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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Pemaknaan Orang Tua terhadap Anak Inklusi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana pemaknaan yang diberikan oleh orang tua untuk anak yang memiliki 
kebutuhan  khusus atau anak inklusi, dukungan apa yang diberikan oleh orang tua untuk anak inklusi, dan 
solusi apa yang diambil oleh orang tua untuk tumbuh kembang anak inklusi. Peneliti menganggap penting 
karena fenomena mengenai anak inklusi ini menjadi sebuah perhatian publik yang mengundang 
pandangan positif dan negatif. 

Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi yakni dengan cara 
wawancara mendalam kepada  dua orang tua dari anak inklusi tunarungu sebagai nara sumber  dengan 
pedoman wawancara. Dan menggunakan teori Stigma dari Evering Goffman yang memiliki pandangan 
pentingnya sebuah stigma yang diberikan dari seseorang untuk orang lain yang memiliki sebuah 
kekurangan secara fisik ataupun secara mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua  
memberikan dukungan positif kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusi. Orang tua 
menyadari bahwa anak inklusi juga  memperoleh hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua 
didalam mendukung tumbuh kembang sang anak. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan oleh 
orang tua anak inklusi merupakan tindakan yang bertujuan untuk membantu tumbuh kembang sang anak.  
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala berkah sertarahmat dan 

hidayah-Nya yang telah memberikan jalan serta kekuatan yang luar biasa dalam proses penulisan 

skripsi ini. Tak lupa pujian saya ucapkan kepada junjungan Nabi kita, Rasulullah SAW yang 

senantiasa memberikan bimbingan menuju jalan yang benar dan terang benderang dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

 Skripsi yang berjudul Pemaknaan Orang Tua Terhadap Anak Inklusi, merupakan 

fenomena yang terkadang bukanlah sesuatu hal yang penting dibicarakan bahkan 

dipelajari.Namun didalam fenomena tersebut, penulis ingin mengungkapkan makna yang luar 

biasa yang terkandung didalamnya. 

 Dalam menyelesaikan karya ini, cukup banyak hambatan yang dilalui oleh penulis, 

namun atas dukungan dari berbagai pihak, karya ini dapat terselesaikan dengan baik.Seperti 

pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, tentu saja masih banyak kekurangan 

dalam penulisan karya ini.Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan penting bagi penyelesaian karya tulis ini. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, begitu besar rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan, dalam proses 

penyelesaian karya tulis ini. Semua tidak akan terasa sulit dan berarti, jika selalu berada 

pada lindungan dan limpahan rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa Junjungan kita, 
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Rasulullah SAW yang selalu menuntun umatnya untuk selalu berjalan pada jalan Allah 

SWT, dan menjadi suri tauladan yang baik menjadi panutan bagi umatnya. 

2. Kepada Ibuku ,Bu Ida yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan perhatian 

serta dukungan yang benar-benar tiada duanya, menjadi sandaran ketika berkeluh kesah 

serta berbahagia.Meskipun kita tak pernah bersama tetapi keyakinan kita antara seorang 

ibu dan anak tidak akan terputus dengan jarak dan waktu.  

3. Dosen pembimbingku, Bapak Doddy S Singgih yang selalu sedia meluangkan  waktunya 

untuk berkonsultasi, dan banyak memberikan pencerahan dan arahan – arahan positif 

kepada saya, sehingga banyak memberikan motivasi yang bisa mendorong untuk tetap 

semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

4. Terima kasih kepada Dosen Dosen di Departemen Sosiologi, Pak Sudarso selaku dosen 

wali yang selalu memberikan arahan pengisian KRS dan perhatian kepada 

mahasiswanya. Bu Sutinah, Pak Bagong, Pak Septi, Pak Her, Pak Novri, Prof Wir, Prof 

Hotman, Prof Bagyo, Prof Mus yang sangat berperan dalam mencerdaskan mahasiswa-

mahasiswanya. Ilmumu akan selalu kuingat dan kuterapkan dalam kehidupanku. Bu 

Tutik, Bu U’ud, Bu Udji, Bu Emi, semuanya dosen – dosen sosiologi yang paling kece 

dan paling modis di Fisip yang sudah dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing 

saya dan memberikan banyak ilmu pada saya hingga saya selesai skripsi. 

5. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk orang tua dari Januar yang selalu mendukung 

saya dan menganggap saya seperti anak mereka sendiri, terima kasih kalian bersedia 

untuk selalu mendampingi dan mendengarkan keluh kesahku. Dan selalu memberikan 

motivasi yang positif bagiku. Maaf jika selama ini selalu merepotkan kalian. 
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6. Dosen-dosen di Fisip, yang telah banyak memberikan masukan dalam kesuksesan skripsi 

ini mulai dari hulu hingga hilir pembuatannya. Jasa-jasa beliau yang tak akan terlupakan 

7. Kepada orang tua dari Irvan yang selalu memberikan suport disetiap masalah yang saya 

hadapi, senantiasa untuk memberikan perhatian penuh kepada saya dan menganggap saya 

seperti anak mereka. Dengan perhatian penuh mereka bersedia untuk membagi kasih 

sayang mereka dan dukungan kepada saya selaku orang tua. Saya sangat berterima kasih. 

8. Kepada sahabat terbaikku Citra Puspita, Rafelita Nian Sari, dan M. Alhada Fuad yang 

senantiasa membantuku dan memberikan dukungan positif dan mereka yang selalu ada 

untukku dari senang ataupun duka, kita selalu bersama.  

9. Teman-teman Sosiologi angkatan 2011, meskipun banyak kejadian yang pahit, namun 

aku mengerti arti sebuah pertemanan. Terima kasih atas semua dukungannya. 

10. Terima kasih kepada Mbak marry, Mbak Mike, Mbak Herna dan mbak kos yang lain, 

mereka yang selalu berusaha untuk mengingatkan ku dalam segala hal, selalu memberiku 

nasehat – nasehat, yang setiap hari menghiburku, menemaniku, dan tempat berbagi cerita.  

11. Terima kasih kepada Bu Very selaku Kepala Sekolah dari Sekolah Inklusif dan guru – 

guru disana yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk mendampingi saya untuk 

memperoleh data sebagai bahan skripsi. 

12. Kepada teman – teman KKN Bojonegoro Kecamatan Trucuk terutama Feriska dan Silvia, 

terima kasih kalian sudah menjadi teman curhat dan selalu memberikan dukungan penuh 

kepaku 

13. Kepada Mas Eko Budi Prasetyo, SAkun. Terima kasih sudah membantu dalam 

pengerjaan skripsi ini, dan mau meluangkan waktu untuk menemani mencari data. Maaf 

jika aku selalu merepotkan. 
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14. Terima Kasih kepada Irvan selaku laki – laki yang selalu member semangat, memberikan 

perhatian, memberikan hiburan, dan yang selalu mengisi kehidupanku sehari – hari. 

Terima kasih banyak semua kebaikan yang diberikan.  

Kepada seluruh informan HP, HJ, dan AB yang sudah memberikan segala informasi yang 

berkenaan dengan pertanyaan penelitian.Tanpa kalian saya bukan apa-apa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN ORANG TUA.... OKZA RYANDANI




