arikunto, 2014).
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Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah

kuesioner.Pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini

bersifat tertutup dengan jawaban yang sudah disediakan, yang meliputi

pertanyaan tentang dukungan orang tua pada anak berkebutuhan khusus

mencakup :dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan

instrumental ,dukungan emosional dan dukungan sosial.

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian dengan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung

pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Saryono dkk,

2013).Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner atau

penyebaran daftar pertanyaan dengan responden yaitu dukungan orang

tua pada anak berkebutuhan khusus di SLB Mandara kota kendari,

kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat pilihan

atau alternative jawaban.

b. Data sekunder

Menurut Saryono dkk (2013), data sekunder adalah data yang

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari

subjek penelitian. Data yang diperoleh dari SLB Mandara kota kendari.
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c. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan kuesioner tentang dukungan orang tua pada anak

berkebutuhan khusus di SLB Mandara kota kendari.

F. Tehnik Pengolahan

Pengolahan data pada penelitian ini meliputi tahap sebagai

berikut(Arikunto, 2014) :

a. Editing

Editing dilakukan untuk meneliti kembali setiap daftar pertanyaan

yang telah di isi.Editing meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan

pengisian, dan konsistensi dari setiap jawaban.

b. Coding

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban dari responden

menurut criteria tertentu.Klasifikasi umumnya ditandai dengan kode

tertentu yang biasanya berupa angka.

c. Skoring

Skoring adalah penentuan jumlah skor bila jawabanya Selalu (SL)

diberi skor 5, Sering (SR) diberi skor 4, Kadang-kadang (KD) diberi skor

3,  Jarang (JR) diberi skor 2 dan Tidak pernah (TP) diberi skor 1.

d. Tabulating

Tabulating adalah pengorganisasian data sedemikian rupa agar

dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan

dianalisa. Proses tabulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain
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dengan metode tally, menggunakan kartu, dan menggunakan komputer

(Nursalam, 2014).

G. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai

tujuan, dimana tujuan pokok penelitian adalah menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam mengungkap fenomena (Nursalam, 2014).

Data yang sudah dikumpulkan ditabulasi dan dikelompokkan sesuai

dengan kelompok data dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi, dengan

menggunakan presentase dengan rumus(Sugiyono, 2012) :

Kx
n

f
X 

Keterangan

X = Persentase hasil yang dicapai

f = Frekuensi variabel yang diteliti

n = Jumlah sampel yang diteliti

K = Konstanta (100%)

H. Penyajian Data

Data diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dinarasikan.

I. EtikaPenelitian

Dalam penelitian perlu adanya rekomendasi pihak institusi atas pihak

lain dengan mengajukan permohonan izin kepada intansi tempat penelitian

dalam hal ini pihak SLB Mandara kota kendari. Setelah mendapat persetujuan,

barulah dilakukan penelitian dengan menekankan masalah etika penelitian

yang meliputi :
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1. Informed concent

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti

yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian dan manfaat

penelitian, bila subyek menolak maka peneliti tidak akan memaksakan

kehendak dan tetap menghormati hak-hak subyek.

2. Anonimity

Peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada format

pengkajian, tetapi pada format pengkajian tersebut diberikan kode

responden

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya

kelompok data tertentu saja yang dilaporkan sebagai hasil penelitian

4. Beneficence

Penelitian melindungi subjek agar terhindar dari bahaya dan

ketidak nyamanan fisik.

5. Full disclosure

Penelitian memberikan kepada responden untuk membuat

keputusan secara sukarela tentang partisipasinya dalam penelitian ini dan

keputusan tersebut tidak dapat dibuat tanpa memberikan penjelasan

selengkap-lengkapnya (Nursalam, 2014)



36

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Letak Geografis Sekolah

Sekolah Luar Biasa (SLB) Mandara adalah sekolah khusus yang

memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang

terletak di Kota Kendari tepatnya di Jl. Mayjend.S.Parman Kompleks

Kampus Lama UHO RT. 2 RW 7 Kelurahan Lahundape Kecamatan

Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.Secara geografis

posisi SLB mandara terletak pada -3.9648 Lintang Selatan dan 122.589

Bujur Timur.

b) Sejarah Perkembangan Sekolah

SLB Mandara Kendari didirikan pada tahun 1990 dengan nomor

SK Pendirian 30/1990 dengan nama sekolah SLB AC Mandara. Pada awal

berdirinya sekolah ini terbuat dari konstruksi papan dengan jumlah ruang

belajar sebanyak 4ruang, 1 ruang kantor dan 1 ruang tamu dengan 2 orang

guru PNS yang bertugas merintis sekolah. Kemudian dengan berbagai

upaya yang dilakukan yayasan dan guru sehingga bangunan SLB AC

mandara dapat menambah dan memperoleh bantuan dari pemerintah

provinsi maupun dari pemerintah pusat berupa bantuan renovasi gedung

sekolah. Tepatnya tahun  tahun 2004 dilakukan renovasi gedung sekolah

menjadi sekolah dengan konstruksi permanen.
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c) Struktur / ketunaan di SLB Mandara

Pada SLB Mandara Kota Kendari memiliki 5 struktur / ketunaan yaitu:

a. Tipe A : Tunanetra

b. Tipe B : Tunarugu

c. Tipe C : Tunagrahita

d. Tipe D : Tunadaksa

e. Tipe E  : Autis

d) Profil Sekolah

1) Identifikasi Sekolah

Sekolah Luar Biasa ini disebut Sekolah Luar Biasa AC

Mandara Kendari.SLB AC Mandara Kendari adalah sekolah khusus

yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa-siswi berkebutuhan

khusus Autis,Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunadaksa

dengan menitik beratkan pada program khusus. Sekolah ini

diperuntukkan bagi semua golongan baik masyarakat yang mampu

maupun masyarakat kurang mampu bahkan sekolah berupaya

memberikan pelayanan sekolah gratis dengan harapan orang tua siswa

tidak merasa berat menyekolahkan anaknya di SLB AC Mandara.

2) Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

a. Visi SLB AC Mandara adalah “Terwujudnya pelayanan pendidikan

secara optimal yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus yang

berkarakter”.

b. Berdasarkan visi diatas maka Misi SLB AC Mandara adalah :
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1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi

Anak Berkebutuhan Khusus dengan muatan pembelajaran,

bimbingan konseling, rehabilitasi dan normalisasi.

3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak

Berkebutuhan Khusus secara maksimal agar berprestasi dan

mampu hidup mandiri.

4. Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Khusus.

c. Tujuan Sekolah SLB Mandara kota Kendari adalah :

SLB AC Mandara adalah sekolah khusus yang

menyelenggarakan pendidikan bagi siswa-siswi berkebutuhan

khusus Tunanetra, Tunarungu Wicara, Tunagrahita, Tunadaksa dan

Autis dengan menitikberatkan pada program khusus.

e) Sarana dan Prasarana Sekolah

SLB Mandara kota Kendari memiliki 1 ruang Kepala Sekolah, 1

ruang Guru, 1 ruang BK, 1 ruang musik, 1 ruang Ibadah, 1 ruang

keterampilan dan bina, 1 ruang perpustakan, 1 ruang perpustakaan

tunanetra, 1 ruang UKS, sedangkan untuk ruangan kelas anak

berkebutuhan khusus SLB Mandara memiliki 1 ruang Braile/Kls A smplb,

2 ruang anak  tunagrahita, 2 ruang anak tunanetra, 2 ruang anak tunarugu

dan 1 ruang anak autis.
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B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Umur Responden

Distribusi Responden menurut Umur dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur Di SLB Mandara

Kota Kendari

No.
Kelompok Umur

(Tahun) Frekuensi Presentase

1.
2.
3.
4.

20-30
31-40
41-50
>50

2
9
16
6

6.06
27.2
48.4
18.1

Total 33 100

Sumber : Data Primer, Diolah Juli 2017

Tabel 5.1, menunjukkan bahwa dari 33 responden kelompok

umur responden terbanyak berada pada umur 41-50 tahun dengan

jumlah responden 16 orang (43.4%) dan paling rendah berada pada

kelompok umur20-30 tahun dengan jumlah 2responden (6.06%).

b. Pendidikan Responden

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan

sebagaimana di uraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden di

SLB Mandara kota Kendari
No Pendidikan Frekuensi Presentase

1 SD 5 15.1
2 SMP 10 30.3

3 SMA 10 30.3

4 Perguruan Tinggi 8 24.2

Total 33 100
Sumber : Data Primer diolah Juli 2017
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Hasil tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 33 responden

(100%)frekuensi pendidikan paling tinggi terdapat pada SMP 10

orang(30.3%) dan SMA berjumlah 10 (30.3%), sedangkan paling

rendah pada SD berjumlah 5 orang (15.1%).

c. Pekerjaan Responden

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagaimana di

uraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di SLB

Mandara kota Kendari

No Pekerjaan Frekuensi Presentase

1. Wiraswasta 10 30
2. PNS 3 9

3. Tidak Bekerja (TB) 20 60
Total 33 100

Sumber : Data Primer diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel 5.3menunjukan bahwa dari 33 responden

(100%) diketahui responden yang memiliki pekerjaan sebagai

WRST(wiraswasta) berjumlah 10 orang (30%), PNS berjumlah 3

orang (9%), dan tidak bekerja(TB) berjumlah 20orang (60%).

2. Variabel Penelitian

a. Dukungan Informasional

Distribusi Responden berdasarkan dukungan Informasional yang

telah diberikan pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam

upaya kemandirian dapat terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 5. 4
Distribusi Responden berdasarkan dukungan Informasional pada

anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara kota
Kendari.

No
Dukungan

Informasional Frekuensi Presentase

1 Mendukung 28 85

2 Tidak Mendukung 5 15

Total 33 100
Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 28 orang

(85%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 5 orang

(15%).

b. Dukungan penilaian

Distribusi Responden berdasarkan dukungan Penilaian yang

telah diberikan pada anak berkebutuhan khusus dalam upaya

kemandirian dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Distribusi Responden berdasarkan dukungan Penilaian pada anak

berkebutuhan khusus di SLB Mandara kota Kendari.
No. Dukungan Penilaian Frekuensi Presentase

1. Mendukung 30 91

2 Tidak Mendukung 3 9

Total 33 100
Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 30 orang

(91%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 3 orang

(9%).
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c. Dukungan instrumental

Distribusi Responden berdasarkan dukungan instrumental yang

telah diberikan pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam

upaya kemandirian dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan dukungan Instrumental pada

anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara kota
Kendari

No.
Dukungan

Instrumental Frekuensi Presentase

1. Mendukung 31 94

2 Tidak Mendukung 2 6

Total 33 100
Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 31 orang

(94%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 2 orang

(6%).

d. Dukungan Emosional

Distribusi Responden berdasarkan dukungan Emosional yang

telah diberikan pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam

upaya kemandirian dapat terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.7
Distribusi Responden Berdasarkan dukungan emosional pada anak
berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara kota Kendari

No. Dukungan Emosional Frekuensi Presentase

1. Mendukung 29 88

2 Tidak Mendudukung 4 12

Total 33 100

Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel 5.8 di atas, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 29 orang

(88%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 4 orang

(12%).

e.  Dukungan Sosial

Distribusi responden berdasarkan dukungan sosial yang telah

diberikan pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara

kota Kendari dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Distribusi responden berdasarkan dukungan Sosialpada anak

berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara kota Kendari

No. Dukungan Sosial Frekuensi Presentase

1. Mendukung 31 94

2 Tidak Mendukung 2 6

Total 33 100

Sumber : Data primer diolah juli 2017

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, diketahui bahwa responden

yang memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 31
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orang (94%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 2

orang (6%).

f. Dukungan keluarga

Distribusiresponden berdasarkan dukungan keluarga telah

diberikan pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara

kota Kendari dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Distribusi responden berdasarkan dukungan keluarga pada anak

kebutuhan khusus tunagrahita di SLB Mandara kota Kendari
No. Dukungan Sosial Frekuensi Presentase

1. Mendukung 30 91

2 Tidak Mendukung 3 9

Total 33 100
Sumber : Data primer diolah juli 2017

Berdasarkan tabel 5.10 di atas, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan secara keseluruhan dengan kategori mendukung

berjumlah 30orang (91%) dan kategori paling rendah adalah tidak

mendukung berjumlah 3orang (9%).

C. Pembahasan

1. Gambaran karakteristik responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 responden kelompok

umur responden terbanyak berada pada umur 41-50 tahun dengan jumlah

responden 16 orang (43.4%) dan paling rendah berada pada kelompok

umur20-30 tahun dengan jumlah 2responden (6.06%). Dalam penelitian

ini tidak ditemukan usia dibawah 20 tahun dan responden yang berusia

lebih tua berumur 63 tahun.
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Mendidik anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah, anggota

keluarga yang lebih muda akan cenderung lebih mudah stress

dibandingkan anggota keluarga yang berusia tua. Hal ini karena semakin

lama anggota keluarga itu melihat perkembangan anak maka semakin

besar rasa kasih dan sayangnya, disamping itu anggota keluarga yang

lebih tua juga sudah dapat berpikir lebih matang daripada yang

muda.Menurut Supartini (2004) usia orang tua sangat berpengaruh dalam

mengasuh anak. Usia yang terlalu muda dan terlalu tua tidak dapat

menjalankan secara optimalkarena diperlukan kekuatan fisik dan

psikososial. Sedangkan menurut Penelitian Arfandi (2014) usia berkisar

23-58 tahun, tergolong matang untuk menjaga dan mendidik anak dengan

berkebutuhan khusus.

Tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa dari 33

responden yang berpendidikan setingkat SD berjumlah 5 orang (15.1%),

setingkat SMP 10 orang (30.3%), SMA berjumlah 10 orang (30.3%), dan

berpendidikan Perguruan Tinggi berjumlah 8 orang (24.4%). Responden

terbanyak dari penelitian ini adalah orang tua siswa, dan banyak dari

orang tua siswa yang memiliki pendidikan SMP dan SMA.Menurut

Arfandi (2014) Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada kurang

pengetahuan tentang kebutuhan-kebutuhan dan cara didik anak.

Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin baik

dampak bagi perkembangan anak. Namun, dalam penelitian ini tingkat

pendidikan tidak mempengaruhi besar kecilnya dukungan yang diberikan
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pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita, melainkan rasa kasih sayang

dan kesabaran orang tua atau keluarga mengajari anak-anaknya.

Pada penelitian ini juga menunjukan bahwa responden yang

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah 10 orang (30%), PNS

berjumlah 3 orang (9%),dan tidak bekerja(TB) berjumlah 20orang (6%),

banyak orang tua murid yang bekerja sebagai wiraswasta menyatakan

bahwa penghasilan yang didapatkan sangatlah kecil dibandingkan

PNS.Banyak dari mereka terlambat menyekolahkan anaknya karena

kurangnya biaya untuk kebutuhan sekolah. Kemudian kategori terbanyak

kedua pada kategori tidak bekerja (TB) dimana responden dalam

penelitian ini kebanyakan adalah hanyalah seorang ibu rumah tangga hal

ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang tua yang meluangkan waktu

untuk menunggu anak berkebutuhan khusus selama jam sekolah adalah

orang tua perempuan (ibu). Hal ini menunjukkan bahwa ibu lebih besar

memberi dukungan dari pada ayah. Ibu merasakan tanggung jawab

terhadap kondisi normal-abnormal anaknya, merawat anak sejak dalam

kandungan, melahirkan hingga masa pertumbuhan anak. Sedangkan ayah

lebih fokus pada financial dalam membesarkan anak (Miranda,2013)

2. Dukungan informasional

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 28 orang

(85%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 5 orang

(15%).Bagi responden yang tidak mendukung masalah yang dihadapi
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adalah kurangnya pemahaman, kurangnya waktu untuk berkomunikasi,

serta kurangnya media informasi. Pemberian informasi pada anak

berkebutuhan khusus dilakukan dengan lebih intensif dan disesuaikan

dengan kognitif anak. Disinilah peran penting keluarga untuk

membimbing dan mengajari anak dimana keluarga dapat menggunakan

alat bantu seperti gambar ataupun audiovisual, hal ini dapat diberikan

pada anak dengan cara pengulangan informasi dan seringnya orangtua

berkomunikasi pada anak sehingga membantu dalam kemandirian anak

terutama dalam hal aktivitas sehari-harinya (ADL).

Manfaat dari dukungan informasional ini adalah dapat menekan

munculnya suatu pemahaman karena informasi yang diberikan dan dapat

menyumbangkan sugesti dan aksi pada individu.Aspek-aspek dalam

dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk, dan pemberian

informasi( Friedman, 2008).

3. Dukungan penilaian

Berdasarkan hasil penelititian, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 30 orang

(91%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 3 orang

(9%).Bagi responden yang tidak mendukung masalah yang di hadapi

adalah kurang tanggap pada bakat yang dimiliki anak, serta kurang

menunjukkan ekspresi atau perasaan pada anak.Keluarga diharapkan

dapat membuat anak mengeksplorasi keinginan dalam dirinya dimana
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anak akan dengan mudah menunjukkan bakat atau kemampuan khusus

yang dimiliki, dan saat anak dapat menunjukkannya diharapkan orang tua

mampu memberikan penghargaan atas keberhasilan yang diberikan.

Keluarga diharapkan mampu memberikan pengertian pada anak

bahwa dirinya sama dengan anak-anak normal yang lain dan mampu

menghibur atau menyemangati anak agar tidak merasa rendah

diri.Menurut Friedman ( 2008 ) keluarga bertindak sebagai suatu

bimbingan yang bersifat umpan balik, membimbing dan menengahi

dalam proses pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas

anggota keluarga yang diantaranya memberikan support (dukungan),

perhatian, dan penghargaan.

4. Dukungan instrumental

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 31 orang

(94%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 2 orang

(6%).Bagi responden yang tidak mendukung masalah yang dihadapi

adalah kurangnya biaya hidup atau perkerjaan yang berpenghasilan tidak

tetap.Anak berkebutuhan khusus memerlukan biaya yang sedikit lebih

tinggi dari anak normal biasa karena selain biaya sekolah mereka juga

membutuhkan terapi dan konsultasi dari dokter psikologi untuk

meningkatkan kemandirian dan kreativitas mereka dalam kegiatan sehari-

hari.Banyaknya orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan

berdampak pada bantuan financial pada anak dimana bantuan financial
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merupakan salah satu wujud dari dukungan instrumental namun orang

tua ataupun keluarga dari anak berkebutuhan khusus tunagrahita tersebut

walau tanpa pekerjaan tetap mampu memberikan dukungannya.Menurut

Friendman (2008) keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan

praktis dan konkret, yang mengusahakan untuk menyediakan fasilitas dan

perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing anggota keluarga itu

sendiri.

5. Dukungan emosional

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 29 orang

(88%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 4 orang

(12%).Bagi responden yang tidak mendukung masalah yang dihadapi

adalah kurang menunjukkan perasaan saat berada di dekat anak atau

sedang berkomunikasi dengan anak.Keluarga adalah tempat dimana anak

akan merasakan kasih sayang dan keyamanan. Anak tunagrahita sangat

lambat dalam proses belajar maka diperlukan kesabaran keluarga untuk

membimbing anak agar mampu belajar dan mandiri. Kebanyakan anak

tunagrahita cenderung merasa tidak percaya diri dan berusaha menutup

diri namun hal itu akan berbeda bila kita mendekatkan diri dengan

menunjukkan sikap tulus dan cinta kita pada mereka, emosi yang

berlebihan dan tidak terkontrol seperti marah atau membentak anak

sangat tidak dibenarkan.Menurut Friedman (2008) aspek – aspek dari
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dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk

afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan.

6. Dukungan sosial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan dengan kategori mendukung berjumlah 31 orang

(94%) sedangkan responden yang tidak mendukung berjumlah 2 orang

(6%).Bagi responden yang tidak mendukung masalah yang dihadapi

adalah kurangnya interaksi atau komunikasi.Dukungan sosial adalah

dukungan yang mencakup dari keseluruhan dukungan yang ada mulai

dari informasional, penilaian, instrumental, serta emosional dimana dari

semua dukungan tersebut akan digunakan anak dalam aktivitas

interaksinya dengan anak seusianya dengan kata lain nilai dari dukungan

sosial yang diberikan keluarga pada anak akan menentukan bagaimana

sikap dan perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari.Keluarga adalah

sarana pemberian contoh yang sangat baik bagi anak terutama untuk anak

berkebutuhan khusus tunagrahita untuk menjadi pribadi yang

baik.Dukungan keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang

dipandang oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau

diadakan untuk keluarga yang bersifat mendukung selalu siap

memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dukungan sosial

keluarga dapat bersal dari dukungan sosial internal, seperti dukungan

suami atau istri serta dukungan saudara kandung, atau dukungan orang

tua eksternal seperti kerabat, sepupu, dan sebagainya (Friedman, 2008).
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7. Dukungan keluarga

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden yang

memberi dukungan secara keseluruhan dengan kategori mendukung

berjumlah 31 orang (93%) dan kategori paling rendah adalah tidak

mendukung berjumlah 2 orang (6%).Sebenarnya semua anak

berkebutuhan khusus tunagrahita yang disekolahkan tentu saja adalah

anak-anak yang di dukung oleh anggota keluarga dan mendapatkan

kelima dukungan (informasional,penilaian,instrumental,emosional,sosial)

dari seluruh anggota keluarga namun perbedaanya adalah waktu dan

intensitasnya yang berbeda-beda.Selain kelima dukungan yang diberikan

dari anggota keluarga, anak tunagrahita bisa mendapatkan dukungan

tersebut dari guru di sekolah ataupun tetangga sekitar tempat tinggalnya.

Presepsi masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus masih sangat

rendah untuk itu dukungan perlu dibangun terlebih dahulu di dalam

keluarga agar perasaan anak tidak goyah saat berada di lingkungan yang

baru.Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan

keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa

orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan

bantuan jika diperlukan (Friedman, 2008).
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 33 responden pada

tanggal 05 Juli – 08 Juli 2017 tentang identifikasi dukungan keluarga pada

anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di SLB

Mandara kota Kendari, diperoleh hasil secara umum bahwa dukungan

keluarga pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya

kemandirian tahun 2017 menunjukkan presentase tertinggi secara keseluruhan

berada pada kategori mendukung dengan frekuensi sebesar 30 orang (91 %),

dan presentase terendah berada pada kategori tidak mendukung sebesar 3

orang (9%). Adapun presentase masing – masing variabel dijabarkan sebagai

berikut:

1. Dukungan informasional pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita

menunjukkan bahwa presentase tertinggi pada kategori mendukung

berjumlah 28 orang (85%) sedangkan terendah pada kategori tidak

mendukung berjumlah 5 orang (15%).

2. Dukungan penilaian pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita

menunjukkan presentase tertinggi pada kategori mendukung berjumlah

30 orang (91%) sedangkan terendah pada kategori tidak mendukung

berjumlah 3 orang (9%).
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3. Dukungan instrumental pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita

menunjukkan presentase tertinggi pada kategori mendukung dengan

berjumlah 31 orang (94%) sedangkan terendah pada kategori tidak

mendukung berjumlah 2 orang (6%).

4. Dukungan emosional pada anak bekebutuhan khusus tunagrahita

menunjukkan presentase tertinggi pada kategori mendukung dengan 29

orang (88%) sedangkan terendah pada kategori tidak mendukung

berjumlah 4 orang (12%).

5. Dukungan sosial pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita

menunjukkan presentase tertinggi pada kategori mendukung berjumlah

31 orang (94%) sedangkan terendah pada kategori tidak mendukung

berjumlah 2 orang (6%).

B. Saran

1. Diharapkan pada anggota keluarga anak berkebutuhan khusus tunagrahita

untuk meningkatkan dukungan pada anak, memberikan anak rasa nyaman

dan aman serta berupaya untuk meningkatkan kemandirian pada anak.

2. Diharapkan pada masyarakat kota Kendari untuk sadar akan keberadaan

dan tidak memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus serta ikut

memberikan dukungan.

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan

menggunakan variable yang berbeda agar penelitian ini dapat

berkembang.
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