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Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna dari anak tunarungu bagi
orangtua dan juga untuk mengidentifikasi cara orangtua beradaptasi dengan anak
tunarungu. Studi ini akan dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB-B) Karya Mulia
Surabaya.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan Teori Adaptasi
oleh W.A. Gerungan dan Teori Social Support oleh Cohen dan Willis. Penelitian ini
menggunakan paradigma definisi sosial dengan teknik snowball untuk menentukan
informan. Informan subjek dalam penelitian ini adalah orangtua dari anak
tunarungu. Pengambilan data dilakukan melalui observasi yaitu dengan cara datang
ke SLB-B Karya Mulia Surabaya untuk melihat proses belajar mengajar, interaksi
antar anak tunarungu dan juga sosialisasi yang dilakukan para orangtua, lalu
melakukan wawancara mendalam dan juga observasi. Analisis data dilakukan
melalui proses pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah makna yang didapatkan orangtua atas keadaan anak
yang tunarungu bergantung pada perbedaan waktu saat orangtua mengetahui
kekurangan anak. Pada orangtua yang mengetahui saat dalam kandungan akan
lebih merasa pasrah dan bersyukur, pada orangtua yang mengetahui setelah usia
anak satu hingga 1.5 tahun awalnya akan merasa tidak terima, marah dan kecewa.
Sedangkan adaptasi orangtua dilakukan melalui berberapa cara seperti pemilihan
sekolah khusus anak tunarungu yang memilihkan sekolah luar biasa agar anak
merasa nyaman dan lingkungan pun mendukung, pengasuhan yang berbeda dengan
anak normal yaitu terletak pada tingkat kesabaran yang lebih tinggi dan perbedaan
cara berkomunikasi , mencari tahu mengenai lingkungan anak, cara menyampaikan
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kondisi anak kepada lingkungan dan juga sosialisasi yang harus dilakukan serta
cara mensosialisasikan anak dengan lingkungan sekitar.

Kata kunci : Anak berkebutuhan khusus, anak tunarungu, adaptasi, social support

A. Pembahasan

Studi ini di awali dari

keadaan keluarga penulis yang

memiliki keluarga anak

berkebutuhan khusus. Selain itu juga

karena dengan banyaknya anak

berkebutuhan khusus atau di sebut

difabel yang salah satunya adalah

tunarungu. Sekolah Luar Biasa

sendiri terdiri atas beberapa

golongan, tidak hanya tunarungu

saja. Golongan-golongan tersebut

adalah SLB-A adalah sekolah luar

biasa khusus untuk anak-anak

dengan gangguan penglihatan atau

yang biasa disebut dengan

Tunanetra, lalu SLB-B adalah untuk

anak-anak yang mengalami

gangguan pendengaran atau biasa

disebut dengan tunarungu, SLB-C

adalah sekolah untuk anak-anak

dengan intelegensi (kecerdasan)

dibawah rata-rata atau biasa disebut

dengan tuna grahita, lalu SLB-D

adalah sekolah bagi anak-anak yang

mengalami hambatan dalam

perkembangunan motoriknya atau

biasa disebut dengan tuna daksa,

SLB-E adalah sekolah khusus bagi

anak-anak dengan hambatan atau

penyimpangan perilaku yang biasa

disebut dengan tuna laras, SLB-F

untuk anak-anak penderita autis,

SLB-G adalah sekolah khusus bagi

anak-anak dengan hambatan ganda

atau lebih dari satu dan disebut

dengan tuna ganda, SLB-H
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ditujukan bagi anak-anak hiperaktif

dengan sebutan ADHD, SLB-I bagi

anak-anak dengan kecerdasan

istimewa, SLB-J untuk anak-anak

yang memiliki bakat istimewa dan

yang terakhir adalah SLB-K bagi

anak-anak yang memiliki

kemampuan indigo atau kemampuan

khusus.

Para siswa yang bersekolah

sebagian besar tetap ditemani oleh

orangtua masing-masing. Hal itu

menunjukkan bahwa anak

berkebutuhan khusus selalu

membutuhkan orangtuanya dalam

bersosialisasi dengan

lingkungannya, demikian pula

orangtua harus melakukan sesuatu

agar mampu beradaptasi dengan

keadaan dirinya sebagai orangtua

anak berkebutuhan khusus maupun

dalam membantu anaknya

bersosialisasi.

Dalam penelitian ini

difokuskan pada orangtua anak

berkebutuhan khusus yang memiliki

gangguan pendengaran atau biasa

disebut tunarungu. Tunarungu

adalah sebutan untuk orang-orang

yang memiliki kekurangan di bagian

pendengaran. Seorang anak yang

disebut tunarungu adalah anak

dengan kerusakan atau tidak

berfungsinya satu atau lebih dari

fungsi pendengaran yang

mengakibatkan tidak dapat

meneruska suatu getaran yang

menjadi awal dari adanya suara.

Ketunarunguan dibedakan

menjadi dua kategori, yaitu tuli

(deaf) dan kurang dengar (hard of

hearing). “Tuli adalah mereka yang

indera pendengarannya mengalami

kerusakan dalam taraf berat

sehingga pendengarannya tidak

berfungsi lagi. Sedangkan kurang
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dengar adalah mereka yang indera

pendengarannya mengalami

kerusakan, tetapi masih dapat

berfungsi untuk mendengar, baik

dengan maupun tanpa menggunakan

alat bantu dengar (hearing

aids)”(Dwidjosumarto, Andreas.

1990).

Menurut Helmer R.

Myklebust, sikap orangtua dengan

anak tunarungu memiliki empat

kemungkinan yaitu sikap

memanjakan yang selalu menolong

dan berada di sisi anak sepanjang

waktu sehingga menjadikan sang

anak menjadi kurang memiliki rasa

tanggung jawab dan membuat sang

anak terbiasa untuk ‘dilayani’dan

akibat dari hal tersebut menjadikan

tidak berkembangnya sifat percaya

diri pada anak. Lalu ada pula sifat

orangtua yang terlalu berkeinginan

dimana orangtua sulit untuk

menerima keadaan anak yang

merupakan penyandang tunarungu

sehingga sering kecewa dan

memngharapkan sesuatu yang tidak

mungkin, hal ini menyebabkan anak

menjadi sombong. Lalu sikap

orangtua yang tidak peduli yang

membuat anak menjadi pemurung

atau justru bahkan sering membuat

masalah untuk menarik perhatian

orangtua dan yang terakhir adalah

sikap menerima dan menganggap

masalah tersebut adalah hal yang

wajar dan bukan menjadi beban

orangtua maupun anak itu sendiri.

Adaptasi adalah suatu

penyesuaian pribadi terhadap

lingkungan. Penyesuaian berarti

mengubah diri pribadi sesuai

dengan keadaan lingkungan, juga

dapat berarti mengubah lingkungan

sesuai dengan keadaan keinginan

pribadi. Proses penerimaan orangtua
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pada awalnya dalam menerima

anaknya yang merupakan

penyandang tunarungu, karena

semua anak adalah impian setiap

orangtua. Dan menurut Malecki &

Demaray dukungan sosial

merupakan persepsi seseorang

terhadap dukungan yang diberikan

orang lain dalam jaringan sosialnya

(misalnya keluarga dan teman) yang

membantu meningkatkan

kemampuan diri untuk bertahan dari

pengaruh-pengaruh yang

merugikan. Dukungan sosial

meliputi dukungan emosional,

informasi atau materi alat bantu

yang diberikan.1

Dalam beradaptasi, orangtua

anak tunarungu atau anak

berkebutuhan khusus dan sang anak

sendiri tentulah membutuhkan

dukungan dari lingkungan sekitar

1 Nurul Hidayati. Dukungan Sosial Bagi Keluarga
Anak Berkebutuhan Khusus. 2011

yang dimana salah satunya adalah

guru atau tenaga pengajar di sekolah

yang khusus menangani anak

berkebutuhan khusus tersebut.

Dikatakan penting karena para guru

tersebut tentunya diharapkan dan

sudah pasti lebih mengetahui apa

yang dibutuhkan oleh para orangtua

dan anak tunarungu juga didikan

yang tepat dengan kondisi anak

tunarungu. Tujuan dari pendidikan

bagi anak tunarungu disamping

mereka memiliki hak yang sama

dalam mendapatkan ilmu, tujuan

lainnya adalah anak-anak tunarungu

menyadari kondisi yang dialaminya

dan dapat bersikap positif atas hal

tersebut.

Kondisi atau keadaan psikologis

ini dapat mempengaruhi

respon-respon dan perilaku

individu sehingga berpengaruh

terhadap kesejahteraan individu
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secara umum seperti yang

diutarakan oleh Bishop. Dengan

adanya social support dapat

memberikan semangat dan rasa

nyaman. Menurut Smet, terdapat

empat bentuk social support yaitu

dukungan emosional, dukungan

penghargaan, dukungan

instrumental, dukungan informatif.

Social support atau

dukungan sosial pada dasarnya

adalah asumsi atau sesuatu dan

perlakuan pada seseorang

berdasarkan hal-hal tertentu yang

mereka butuhkan dan setiap

individu akan membutuhkan jenis

dukungan sosial yang berbeda-beda

pula. Bagi teori teoretis lainnya,

social support atau dukungan sosial

adalah kebutuhan yang terbatas atau

lebih spesifik. Terbatas dalam hal

waktu yang timbul sebagai akibat

dari kejadian atau kelalaian yang

merugikan.

Social support atau dukungan

sosial adalah faktor atau suatu hal

yang di perkirakan yang utama yang

dapat mendasari konseptualisasi

dukungan sosial sebagai pemenuhan

kebutuhan sosial yang

berkelanjutan. Di

konseptualisasikan lah fungsi-fungsi

ini sebagai ketentuan yang

dibutuhkan untuk kesejahteraan

termasuk keterikatan (hubungan

dekat yang menyediakan keamanan

dan keselamatan), integrasi sosial

(rasa memiliki sekelompok orang

dengan minat dan juga kepentingan

yang sama), kepastian asistensi

(pengakuan dan informasi), aliansi

yang andal (pengetahuan bahwa

pihak lain akan menawarkan

bantuan tanpa syarat pada saat

dibutuhkan) dan kesempatan untuk
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menyediakan bantuan (merasa

dibutuhkan untuk kesejahteraan

orang lain).

Dalam penelitian ini akan

menggunakan dua teori yakni teori

adaptasi dan teori social support.

Teori Adaptasi menurut W.A

Gerungan (1996) adalah

Penyesuaian diri mengubah diri

sesuai dengan keadaan lingkungan,

tetapi juga mengubah lingkungan

sesuai dengan keadaan (keinginan

diri). Dalam beradaptasi, kunci

utama yang diperlukan oleh

individu adalah melakukan interaksi

sosial dan sosialisasi. Keterkaitan

Teori Adaptasi dengan pendekatan

konstruktivisme dapat dilihat dari

salah satu usur di tiga dialektika,

yaitu internalisasi. Internalisasi

adalah awal dari terbentuknya suatu

pemahaman mengenai orang lain

dan pemahaman makna atas

kenyataan sosial. Internalisasi

adalah tahap dalam pemahaman

secara langsung dari suatu peristiwa

yang bersifat objektif sebagai

pengungkapan makna yang dapat

diartikan sebagai suatu manifestasi

dari proses subyektif orang lain

yang memiliki makna subjektif bagi

individu tersebut. Internalisasi

terbentuk melalui adanya proses

sosialisasi primer dan sekunder.

Teori Social Support oleh

Cohen dan Wills social support

adalah pertolongan dan dukungan

yang diperoleh seseorang dari

interaksinya dengan orang

lain. Social support timbul oleh

adanya persepsi bahwa terdapat

orang-orang yang akan membantu

apabila terjadi suatu keadaan atau

peristiwa yang dipandang akan
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menimbulkan masalah dan bantuan

tersebut dirasakan dapat

meningkatkan perasaan positif serta

meningkatkan harga diri. “Orangtua

yang memiliki anak disabilitas

menghadapi tantangan yang besar

dalam mengasuh dan membesarkan

mereka. Anak yang memiliki

disabilitas membutuhkan dukungan

dan perhatian individual yang akan

menyita sumber daya keluarga”

Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan makna anak

tunarungu bagi orangtua dan untuk

mengidentifikasi cara orangtua

beradaptasi dengan anak tunarungu.

Paradigma yang digunakan dalam

penelitian ini paradigma definisi

sosial. Paradigma definisi sosial

merupakan pemikiran seorang

individu dalam masyarakat akan

mempengaruhi struktur yang ada di

dalam masyarakat. Penelitian ini di

lakukan di SLB-B Karya Mulia

yang terletak di Jl. Wonokromo

Surabaya. SLB-B Karya Mulia

Surabaya adalah satu-satunya

sekolah luar biasa khusus untuk

penderita tunarungu yang ada di

Surabaya sesuai dengan kode “B”

yang ada di belakang kata SLB.

Penentuan informan menggunakan

teknik snowball. Dihasilkan dua

kriteria informan yakni informan

kunci yang adalah pihak yang

mengerti segalanya mengenai pihak

yang menjadi subyek penelitian

yang dalam hal ini yang di tetapkan

sebagai informan kunci adalah

guru-guru dari anak berkebutuhan

khusus. Sedangkan infoman Subyek

adalah pihak yang di jadikan obyek

atau focus dalam penelitian, dalam

hal ini adalah orangtua anak

berkebutuhan khusus tersebut.
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Pengumpulan data dalam suatu

penelitian memiliki dua jenis

berdasarkan sumber atau cara

memperolehnya, yaitu data primer

dan data sekunder yang didapatkan

melalui wawancara, observasi dan

studi dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan

bahwa orangtua memiliki perbedaan

waktu dalam mengetahui bahwa

anak memiliki kekurangan dalam

pendengaran atau yang biasa

disebut dengan tunarungu.

Perbedaan waktu itu adalah pada

saat usia anak satu hingga 1.5 tahun

yang diketahui dari lambatnya

perkembangan pada anak. Lalu

orangtua yang mengetahui atau

merasa bahwa sang anak memiliki

kekurangan sejak masih dalam

kandungan yang disebabkan oleh

virus yang menjadi penyebab

tunarungu. Orangtua mengetahui

karena sebelumnya terkena penyakit

seperti flu atau melakukan check up

rutin.

Dari adanya perbedaan waktu

tersebut, berkaitan dengan makna

yang dirasakan oleh orangtua anak

tunarungu. Orangtua yang

mengetahui bahwa anaknya

mengalami tunarungu saat

menginjak usia satu hingga 1.5

tahun memiliki makna sedih, tidak

terima, kecewa dengan keadaan

anaknya yang tunarungu. Adaptasi

yang dilakukan pun menjadi lebih

sulit karena diketahui saat anak

sudah mulai harus belajar

berkomunikasi, adaptasi yang

dilakukan adalah berkonsultasi

dengan dokter spesialis, berusaha

mengikutkan anak dalam

terapi-terapi khusus anak tunarungu,

mencari sekolah khusus anak
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tunarungu. Berbeda dengan

orangtua yang mengetahui bahwa

anaknya memiliki kekurangan saat

masih dalam kandungan, makna

yang dirasakan adalah pasrah, tidak

kaget dan mensyukuri keadaan.

Bagi orangtua teersebut biasanya

tidak mengalami perbedaan adaptasi

yang berarti. Orangtua juga tidak

melakukan upaya pengobatan dan

pasrah dengan yang ada. Namun

dengan berjalannya waktu semua

orangtua dapat menerima dan tidak

membeda-bedakan dengan anak

yang lain.

Sama halnya dengan orangtua

yang menjadi informan subjek,

pasangan pun juga merasakan sedih.

Namun bagi pasangan akan

cenderung lebih tenang dan

menerima keadaan walaupun ada

pula pasangan yang tidak dapat

menerima dan menangisi keadaan.

Pasangan juga menyalahkan

keadaan dan informan subjek atas

apa yang terjadi.

Cara penyampaian keadaan

anak yang memiliki kekurangan

terhadap lingkungan dan keluarga

juga terdapat perbedaan. Bagi

orangtua yang memutuskan untuk

menceritakan secara khusus

keadaan anak kepada lingkungan

dan keluarga besar dengan harapan

agar lingkungan dapat memahami

dan dapat membantu jika

membutuhkan pertolongan, juga

berharap bahwa lingkungan dapat

menerima serta memberikan

dukungan. Namun ada bagi

orangtua yang memlih membiarkan

lingkungan dan keluarga menilai

dan melihat sendiri keadaan anak

yang memiliki kekurangan juga

memiliki alasan tersendiri yakni

percaya bahwa lingkungan akan
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dapat menerima dan tidak mau

memaksakan keadaan.

Usaha pengobatan yang

dilakukan orangtua adalah dengan

mengikutkan anak ke dalam terapi

khusus bagi anak tunarungu seperti

terapi wicara dengan dokter khusus,

hal ini dilakukan oleh orangtua yang

mengetahui bahwa anaknya memiliki

kekurangan ketika telah menginjak

usia satu hingga 1.5 tahun.

Sedangkan bagi orangtua yang

mengetahui anaknya memiliki

kekurangan ketika masih dalam

kandungan memilih tidak melakukan

upaya pengobatan karena

menganggap bahwa tunarungu

bukanlah suatu penyakit dan tidak

bisa disembuhkan kecuali dengan

bantuan alat bantu dengar yang

hanya berfungsi sebagai penunjang

dan juga lebih memilih menyiapkan

operasi bagi anak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh

orangtua selain menyesuaikan

dirinya sendiri dengan keadaan anak

yang memiliki kekurangan adalah

dengan melakukan konsultasi ke

dokter ahli pendengaran, berdiskusi

dengan sesama oranngtua anak

tunarungu mencari informasi

mengenai pengasuhan anak

tunarungu karena pasti akan

memiliki perbedaan walaupun tidak

banyak, juga cara dalam

penyampaian keadaan anak terhadap

lingkungan dan juga

mensosialisasikan anak dengan

lingkungannya agar tidak merasa

minder.

Orangtua mengatakan bahwa

dalam pengasuhan anak tunarungu

dengan anak lainnya tidak memiliki

perbedaan yang berarti. Bagi

orangtua yang merasa terdapat

perbedaan dalam pengasuhan adalah
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terletak pada tingkat kesabaran yang

harus lebih tinggi dalam memahami

dan mengajari anak akan sesuatu,

cara berkomunikasi yang sudah pasti

berbeda karena anak tunarungu

hambatannya terletak pada

mendengar dan cara berkomunikasi

yang dimana komunikasi harus

melakukan face to face

menggunakan bahasa isyarat dan

gerakan bibirserta penyampaian

materi yang yang harus lebih visual

seperti melalui gambar, video dan

lain sebagainya. Sedangkan bagi

orangtua yang tidak merasakan

adannya perbedaan akan

memberikan pengasuhan anak

tunarungu sama dengan anak-anak

lainnya. Sebagaimana yang

disampaikan guru-guru sekolah anak

tunarungu sebagai informan kunci

bahwa penyampaian materi di

sekolah menggunakan sistem

KOMTAL atau komunikasi total

yang meliputi gerakan bibir gerakan

tangan dan peragaan gambar dengan

tujuan anak tunarungu akan lebih

memahami dan menangkap maksud

yang diberikan oleh guru.

Mensosialisasikan anak pada

lingkungan dan keluarga orangtua

memiliki perbedaan cara. Orangtua

yang memilih untuk membiarkan

anak bermain dan bersosialisasi

sendiri memiliki keyakinan bahwa

anak mampu bersosialisasi sendiri

dan tidak mau menjadikan anak

menjadi tergantung dengan

keberadaan orangtua. Sedangkan

orangtua yang memilih untuk

menemani dan menuntun anak di

lingkungan karena awalnya merasa

ragu dan pesimis akan lingkungan

yang akan dapat menerima atau tidak

dengan kekurangan anak yang salah
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satunya adalah mengajak anak ke

tempat-tempat keramaian.

Dukungan dari keluarga besar

yang dirasakan oleh orangtua adalah

melalui bagaimana keluarga dapat

menerima keadaan anak yang

memiliki kekurangan dengan apa

adanya dan juga bagaimana keluarga

besar mau ikut merawat serta mau

ikut belajar bahasa isyarat yang

merupakan kunci utama dalam

komunikasi bagi anak tunarungu.

Dukungan tersebut tidak terjadi

begitu saja karena ada orangtua yang

awalnya mengalami penolakan dari

keluarga khususnya keluarga

pasangan yang sempat tidak

menerima keadaan anak yang

berkebutuhan khusus.

Dalam pemilihan sekolah di

SLB yang merupakan sekolah

khusus bagi anak-anak tunarungu

dengan alasan agar anak lebih

nyaman dan mudah bergaul.

Orangtua mendapatkan saran atau

informasi mengenai SLB dari dokter

tempat orangtua berkonsultasi

mengenai anak tunarungu, lalu ada

orangtua yang mendapatkan

informasi dari sekolah sebelumnya

dikarenakan mengusahakan anak

dapat bersekolah di sekolah umum

dan melalui media cetak. Terdapat

orangtua yang pada awalnya lebih

dulu mencoba memasukkan anak ke

sekolah umum dengan harapan anak

akan berkembang dan mampu,

namun hal tersebut justru membuat

anak dan juga teman sekelasnya sulit

saling menoleransi dan beradaptasi

hingga akhirnya orangtua memilih

menyekolahkan di SLB khusus anak

tunarungu karena di SLB, metode

pembelajaran, lingkungan, kegiatan

serta cara berkomunikasi akan

disesuaikan dengan keadaan dan
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kebutuhan anak sebagai anak tunarungu.
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