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PENDAHULUAN 

Setiap individu cenderung merencanakan dan menginginkan 

kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hal tersebut juga merupakan 

harapan orang tua, saat mereka menginginkan anaknya dapat mandiri 

dan mempunyai kehidupan yang baik di masa depan. Namun, secara 

manusiawi ketidakpastian dari segala aspek kehidupan yang disebabkan 

karena perkembangan jaman serta adanya perubahan-perubahan baik 

dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan 

dapat menimbulkan rasa kekhawatiran atau kecemasan manusia akan 

eksistensinya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan terus 

melangsungkan kehidupan (Setyorini, 2009). 

Kecemasan (anxiety) yang disebutkan di atas lebih berorientasi 

pada masa depan dan bersifat umum, mengacu pada kondisi ketika 

individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketegangan, dan 

rasa tidak nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan umum 

terjadinya sesuatu yang buruk (Halgin, 2010). Keadaan demikian dapat 

dialami oleh siapapun termasuk orang tua yang memiliki anak cacat 

atau berkebutuhan khusus. Menurut penelitian “The levels of stress, 

depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey” 

dinyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak cacat mengalami 

beberapa masalah khusus dalam kehidupan mereka, di antaranya 

masalah keuangan dan sikap masyarakat terhadap anak cacat. Hal 

tersebut berpengaruh terhadap tingkat stres, depresi dan kecemasan 

orang tua dalam mengurus anak-anak mereka yang berbeda dengan 

anak normal pada umumnya (Uskun & Gundogar, 2010). 

Menurut Heward dan Orlansky (1992) dalam Handayani (2013) 

yang termasuk ke dalam golongan berkebutuhan khusus atau cacat 
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salah satunya adalah tunarungu. Dwidjosumarto (1990) dalam Somantri 

(2007), mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang 

mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. 

Menurut penelitian “Comparison of the Parents of Children 

with and without Hearing Loss in Terms of Stress, Depresion and Trait 

Anxiety” diungkapkan bahwa memiliki seorang anak dengan gangguan 

pendengaran merupakan sumber stres yang kronis dan permasalahan 

yang terkait dengan stres sehingga orang tua dari anak dengan 

gangguan pendengaran (terutama ibu) memiliki tingkat level stres, 

depresi dan sifat kecemasan yang lebih tinggi daripada orang tua dari 

anak dengan pendengaran normal (Dogan, 2010).  

Anak yang mengalami tunarungu seiring dengan berjalannya 

waktu dan bertambahnya usia akan bertumbuh menjadi manusia 

dewasa. Menurut Hurlock (1999), masa dewasa awal atau masa dewasa 

dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. 

Havighurst (1972) dalam Hurlock (1999) mengungkapkan bahwa tugas 

perkembangan masa dewasa awal dipusatkan pada harapan-harapan 

masyarakat yang mencakup mulai bekerja, memilih pasangan, belajar 

hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, 

mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga 

negara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. 

Awal masa dewasa dini banyak orang muda yang masih agak 

tergantung atau bahkan sangat tergantung pada orang lain selama 

jangka waktu yang berbeda-beda, salah satunya adalah kepada orang 

tua (Hurlock, 1999). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai 
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tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan 

bermasyarakat (Suliadi, 2011). 

Keterbatasan fisik dapat menjadi penghambat dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang 

menjadikan penyandang tunarungu dipandang berbeda dibandingkan 

orang normal pada umumnya sehingga kerap kali memunculkan 

berbagai bentuk diskriminasi (Fazriyati, 2011). Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan Hurlock (1999) yang menyatakan bahwa faktor 

yang menghambat penguasaan tugas perkembangan masa dewasa dini 

salah satunya adalah hambatan fisik. Sementara pada kenyataannya 

orang yang menyandang tunarungu belum tentu selalu gagal dan tidak 

dapat berhasil dalam memenuhi tugas perkembangan yang berkaitan 

dengan masa depannya kelak. Selain itu seiring dengan berkembangnya 

jaman, khusus untuk penyandang tunarungu terdapat beberapa 

teknologi yang berhasil dibuat untuk membantu pendengaran manusia 

dengan berbagai macam jenis yang memiliki fungsi masing-masing 

sesuai tingkat gangguan pendengaran yang berbeda (Trianto, 2012). 

Tidaklah mudah bagi orang tua untuk menerima kenyataan 

bahwa anaknya menderita kelainan atau cacat (Somantri, 2007). 

Apapun kecacatan yang dialami, kebanyakan orang tua cemas akan 

kualitas kehidupan masa depan anaknya kelak. Orang tua dari anak 

yang mengalami tunarungu khawatir mengenai cara berbicara, 

pembacaan mimik dan bibir serta komunikasi antara anak dengan orang 

lain yang belum dikenal (Featherstone, 1980).  

Kondisi psikologis yang dialami orang tua seperti halnya 

kecemasan dapat berdampak pada kehidupan setiap orang dalam 

keluarga termasuk anak-anak. Kecemasan dapat mengakibatkan orang 
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tua berperilaku tertentu terhadap anak mereka termasuk melindungi 

secara berlebihan (over-protection), mengontrol anak berdasarkan 

perasaan bersalah, posesif terhadap anak-anak, kurang 

mengekspresikan kasih sayang, adanya komunikasi yang buruk dengan 

anak, kritik yang berlebihan pada perilaku anak, serta ekspresi 

ketakutan dan kecemasan yang berlebihan (“Induk Kecemasan Bisa 

Mempengaruhi Anak-anak”, 2010). Namun di sisi lain adanya 

kecemasan justru dapat menggerakkan dan membuat orang tua mencari 

bahwa ada suatu kebutuhan yang kuat untuk merawat anak di  samping 

adanya keinginan untuk berlari dari tanggung jawab (“Family Issues, 

Stress, Anger, Grief, Frustration Survival Tools To Help”, 2010). Hal 

tersebut dilakukan demi mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di 

masa depan (Sarason, 1996). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang mendeskripsikan kecemasan orang tua 

terhadap orientasi masa depan anak tunarungu ditinjau dari tugas 

perkembangan masa dewasa awal beserta usaha dalam mengatasi 

kecemasan tersebut. 

. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

gambaran kecemasan (ciri-ciri kecemasan dan faktor yang 

memengaruhi kecemasan) yang dimiliki orang tua terhadap orientasi 

masa depan anak yang mengalami tunarungu ditinjau dari tugas 

perkembangan masa dewasa awal?” dan “Bagaimana bentuk usaha 

orang tua dalam menghadapi kecemasan tersebut?” 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kecemasan 

yang dimiliki orang tua terhadap orientasi masa depan anak yang 

mengalami tunarungu ditinjau dari tugas perkembangan masa dewasa 

awal beserta bentuk usaha orang tua dalam menghadapi kecemasan 

tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan 

kepustakaan dalam perkembangan teori-teori psikologi khususnya 

psikologi klinis dan psikologi perkembangan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi orang tua 

yang memiliki anak tunarungu, mengenai upaya-upaya yang dapat 

dilakukan serta meningkatkan bantuan bagi anaknya dalam 

mempersiapkan masa depan yang lebih baik.  

 

METODE 

Partisipan 

Partisipan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu orang tua dari anak 

yang mengalami tunarungu sejak lahir dan anak tersebut berada pada 

masa dewasa awal, yaitu usia 18-40 tahun. Penentuan partisipan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan purposif atau sering juga 

disebut dengan sampel bertujuan (purposive sample). Dengan maksud, 

sampel tidak diambil secara acak tetapi justru dipilih mengikuti kriteria 

yang telah ditentukan dan didapat dua pasang orang tua yang bersedia 

menjadi partisipan penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan dengan ada 

dan bersedianya partisipan yang memenuhi kriteria atau karakteristik 

yang telah ditentukan. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu wawancara dan observasi. Panduan wawancara mencakup ciri-ciri 

kecemasan menurut Nevid, dkk. (2005) yaitu ciri-ciri fisik, ciri-ciri 

kognitif dan ciri-ciri behavioral. Terdapat pula faktor yang 

memengaruhi kecemasan menurut Suryabrata (1993) dalam Mumpuni 

(2010) yaitu frustrasi, konflik, ancaman, harga diri, lingkungan, serta 

pada Sari Kuncoro (2009) ialah keadaan pribadi individu, tingkat 

pendidikan, pengalaman tidak menyenangkan, dukungan sosial. Selain 

itu mencakup pula usaha mengatasi kecemasan menurut Atkinson 

(1991) meliputi menitikberatkan masalah (problem focused coping) dan 

menitikberatkan emosi (emotion focused coping). Teknik analisis data 

yang digunakan melalui beberapa tahapan menurut Poerwandari 

(2007), yang mencakup: organisasi data, koding dan analisis, pengujian 

terhadap dugaan, strategi analisis, serta tahap interpretasi. Setelah 

melakukan analisis, untuk menguji keabsahan data yang sudah didapat, 

dilakukan teknik triangulasi dan member check. 

 

Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi 

dengan maksud agar penelitian ini dapat mengungkap aspek subjektif 

dari perilaku, pemikiran dan perasaan orang tua yang memiliki anak 

tunarungu berdasarkan penghayatan dari pengalaman pribadinya. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Partisipan 

 P1.1 (Ibu SH) P1.2 (Ayah EH) P2.1 (Ibu BM) P2.2 (Ayah 

RM) 

Usia 61 tahun 67 tahun 43 tahun 44 tahun 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

Agama Islam Islam Islam Islam 

Pendidikan 

Terakhir 

Sarjana 

Peternakan 

Sarjana 

Peternakan 

SLTA SLTA 

Pekerjaan Ibu rumah 

tangga 

Pensiunan PNS Wiraswasta Wartawan 

Alamat Purwokerto Cilacap 

Usia Anak 30 tahun 25 tahun 

Jenis 

Kelamin 

Anak 

Perempuan Laki-laki 

Urutan 

Kelahiran 

Anak 

Anak ke 5 dari 5 bersaudara Anak ke 1 dari 4 bersaudara 

Kondisi 

Anak 

Telinga kanan 100% tidak dapat 

mendengar, telinga kiri masih dapat 

mendengar suara frekuensi tertentu. 

Belum bekerja. Belum memiliki 

pasangan hidup. 

Telinga kanan 100% tidak dapat 

mendengar, telinga kiri masih 

dapat mendengar suara frekuensi 

tertentu. Bekerja sebagai pegawai 

kontrak. Belum memiliki 

pasangan hidup. 

 

 

Perasaan dan pikiran awal serta keberadaan sebagai orang tua 

dari anak tunarungu 

Tidaklah mudah bagi orang tua untuk menerima kenyataan bahwa 

anaknya menderita kelainan atau cacat. Awalnya, keberadaan anak 

yang mengalami kondisi tunarungu membuat para partisipan merasa 

kaget, sedih, kecewa, marah, menyalahkan diri sendiri dan menganggap 

kekurangan anak sebagai sebuah beban. Menjadi pemikiran bagi 

pasangan partisipan 1 mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, 

cara mendidik anak dan kehidupan masa depan anak. Munculnya 

pertanyaan mengapa anak dapat mengalami kondisi tunarungu dan 

berpikir cara untuk memposisikan anak agar dapat seperti orang-orang 
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normal pada umumnya juga menjadi bahan pemikiran bagi pasangan 

partisipan 2. 

 

Tabel 4.1. Perasaan dan pikiran saat partisipan mengetahui anaknya mengalami 

tunarungu. 

 

 Perasaan Pikiran 

P1.1 

(Ibu) 

Kaget, pasrah, sedih, 

kecewa, marah. 

Muncul pertanyaan mengapa 

memiliki anak tunarungu, cara 

mendidik anak, introspeksi diri. 

P1.2 

(Ayah) 

Kaget (tidak terpikir dan 

tidak mengira), kecewa, 

marah. 

Diam dan berpikir harus bagaimana, 

menyalahkan diri sendiri, mencari 

sebab ketunarunguan anak (dari 

keturunan atau tidak), berpikir masa 

depan anak. 

P2.1 

(Ibu) 

Kaget. Muncul pertanyaan mengapa 

mempunyai anak tunarungu. 

P2.2 

(Ayah) 

Cemas atau khawatir akan 

masa depan anak. 

Berpikir cara memposisikan anak 

seperti orang normal pada umumnya. 

 

Sebagai orang tua yang mempunyai anak tunarungu para 

partisipan terkadang tidak terhindar dari rasa sedih, sakit hati, iba, 

marah bahkan menganggap kondisi anak merupakan suatu beban. Saat 

anaknya masih berusia kanak-kanak, P1.1 (Ibu) akan segera bertindak 

dengan cara mengacungkan kepalan tangan jika anaknya diejek oleh 

teman-temannya tetapi setelah anak sudah memasuki usia dewasa, P1.1 

(Ibu) tidak terlalu menanggapi orang lain yang meremehkan anaknya 

hanya saja ketika suasana hati tidak menyenangkan beliau tidak segan 

untuk menegur orang yang dianggap meremehkan anaknya tersebut. 

P1.1 (Ibu) terkadang juga merasakan sedih dan kasihan pada anak 

ketika ada orang lain yang mengasihani atau memandang heran 

anaknya. Oleh karena itu, partisipan 1.1 (Ibu) berusaha untuk 

membiasakan dengan mendidik anaknya seperti anak normal dan tidak 

mengistimewakan anak agar anaknya dapat belajar hidup 
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bermasyarakat secara mandiri. Partisipan 1.2 (Ayah) juga terkadang 

merasa tidak dapat menerima hal yang diucapkan orang lain mengenai 

anaknya, sehingga P1.2 (Ayah) mencoba untuk mengklarifikasi ucapan 

orang lain tersebut dan tidak segan untuk menegur dengan nada bicara 

yang keras kepada orang lain yang dianggapnya mencoba menjatuhkan 

nama anaknya. 

Rasa sedih dirasakan oleh partisipan 2.1 (Ibu) saat menghadapi 

sikap anaknya yang keras kepala. Dengan kondisi anak yang tunarungu, 

partisipan 2.1 (Ibu) pernah merasa minder saat anaknya masih kecil 

khususnya setiap P2.1 (Ibu) memasuki lingkungan sekolah anak yang 

baru. Namun seiring dengan usaha dalam membantu anaknya agar 

dapat hidup selayaknya orang normal pada umumnya yang dinilai oleh 

P2.1 (Ibu) sudah maksimal, rasa minder yang dirasakan beliau 

berangsur-angsur berkurang. Begitupun dengan partisipan 2.2 (Ayah), 

dengan memahami bahwa tugas sebagai orang tua adalah untuk dapat 

memandirikan anak maka keberadaan anak dengan kondisi tunarungu 

yang awalnya dianggap sebagai beban menjadi berkurang seiring 

berjalannya waktu. 

Di balik kondisi anak yang berbeda dengan orang lain pada 

umumnya, rasa bangga memiliki anak tunarungu justru dirasakan oleh 

pasangan partisipan 1 dan partisipan 2.1 (Ibu). Pasangan partisipan 1 

melihat bahwa anak memiliki rasa percaya diri untuk berinteraksi 

dengan orang lain, bepergian dan berbelanja sendiri tanpa ditemani 

siapapun, serta adanya kepedulian yang tinggi terhadap sesama. 

Sedangkan P2.1 (Ibu) memiliki anggapan bahwa anak adalah titipan 

dari Tuhan dan sebenarnya anak-anak dengan adanya kekurangan 



10 
 

seperti keadaan anaknya tersebut merupakan anak yang istimewa di 

hadapan Tuhan. 

Hal itu menunjukkan bahwa semakin dewasa usia anak, faktor 

lingkungan yang memberikan efek negatif sudah tidak terlalu 

berpengaruh pada kehidupan para partisipan sebagai orang tua anak 

tunarungu. Namun, mereka lebih memfokuskan diri untuk berpikir dan 

melakukan usaha dalam membantu memandirikan anak untuk 

kehidupan di masa depan. 

Adanya label sebagai orang tua dari anak tunarungu tidak 

membuat kedua pasang partisipan merasa malu akan hal tersebut. 

Partisipan 1.1 (Ibu) menunjukkan hal tersebut dengan tetap mengikuti 

kegiatan bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan 

P1.2 (Ayah) dengan terbuka menceritakan kepada orang lain tentang 

pengalamannya sebagai orang tua anak tunarungu, dengan tujuan agar 

pengalamannya tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Hal yang 

sama juga dilakukan oleh partisipan 2.2 (Ayah) yang menunjukkan dan 

menceritakan kekurangan anak pada orang lain supaya orang lain dapat 

memahami kondisi anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban 

yang menyita pikiran dan perasaan yang selama ini dirasakan.  

 

Tabel 4.4. Keberadaan partisipan sebagai orang tua yang memiliki anak 

tunarungu. 

 

 Keberadaan sebagai orang tua anak tunarungu 

P1.1 

(Ibu) 

Tidak merasa malu memiliki anak tunarungu. Tetap mengikuti 

kegiatan di kampungnya. Saat anak masih kecil segera bertindak jika 

ada orang yang mengganggu anaknya, saat anak telah tumbuh dewasa 

cenderung tidak melayani orang yang menghina anak, hanya menegur 

saat suasana hati sedang tidak stabil. Sedih, sakit hati, marah, iba saat 

anak diremehkan dan dikasihani orang lain. Mendidik anak seperti 

anak normal supaya dapat belajar hidup bermasyarakat, karena 

mengistimewakan anak dianggap akan membuat anak tidak mandiri. 
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P1.2 

(Ayah) 

Tidak merasa malu memiliki anak tunarungu. Dengan terbuka bercerita 

kepada orang lain tentang pengalaman sebagai orang tua dari anak 

tunarungu agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Bangga terhadap 

anak yang mempunyai kelebihan. Mencari kebenaran, mengklarifikasi 

perkataan orang lain dan tidak segan menegur dengan keras orang lain 

yang meremehkan anaknya.  

P2.1 

(Ibu) 

Tidak merasa malu memiliki anak tunarungu. Bangga, karena 

menganggap anak berkebutuhan khusus (tunarungu) adalah anak 

istimewa di mata Tuhan. Minder saat anak masih kecil, tetapi dengan 

usaha yang dirasa sudah maksimal menghilangkan rasa minder. Merasa 

sedih saat anak menunjukkan sikap keras kepala. 

P2.2 

(Ayah) 

Tidak merasa malu memiliki anak tunarungu. Memahami tugas sebagai 

orang tua untuk dapat memandirikan anak. Menunjukkan atau 

menceritakan kekurangan anak kepada orang lain supaya orang lain 

paham akan kondisi anak, dengan harapan dapat mengurangi beban 

yang menyita pikiran dan perasaan.  

  

Berbagai perasaan dan pemikiran sebagai orang tua dari anak 

tunarungu telah muncul sejak awal para partisipan mengetahui bahwa 

kondisi anaknya berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. 

Kekurangan anak yang demikian menimbulkan kecemasan dalam diri 

partisipan sebagai orang tua terhadap kehidupan anak di masa depan 

khususnya dalam hal pemenuhan tugas perkembangan sebagai seorang 

dewasa awal. Seperti yang dikemukakan oleh Nevid, dkk. (2005) 

bahwa anxietas atau kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau 

keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan 

segera terjadi. Banyak hal yang dapat dicemaskan dan bisa menjadi 

sumber kekhawatiran, dalam hal ini adalah kehidupan masa depan anak 

yang mengalami tunarungu. 

 

Ciri-ciri yang muncul akibat adanya kecemasan 

Sensasi kecemasan tentunya pernah dialami oleh semua manusia. 

Kumpulan gejala tertentu yang ditemukan selama kecemasan 

cenderung bervariasi pada setiap orang (Kaplan dkk., 1997). Menurut 
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Nevid dkk. (2005), kecemasan dapat dilihat dari ciri-ciri yang muncul 

yaitu fisik, kognitif dan behavioral. 

a. Ciri-ciri fisik yaitu ciri-ciri yang ditampilkan oleh tubuh sebagai 

akibat dari reaksi terhadap sumber kecemasan, berkaitan dengan 

sistem syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh. 

Para partisipan memiliki kesamaan ciri-ciri sebagai tanda 

kecemasan yang dialaminya yaitu merasakan kegelisahan di saat 

terpikir mengenai proses pemenuhan tugas perkembangan anak 

yang berkaitan dengan masa depan anaknya yang tunarungu. 

Namun, berbeda dengan partisipan 1.2 (Ayah) yang terkadang juga 

merasakan sakit pada perut khususnya bagian lambung, sulit untuk 

bernafas dan juga jantung yang berdebar-debar. Ciri-ciri tersebut 

muncul pada saat para partisipan tidak melakukan kegiatan apapun 

dan terpikir mengenai kehidupan masa depan anak. 

Partisipan 1.2 (Ayah) dan partisipan 2.1 (Ibu) terkadang 

merasa pusing dan menjadi lebih sensitif, hanya saja partisipan 2.1 

(Ibu) lebih dapat meredam perasaan sensitifnya sehingga tidak 

sampai menimbulkan kemarahan, berbeda dengan partisipan 1.2 

(Ayah) yang dapat menjadi mudah marah karena perasaan 

sensitifnya tersebut. Hal tersebut terjadi pada saat anaknya 

menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan dan ada orang lain 

yang dirasa menyinggung kondisi anak terutama dalam hal 

pekerjaan.  

b. Ciri-ciri kognitif yaitu pengaruh dari kecemasan terhadap 

kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam 

memecahkan permasalahan dan mengatasi tuntutan lingkungan 

sekitarnya. Masing-masing partisipan memiliki kesamaan ciri-ciri 
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kognitif yang menunjukkan bahwa mereka mengalami kecemasan, 

di antaranya ialah adanya kekhawatiran mengenai pemenuhan tugas 

perkembangan anak sebagai seorang dewasa awal sehingga 

menimbulkan ketakutan dalam diri partisipan akan 

ketidakmampuan untuk menghadapi masalah, yaitu mengentaskan 

anak menuju masa depan. Kedua pasangan partisipan juga 

cenderung berpikir tentang hal mengganggu yang sama secara 

berulang-ulang sejauh harapan-harapan mengenai terpenuhinya 

tugas perkembangan anak belum terpenuhi. Hal tersebut juga 

mengakibatkan terganggunya konsentrasi para partisipan, terkecuali 

partisipan 1.1 (Ibu). Selain itu, masing-masing partisipan juga 

merasakan kebingungan dan munculnya perasaan terganggu akan 

ketakutan atau aprehensi (kecemasan) terhadap sesuatu yang terjadi 

di masa depan anak. 

Pikiran-pikiran tersebut muncul pada saat para partisipan 

sedang tidak melakukan kegiatan apapun, melihat sikap dan 

tindakan anak yang kurang menyenangkan atau pada waktu 

menjelang tidur. 

c. Ciri-ciri Behavioral yaitu respons terhadap kecemasan yang 

ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Ciri-ciri behavioral yang 

muncul pada semua partisipan adalah perilaku melekat yang 

membuat partisipan merasa ingin selalu dekat dengan anaknya yang 

tunarungu agar dapat terus mendampingi, membimbing dan 

mengawasi anaknya dengan lebih mudah. Oleh karena itu, 

pasangan partisipan pertama menginginkan anaknya supaya 

mendapat pekerjaan di daerah yang tidak jauh dari kota tempat 

tinggalnya, begitu pula yang diharapkan oleh pasangan partisipan 
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kedua. Jika sedang pergi meninggalkan anak di rumah, pasangan 

partisipan pertama selalu ingin cepat pulang dan meminta tolong 

pada tetangga atau anak sulungnya untuk menemani anak di rumah 

karena ada kekhawatiran apabila ada suatu bahaya yang menimpa 

anaknya. Berusaha untuk tidak menjauh dan adanya rasa ingin 

selalu dekat dengan anak membuat partisipan 1.2 (Ayah) berharap 

agar diberikan umur yang lebih panjang supaya dapat lebih lama 

untuk hidup mendampingi anaknya sebelum tahapan tugas 

perkembangan anak terpenuhi. Tidak berbeda jauh dengan 

partisipan 2.1 (Ibu) yang telah berencana untuk terus hidup bersama 

dengan anak agar dapat selalu mendampingi sebelum anaknya 

dapat mencapai kemandirian dan membentuk keluarga sendiri, 

walaupun nantinya anak sudah mencapai usia tua.  

Berbagai ciri-ciri kecemasan yang muncul menunjukkan para 

partisipan mengalami kecemasan terhadap pemenuhan tugas 

perkembangan masa dewasa awal anak yang terkait dengan kehidupan 

masa depan anaknya yang mengalami tunarungu. Hal itu terjadi karena 

para partisipan merasa bahwa diri mereka sebagai orang tua yang 

semestinya bertanggung jawab dalam mengarahkan dan 

mempersiapkan kehidupan anak di masa depan. 

 
Tabel 4.2. Ciri-ciri fisik, kognitif dan behavioral yang muncul pada partisipan 

karena adanya kecemasan. 

 

 Ciri-ciri Fisik Ciri-ciri Kognitif Ciri-ciri Behavioral 

P1.1 

(Ibu) 

- Kegelisahan. - Berpikir tentang hal 

mengganggu yang 

sama secara 

berulang-ulang. 

- Perasaan terganggu 

akan ketakutan atau 

- Perilaku mendekat 

atau melekat atau 

dependen: Ingin 

selalu dekat dengan 

anak karena anak 

tunarungu. Tidak tega 
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 Ciri-ciri Fisik Ciri-ciri Kognitif Ciri-ciri Behavioral 

aprehensi terhadap 

sesuatu yang terjadi 

di masa depan jika 

dirinya dan suami 

meninggal serta 

pelecehan terhadap 

anak di tempat kerja. 

- Khawatir tentang 

sesuatu. 

- Ketakutan akan 

ketidakmampuan 

untuk menghadapi 

masalah yaitu 

mengentaskan anak 

menuju masa depan. 

- Bingung mencarikan 

jenis dan lingkungan 

pekerjaan untuk anak. 

melepas anak sendiri 

dan jauh dari 

pengawasan orang 

tua. Ingin selalu cepat 

pulang jika 

meninggalkan anak di 

rumah sendiri dan 

meminta bantuan 

orang lain untuk 

menemani anak. 

P1.2 

(Ayah) 

- Pusing saat 

menahan anak akan 

pergi ke Jakarta. 

- Jantung berdebar 

keras. 

- Sulit bernafas. 

- Sakit perut pada 

bagian lambung. 

- Sensitif atau mudah 

marah (emosi tidak 

stabil). 

- Berpikir tentang hal 

mengganggu yang 

sama secara 

berulang-ulang. 
- Khawatir atau was-

was tentang kondisi 

masa depan anak jika 

orang tua sudah 

meninggal. 
- Konsentrasi 

terganggu. 
- Bingung. 
- Ketakutan akan 

ketidakmampuan 

untuk menghadapi 

masalah yaitu 

mengentaskan anak 

menuju masa depan. 

- Perilaku mendekat 

atau melekat atau 

dependen: Berharap 

diberi umur panjang 

supaya dapat selalu 

mendampingi anak. 

Tidak mengijinkan 

anak bekerja di 

tempat yang jauh dari 

kota tempat 

tinggalnya. Tidak 

ingin menjauh dari 

anak karena ada 

ketakutan anak akan 

berontak. Ingin selalu 

cepat pulang jika 

sedang pergi. 

P2.1 

(Ibu) 

- Kegelisahan. 

- Pusing di saat 

marah. 

- Sensitif. 

- Khawatir akan masa 

depan anak, karena 

merupakan anak 

sulung dan laki-laki. 
- Khawatir akan 

pekerjaan dan 

pasangan hidup anak. 
- Berpikir tentang hal 

mengganggu yang 

- Perilaku melekat atau 

mendekat atau 

dependen: Akan terus 

mendampingi anak 

sebelum anak dapat 

hidup mandiri dan 

membangun keluarga 

sendiri, walaupun 

anak sudah berusia 
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 Ciri-ciri Fisik Ciri-ciri Kognitif Ciri-ciri Behavioral 

sama secara 

berulang-ulang. 
- Ketakutan akan 

ketidakmampuan 

untuk menghadapi 

masalah, yaitu 

mengentaskan anak 

menuju masa depan. 
- Bingung saat anak 

menganggur dan 

ditipu oleh teman. 
- Sulit berkonsentrasi 

saat anaknya terkena 

kasus penipuan uang.   

tua.  

P2.2 

(Ayah) 

- Kegelisahan. - Khawatir tentang 

pekerjaan, pasangan 

hidup, membesarkan 

anak, dan pergaulan 

anak dalam 

komunitas yang baru. 
- Ketakutan akan 

ketidakmampuan 

untuk menghadapi 

masalah, yaitu 

mengentaskan anak 

menuju masa depan. 
- Berpikir tentang hal 

mengganggu yang 

sama secara 

berulang-ulang 

selama tugas 

perkembangan anak 

belum terpenuhi. 
- Konsentrasi 

terganggu. 

- Perilaku melekat atau 

mendekat atau 

dependen: Tidak bisa 

menjauh karena 

selalu ingin 

mendampingi, 

mengarahkan, 

membimbing anak. 

Lebih memilih anak 

bekerja di tempat 

yang dekat, agar 

selalu dapat 

mengawasi anak 

dengan lebih mudah. 

 

Faktor lain yang memengaruhi timbulnya kecemasan. 

Faktor lain yang berpengaruh pada kecemasan yang muncul dari 

pihak partisipan sebagai orang tua, antara lain yaitu tingkat pendidikan. 

Tingkat pendidikan berpengaruh dalam kecemasan yang dirasakan oleh 

setiap individu (Priest, 1987 dalam Sari dan Kuncoro, 2009). Tingkat 
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pendidikan terakhir pasangan partisipan pertama lebih tinggi daripada 

pasangan partisipan kedua, sehingga mereka pun memiliki harapan-

harapan yang tinggi akan kehidupan anak di masa depan. Walaupun 

pasangan orang tua 1 bergelar sarjana, tetapi kurangnya ilmu 

pengetahuan atau wawasan mereka yang berkaitan dengan menghadapi 

anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu dapat menambah 

kecemasan yang dialami orang tua tersebut. Pasangan partisipan 

pertama sangat menginginkan anak bungsunya yang perempuan dapat 

bekerja dan memiliki penghasilan sendiri agar jika suatu saat pasangan 

partisipan ini sudah tiada, anaknya dapat hidup mandiri tanpa 

bergantung pada orang lain dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi. Meskipun sangat menginginkan anaknya untuk bekerja, 

pasangan partisipan ini tetap selektif dalam memilih jenis dan 

lingkungan pekerjaan untuk anaknya serta tidak mudah tergiur akan 

tawaran pekerjaan dari orang lain, mengingat kondisi anak yang 

mengalami tunarungu. Pasangan orang tua ini juga sangat 

mengharapkan anaknya mendapatkan jodoh yang memiliki pekerjaan 

dan penghasilan pribadi, bertanggung jawab, dapat memahami kondisi 

anak dan dapat mengajak anak untuk hidup secara mandiri. Hal tersebut 

menambah kekhawatiran atau ketakutan mereka apabila harapan 

tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan dan 

usaha yang kompleks dalam mengantisipasi kejadian yang akan terjadi 

di masa depan.  

Berbeda dengan pasangan partisipan kedua yang menyelesaikan 

pendidikan hingga tingkat SLTA. Pada pasangan partisipan ini harapan 

terhadap kemandirian masa depan anak tidak sebesar pada pasangan 

partisipan 1, sehingga pasangan partisipan 2 memiliki pikiran untuk 
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menjalani kehidupan yang ada saat ini dengan apa adanya dan belum 

adanya rencana yang lebih matang dan pasti untuk masa depan 

anaknya. Kondisi seperti itu sejalan dengan pernyataan Faisal (1981) 

dalam Sari dan Kuncoro (2009) bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang akan semakin baik pemecahan terhadap masalah 

yang dihadapinya. 

Selain tingkat pendidikan orang tua, adanya persamaan pendapat 

dan pemikiran pasangan partisipan 2 memberikan dampak yang positif 

dalam menghadapi kecemasan yang dialami. Seperti yang diungkapkan 

(Garmenzy dan Rutter, 1983 dalam Sari dan Kuncoro, 2009) bahwa 

dukungan sosial yang positif berhubungan dengan berkurangnya 

kecemasan yang dialami. Dalam menghadapi kecemasan, partisipan 2.1 

(Ibu) mencoba mengkomunikasikan dan berdiskusi dengan 

pasangannya (P2.2/Ayah) untuk mencari solusi bersama. Pernyataan 

dan kesediaan P2.2 (Ayah) dalam membantu mencari jalan keluar dari 

permasalahan membuat P2.1 (Ibu) merasakan ketenangan dan 

memberikan kepercayaan tersebut pada pasangan dalam usaha 

mengatasi kecemasan yang mereka rasakan. Pasangan partisipan 1 juga 

memiliki kekompakan dalam usaha membantu mempersiapkan masa 

depan anak. Namun, perbedaan karakteristik dan pemikiran terkadang 

menimbulkan perasaan yang tidak nyaman antara satu dengan yang 

lainnya sehingga pasangan orang tua ini lebih nyaman untuk berbagi 

tentang kecemasannya kepada Tuhan dan orang lain. 

Orang tua dari anak dengan gangguan pendengaran (terutama ibu) 

memiliki tingkat level stres, depresi dan sifat kecemasan yang lebih 

tinggi daripada orang tua dari anak dengan pendengaran normal 

(Dogan, 2010). Hal ini terlihat pada P2.1 (Ibu), namun tidak terlalu 
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tampak pada P1.1 (Ibu) karena adanya perbedaan cara mengungkapkan 

kecemasan yang dirasakan pada masing-masing partisipan. 

Keterlibatan emosi atau kelekatan antara orang tua dan anak 

memengaruhi kecemasan yang dirasakan. Kelekatan ialah ikatan emosi 

yang terjadi di antara manusia yang memandu perasaan dan perilaku 

(Mercer, 2006 dalam Lestari, 2012). Sebagai ayah tiri yang baru tinggal 

bersama sejak anak berusia sekitar 20 tahun, kurang adanya kelekatan 

antara P2.2 (Ayah) dengan anaknya yang tunarungu membuat P2.2 

(Ayah) memiliki penghayatan kecemasan yang cenderung lebih rendah 

dan terlihat sedikit berbeda dari partisipan lainnya yang merupakan 

orang tua kandung yang tinggal serta hidup bersama sejak anak masih 

kecil.  

Selain itu, kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah 

juga menjadi salah satu pengaruh dari kecemasan yang dialami para 

partisipan. P1.1 (Ibu) dan P2.2 (Ayah) terlihat lebih dapat 

menenangkan dirinya sendiri dalam mencari solusi dari kecemasan 

yang dirasakannya dan lebih sabar dalam menunggu hasil dari upaya 

yang telah dilakukannya. 

Harapan akan kemandirian anak yang berkaitan dengan pekerjaan 

dan pasangan hidup serta adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara 

anak dengan anggota keluarga lain jika suatu saat anak tinggal bersama 

saudara yang sudah menikah menjadi kekhawatiran bagi pasangan 

partisipan 1. Selain itu, kebingungan yang dirasakan oleh partisipan 1.2 

(Ayah), karena adanya harapan yang besar akan kemandirian anak di 

masa depan terkadang menimbulkan rasa putus asa. Begitu pula dengan 

kekhawatiran pasangan partisipan 2 mengenai perpanjangan masa 

kontrak kerja anak beserta penghasilannya, pasangan hidup, 
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kemampuan anak dalam membesarkan anak jika sudah berkeluarga 

nanti merupakan hal-hal yang menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu 

yang akan terjadi di masa depan. Kecemasan pasangan partisipan 2 

diperkuat dengan adanya anggapan bahwa jenis kelamin dan urutan 

kelahiran anak berpengaruh pada besarnya tanggung jawab anak di 

masa depan. 

Faktor lain yang memengaruhi kecemasan juga timbul dari pihak 

anak tunarungu, diantaranya yaitu kemampuan berbahasa dan 

komunikasi yang kurang interaktif pada anak, sehingga membuat P2.2 

(Ayah) khawatir mengenai pergaulan proses adaptasi anak dengan 

lingkungan baru.  

Anak dari masing-masing partisipan keduanya sama-sama 

mempunyai sifat yang keras kepala, sulit untuk dinasihati jika sudah 

mempunyai keinginan dan merasa paling benar dalam memberi 

pendapat. Kondisi seperti itu menjadi pengaruh lain timbulnya 

kecemasan para partisipan sebagai orang tua. Pasangan partisipan 1 

merasa kesulitan dalam menghadapi dan menasihati anaknya yang 

beberapa waktu lalu selalu meminta untuk pergi dan bekerja di Jakarta. 

Selain itu, emosi anak yang sedang tidak stabil, sikap anak yang 

terkadang tidak mau mengungkapkan apa yang diinginkan, sering 

bermain atau menggunakan handphone tanpa mengenal waktu, serta 

membantah dan seolah tidak menghargai orang tua membuat P1.2 

(Ayah) merasa terganggu dan pusing. 

Sikap anak yang keras kepala jika sudah memiliki suatu 

keinginan serta mudah bosan terhadap suatu hal membuat P2.1 (Ibu) 

merasa kepayahan dalam menuruti kemauan anak dan kesulitan dalam 

memberikan pemahaman mengenai kekurangan yang dialami anaknya. 
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Hal tersebut terkadang membuat partisipan 2.1 (Ibu) merasa pusing di 

saat timbul kemarahan akibat sikap anak yang dinilai kurang 

menyenangkan. Selain itu sikap anak yang kurang terbuka khususnya 

dalam hal penghasilan yang didapat setiap bulan dari hasil bekerja juga 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kekhawatiran P2.1 

(Ibu). Sebagai ayah, P2.2 juga merasa bahwa terkadang anaknya 

melenceng dari nasihat-nasihat yang telah diberikan apabila kurang 

intensnya pendampingan yang diberikan oleh orang tua. 

Seperti yang diungkapkan oleh Suryabrata (1993) dalam 

Mumpuni (2010) bahwa salah satu faktor yang memengaruhi 

kecemasan yaitu karena adanya konflik. Konflik diartikan sebagai dua 

kebutuhan atau lebih yang berlawanan dan harus dipenuhi dalam waktu 

yang sama. Adanya perbedaan pola pikir dan sikap dalam menghadapi 

masalah antara para partisipan dengan masing-masing anaknya 

menimbulkan perasaan tidak nyaman sehingga memengaruhi 

kecemasan yang dialami oleh kedua pasang orang tua tersebut. 

Pengalaman tidak menyenangkan juga menjadi salah satu faktor 

yang memengaruhi kecemasan (Hall, 1995 dalam Sari dan Kuncoro, 

2009). Pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh 

masing-masing anak partisipan juga memengaruhi kecemasan kedua 

pasang orang tua ini. Pasangan partisipan 1 merasa marah dengan 

situasi saat mengetahui anaknya mengundurkan diri dari tempat kerja 

karena mengalami pelecehan seksual saat bekerja di salon. Pengalaman 

seperti itu membuat pasangan partisipan 1.1 (Ibu) menjadi bingung 

untuk mencarikan jenis dan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan 

kondisi anaknya, karena adanya ketakutan apabila di kemudian hari 
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anaknya kembali mendapat pelecehan seperti yang sudah pernah terjadi 

di tempat kerja sebelumnya.  

Kondisi tunarungu anak yang dimanfaatkan oleh teman sebaya 

terkait dengan penipuan uang juga memengaruhi kecemasan yang 

dialami pasangan partisipan 2 khususnya mengenai masalah pergaulan 

anak. Hal itu juga menjadi penyebab kebingungan P2.1 (Ibu) dan 

menjadikan sulitnya berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. 

Faktor yang memengaruhi kecemasan orang tua juga muncul dari 

pihak lain, yakni adanya orang-orang di lingkungan sekitar yang 

menyinggung tentang kondisi dan masa depan anak serta hal tersebut 

dirasa cukup mengganggu membuat partisipan 1.2 (Ayah) dan 

partisipan 2.1 (Ibu) merasa sensitif. Hanya saja partisipan 2.1 (Ibu) 

lebih dapat meredam perasaan sensitifnya sehingga tidak sampai 

menimbulkan kemarahan, berbeda dengan partisipan 1.2 (Ayah) yang 

dapat menjadi mudah marah karena perasaan sensitifnya tersebut. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Suryabrata (1993) dalam Mumpuni 

(2010) bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi kecemasan. Kurang adanya dukungan dari lingkungan 

sekitar mengakibatkan bertambahnya kecemasan. 

 

Tabel 4.3. Faktor lain yang memengaruhi timbulnya kecemasan pada orang tua 

anak tunarungu 

 

Faktor lain yang memengaruhi timbulnya kecemasan 

Dari pihak orang tua - Tingkat pendidikan orang tua. 

- Dukungan sosial terutama dari pasangan. 

- Cara pengungkapan kecemasan. 

- Keterlibatan emosi antara orang tua dan anak. 

- Kemampuan individu dalam menyelesaikan 

masalah. 

Dari pihak anak tunarungu - Karakteristik dan sikap anak yang kurang 

menyenangkan sehingga menimbulkan konflik. 
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- Pengalaman tidak menyenangkan yang pernah 

dialami anak. 

Dari pihak lain - Lingkungan dan orang sekitar. 

 

Kecemasan tidak lantas membuat mereka sebagai orang tua 

menyerah. Kecemasan justru membuat para partisipan semakin 

berusaha untuk mengatasi kecemasan yang dirasakannya tersebut. 

 

Usaha untuk mengatasi kecemasan 

Para partisipan mengatasi kecemasan mereka dengan dua cara 

utama menanggulangi kecemasan yang diungkapkan oleh Atkinson 

(1991), dengan menitikberatkan emosi dan menitikberatkan masalah. 

Usaha-usaha yang dilakukan dapat membantu para partisipan dalam 

meminimalisir kecemasan yang dirasakan. 

Usaha yang menitikberatkan emosi seperti yang dilakukan para 

partisipan dengan cara berdoa dan berserah kepada Tuhan. Partisipan 

1.1 (Ibu) sangat mengandalkan kekuatan doa dan selalu berserah pada 

Tuhan karena menurutnya doa adalah hal terpenting yang dapat 

membantu dirinya meminimalisir kecemasan. Partisipan 1.2 (Ayah) 

juga merasakan adanya dampak positif dari doa yang dipanjatkannya 

dan pasangan (P1.1/Ibu). Berdoa dapat membantu meredakan sikap 

anak yang beberapa waktu lalu bersikeras selalu meminta untuk pergi 

dan bekerja di Jakarta, yang akhirnya juga dapat meredakan 

kebingungan pasangan partisipan 1. Begitu pun dengan partisipan 2.1 

(Ibu), berdoa dianggap sebagai sarana untuk menceritakan segala 

kecemasan yang dialami kepada Tuhan dan dari berdoa itu pula 

partisipan 2.1 (Ibu) mendapatkan ketenangan. Sedangkan partisipan 2.2 

(Ayah), berharap agar dengan berdoa dirinya dapat ditunjukkan cara-
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cara yang tepat untuk dapat selalu membimbing dan mengarahkan 

anaknya agar anak dapat menjadi lebih baik di kehidupan masa depan. 

Menceritakan sebagian permasalahan kepada orang lain yang 

dipercaya dan memiliki tingkat religiusitas lebih tinggi dengan tujuan 

mendapatkan solusi dilakukan P2.1 (Ibu) untuk meminimalisir 

kecemasannya. Namun hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan 

oleh partisipan 1.1 (Ibu) yang lebih memilih untuk diam dan 

menenangkan diri agar bisa berpikir lebih baik mengenai tindakan yang 

akan dilakukan selanjutnya. Berusaha untuk selalu berpikir positif dan 

berkeyakinan bahwa anak dapat mengatasi kekurangan yang dialami 

juga merupakan suatu usaha yang membuat P1.1 (Ibu) merasa lebih 

tenang. Hal tersebut juga dilakukan oleh partisipan 2.2 (Ayah) yang 

memiliki keyakinan bahwa lingkungan sosial akan memahami dan turut 

mendewasakan kehidupan rumah tangga anak jika kelak anaknya sudah 

berumah tangga. Dalam hal pasangan hidup, para partisipan lebih 

mempercayakan kepada kuasa Tuhan yang mengatur jodoh setiap 

manusia.  

Kedua pasang partisipan juga melakukan usaha dalam mengatasi 

kecemasannya dengan menitikberatkan pada masala yaitu salah satunya 

dengan selalu mendukung dan membantu anak dalam mengikuti 

kursus. Membantu mencarikan pekerjaan untuk anak juga dilakukan 

oleh kedua pasang partisipan ini. Pasangan partisipan 1 juga pernah 

berwiraswasta dengan membuka warung dan salon sebagai tempat 

bekerja untuk anaknya. Partisipan 1.2 (Ayah) dan partisipan 2.1 (Ibu) 

tidak segan untuk meminta bantuan pada orang lain, seperti teman dan 

anggota keluarga lain untuk membantu mencarikan pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi anaknya. Bahkan P1.2 (Ayah) 
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pernah menulis dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada 

pemerintah daerah setempat dengan permohonan agar pemerintah 

bersedia untuk membantu terbentuknya organisasi orang tua anak cacat 

yang nantinya dapat membantu untuk saling bertukarnya informasi 

antar orang tua khususnya persoalan pekerjaan bagi anak-anak cacat di 

daerah tempat tinggalnya. Mengajarkan hal baru yang dapat menjadi 

bekal dan bermanfaat bagi kehidupan anak di masa depan juga 

merupakan salah satu tindakan yang dilakukan P1.2 (Ayah). Partisipan 

2.2 (Ayah) juga berusaha untuk selalu mengarahkan anak agar dapat 

melakukan hal yang sama dengan yang orang normal bisa lakukan, 

serta selalu memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada 

anaknya yang tunarungu tersebut. Sebagai salah satu upaya mengatasi 

kecemasan, P2.1 (Ibu) juga melakukan diskusi bersama suami 

mengenai kelanjutan pekerjaan anak. 

Terkait dengan pasangan hidup anak, P2.1 (Ibu) tetap berusaha 

untuk memotivasi anak dengan cara menunjukkan teman-teman sebaya 

anaknya yang sudah memiliki calon pasangan hidup atau keluarga. 

Sedangkan P2.2 (Ayah) telah memiliki rencana untuk memberikan 

pengertian pada anaknya dan calon pasangan hidup anak supaya 

mampu membina rumah tangga bersama dengan adanya kekurangan 

yang dialami anaknya tersebut. Rencana untuk turut membantu anak 

dalam mendidik dan membesarkan anak kelak jika sudah berumah 

tangga juga sudah dipersiapkan P1.1 (Ibu).  
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Tabel 4.4. Usaha-usaha yang dilakukan partisipan dalam mengatasi kecemasan 

yang dirasakannya terkait dengan orientasi masa depan anak. 

 

 Usaha Mengatasi Kecemasan 

Menitikberatkan Emosi Menitikberatkan Masalah 

P1.1 

(Ibu) 

- Berpikir positif. 

- Berkeyakinan bahwa anak 

dapat mengatasi masalah atau 

kekurangannya sendiri. 

- Berdoa (dianggap hal yang 

terpenting). 

- Berserah. 

- Optimis. 

- Diam dan menenangkan diri 

agar bisa berpikir lebih baik.  

- Membantu mencari pekerjaan untuk 

anak. 

- Mengursuskan anak. 

- Pernah membuka usaha di rumah 

sebagai tempat bekerja anak (salon, 

warung). 

- Berencana membantu anak dalam 

mendidik anak-anak kelak (cucu). 

P1.2 

(Ayah) 

- Berdoa. 

- Berserah. 

- Mengursuskan anak. 

- Pernah membuka usaha di rumah 

sebagai tempat bekerja anak (salon, 

warung). 

- Menulis surat yang ditujukan kepada 

pemerintah untuk memohon bantuan 

terkait pekerjaan untuk anak. 

- Mencarikan pekerjaan untuk anak 

secara mandiri dan meminta tolong 

pada teman dan anak-anaknya. 

- Membuat anak merasa nyaman. 

- Mengajarkan hal baru yang 

bermanfaat bagi masa depan anak.  

P2.1 

(Ibu) 

- Pasrah mengenai pasangan 

hidup untuk anak. 

- Berdoa. 

- Berpuasa pada hari Senin dan 

Kamis. 

- Bercerita kepada orang lain. 

- Berdiskusi dengan suami 

tentang pekerjaan anak. 

- Mendukung dan membantu anak 

untuk mengikuti kursus. 

- Mencarikan pekerjaan untuk anak 

secara mandiri dan meminta tolong 

pada teman. 

- Memotivasi anak supaya segera 

menemukan calon pasangan hidup. 

P2.2 

(Ayah) 

- Berdoa agar ditunjukkan cara-

cara yang tepat dalam 

mendidik dan membimbing 

anak. 

- Berkeyakinan bahwa 

lingkungan sosial akan turut 

mendewasakan rumah tangga 

anak kelak. 

- Memberi pengawasan dan perhatian 

lebih kepada anak. 

- Mengarahkan anak agar dapat 

melakukan hal yang sama dengan 

orang normal pada umumnya. 

- Persiapan segala sesuatu untuk masa 

depan anak. 

- Rencana untuk memberikan 

pengertian kepada anak dan calon 

pasangan hidup anak supaya mampu 

membina rumah tangga dengan 

anaknya yang tunarungu. 
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Harapan untuk masa depan anak 

Kedua pasang partisipan mengharapkan supaya anaknya mampu 

memenuhi berbagai tahapan tugas perkembangan seorang dewasa awal. 

Dapat melakukan hal yang dilakukan orang lain pada umumnya agar 

anak mandiri tanpa bergantung kepada siapapun dengan cara bekerja 

dan memiliki penghasilan pribadi serta mampu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Mendapatkan pasangan hidup yang dapat 

menerima kekurangan dan menghargai kelebihan yang dimiliki anak 

agar dapat membina rumah tangga yang mandiri. Partisipan 1.2 (Ayah) 

juga berharap agar pemerintah dan anggota keluarganya yang lain dapat 

membantu dan memberi kesempatan kepada anaknya supaya dapat 

bekerja seperti layaknya orang normal pada umumnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Memiliki anak yang mengalami tunarungu sejak lahir merupakan 

salah satu pengalaman yang menimbulkan perasaan kaget, sedih, 

kecewa, marah, menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa 

kekurangan yang ada pada kondisi fisik anak sebagai sebuah beban. 

Selain itu muncul pertanyaan mengapa anak dapat mengalami kondisi 

tunarungu, berpikir mengenai cara untuk memposisikan anak agar 

dapat seperti orang normal pada umumnya, memikirkan tindakan yang 

seharusnya dilakukan, dan cara mendidik anak. Kondisi seperti ini 

menimbulkan pikiran mengenai kehidupan masa depan anak khususnya 

dalam hal mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, 

membesarkan anak-anak serta pergaulan anak bila berada dalam 
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komunitas yang baru. Pemikiran mengenai hal tersebut menimbulkan 

kecemasan pada orang tua. 

Tetapi, adanya kepedulian terhadap sesama dan tingginya rasa 

percaya diri yang dimiliki oleh anak serta anggapan bahwa anak 

tunarungu adalah anak yang istimewa di mata Tuhan membuat para 

partisipan tidak merasa malu memiliki anak tunarungu. Semakin 

dewasa usia anak, faktor lingkungan yang memberikan efek negatif 

sudah tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan para partisipan 

dibandingkan pada saat anak mereka masih kecil. Para partisipan 

cenderung lebih memfokuskan diri untuk berpikir dan melakukan usaha 

dalam membantu memandirikan anak untuk kehidupan di masa depan. 

Ciri-ciri fisik yang muncul pada partisipan sebagai orang tua yang 

mengalami kecemasan terhadap orientasi masa depan anak tunarungu 

yang berusia dewasa awal antara lain kegelisahan, pusing saat menahan 

anak ingin pergi dan bekerja di luar kota, pusing di saat marah akibat 

sikap anak yang dinilai kurang menyenangkan, sakit perut pada bagian 

lambung, sulit bernafas, jantung berdebar keras, merasa sensitif dan 

mudah marah. Selain itu muncul juga ciri-ciri kognitif pada partisipan 

sebagai orang tua yang mengalami kecemasan terhadap orientasi masa 

depan anak tunarungu yang berusia dewasa awal antara lain berpikir 

tentang hal mengganggu yang sama secara berulang-ulang selama 

tahapan tugas perkembangan anak belum terpenuhi; perasaan terganggu 

akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa 

depan, yaitu apabila anak kembali mendapat perlakuan tidak baik di 

lingkungan pekerjaan; khawatir atau was-was mengenai kehidupan 

masa depan anak jika orang tua sudah meninggal dan tidak bisa untuk 

selalu mendampingi anak; khawatir akan pekerjaan, pasangan hidup 
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anak, kemampuan anak dalam membesarkan anak-anaknya dan 

pergaulan anak dalam komunitas yang baru; ketakutan akan 

ketidakmampuan untuk menghadapi masalah, yaitu mengentaskan anak 

menuju masa depan; bingung mencarikan jenis dan lingkungan 

pekerjaan yang sesuai untuk anak; bingung saat anak tidak bekerja dan 

dimanfaatkan oleh orang lain yang bermaksud tidak baik;  serta 

konsentrasi menjadi terganggu. Ciri-ciri fisik dan kognitif yang muncul 

pada para partisipan lebih sering terjadi di saat partisipan tidak 

melakukan kegiatan apapun, melihat sikap dan tindakan anak yang 

terkadang tidak sesuai dengan harapan atau pada waktu menjelang 

tidur. 

Terdapat pula ciri-ciri behavioral yang muncul pada partisipan 

sebagai orang tua yang mengalami kecemasan terhadap orientasi masa 

depan anak tunarungu yang berusia dewasa awal yaitu perilaku 

mendekat dan melekat pada anaknya yang mengalami tunarungu. Para 

partisipan ingin selalu dekat dengan anak agar selalu dapat 

mendampingi, mengarahkan dan membimbing anak. Oleh karena itu 

para partisipan berkeinginan supaya anaknya dapat bekerja di tempat 

yang tidak jauh dari kota tempat tinggal mereka. Diberi umur yang 

panjang dan bersedia untuk terus mendampingi sebelum anak dapat 

hidup mandiri walaupun anak sudah berusia tua merupakan harapan 

partisipan penelitian agar dapat selalu dekat dengan anak. 

Faktor lain yang berpengaruh pada kecemasan orang tua dapat 

timbul dari dalam diri orang tua itu sendiri, dari anak dan dari pihak 

lain:  

 

 



30 
 

1. Dari pihak orang tua: 

- Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi dapat meningkatkan 

kecemasan karena adanya antisipasi terhadap kejadian yang 

terjadi di kehidupan masa depan anak lebih besar daripada 

orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. 

- Dukungan sosial terutama dari pasangan, membantu untuk 

meminimalisir kecemasan. 

- Cara pengungkapan kecemasan yang berbeda pada masing-

masing partisipan. 

- Keterlibatan emosi antara orang tua dan anak. Sebagai ayah tiri, 

kurangnya keterlibatan emosi pada salah satu partisipan dan 

anaknya membuat partisipan tersebut memiliki penghayatan 

kecemasan yang cenderung lebih rendah dibanding dengan 

partisipan lainnya yang merupakan orang tua kandung dari anak 

mereka yang tunarungu. 

- Kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah. 

Ketenangan diri serta kesabaran dalam menunggu hasil dari 

upaya yang telah dilakukan dapat meminimalisir kecemasan 

sebagai orang tua anak tunarungu. 

2. Dari pihak anak tunarungu. 

- Karakteristik dan sikap anak yang kurang menyenangkan 

sehingga terkadang menimbulkan konflik antara orang tua dan 

anak, menyebabkan bertambahnya kecemasan orang tua. 

- Pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami anak. 

Anak tunarungu dari masing-masing partisipan pernah 

mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan dimanfaatkan 

oleh orang lain, seperti mendapat pelecehan seksual dan 
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menjadi korban penipuan uang. Hal itu membuat orang tua 

semakin cemas terhadap kehidupan masa depan anaknya. 

3. Dari pihak lain. 

- Lingkungan atau orang di sekitar yang terkadang dirasa 

menyinggung kondisi anak juga membuat partisipan menjadi 

cemas.  

Usaha para partisipan sebagai orang tua dalam mengatasi 

kecemasan terhadap kehidupan masa depan anak yang tunarungu, di 

antaranya adalah selalu mendukung dan membantu anak dalam 

mengikuti kursus, membantu mencarikan pekerjaan untuk anak dengan 

meminta bantuan kepada orang lain atau secara mandiri, berwiraswasta 

sebagai tempat bekerja untuk anak, mengarahkan dan mengajarkan 

kepada anak hal baru agar anak dapat melakukan sesuatu yang dapat 

dilakukan oleh orang normal pada umumnya, memberikan pengawasan 

dan perhatian lebih terhadap anaknya yang tunarungu. Di samping itu, 

para partisipan juga mendasarkan usaha-usahanya tersebut dengan 

berdoa, berserah kepada Tuhan dan berpikir positif. Selain itu, salah 

satu partisipan meminimalisir kecemasannya dengan menceritakan 

sebagian kecemasan yang dialami kepada orang lain. Usaha-usaha yang 

dilakukan tersebut dapat membantu para partisipan dalam mengurangi 

kecemasan yang dirasakan. 

Sebagai orang tua yang memiliki anak tunarungu, para 

partisipan memiliki harapan agar anaknya mampu memenuhi berbagai 

tahapan tugas perkembangan seorang dewasa awal. 
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SARAN 

1. Bagi para orang tua yang memiliki anak tunarungu 

Diharapkan para orang tua yang memiliki anak tunarungu agar 

dapat lebih memahami kondisi fisik dan psikologis anak yang 

berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Menambah 

intensitas untuk berdiskusi antara pasangan suami dan istri serta 

bersama-sama untuk selalu mendukung dan meningkatkan bantuan 

bagi sang anak dalam mempersiapkan masa depan anak yang lebih 

baik. 

2. Bagi keluarga dan orang-orang terdekat 

Keluarga, terutama saudara kandung dari anak tunarungu 

supaya dapat lebih memahami perasaan dan pikiran serta 

kecemasan yang dirasakan oleh orang tua terhadap kehidupan masa 

depan anak tunarungunya, sehingga dapat lebih membantu 

meringankan kecemasan para orang tua untuk memandirikan anak 

yang mengalami tunarungu. 

3. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat yang memiliki lapangan pekerjaan, diharapkan 

untuk memberikan kesempatan bekerja bagi penderita tunarungu 

yang memiliki potensi untuk bekerja pada bidangnya. Selain itu, 

masyarakat pada umumnya  agar dapat lebih menghargai 

keberadaan anak tunarungu di lingkungan, karena hal tersebut akan 

membantu meminimalisir kecemasan para orang tua yang memiliki 

anak tunarungu. 

4. Bagi pemerintah 

Melalui penelitian ini, disarankan bagi pemerintah agar 

menempatkan lulusan peserta kursus pada lapangan pekerjaan 
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sesuai dengan minat dan kemampuan para penderita tunarungu 

tersebut. Memahami dinamika kecemasan para orang tua dari anak 

tunarungu agar dapat lebih berempati untuk membantu 

memandirikan anak yang mengalami tunarungu.   

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih dapat 

meneliti dengan menggunakan skala pengukuran kecemasan supaya 

memperoleh gambaran mengenai perbedaan kecemasan antara ayah 

dan ibu terhadap orientasi masa depan anak yang mengalami 

tunarungu beserta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan 

kecemasan tersebut. 
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