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ABSTRAK 

Nirmala, Amelia Putri. 2013. Kebermaknaan Hidup dan Optimisme pada Ibu yang 

Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan  Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sugeng Hariyadi, 

S.Psi. M.S. Pembimbing II: Rahmawati Prihastuty, S.Psi, M.Si. 

 

Kata Kunci : Optimisme, Kebermaknaan Hidup. 

 Anak yang terlahir sempurna merupakan harapan semua orang tua. 

Orang tua mendambakan memiliki anak yang sehat, secara jasmani maupun 

rohani. Ketika mengetahui anaknya berbeda dibanding anak-anak lainnya, 

seringkali orang tua menunjukkan reaksi emosional tertentu. Sikap positif atau 

optimis orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus akan membantu anak 

mampu memandang dirinya sebagai individu yang mempunyai potensi dan 

kelebihan walaupun anaknya tidak normal seperti anak-anak pada umumnya 

sehingga anak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat 

diterima di masyarakat. 

Salah satu cara rasional yang dapat dilakukan ibu untuk anak 

berkebutuhan khusus adalah dengan menerima keadaannya dan memberi 

dukungan. Penerimaan ibu terhadap anak berkebutuhan khusus dapat 

menghantarkan kepada makna hidup. Makna hidup merupakan hal yang sangat 

berharga karena dengan adanya makna hidup seorang ibu akan memberikan cinta 

dan rasa kasih sayang terhadap anaknya sehingga seorang ibu akan memenuhi 

kewajibannya untuk mengurus anaknya, baik dalam keadaan yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebermaknaan hidup 

dan optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua ibu yang menyekolahkan anaknya di SLB Manunggal Slawi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 99 ibu. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 99 ibu, teknik sampling digunakan adalah Total Sampling. Data penelitian 

diambil menggunakan skala kebermaknaan hidup dan skala optimisme. Metode 

analisis data yang digunakan adalah korelasi Product Moment. Skala 

kebermaknaan hidup terdiri dari 50 aitem yang valid dengan koefisien alpha 

cronbach reliabilitasnya 0,862. Skala optimisme dari 61 aitem yang valid dengan 

koefisien alpha cronbach reliabilitasnya 0,899. 

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak kebutuhan khusus dalam  

kategori tinggi sebesar 85,86% dan optimisme dalam kategori tinggi sebesar 69,70 

%. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus mempunyai kebermaknaan 

hidup dan optimisme yang tinggi sehingga seorang ibu dapat mengisi 

kehidupannya dengan penuh makna, mempunyai harapan masa depan, mampu 

berfikir positif dan mempunyai motivasi untuk memperoleh tujuan hidup yang 

akan membuat ibu bahagia dalam menjalani hidup. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Kehadiran anak merupakan dambaan bagi setiap suami-istri, karena anak 

dianggap mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga, bahkan banyak yang 

menganggap bahwa keluarga belum lengkap apabila belum memiliki anak dari 

pernikahannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Khairuddin (2002: 7) yang 

menyatakan bahwa dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang 

tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya 

masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. 

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera 

dan kekal selamanya selain itu juga untuk mendapatkan keturunan atau anak dan 

menjaga diri dari yang haram. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga juga 

dipandang memberi nilai tambah tersendiri, karena anak dipandang mampu 

menambah keharmonisan rumah tangga khususnya antar suami dan istri, keluarga 

akan lebih hidup dan tenang dengan kehadiran seorang anak. Bagi beberapa orang 

yang masih memegang kuat norma dan adat istiadat, anak dipandang sebagai 

penerus keluarga, mahkota keluarga bahkan harta paling berharga karena 

dianggap sebagai pewaris keluarga.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
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Anak yang terlahir sempurna merupakan harapan semua orang tua. Orang 

tua mendambakan memiliki anak yang sehat, secara jasmani maupun rohani. 

Harapan tersebut tidak selalu dapat terwujud, sebab hanya ada dua kemungkinan 

yang akan terjadi anak terlahir dalam kondisi yang sempurna dan kondisi kurang 

sempurna. Kenyataannya menunjukkan bahwa  ada sebagian keluarga yang 

memiliki anak yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya, seperti 

halnya tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita yang sering disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus.  

Suran dan Misso (1979) dalam Mangunsong (2009: 3) menyatakan bahwa 

anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam 

beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiannya. Mereka yang secara 

fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau 

kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, 

mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retradasi mental, gangguan emosional.  

Berdasarkan data BPS tahun 2010, di Indonesia ada 1,48 juta atau 0,7% 

dari jumlah penduduk yang berkebutuhan khusus. Usia sekolah, 5-18 tahun, ada 

21,42% atau 317.016 anak. ABK yang sudah memeroleh layanan pendidikan baik 

di sekolah maupun inklusif baru 28.897 atau 26,15%. Data itu berarti ada 234.119 

atau 73,85% ABK di Indonesia yang belum sekolah (Rustiningsih, 

bataviase.co.id/, diunduh pada tanggal 20 Juni 2011). Berdasarkan survei Badan 

Koordinasi Pendidikan khusus Jawa Tengah tahun 2008, jumlah anak 

berkebutuhan khusus di Jateng mencapai 37.129 anak. Jumlah anak berkebutuhan 

khusus yang  memperoleh pelayanan pendidikan 10.561 anak atau 28,44% 
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sedangkan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, mencapai 26.568 

anak atau 71,56% ( Suyanto, www.solopos.com/, diunduh pada tanggal 20 Juni 

2011). 

Menurut data terbaru tahun 2012, jumlah anak berkebutuhan khusus di 

Indonesia tercatat mencapai 1.544.184 anak dengan 330.764 anak (21,42%) 

berada dalam rentang usia 5-18 tahun, dari jumlah tersebut, hanya 85.737 anak 

berkebutuhan khusus yang bersekolah. Artinya, masih terdapat 245.027 anak 

berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik 

sekolah khusus ataupun sekolah inklusi. (Akuntono, www.kompas.com/, diunduh 

pada tanggal 19 Februari 2013). Pada saat mengetahui anaknya berbeda dibanding 

anak-anak lainnya, seringkali orang tua menunjukkan reaksi emosional tertentu. 

Terdapat beberapa reaksi emosional yang biasanya dimunculkan orang tua. 

Beberapa reaksi emosional tersebut antara lain  shock, penyangkalan dan merasa 

tidak percaya, sedih, perasaan terlalu melindungi atau kecemasan, perasaan 

menolak keadaan, perasaan tidak mampu dan malu, perasaan marah, serta 

perasaan bersalah dan berdosa atas apa yang terjadi pada anak (Mangunsong, 

2011: 163 ) 

Reaksi emosional tersebut merupakan hal yang wajar dirasakan oleh para 

orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dikatakan wajar sebagai 

reaksi awal, yang kemudian orang tua akan tetap berjuang untuk mengasuh dan 

membesarkan sang anak dengan segala keterbatasannya.  

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah melalui wawancara pada 

tanggal 3 November 2012 di SDLB Manunggal Slawi diperoleh kejelasan 

http://www.solopos.com/
http://www.kompas.com/
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terhadap jumlah peserta didik dengan jenis anak berkebutuhan khusus sebagai 

berikut 

Tabel 1.1 Jumlah Siswa SLB Manunggal Slawi 

Kelas Tuna rungu/wicara Tuna grahita 

L P L P 

1 1 5 12 8 

2 4 2 7 5 

3 2 3 7 7 

4 - - 7 8 

5 4 2 1 1 

6 4 - 2 7 

Jumlah  99 

  

Hasil wawancara pada tanggal 3 November 2012 dengan 10 ibu yang 

menyekolahkan anaknya di SLB Manunggal Slawi Kabupaten Tegal 

menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus merasa 

putus asa saat mengetahui anaknya mempunyai kekurangan, memilih untuk 

mengurung diri di dalam rumah, membatasi pergaulan anaknya karena merasa 

malu mempunyai anak berkebutuhan khusus sehingga merasa ragu-ragu untuk 

menyekolahkan anaknya tetapi setelah berangsur-angsur dapat menerima kondisi 

anaknya, kemudian ibu bersedia untuk menyekolahkan anaknya agar dikemudian 

hari dapat mandiri dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat umum. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ibu yang mempunyai 

anak berkebutuhan khusus pada awalnya memiliki makna hidup yang kurang 

karena ibu membutuhkan waktu untuk dapat menerima keadaan anaknya. 

Keadaan dimana orang tua menyadari dan dapat menerima kondisi anaknya yang 

berkebutuhan khusus merupakan awal dari munculnya makna hidup. Orang tua 

merasa dibutuhkan oleh anaknya dan menjadi tumpuan masa depan anaknya. 
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Memahami kenyataan tersebut orang tua terdorong untuk memberikan pendidikan 

bagi anaknya. Pendidikan tersebut diharapkan dapat memberikan bekal agar 

anaknya dapat mandiri di kemudian hari.  

Tabel 1.2 Distribusi Variabel Kebermaknaan Hidup 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

61,94 
< skor 

≤ 
100,00 Tinggi 1 10% 

4,6 32,06 
< skor 

≤ 
61,94 Sedang 6 60% 

  
< skor 

≤ 
32,06 Rendah 3 30% 

Jumlah   10 100% S 

 

Berdasarkan data penelitian awal pada tanggal 3 November 2012 di SDLB 

Manunggal Slawi dapat diketahui dari 10 responden diperoleh keterangan tentang 

tingkat kebermaknaan hidup, 1 responden (10%) mengatakan bahwa kondisi 

kebermaknaan hidup termasuk dalam kriteria tinggi, 6 responden (60%) 

mengatakan bahwa kebermaknaan hidup termasuk dalam kriteria sedang, 3 

responden (30%) mengatakan bahwa kebermaknaan hidup termasuk dalam 

kriteria rendah. Studi awal ini, menggunakan skala kebermaknaan hidup yang 

terdiri dari 10 pernyataan yang kemudian dibagikan kepada 10 ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus.  (lihat lampiran 1 studi awal penelitian) 
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Gambar 1.1 Tingkat Kebermaknaan Hidup 

Tabel 1.3 Distribusi Variabel Optimisme 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

61,94 
< skor 

≤ 
100,00 Tinggi 1 10% 

4,7 32,06 
< skor 

≤ 
61,94 Sedang 7 70% 

  
< skor 

≤ 
32,06 Rendah 2 20% 

Jumlah   10 100% S 

 

Berdasarkan data penelitian awal pada tanggal  3 November 2012 di 

SDLB Manunggal Slawi dapat diketahui dari 10 responden diperoleh keterangan 

tentang tingkat optimisme, 1 responden (10%) mengatakan bahwa optimisme 

termasuk dalam kriteria tinggi, 7 responden (70%) mengatakan bahwa optimisme 

termasuk dalam kriteria sedang,  2 responden (20%) mengatakan bahwa 

optimisme termasuk dalam kriteria rendah. 

Kebermaknaan 
hidup; Tinggi; 

10% 

Kebermaknaan 
hidup; Sedang; 

60% 

Kebermaknaan 
hidup; Rendah; 

30% 

Kebermaknaan Hidup 
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Gambar 1.2 Tingkat Optimisme 

Data tersebut menunjukkan bahwa ibu-ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus cenderung kurang yakin bahwa anaknya dapat diterima oleh 

masyarakat dan  kurang yakin terhadap masa depan anaknya. Di samping itu 

sebagian ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus cenderung memiliki 

optimisme yang rendah. 

Penerimaan orang tua atas kelahiran anaknya yang berkebutuhan khusus 

akan memunculkan keinginan untuk berusaha mencari informasi tentang 

kebutuhan khusus yang diperlukan anaknya. Meskipun demikian, rasa malu akan 

tetap ada pada diri orang tua yang menerima keadaan anak dengan kebutuhan 

khusus. Penolakan pada diri orang tua akan memunculkan rasa putus asa terhadap 

perkembangan anak, yang juga berpengaruh pada kehidupan orang tua itu sendiri. 

Rendah sedang Tinggi

Kriteria 2 7 1

Fr
ek

u
en

si
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Orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus berkemungkinan untuk 

stres dan bahkan depresi. 

Kurangnya optimisme pada diri ibu yang memiliki anak berkebutuhkan 

khusus, salah satu penyebabnya menganggap hidup tidak bermakna. Seorang ibu 

menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus hanya merepotkan dan tidak 

mempunyai masa depan yang cerah seperti anak-anak lainnya, sehingga ibu 

cenderung pesimis. Bagi orang tua yang memiliki makna hidup, maka tekanan 

dalam mengasuh dan memiliki anak berkebutuhan khusus akan dimaknai secara 

positif dan lebih baik. Keadaan tersebut tidak lagi dimaknai sebagai sebuah 

penderitaan yang menimbulkan keputus-asaan, akan tetapi orang tua akan 

berusaha melakukan yang terbaik bagi anak dengan mengembangkan dan 

mengaktualisasikan potensi diri yang mereka miliki. Apapun kondisi anak, orang 

tua akan selalu membuka pintu hati untuk anaknya dan menerima kondisi anaknya 

dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Ibu yang memiliki optimisme yang tinggi 

akan selalu bersikap positif dalam mengasuh anaknya yang memiliki kebutuhan 

khusus, ibu tersebut selalu memiliki harapan bahwa anaknya akan dapat meraih 

kehidupan yang lebih baik. 

Makna hidup merupakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan 

berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan 

tujuan dalam kehidupan (the purpose in life). Makna hidup merupakan sesuatu 

yang dianggap penting, benar dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang  (Bastaman, 2007: 45).  
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Proses memaknai hidup dapat dilakukan bukan pada saat senang atau 

bahagia saja, tetapi para ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga dapat 

memberikan arti dalam kehidupannya. Makna hidup bila berhasil ditemukan dan 

dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti dan biasanya individu yang 

menemukan dan mengembangkannya akan terhindar dari keputusasaan (Bastanan, 

2007: 46). 

Makna dan tujuan hidup manusia merupakan pondasi yang siap 

menghadapi beban apapun. Tanpa makna dan tujuan yang jelas, dia akan 

terombang-ambing dalam permainan arus yang membingungkan dirinya sendiri. 

Demikian juga dengan ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus harus 

mempunyai makna dan tujuan hidup yang jelas.  

Bastaman (2007: 50), menyatakan bahwa harapan dapat menjadikan hidup 

lebih bermakna. Harapan sekalipun belum tentu menjadi kenyataan memberikan 

sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menimbulkan semangat dan 

optimisme. Orang yang berpengharapan selalu menunjukkan sikap positif 

terhadap masa depan, penuh percaya diri dan merasa optimis dapat meraih 

kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah keputusasaan dan ketidak 

berdayaannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2009) tentang Kebermaknaan 

Hidup pada Orang Tua dengan Anak Retardasi Mental menunjukkan bahwa kedua 

subjek mampu mengubah penghayatan tak bermakna menjadi penghayatan 

bermakna, tetapi pola kebermaknaan hidupnya tidak sama. Pola kebermaknaan 

hidup subjek 1 berawal dari pengalaman tragis yang menimbulkan penghayatan 
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tak bermakna, lalu muncul pemahaman diri, sehingga menemukan makna dan 

tujuan hidupnya. Penemuan ini membawanya pada kegiatan terarah untuk 

memenuhi makna hidup, dan mulai terjadi pengubahan sikap. Pola kebermaknaan 

hidup subjek 2 juga berawal dari pengalaman tragis yang menimbulkan 

penghayatan tak bermakna, lalu muncul pemahaman diri dan pengubahan sikap. 

Setelah itu menemukan makna dan tujuan hidupnya dan melakukan kegiatan 

terarah untuk memenuhi makna dan tujuan hidupnya, serta melakukan keikatan 

diri berupa keyakinan dalam memenuhi makna hidupnya.  

Sikap optimisme pada ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

menjadikannya dapat keluar dengan cepat dari permasalahan yang dihadapi 

karena adanya pemikiran dan perasaan serta anggapan bahwa setiap orang 

memiliki keberuntungannya sendiri-sendiri. Myers (1999) dalam Ghufron dan 

Risnawati (2010: 97), menyatakan bahwa optimisme dapat mengarahkan tujuan 

hidup yang positif, menyambut datangnya pagi dengan sukacita, membangkitkan 

kembali rasa percaya diri ke arah yang lebih realistik, dan dan menghilangkan rasa 

takut yang selalu menyertai. Pemikiran optimis menentukan individu dalam 

menjalani kehidupan, memecahkan masalah, dan menerima terhadap perubahan 

baik dalam menghadapi kesuksesan maupun kesulitan hidup. 
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Lopez dan Snyder 2003 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 95) 

berpendapat bahwa optimisme adalah.  

“Suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan 

berjalan menuju ke arah kebaikan. Perasaan optimisme membawa 

individu pada tujuan yang diinginkan yakni percaya pada diri dan 

kemampuan yang dimiliki. Sikap optimis menjadikan seseorang 

keluar dengan cepat dari permasalahan yang dihadapi karena adanya 

pemikiran dan perasaan memiliki kemampuan. Juga didukung 

anggapan bahwa setiap orang memiliki keberuntungan sendiri-

sendiri.” 

Seligman pada tahun 1991 melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa berpikir positif efektif untuk mengubah sikap pesimis menjadi optimis dan 

dapat mengurangi simptom depresi. Seligman yakin sikap pesimis disebabkan 

adanya keyakinan negatif terhadap dirinya yang berdasar pada cara berpikir yang 

salah, dengan jalan mengubah cara berpikir yang negatif menjadi positif, maka 

individu yang semula mempunyai sikap pesimis akan menjadi optimis (Ide, 2010: 

32). 

Suharti (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh antara Pola 

Asuh Demokratis Orang Tua dan Efektifitas Komunikasi Interpersonal Remaja-

Orang Tua terhadap Optimisme dalam Mengatasi Masalah pada Remaja 

menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan dimana pola asuh 

demokratis orang tua dan efektifitas komunikasi interpersonal secara bersama-

sama berpengaruh dengan optimisme dalam mengatasi masalah pada remaja. 

Penelitian serupa oleh Ekas, Lickenbrock dan Whitman (2010), yang berjudul 

“Optimisme, Dukungan Sosial, dan Kesehatan pada Ibu dari Anak dengan 

Kelainan Spektrum Autisme” memberikan kesimpulan bahwa dukungan keluarga 

berkaitan dengan peningkatan optimisme. Dukungan dari pasangan dan teman 
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berhubungan langsung dengan keadaan ibu dari anak-anak dengan Kelainan 

Spektum Autisme. 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Seligman apabila 

dikaitkan dengan anak berkebutuhan khusus dapat memberikan gambaran bahwa 

dengan memandang secara positif, segala positif atas tekanan dan tantangan hidup 

termasuk dalam mengasuh anak yang berkebutuhan khusus akan dapat mengubah 

sikap pesimisme menjadi optimisme yang tinggi bahwa anaknya dikemudian hari 

akan memiliki kemandirian dan mendapatkan kesuksesan. 

Berangkat dari pemaparan fenomena pada latar belakang masalah di atas, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tingkat Kebermaknaan Hidup dan 

Optimisme Pada Ibu yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus harus mempunyai 

kesabaran dan keihklasan dalam mengasuh dan menerima keadaan anaknya 

walaupun pada awalnya orang tua sulit menerima kondisi tersebut. Orang tua 

secara berangsur-angsur dapat menerima kondisi anaknya sehingga orang tua 

mempunyai kebermaknaan hidup dan optimisme. Orang tua memberikan kasih 

sayang, perhatian dan pendidikan yang memadai agar anaknya memiliki 

kemandirian dan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari, sehingga dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 
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2. Bagaimana tingkat optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui: 

1. Kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus.  

2. Optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan 

teori psikologi terutama pada psikologi pendidikan mengenai kebermaknaan 

hidup dan optimisme orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi anak berkebutuhan khusus penelitian ini diharapkan anak mendapatkan 

pendidikan yang memadai dan perhatian yang lebih sehingga anak dapat 

mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. 

2. Bagi orang tua khususnya ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk memberikan 

perhatian, kasih sayang dan pendidikan  yang memadai bagi anaknya. 

3. Bagi institusi pendididikan anak berkebutuhan khusus penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pengembangan psikologi 

orang tua murid dalam menemukan kebermaknaan hidup dan optimisme. 
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4. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam 

pengembangan program pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. 
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BAB 2 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

Teori adalah seperangkat konsep yang berfungsi untuk melihat fenomena 

secra sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat 

berguna untuk meramalkan fenoma. Teori dalam penelitian ini memegang 

peranan penting karena merupakan salah satu sistem gagasan yang 

mengorganisasikan berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial yang ada 

dalam masyarakat. 

Bab 2 ini akan membahas konsep-konsep teoritis mengenai persoalan 

pokok yang akan diteliti yaitu kebermaknaan hidup dan optimisme. 

Kebermaknaan hidup meliputi konsep mengenai pengertian kebermaknaan hidup, 

komponen kebermaknaan hidup, karakteristik kebermaknaan hidup, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebermaknaan hidup, ciri-ciri individu yang mencapai 

kebermaknaan hidup. Optimisme meliputi konsep mengenai pengertian 

optimisme, ciri-ciri individu yang optimis, aspek-aspek optimisme dan faktor-

faktor optimisme. 

2.1  Optimisme 

2.1.1 Pengertian Optimisme 

Setiap orang dalam hidupnya tentu mempunyai kegagalan dalam meraih 

cita-cita yang diinginkannya. Kegagalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik 

apabila seseorang mempunyai pikiran yang positif. Pikiran positif akan membuat 

seorang individu lebih berusaha mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya dan 
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menganggap kegagalan tersebut sebagai hasil belajar yang harus diperbaiki lagi 

agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

Berpikir positif akan membentuk seorang individu menjadi optimis. 

Optimis membuat individu mengetahui apa yang diinginkan  dan cepat mengubah 

diri agar mudah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Ghufron dan 

Risnawati 2010: 95). Kemampuan untuk berperilaku optimis mempunyai manfaat 

yang besar dalam usaha untuk meraih cita-cita dan kehidupan dengan penuh arti. 

Lopez dan Snyder 2003 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 95) 

berpendapat bahwa optimisme adalah  

“suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan 

berjalan menuju ke arah kebaikan. Perasaan optimisme membawa 

individu pada tujuan yang diinginkan yakni percaya pada diri dan 

kemampuan yang dimiliki. Sikap optimis menjadikan seseorang keluar 

dengan cepat dari permasalahan yang dihadapi karena adanya pemikiran 

dan perasaan memiliki kemampuan. Juga didukung anggapan bahwa 

setiap orang memiliki keberuntungan sendiri-sendiri.” 

 

Segerestrom 1998 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 95) optimisme 

adalah cara berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. 

Berpikir positif adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan terburuk. 

Optimisme dapat membantu meningkatkan kesehatan secara psikologis, memiliki 

perasaan yang baik, melakukan penyelesaian masalah dengan cara yang logis 

sehingga hal ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh juga. 

Goleman 1996 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 97) melihat 

optimisme melalui titik pandang kecerdasan emosional, yakni suatu pertahanan 

diri pada seseorang agar jangan sampai terjatuh ke dalam masa kebodohan, putus 

asa, dan depresi apabila mendapat kesulitan dan menerima dengan respons aktif, 
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tidak putus asa, merencanakan tindakan ke depan, mencari pertolongan, serta 

melihat kegagalan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki. 

Berdasarkan beberapa uraian definisi yang telah disebutkan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa optimisme adalah pola berpikir yang positif dan 

pengharapan yang lebih baik dalam menghadapi segala sesuatu di masa 

mendatang dan merupakan keyakinan untuk mencapai tujuan hidup yang 

berkekuatan serta menganggap kegagalan sebagai suatu hal yang dapat diperbaiki. 

Individu yang optimis selalu menerima kenyataan dan berusaha mencapai hasil 

yang maksimal dengan penuh ketekunan. Definisi optimisme yang lainnya juga 

dijelaskan oleh para ahli. 

Belsky 1999 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 97) berpendapat bahwa 

“optimisme adalah menemukan inspirasi baru. Kekuatan yang dapat 

diterapkan dalam semua aspek kehidupan sehingga mencapai 

keberhasilan. Optimisme membuat individu memiliki energi tinggi, 

bekerja keras untuk melakukan hal yang penting. Pemikiran optimisme 

memberi dukungan pada individu menuju hidup yang lebih berhasil 

dalam setiap aktivitas. Dikarenakan orang yang optimis akan 

menggunakan semua potensi yang dimiliki.”  

 

Scheir dan Carver (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 96) menyatakan 

optimisme dapat dipastikan “membawa individu ke arah kebaikan kesehatan 

karena adanya keinginan untuk tetap menjadi orang yang ingin menghasilkan 

sesuatu (produktif) dan ini tetap dijadikan tujuan untuk berhasil mencapai yang 

diinginkan.” Individu tersebut dapat dengan cepat mengubah diri agar mudah 

menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi sehingga diri tidak kosong. Orang 

pesimis kurang memiliki kepastian untuk memandang masa depan dan selalu 

hidup didalam ketidakpastian dan merasa hidup tidak berguna. 
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Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa optimisme merupakan kekuatan individu yang dapat 

diterapkan didalam kehidupan untuk mencapai keberhasilan dan tujuan sehingga  

sehingga individu tersebut dapat memecahkan masalah  dan penerimaan terhadap 

perubahan baik dalam menghadapi kesuksesan maupun kesulitan dalam hidupnya. 

2.1.2  Ciri-Ciri Individu yang Optimis  

Optimisme merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 

yang perlu dimiliki individu. Optimisme membawa seorang individu menjadi  

lebih berusaha mengeluarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki atas apa yang 

di inginkannya sehingga seorang individu tersebut tidak mudah putus asa dan 

menyerah terhadap masalah atau kegagalan yang sedang dihadapinya. Individu 

yang optimis mempunyai ciri-ciri tertentu. 

Robinson 1977 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 98) menyatakan 

“individu yang memiliki sikap optimis jarang menderita depresi dan lebih mudah 

mencapai kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat berubah ke arah 

yang lebih baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu yang lebih, 

dan selalu berjuang dengan kesadaran penuh.”  Mc Ginnis 1995 (dalam Ghufron 

dan Risnawati 2010: 99) menyatakan “orang-orang optimis jarang merasa terkejut 

oleh kesulitan, mereka merasa yakin memiliki kekuatan untuk menghilangkan 

pemikiran negatif, berusaha meningkatkan kekuatan diri, menggunakan pemikiran 

yang inovatif untuk menggapai kesuksesan dan berusaha gembira meskipun tidak 

dalam kondisi bahagia.” 
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Scheiver dan Carter (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 96) menegaskan 

bahwa “individu yang optimis akan mempunyai penghargaan diri, berusaha 

menggapai pengharapan dengan pemikiran yang positif, yakin akan kelebihan 

yang dimiliki. Individu optimisme biasa bekerja keras menghadapi stress dan 

tantangan sehari-hari secara efektif, berdoa, dan mengakui adanya faktor 

keberuntungan dan faktor lain yang turut mendukung keberhasilannya.” 

Individu yang optimis memiliki impian untuk mencapai tujuan, berjuang 

dengan sekuat tenaga dan tidak ingin berdiam diri  menanti keberhasilan yang 

akan diberikan oleh orang lain. Individu optimis ingin melakukan sendiri segala 

sesuatunya dan tidak ingin memikirkan ketidakberhasilan sebelum mencobanya. 

Individu yang optimis berpikir yang terbaik, tetapi juga memahami untuk memilih 

bagian mana yang memang dibutuhkan sebagai ukuran untuk mencari jalan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan ciri-ciri individu yang 

optimis adalah selalu berfikir positif, bekerja keras untuk mencapai harapan yang 

diinginkan, mempunyai kepercayaan diri dapat berubah kearah yang lebih baik, 

mempunyai keyakian bahwa dirinya mempunyai potensi, tidak mudah putus asa 

terhadap kegagalan yang diterimanya, jarang merasa terkejut dengan masalah 

yang dihadapinya, mempunyai pemikiran yang inovatif untuk meraih kesuksesan, 

mempunyai impian untuk mencapai tujuan hidup, mandiri dan mempunyai 

kekuatan untuk menghilangkan fikiran yang negatif. 
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2.1.3 Aspek-Aspek Optimisme 

Individu yang optimis selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan. Ciri individu yang optimis salah satunya 

adalah individu mampu menerima keadaannya walaupun dalam kondisi yang 

tidak menyenangkan dan menghilangkan pikiran yang negatif. Aspek-aspek dari 

optimisme merupakan perilaku yang biasa dilakukan oleh individu tetapi tidak 

disadarinya. Menurut Seligman (2008: 59) ada tiga dimensi pada optimisme yaitu 

permanensi, kemudahan menyebar (pervasiveness) dan personalization 

a. Permanensi 

Permanensi  adalah  individu selalu percaya pada kemampuan sendiri dan 

merasa yakin atas keberhasilan yang diperolehnya sehingga menganggap 

keberhasilannya itu merupakan kemampuannya yang bersifat permanen atau 

selamanya, menganggap ketidak berhasilannya itu bersifat sementara sehingga 

individu tersebut saat mengalami kegagalan tidak mudah putus asa dan akan 

berusaha menggunakan kemampuan yang dimikinya sampai tujuannya dapat 

dicapai. Orang-orang yang memiliki sifat optimis apabila memiliki sifat 

permanensi yang baik dan menganggap hal-hal yang kurang baik adalah bersifat 

sementara. Tabel berikut adalah contoh-contoh perilaku maupun persepsi yang 

bersifat optimisme dan pesimisme. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Optimis dan Pesimis  Ditinjau dari Permanensi 

 

No Permanensi (Pesimisme) Sementara (Optimisme) 

1 Saya tidak berguna Saya sangat lelah 

2 Diet tidak akan pernah berhasil Diet tak berguna jika anda tetap 

makan terlalu banyak 

3 Anda selalu marah Anda marah jika saya tidak 

membersihkan ruanganku 

4 Atasanku pemarah Suasana hati atasanku sedang buruk 

5 Anda tidak pernah bicara padaku Anda belum bicara padaku 

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa orang yang optimis cenderung 

mengganggap sementara terhadap permasalahan yang negatif, sebaliknya orang 

yang pesimis mengganggap hal negatif merupakan sesuatu yang  permanen. 

Ketika orang mengalami kelelahan sehingga gagal dalam melaksanakan tugas, 

orang yang optimis akan menyatakan bahwa dirinya memang sedang lelah, namun 

orang yang pesimis akan menganggap dirinya tidak berguna.  

Ketika menghadapi pimpinan yang marah, maka orang yang optimis akan 

menyatakan bahwa suasana hati pimpinannya sedang tidak bagus dan bersifat 

sementara karena yakin suatu saat akan mengalami suasana hati yang bagus 

sehingga tidak marah lagi, namun bagi orang yang pesimis akan menganggap 

bahwa pimpinannya brengsek. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka orang yang pesimis akan 

memikirkan hal-hal buruk dengan kata selalu dan bersifat tetap atau permanen. 

Sebaliknya orang yang optimis akan berpikir dengan kata-kata kadang-kadang 

atau menggunakan sifat serta menyalahkan kejadian-kejadian buruk pada kondisi-

kondisi yang sementara.  
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Orang-orang yang optimis lebih percaya bahwa kejadian-kejadian baik 

mempunyai penyebab permanensi daripada orang-orang yang percaya bahwa 

mereka mempunyai penyebab yang sementara. Berikut contoh tanggapan dari 

orang yang optimis dan pesimis. 

Tabel 2.2 Perbedaan Optimis dan Pesimis Ditinjau dari Permanensi 

  

No Sementara (Pesimisme) Permanensi (Optimisme) 

1 Ini adalah hari keberuntunganku Saya selalu beruntung 

2 Saya berusaha keras Saya berbakat 

3 Lawanku kelelahan Lawanku tidak bagus 

 

Orang-orang yang optimis menjelaskan kejadian-kejadian baik pada diri 

mereka sendiri dengan penyebab-penyebab yang bersifat permanen, sedangkan 

orang-orang yang pesimis menganggap penyebab-penyebab hal yang baik bersifat 

sementara. Seperti tabel diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami 

kesuksesan, maka orang yang optimis akan menganggap bahwa kesuksesan 

tersebut karena usahanya, bakatnya, kemampuannya yang selalu diasah dan bukan 

karena faktor keberuntungan. 

Orang-orang yang percaya bahwa kejadian-kejadian baik mempunyai 

penyebab yang permanensi akan berusaha lebih keras setelah keberhasilannya. 

Orang-orang yang melihat alasan-alasan sementara untuk kejadian-kejadian baik 

mungkin akan menyerah walaupun mereka berhasil, memercayai keberhasilan 

adalah sebuah kebetulan.  

b. Pervasiveness (Spesifik vs Universal) 

Pervasiveness  adalah  individu yang saat mengalami kegagalan 

menyebutkan alasan kegagalannya secara spesifik dan menggunakan alasan yang 
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jelas terhadap penyebab kegagalannya, tetapi individu yang pesimis adalah 

individu yang saat mengalami kegagalan menggunakan alasannya secara umum 

dan menganggap sebab kegagalannya itu tidak pasti dan bersifat menyeluruh. 

Orang-orang yang membuat penjelasan-penjelasan yang universal untuk 

kegagalan mereka dan menyerah pada segala hal saat satu kegagalan, merupakan 

karakteristik orang pesimis. Sebaliknya orang yang optimis menggangap hal yang 

spesifik untuk kegagalan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan yang universal 

dan spesifik dari kejadian-kejadian buruk yang membedakan orang pesimis dan 

optimis. 

Tabel 2.3 Perbedaan Optimis dan Pesimis Ditinjau dari Pervasiveness 

  

No Universal (pesimis) Spesifik (optimis) 

1 Semua guru itu tidak adil Profesor Seligman itu tidak adil 

2 Majalah-majalah tidaklah berguna Majalah Pornografi tidak berguna 

 

Gaya penjelasan optimis untuk kejadian-kejadian yang baik bertentangan 

dengan gaya penjelasan optimis untuk kejadian-kejadian buruk. Orang optimis 

percaya bahwa kejadian-kejadian buruk memiliki penyebab-penyebab yang 

spesifik, sedangkan kejadian-kejadian baik akan memperbaiki segala sesuatu yang 

dikerjakannya. Ketika seseorang siswa mendapatkan perlakuan tidak adil dari 

gurunya misalnya Profesor Seligman, siswa yang pesimis akan mengatakan semua 

guru tidak adil, sedangkan siswa yang optimis akan menunjuk salah satu guru 

yang tidak adil dan tidak membuat kesimpulan secara universal. Orang pesimis 

percaya bahwa kejadian-kejadian buruk memiliki penyebab-penyebab yang 

universal dan kejadian-kejadian baik disebabkan oleh faktor-faktor yang spesifik. 
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c. Personalization (Intenal dan Eksternal) 

Peronalization adalah  individu yang saat mengalami keberhasilan lebih 

percaya dan mempunyai keyakinan bahwa keberhasilan yang dicapainya berasal 

dari diri mereka sendiri dengan kerja keras dan usaha yang dilakukannya sehingga 

individu tersebut memiliki penghargaan diri dan tidak menganggap keberhasilan 

yang dicapai dari usaha orang lain atau keeadaan. Saat hal terburuk terjadi, 

seseorang dapat menyalahkan diri sendiri (internal) atau menyalahkan orang lain 

(eksternal). Orang-orang yang menyalahkan dirinya sendiri saat mereka gagal 

membuat rasa penghargaan terhadap diri mereka sendiri menjadi rendah. Mereka 

pikir mereka tidak berguna, tidak punya kemampuan, dan tidak dicintai. 

Orang-orang yang menyalahkan kejadian-kejadian eksternal tidak 

kehilangan rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri saat kejadian-kejadian 

buruk menimpa mereka. Secara keseluruhan, mereka lebih banyak suka pada diri 

mereka sendiri daripada orang yang menyalahkan diri mereka sendiri menyukai 

diri mereka. Orang yang memiliki penghargaan  diri yang rendah bersifat pesimis 

sedangkan orang yang memiliki penghargaan diri sendiri yang tinggi bersifat 

optimis. 

Tabel 2.4 Perbedaan Optimis dan Pesimis ditinjau dari Personalization 

 

No 
Internal 

(Penghargaan diri yang rendah) 

Eksternal 

(Penghargaan diri yang tinggi) 

1 Saya tidak punya bakat 

bermain poker. 

Saya tidak beruntung dalam bermain 

poker 

2 Saya tidak aman Saya tumbuh dalam kemiskinan 

 

Gaya optimis menjelaskan kejadian-kejadian buruk, lebih bersifat internal 

daripada eksternal. Orang-orang yang percaya bahwa mereka menyebabkan 
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kejadian-kejadian baik cenderung lebih menyukai diri mereka sendiri daripada 

orang-orang yang percaya bahwa hal-hal baik datang dari orang lain atau keadaan.  

Tabel 2.5 Perbedaan Optimis dan Pesimis Ditinjau dari Personalization 

 

No Eksternal ( pesimis ) Internal ( optimis ) 

1 Keberuntungan yang tiba-tiba…” “Saya bisa mengambil keuntungan 

dari keberuntungan.” 

2 Keahlian teman satu timku …” “keahlianku ….” 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa optimisme 

mempunyai tiga aspek yaitu permanensi, pervasiveness yang dibedakan menjadi 

spesifik dan universal dan personalization yang dibedakan menjadi internal dan 

eksternal. 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimisme 

Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan 

masalahnya, ada individu yang optimis dan ada individu yang pesimis. Individu 

yang optimis selalu berpikir positif dengan masalah yang dihadapinya tetapi 

individu yang pesimis cenderung mudah menyerah terhadap masalah yang 

dihadapinya. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi optimisme yaitu faktor etnosentris dan faktor egosentris. Vinacle 

dalam Ide (2010: 122), ada dua faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir 

seseorang, yaitu: 

a. Faktor etnosentris 

Sikap pandangan yang terpangkal pada masyarakat dan kebudayaan 

sendiri, yang biasanya disertai sikap dan pandangan yang meremehkan 

masyarakat dan kebudayaan lain. Faktor etnosentris berupa keluarga (dukungan, 
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nasehat, dorongan dari keluarga tentang apa yang kita lakukan dan persetujuan 

dari anggota keluarga), struktur sosial (pergaulan, adat istiadat dan kondisi 

lingkungan sekitar), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama (iman, 

ketaatan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, 

kepercayaan terhadap ajaran agama), kebangsaan dan kebudayaan (dukungan 

lingkungan, adanya tanggung jawab sosial, ketaatan pada norma di lingkungan) 

b. Faktor egosentris 

Sifat dan kelainan yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal, 

menilai segalanya dari sudut pandang sendiri. Faktor egosentris inilah yang 

membedakan cara pikir individu. Orang negatif sebenarnya tidak bahagia di dalam 

hati. Biasannya disebabkan self-esteem yang rendah. Orang-orang umumnya tidak 

bergerak dari luar biasa bahagia menjadi luar biasa negatif kecuali terjadi sesuatu 

yang luar biasa. Sebagian orang menjadi negatif jika apa yang mereka kerjakan 

tidak langsung mendatangkan hasil. Oleh karena itu, mereka perlu menemukan 

lagi kebahagiaan di dalam hati. Seligman (2008: 69) orang optimis menjelaskan 

“kejadian-kejadian baik berlawanan dengan yang digunakan untuk menjelaskan 

kejadian-kejadian buruk, lebih bersifat internal. Orang-orang yang percaya bahwa 

mereka menyebabkan kejadian-kejadian baik cenderung lebih menyukai diri 

mereka sendiri daripada orang-orang yang percaya bahwa hal-hal baik datang dari 

orang lain atau keadaan.” 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa optimisme 

mempunyai dua faktor yaitu faktor etnosentris dan faktor egosentris. Faktor 

etnosentris berupa keluarga, struktur sosial, jenis kelamin, agama, kebangsaan dan 
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kebudayaan. Faktor egosentris adalah sifat dan kelainan yang menjadikan diri 

sendiri sebagai pusat segala hal, menilai segalanya dari sudut pandang sendiri dan 

faktor egosentris inilah yang membedakan cara pikir individu. 

2.2 Kebermaknaan Hidup 

2.2.1 Pengertian Kebermaknaan Hidup 

Setiap manusia pasti memiliki makna hidup untuk menghadapi 

kehidupannya dengan bersemangat. Seseorang yang dapat memahami makna 

hidupnya maka akan dapat mengisi kehidupannya dengan penuh makna dan 

mendapatkan kebahagiaan serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Seseorang yang hidupnya penuh dengan makna akan selalu 

termotivasi untuk memperjuangkan dan memperoleh tujuan hidupnya.  

Menurut Bastaman (2007: 45) kebermaknaan hidup adalah hal-hal yang 

dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose in life). 

Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk 

merasakan arti dan maksud hidup ( dalam Corey 2009: 72).  Jika seseorang 

mempunyai makna hidup maka terdapat tujuan hidup yaitu hal-hal yang perlu 

dicapai dan dipenuhi (Bastaman, 2007: 46). Tujuan hidup, baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang jelas bagi mereka. Untuk itu, kegiatan-kegiatan 

mereka juga menjadi lebih terarah serta merasakan sendiri kemajuan-kemajuan 

yang telah mereka capai. Frankl (dalam Corey 2009: 74) mengatakan bahwa 

pencarian makna hidup adalah salah satu ciri manusia. Keinginan untuk memiliki 

hidup yang bermakna adalah perjuangan utama dari manusia.  
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Hidup tidak mempunyai makna dengan sendirinya melainkan manusialah 

yang harus menciptakan dan menemukan makna hidupnya sendiri, dengan adanya 

tujuan dalam kehidupan, seseorang berharap agar hidupnya lebih bermakna. 

Bastaman (2007: 55) juga mengemukakan tentang hidup yang bermakna adalah 

corak kehidupan yang sarat dengan kegiatan, penghayatan, dan pengalaman-

pengalaman bermakna yang apabila hal itu terpenuhi akan menimbulkan 

perasaan-perasaan bahagia dalam kehidupan seseorang. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah diungkap di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan hidup adalah kondisi seorang individu 

yang bisa  menerima hidupnya walaupun dalam keadaan menderita sekalipun 

serta adanya pemberian makna terhadap hidupnya tersebut yang membuatnya 

lebih berharga, termotivasi sehingga hidupnya mempunyai makna dan memiliki 

tujuan untuk bertahan hidup. 

2.2.2 Komponen Kebermaknaan Hidup 

Bastaman (2007: 41) mengemukakan tiga pilar filosofis yang penting bagi 

manusia dalam proses pemenuhan kebermaknaan hidup yaitu sebagai berikut: 

a. The Freedom Of Will (Kebebasan Berkehendak)  

Kebebasan ini sifatnya bukan tak terbatas karena manusia adalah makhluk 

serba terbatas. Manusia sekalipun dianggap sebagai makhluk yang memiliki 

berbagai potensi luar biasa, tetapi sekaligus memiliki juga keterbatasan dalam 

aspek ragawi (tenaga, daya tahan, stamina, usia), aspek kejiwaan (kemampuan, 

keterampilan, kemauan, ketekunan, bakat, sifat, tanggung jawab pribadi), aspek 

sosial budaya (dukungan lingkungan, kesempatan, tanggung jawab sosial, 
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ketaatan pada norma), dan aspek kerohanian (iman, ketaatan beribadah, cinta 

kasih). Kebebasan manusia pun bukan merupakan kebebasan dari bawaan 

biologis, kondisi psikososial dan kesejarahannya, melainkan kebebasan untuk 

menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut, baik kondisi lingkungan 

maupun kondisi diri sendiri. Hal ini sesuai dengan salah satu julukan kehormatan 

manusia “the self determining being”, artinya manusia dalam batas-batas tertentu 

memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna 

meraih kehidupan yang lebih berkualitas dan yang sangat penting kebebasan ini 

harus disertai rasa tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi kesewanang-

wenangan. 

Berdasarkan penjelasan diata dapat disimpulkam bahwa kebebasan 

berkehendak adalah setiap individu bebas untuk menentukan sikap dan bebas 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan hidup 

yang akan dicapainya, kebebasan itu tentunya harus disertai dengan tanggung 

jawab.  

b. The Will To Meaning (Hasrat Untuk Hidup Bermakna) 

Setiap orang menginginkan dirinya menjadi orang yang bermartabat dan 

berguna bagi dirinya, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat sekitar, dan 

berharga di mata Tuhan. Ayah dan Ibu selalu ingin mengasihi dan dikasihi oleh 

seluruh anggota keluarganya, serta mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya 

fungsi mereka sebagai orang tua, sebaliknya apabila ia seorang anak, ia ingin 

menjadi anak berbakti dan dikasihi serta menjadi kebanggan kedua orang tuanya.  
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Setiap orang pasti menginginkan bagi dirinya suatu cita-cita dan tujuan 

hidup yang penting dan jelas yang akan diperjuangkan dengan penuh semangat, 

sebuah tujuan hidup yang menjadi arahan segala kegiatannya. Ia mendambakan 

dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, serta 

menjadi orang yang mampu menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya dan 

apa yang paling baik bagi dirinya dan lingkungannya.  

Ia juga ingin dicintai dan mencintai orang lain, karena dengan demikian ia 

akan merasa dirinya berarti dan merasa bahagia. Sebaliknya ia tidak 

menginginkan dirinya menjadi orang yang hidup tanpa tujuan yang jelas, karena 

hal demikian akan menjadikan dirinya tak terarah dan tak mengetahui apa yang 

diinginkan dan dilakukannya. Ia pun  tidak menghendaki dirinya merasa serba 

hampa dan tak berguna dengan kehidupan sehari-hari diwarnai oleh perasaan 

jemu dan apatis. Semua keinginan tersebut menggambarkan hasrat yang paling 

mendasar dari setiap manusia yaitu hasrat untuk hidup bermakna.  

Keinginan untuk hidup bermakna memang benar-benar merupakan 

motivasi utama pada manusia. Hasrat inilah yang mendorong setiap orang untuk 

melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan bekerja dan berkarya agar hidupnya 

dirasakan berarti dan berharga. Hasrat untuk hidup bermakna ini sama sekali 

bukan sesuatu yang khayali dan diada-adakan, melainkan benar-benar suatu 

fenomena kejiwaan yang nyata dan dirasakan pentingnya dalam kehidupan 

seseorang.  

Penelitian-penelitian di beberapa negara maju menunjukkan bahwa hasrat 

untuk hidup bermakna benar-benar ada dan dihayati setiap orang, atau sekurang-
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kurangnya diyakini perlunya dalam kehidupan. Sebagai motivasi dasar manusia, 

hasrat untuk hidup bermakna ini mendambakan diri kita menjadi seseorang 

pribadi yang berharga dan berarti (being some body) dengan kehidupan yang sarat 

dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna pula. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasrat untuk 

hidup bermakna adalah setiap orang mempunyai hak untuk menentukan tujuan 

hidupnya sesuai dengan keadaan yang dijalaninya, dapat memberikan cinta, kasih 

ssayang dan dapat memberikan motivasi bagi dirinya maupun bagi orang lain. 

c. The Meaning Of Life (Makna Hidup) 

Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga 

serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan 

dalam kehidupan (the purpose in life). Apabila hal itu berhasil dipenuhi akan 

menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya 

akan menimbulkan perasaan bahagia (happiness). Makna hidup ternyata ada 

dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang 

menyenangkan dan tak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna hidup 

adalah segala sesuatu yang dianggap penting yang ada dalam diri seseorang yang 

dapat memunculkan kebahagiaan apabila dapat merasakan kehidupan yang 

berarti, baik dalam keadaan yang menyedihkan ataupun tidak menyenangkan. 

Kebermaknaan hidup terdapat tiga komponen yaitu The freedom of will 

(kebebasan berkehendak), The will to meaning (hasrat untuk hidup bermakna), 

The meaning of life (kebermaknaan hidup). Makna hidup merupakan hal yang 
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dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan dan makna hidup 

mempuyai kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna meraih kehidupan 

yang lebih berkualitas dan yang sangat penting kebebasan ini harus disertai rasa 

tanggung jawab. 

2.2.3 Karakteristik Kebermaknaan Hidup 

Karakteristik kebermaknaan hidup menurut Bastman (2007: 51) adalah 

sebagai berikut: 

a. Makna Hidup Bersifat Unik, Pribadi Dan Temporer 

Makna tersebut adalah unik dan spesifik yang harus dan dapat diisikan 

oleh dirinya sendiri, hanya dengan itu seseorang akan memperoleh sesuatu yang 

penting yang akan memuaskan keinginannya untuk memaknai” (Frankl 2003: 

110). Apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti bagi orang 

lain. Suatu hal yang mungkin dianggap penting dan bermakna pada saat ini bagi 

seseorang, belum tentu sama maknanya bagi orang itu pada saat lain terlebih lagi 

bagi orang lain. Makna hidup seseorang dan apa yang bermakna bagi dirinya 

biasanya sifatnya khusus, berbeda dan tak sama dengan makna hidup orang lain, 

serta mungkin pula dari waktu ke waktu berubah. 

b. Makna Hidup Bersifat Spesifik dan Nyata 

Makna hidup bersifat spesifik dan nyata artinya makna hidup benar-benar 

dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari, serta tidak perlu 

selalu dikaitkan dengan hal-hal yang serba abstrak filosofis, tujuan-tujuan idealis 

dan prestasi-prestasi akademis yang serba menakjubkan. 
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c. Makna Hidup Bersifat Memberikan Pedoman dan Arah 

Meningat keunikan dan kekhususan itu, makna hidup tidak dapat diberikan 

oleh siapapun melainkan harus dicari, dijajagi dan ditemukan sendiri. Orang-

orang lain hanya dapat menunjukkan hal-hal yang mungkin berarti, akan tetapi 

pada akhirnya akan kembali pada orang yang ditunjuki untuk menentukan apa 

yang dianggap dan dirasakan bermakna.  

Orang yang mengarahkan seakan-akan hanya membantu memperluas 

pandangan mengenai kemungkinan-kemungkinan menemukan makna hidup, 

menunjukkan hal-hal yang merupakan sumber-sumber makna hidup, serta 

membantu untuk lebih menyadari tanggung jawab memenuhi tujuan-tujuan yang 

harus dicapainya dan kewajiban-kewjiban yang masih harus dipenuhinya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hidup bermakna 

mempunyai tiga karakteristik, yaitu  makna hidup bersifat unik, pribadi, dan 

temporer, makna hidup bersifat spesifik dan nyata, makna hidup bersifat 

memberikan pedoman dan arah. Makna hidup bersifat unik, pribadi, dan temporer 

merupakan makna hidup yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda dengan orang 

lain dan belum tentu yang bermakna bagi seseorang juga bermakna bagi orang 

lain, selain itu juga makna hidup bisa berubah dari waktu ke waktu.  

Makna hidup juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan 

dengan dapat menemukan makna hidup tersebut dan ditemukan oleh dirinya 

sendiri sehingga dapat memberikan pedoman dan arah bagi kehidupannya. 
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2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebermaknaan Hidup 

Bastaman (2007: 47) mengemukakan ada tiga bidang kegiatan yang secara 

potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang untuk 

menemukan makna hidup di dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan dan 

dipenuhi. Ketiga nilai ini adalah sebagai berikut: 

a. Creative Values (Nilai-Nilai Kreatif)   

Nilai-nilai kreatif adalah kegiatan yang dilakukan seorang individu dalam 

menekuni dam mencintai pekerjaan yang telah diperolehnya dan mau menerima 

dengan sikap positif terhadap hasil perkerjaan yang telah dilakukannya. Kegiatan 

berkarya, bekerja, menciptakan serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-

baiknya dengan penuh tanggung jawab. Menekuni suatu pekerjaan dan 

meningkatkan keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha untuk 

mengerjakannya dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu contoh dari 

kegiatan berkarya. Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti hidup dan 

menghayati kehidupan secara bermakna. Bekerja itu dapat menimbulkan makna 

dalam hidup, secara nyata dapat kita alami sendiri apabila kita adalah seorang 

yang telah lama tak berhasil mendapat pekerjaan, kemudian seorang teman 

menawari suatu pekerjaan. Kalaupun gajinya ternyata tak terlalu besar, besar 

kemungkinan kita akan menerima tawaran itu, karena kita akan merasa berarti 

dengan memiliki pekerjaan daripada tidak memiliki sama sekali. 

Sehubungan dengan itu perlu dijelaskan pula bahwa pekerjaan hanyalah 

merupakan sarana yang memberikan kesempatan untuk menemukan dan 

mengembangkan makna hidup.  Makna hidup tidak terletak pada pekerjaan, tetapi 
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lebih tergantung pada pribadi yang  bersangkutan, dalam hal ini sikap positif dan 

mencintai pekerjaan itu serta cara bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi 

pada pekerjaannya. 

b. Experiential Values (Nilai-Nilai Penghayatan) 

 Nilai-nilai penghayatan adalah nilai-nilai keyakinan akan nilai-nilai 

kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan dan keagamaan, serta cinta kasih. 

Menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan seseorang berarti 

hidupnya. Tidak sedikit orang-orang yang merasa menemukan arti hidup dari 

agama yang diyakininya, atau ada orang-orang yang menghabiskan sebagian besar 

usianya untuk menekuni suatu cabang seni tertentu. Cinta kasih dapat menjadikan 

pula seseorang menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Mencintai dan 

merasa dicintai, akan menjadikan seseorang merasakan hidupnya penuh dengan 

pengalaman hidup yang membahagiakan. 

c. Attitudinal Values (Nilai-Nilai Bersikap) 

Nilai- nilai bersikap adalah mau enerima dengan penuh ketabahan, 

kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin 

dielakkan lagi, seperti sakit yang tak dapat disembuhkan, kematian, dan 

menjelang kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. 

Perlu dijelaskan di sini dalam hal ini yang diubah bukan keadaannya, melainkan 

sikap (attitude) yang diambil dalam menghadapi keadaan yang tak mungkin 

diubah atau dihindari, sikap yang tepatlah yang masih dapat dikembangkan. 

Seperti yang diungkapkan Frankl (dalam Schultz 1991: 156), situasi yang sangat 
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buruk, yang menimbulkan keputusasaan dan nampaknya tidak ada harapan, dilihat 

sebagai situasi-situasi yang memberikan kita kesempatan yang sangat besar. 

Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah terhadap hal-hal tragis 

yang tak mungkin dielakkan lagi dapat mengubah pandangan seseorang dari yang 

semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang mampu 

melihat makna dan hikmah dari penderitaan itu. Penderitaan memang dapat 

memberikan makna dan berguna apabila dapat mengubah sikap terhadap 

penderitaan itu menjadi lebih baik lagi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang 

mempengaruhi kebermaknaan hidup yaitu: nilai-nilai kreatif, nilai-nilai 

penghayatan dan nilai-nilai sikap. Nilai kreatif merupakan kegiatan berkarya, 

bekerja, menciptakan serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 

dengan penuh tanggung jawab. Nilai pengharapan merupakan keyakinan dan 

penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan dan 

keagamaan, serta cinta kasih. Nilai bersikap yaitu sikap untuk menerima dengan 

penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak 

mungkin dielakkan lagi, seperti sakit yang tak dapat disembuhkan, kematian, dan 

menjelang kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. 

2.2.5 Penghayatan Hidup Bermakna 

Makna hidup dapat ditemukan oleh semua orang baik itu dalam keadaan 

yang menyenangkan, tidak menyenangkan, keadaan bahagia, dan penderitaan atau 

hikmah dalam musibah. Hikmah dalam musibah menunjukkan bahwa dalam 

penderitaan sekalipun makna hidup tetap dapat ditemukan (Bastaman, 2007: 46). 
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Bila hasrat ini terpenuhi maka kehidupan yang dirasakan oleh seseorang maka 

kehidupannya akan terasa berharga, berarti (meaningful), serta berguna. 

Menurut Frankl (dalam Corey 2009: 74) pencarian makna hidup adalah 

salah satu ciri manusia. Keinginan untuk memiliki hidup yang bermakna adalah 

perjuangan utama dari manusia. Hidup tidak mempunyai makna dengan 

sendirinya melainkan manusialah yang harus menciptakan dan menemukan 

makna hidupnya sendiri. 

Bastaman (2007: 85) mengemukakan bahwa “menghayati hidup bermakna 

menunjukkan corak kehidupan yang penuh dengan semangat dan gairah hidup 

serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.” Bagi 

mereka kemampuan untuk menentukan tujuan-tujuan pribadi dan menemukan 

makna hidup merupakan hal yang sangat berharga dan tinggi nilainya serta 

merupakan tantangan untuk memenuhinya secara bertanggung jawab. Mereka 

mampu untuk mencintai dan menerima cinta kasih orang lain, serta menyadari 

bahwa cinta kasih merupakan salah satu hal yang menjadikan hidup ini bermakna. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghayatan 

hidup bermakna merupakan menghayati kehidupan yang sedang dijalani baik 

dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang tidak 

menyenangkan serta berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya dengan cinta dan 

kasih sayang sehingga hidupnya akan terasa lebih mempunyai arti. 

 

 

  



 

 

38 

2.2.6 Ciri-ciri Individu yang Mencapai Kebermaknaan Hidup 

Untuk mencapai kebermaknaan hidup, individu harus memiliki 

kepribadian yang sehat. Frankl (dalam Schultz 1991: 159) mengungkapkan ciri-

ciri individu yang mempunyai kepribadian sehat, yang dengan kepribadian sehat 

ini individu dapat mencapai kebermaknaan hidupnya, ciri-cirinya adalah. 

a. Bebas memilih langkah-langkah dan tindakan sendiri. 

b. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan sikap yang 

dianut 

c. Tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar 

d. Telah menemukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan diri individu 

e. Sadar dalam mengontrol kehidupannya. 

f. Mampu mengungkapkan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman atau 

nilai-nilai sikap 

g. Mampu mengatasi diri sendiri. 

h. Berorientasi pada masa depan 

i. Mengarahkan hidup pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang akan datang 

j. Memiliki alasan untuk terus meneruskan kehidupan 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat 

mencapai kebermaknaan hidup ditandai dengan adanya kebebasan dalam memilih 

langkah-langkah dan tindakannya sendiri, bertanggung jawab terhadap tindakan 

yang telah dilakukan sehingga individu dapat mengontrol dirinya dan  tidak 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, telah menemukan arti dalam 

kehidupan yang cocok dengan diri individu, mampu mengungkapkan nilai-nilai 
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daya cipta, nilai-nilai pengalaman atau nilai-nilai sikap, mampu mengatasi diri 

sendiri, berorientasi pada masa depan, mengarahkan hidup pada tujuan-tujuan dan 

tugas-tugas yang akan datang, memiliki alasan untuk terus meneruskan 

kehidupannya. 

2.3 Anak Berkebutuhan Khusus 

2.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak yang terlahir sempurna merupakan harapan semua orang tua. Orang 

tua mendambakan memiliki anak yang sehat, secara jasmani maupun rohani. 

Harapan tersebut tidak selalu dapat terwujud, sebab hanya ada dua kemungkinan 

yang akan terjadi anak terlahir dalam kondisi yang sempurna dan kondisi kurang 

sempurna. Kenyataannya menunjukkan bahwa ada sebagian keluarga yang 

memiliki anak yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya, seperti 

halnya tunarungu, tunawicara, tunagrahita yang sering disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

 Suran dan Misso, 1979 (dalam Mangunsong 2009: 3) menyatakan bahwa 

anak berkebutuhan khusus adalah. 

“Anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang 

penting   dari fungsi kemanusiannya. Mereka yang secara fisik, 

psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan 

atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang 

tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retradasi mental, 

gangguan emosional. Juga anak-anak yang berbakat dengan inteligensi 

yang tinggi, dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau anak luar 

biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga 

professional.   
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Menurut sudut pandang kependidikan, Hallahan dan Kauffan 2006 (dalam 

Mangunsong 2009: 3) melihat pengertian bahwa siswa berkebutuhan khusus 

adalah “mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait, jika 

mereka menyadari akan potensi penuh kemanusiaan mereka.” 

Gearheat 1981 (dalam Mangunsong 2009: 3) mengatakan bahwa “seorang 

anak dianggap berkelainan bila memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda 

dari rata-rata anak normal dan untuk dapat belajar secara efektif memerlukan 

program, pelayanan, fasilitas dan materi khusus.”  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal 

yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus sehingga memerlukan 

penanganan yang terlatih dari tenaga yang profesional. Kajian penelitian ini yang 

dimaksud anak berkebutuhan khusus tidak termasuk anak yang memiliki 

intelegensi tinggi, dan difokuskan pada anak  tunarungu, tunawicara dan 

tunagrahita. 

2.3.2 Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

2.3.2.1 Tunarungu 

Manusia mempunyai lima panca indra, salah satu panca indra tersebut 

adalah telinga. Telinga merupakan salah satu alat indra yang terpenting dalam 

kehidupan, tidak berfungsinya telinga secara optimal dapat menghambat berbagai 

macam informasi melalui pendengaran secara baik. Kondisi ini menyebabkan 

sulitnya berkomunikasi dengan orang lain. Kegiatan komunikasi ini sering terjadi 

salah persepsi dalam menangkap pesan yang dikomunikasikan oleh orang normal, 
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sebaliknya penyampaian pesan yang disampaikan oleh anak yang mengalami 

gangguan pendengaran persepsinya tidak sama oleh orang normal (Suharmini, 

2007: 2). Anak yang mengalami gangguan pendengaran dapat dikatakan sebagai 

anak tunarungu. 

Tunarungu dapat diartikan sebagai “keadaan seorang individu yang 

mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa 

menangkap berbagai rangsang suara atau rangsangan lain melalui  pendengaran 

(Suharmini, 2007: 56).  

Moores (dalam Mangunsong 2009: 82) tunarungu adalah “kondisi dimana 

individu tidak mampu mendengar dan hal ini tampak dalam wicara atau bunyi-

bunyian lain, baik dalam frekuensi dan intensitas. Menurut Mangunsong (2009: 

81) tunarungu adalah “mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga 

membutuhkan pelayanan pendidikan khusus’’. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah 

anak yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga tidak dapat 

menangkap informasi yang diperoleh melalui pendengaran. 

2.3.2.1.1 Klasifikasi Anak Tunarungu 

Karakteristik anak berkebutuhan khusus beranekaragam disesuaikan 

dengan ciri yang menonjol, begitu pula dengan anak tunarungu yang memiliki 

beberapa macam jenis kelainan yang sangat bervariasi, dengan jenis kelainan yang 

berbeda itu diperlukan sistem penggolongan atau klasifikasi untuk memudahkan 

dalam mempelajari anak tunarungu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

tepat. 
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Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran 

(Mangunsong 2009 : 83) adalah: 

Kelompok 1: Hilangnya pendengaran yang ringan (20-30 dB). Orang-

orang dengan kehilangan pendengaran sebesar ini mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas antara 

orang yang sulit mendengar dengan orang normal. 

Kelompok 2: Hilangnya pendengaran yang marginal (30-40 dB). Orang-

orang dengan gangguan ini sering mengalami kesulitan untuk mengikuti suatu 

pembicaraan pada jarak beberapa meter. Pada kelompok ini , orang-orang masih 

bisa menggunakan telinganya untuk mendengar, namun harus dilatih. 

Kelompok 3: Hilangnya pendengaran yang sedang (40-60 dB). Dengan 

bantuan alat bantu dengar dan bantuan mata, orang-orang ini masih bisa belajar 

berbicara dengan menggunakan alat-alat pendengaran. 

Kelompok 4: Hilangnya pendengaran yang berat (60-70 dB). Orang-orang 

ini tidak bisa belajar berbicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus. Pada 

gangguan ini mereka dianggap sebagai tuli secara edukatif. 

Kelompok 5: Hilangnya pendengaran yang parah (>75 dB). Orang-orang 

dalam kelompok ini tidak bisa belajar bahasa hanya semata-mata dengan 

mengandalkan telinga, meskipun didukung dengan alat bantu dengar sekalipun. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tuna 

rungu mempunyai empat tingkat gangguan pendengaran yaitu: hilangnya 

pendengaran yang ringan (20-30 dB), hilangnya pendengaran yang marginal (30-
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40 dB), hilangnya pendengaran yang sedang (40-60 dB), hilangnya pendengaran 

yang berat (60-70 dB) dan hilangnya pendengaran yang parah (>75 dB).  

2.3.2.1.2 Etiologi Anak Tunarungu 

Kerusakan pada gangguan pendengaran atau tunarungu diklasifikasikan 

menurut etiologi atau simptom. Etiologi anak tunarungu adalah penyebab 

seseorang menjadi tunarungu, ada beberapa sebab yang menimbulkan kerusakan 

pada pendengaran sehingga anak menjadi tunarungu. Faktor penyebab tunarungu 

sangat bervariasi. 

Mangunsong (2009: 87) faktor penyebab ketunarunguan dikelompokkan 

sebagai berikut: 

d. Masalah kromosom yang diturunkan 

b. Malformasi congenital 

c. Infeksi kronis 

d. Tulang tengkorak yang retak 

e. Dampak mendengar suara yang keras 

f. Penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu 

g. sifilis congenital 

Cartwrigh (dalam Mangunsong  2009: 88) membagi penyebab disfungsi 

saraf pendengaran pusat. Penyebab kehilangan peripheral ada dua yaitu bersifat 

konduktif dan sensorineural. Secara Konduktif  yaitu disebabkan oleh kerusakan 

atau hambatan pada mekanisme konduksi suara. Hal ini dapat disebabkan 

olehkotoran ditelinga, gendang telinga yang rusak, adanya benda asing di saluran 
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telinga dan otitis media. Penyebab yang bersifat kondusif ini menyebabkan 

tekanan gelombang suara pada telinga dalam menjadi terhalang.  

Secara sensorineural yaitu disebabkan oleh kerusakan pada kokhlea atau 

saraf pendengaran yang membawa suara ke otak ( Ashman&Elkins dalam  

Mangunsong 2009 : 88). Hal ini dapat disebabkan oleh meningitis, infeksi, obat-

obatan, bisul, luka di kepala, suara keras, keturunan, infeksi virus, campak, trauma 

akustik, neuritis serta gangguan lain yang tidak diketahui penyebabnya. 

Cline dan Frederiskon (dalam Mangunsong 2009: 88) menambahkan 

mixed hearing impairment yaitu penyebab ketunarunguan yang merupakan 

kombinasi penyebab konduktif dan sensorineural. Penyebab ketulian karena 

disfungsi sentral seringkali didistribusikan pada kerusakan atau malfungsi sistem 

syaraf pusat antara otak bawah dengan selaput otak. Penyebab ketulian ini sering 

membuat kesalahan penderita dalam melakukan interpretasi pada apa yang 

didengar, meskipun sebenarnya bisa mendengar normal sehingga memungkinkan 

terjadinya gangguan belajar (Ashman&Elkhins dalam Mangunsong 2009: 88).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 

ketunarunguan adalah masalah kromosom yang diturunkan, malformasi 

congenital, infeksi kronis, tulang tengkorak yang retak, dampak mendengar suara 

yang keras, penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu, sifilis 

congenital dan penyebab kehilangan peripheral ada dua yaitu bersifat konduktif 

dan sensorineural. 
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2.3.2.1.3 Karakteristik Anak Tunarungu   

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan 

penanganan khusus dalam kehidupannya. Anak berkebutuhan khusus antara satu 

dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda-beda tergantung pada kelainan 

dan gangguannya, salah satu jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah anak 

tunarungu. Menurut Telford dan Sawrey (dalam Mangunsong 2009: 85) 

ketunarunguan memiliki ciri-ciri seperti: 

1. Ketidakmampuan memusatkan perhatian yang sifatnya kronis 

2. Kegagalan berespons apabila diajak berbicara 

3. Terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi 

4. Mengalami keterbelakangan di sekolah 

Anak tunarungu dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan gejala-gejala 

yang dilakukannya, berikut ini sebagai indikator adanya gangguan pendengaran 

menurut Ashman,dkk  2002 (dalam Mangunsong 2009: 86) yaitu:  

1. Reaksi lambat terhadap instruksi atau berulang kali menanyakan apa yang 

harus ia lakukan padahal baru saja diberitahu 

2. Sering salah menginterpretasi informasi, pertanyaan dan pembicaraan orang 

atau hanya merespon pada hal-hal yang dikatakan paling akhir. 

3. Suka menarik diri dari teman-temannya. 

4. Bingung dengan kata-kata yang bunyinya hampir sama seperti pahit, jahit dan 

kait. 

5. Mengeluhkan adanya suara bising ditelinganya. 
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6. Terkadang menjadi terganggu selama pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan mendengar. 

7. Terkadang menjadi terganggu selama pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan mendengar. 

8. Memiliki kecenderungan melamun atau menunjukkan konsentrasi dan 

perhatian yang payah terutama selama diskusi atau ketika cerita dibacakan 

dengan suara keras. 

9. Melihat wajah pembicara dari jarak dekat atau membaca bibir pembicara. 

10. Prestasinya lebih rendah dari potensinya, memiliki masalah perilaku di rumah 

dan di kelas serta suka menarik diri dari teman-temannya. 

11. Perkembangan bahasa bahasa terlambat, bahasa tidak gramatikal untuk 

usianya,sulit mengurangi suara, kata-kata, lagu, irama, sulit untuk mengingat 

nama, orang dan tempat. 

12. Menunjukkan ketegangan ketika diajak berbicara dan memegang kepala 

dengan cara yang aneh ketika diajak bicara. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tuna rungu  

mempunyai karakteristik sebagai berikut: ketidakmampuan memusatkan 

perhatian yang sifatnya kronis, kegagalan berespons apabila diajak berbicara, 

terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi, mengalami 

keterbelakangan di sekolah, perkembangan bahasa terhambat, memiliki prestasi 

yang lebih rendah dari potensi yang dimiliki dan menunjukkan ketegangan ketika 

diajak berbicara. 
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2.3.2.1.4 Perkembangan Kognitif Anak Tunarungu 

 Setiap individu tentunya mengalami perkembangan kognitif. Pembahasan 

tentang perkembangan kognitif anak disesuaikan dengan perkembangan anak-

anak normal. Perkembangan anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan 

atau tidak, menyimpang atau tidak dillihat dari perkembangan kognitif anak-anak 

normal. Proses kognitif ini meliputi perubahan pola pemikiran, intelligensi dan 

bahasa (Suharmini, 2007: 7). Anak tunarungu memiliki 3 masalah dalam 

perkembangan kognitif yaitu:  

a. Masalah perkembangan struktur kognitif 

Keterbatasan dalam fungsi pendengaran ini menyebabkan anak tunarungu 

sering salah persepsi dalam komunikasi. Perkembangan kognitif anak tunarungu 

banyak tergantung pada kemampuan bahasa dan menggunakan fungsi bahasa. 

Perkembangan kognitif banyak ditentukan oleh tingkat ketunarunguan dan daerah 

atau bagian telinga yang mengalami kerusakan, bagian luar, bagian tengah dan 

telinga bagian dalam.  

Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat bervariasi tingkatannya. 

Perkembangan kognitif tersebut ditentukan oleh tingkat kemampuan bahasa, 

variasi pengalaman, pola asuh atau kontrol lingkungan, ada tidaknya kecacatan 

lainnya, tingkat ketunarunguan dan daerah bagian telinga yang mengalami 

kerusakan. 

Kemampuan berbahasa merupakan faktor yang banyak berperan dalam 

perkembangan kognitif, dengan kemampuan bahasa yang dimiliki orang dapat 

menerima dan menyampaikan informasi. Struktur kognitif akan berkembang 
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melalui belajar sedangkan bahasa merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam belajar.  

Pengalaman yang berfariasi pada anak tunarungu akan menambah 

pengetahuan sehingga akan mengubah struktur kognitif pada anak tunarungu. 

Tingkat ketunarunguan akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Kontrol 

lingkungan atau pola asuh orang tua ikut memberikan andil juga dalam 

perkembangan kognitif anak tunarungu. Orangtua anak yang menerima anaknya 

dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk belajar tentunya akan berbeda 

dengan orang tua yang tidak mau menerima anaknya dan tidak memberikan 

kesempatan pada anaknya untuk belajar. 

b. Masalah inteligensi anak tunarungu 

Anak tunarungu pada umumnya mempunyai inteligensi yang secara 

potensial sama dengan anak pada umumnya, namun anak tunarungu kurang 

mampu dalam mengembangkan fungsi intelegensinya. Hal ini disebabkan 

keterbatasan kemampuan fungsi auditori yang mengakibatkan kurangnya 

kemmpuan penguasaan bahasa, gangguan dalam komunikasi dan keterbatasan 

informasi. 

Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu pembawaan dan 

lingkungan. Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam menangkap rangsang 

melalui pendengaran, akibatnya anak tunarungu sering salah dalam memaknai 

suatu konsep yang datang dari luar. Kesalahan dalam  memaknai suatu konsep ini 

mengakibatkan komunikasi terganggu, informasi yang diterima kadang dimaknai 

tidak sama. 
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Pengukuran intelligensi dengan menggunakan  WISH dan BINET sering 

diperoleh angka intelligensi yang rendah. Apabila ditinjau dari aspek intelligensi 

yang terdapat pada WESCHLER tidak semua aspek memperoleh skor yang 

rendah. Skor yang rendah diperoleh pada aspek-spek intelligensi yang bersifat 

verbal seperti pada aspek informasi, komprehensi, berhitung, persamaan, 

vocabulary dan digit span. Aspek yang bersumber dari penglihatan akan 

memperoleh skor yang tinggi seperti pada melengkapi gambar, susunan gambar. 

Pengukuran  intelligensi pada anak tunarungu  lebih cocok yang bersifat tidak 

verbal.  

c. Masalah perkembangan bahasa anak tunarungu 

Bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mencapai 

perkembangan yang optimal. Apabila seseorang dapat mengembangkan fungsi 

bahasa, maka akan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan aspek lain 

seperti kognitif, emosi, sosial, moral dan kepribadian. Ada dua msalah dalam 

perkembangan anak tunarungu yaitu masalah kekacauan berbahasa dan kekacauan 

bicara. Leaner & Kline (Suharmini, 2007: 65) membedakan antara kekacauan 

bahasa dengan kekacauan berbicara. Kekacauan bahasa ini tidak lepas ruang 

lingkup komunikasi, sehingga didalamnya juga ada kekacauan dalam komunikasi. 

Kekacauan yang dimaksud meliputi: 

1) Kelambatan bicara 

2) Kekacauan dalam menerima bahasa 

3) Kekacauan dalam menyampaikan atau menyatakan bahasa. 
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Kekacauan berbicara nampak pada produksi suara. Kekacauan berbicara 

ini meliputi : 1) Kesukaran dalam artikulasi, misal tidak dapat menghasilkan suara 

R, K dan sebagainya. 2) Kekacauan suara, 3) Kurang lancar dalam berbicara, 

misal gagap. 

Hasil penelitian yang dilakukan Suparno dan Tim Suharmini (Suharmini 

2007: 65) tentang kesulitan dalam penggunaan bahasa waktu melakukan 

komunikasi pada remaja tunarungu adalah:  

1) Kesulitan dalam menyampaikan pendapat dengan ucapan yang benar 

(kesulitan dalam artikulasi, suara kacau dan berbicara tidak lancar) 

2) Kesulitan menangkap atau menerima pesan. Anak tunarungu dapat 

menangkap dan menerima pesan apabila lawan bicaranya mengucapkan 

dengan jelas dan pelan serta dibantu dengan isyarat. 

3) Terjadinya salah persepsi.  

4) Kesulitan dalam menyusun kata-kata dengan strutur kalimat atau tata bahasa 

yang benar. 

5) Saat melakukan komunikasi kurang mempertimbangkan penggunaan bahasa 

dengan menyesuaikan siapa lawan bicaranya. 

Anak tunarungu dalam berkomunikasi menggunakan berbagai alat 

komunikasi, antara lain menggunakan bahasa oral lebih ditekankan pada 

gerak bibir, menggunakan tulisan dan membaca serta menggunakan bahasa 

isyarat.  
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu 

memiliki 3 masalah dalam perkembangan kognitif. Masalah yang pertama adalah 

masalah perkembangan struktur kognitif, perkembangan kognitif anak tunarungu 

banyak tergantung pada kemampuan bahasa dan menggunakan fungsi bahasa. 

Masalah yang kedua adalah masalah intelligensi anak tuna rungu yang disebabkan 

keterbatasan kemampuan fungsi auditori yang mengakibatkan kurangnya 

kemmpuan penguasaan bahasa, gangguan dalam komunikasi dan keterbatasan 

informasi. Masalah yang ketiga adalah masalah perkembangan bahasa anak tuna 

rungu. 

2.3.2.2 Tunawicara 

Komunikasi merupakan alat yang penting bagi manusia, dengan 

komunikasi maka aktivitas manusia akan berjalan lancar. Berbicara dan bahasa 

merupakan alat komunikasi. Komunikasi selalu melibatkan pengiriman informasi 

dan penerimaan informasi tetapi komunikasi tidak selalu melibatkan bahasa, 

misalnya dengan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini digunakan 

oleh anak tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mempunyai hambatan 

dalam berbicara. 

2.3.2.2.1 Etiologi Anak Tunawicara 

Kerusakan pada kelainan bicara atau tunawicara diklasifikasikan menurut 

etiologi atau simptom. Etiologi anak tunawicara adalah penyebab seseorang 

menjadi tunawicara, ada beberapa sebab yang menimbulkan kerusakan pada suara 

sehingga anak menjadi tunawicara. Faktor penyebab tunawicara sangat bervariasi. 
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Secara spesifik dikemukakan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelainan 

bicara dan bahasa (dalam Mangunsong 2009: 115) yaitu: 

1. Faktor Sentral berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan 

berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autism, deficit dalam 

perhatian dan hiperaktif serta mengalami gangguan fungsi kognitif. 

2. Faktor periferal berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan 

pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik 

yang berhubungan dengan bicara. 

3. Faktor lingkungan dan emosional dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik 

dan psikologi antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah 

perkembangan perilaku dan emosi 

4. Faktor-faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, periferal dan faktor 

lingkungan. 

Mangunsong (2009: 116) menjelaskan faktor penyebab kelainan bicara dan 

bahasa yaitu: 

a. Etiologi dari Kelainan Suara 

 Masalah kualitas suara dapat disebabkan oleh suatu penyakit misalnya 

laryngitis, dimana pita suara menjadi serak, adanya tumor pada pita suara. 

Kelainan pada pich (tinggi atau rendahnya nada) yaitu suara bernada terlalu tinggi 

atau terlalu rendah dapat disebabkan oleh konflik emosional, kebiasaan yang salah 

dalam menggunakan suara atau menggunakan suara secara berlebihan, kondisi 

fisik yang lemah dan hilangnya pendengaran. Beberapa orang yang mengalami 

masalah psikologik juga dapat kehilangan suara atau sering disebut sebagai 
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abnormalitas suara yang parah. (Mangunsong, 2009: 116). Gangguan suara yang 

berhubungan dengan resonansi juga dapat disebabkan oleh abnormalitas fisik, 

misalnya terkena celah dilangit-langit mulut atau kena kerusakan otak, begitu juga 

pada orang yang mengalami tonsillitis dan sinusitis yang parah. 

b. Etiologi dari Kelainan Artikulasi 

 Kelainan artikulasi merupakan salah satu dari dua masalah kelainan bicara 

yang paling umum terjadi pada uia sekolah. Secara spesifik, kelainan suara 

merupakan kelainan karena seseorang tidak menggunakan suara seperti aturan 

standar, sedangkan kelainan artikulasi merupakan keadaan dimana suara dan 

bahasa diganti, dihilangkan, ditambah atau didistorsikan. Penyebabnya bisa 

berasal dari kesalahan dalam memproduksi bunyi yang akhirnya menjadi 

kebiasaan. Faktor keduayang perlu dipertimbangkan juga  adalah lingkungan 

dimana anak dibesarkan karena seseorang belajar berbicara melalui imitasi dari 

dari orang-orang sekitarnya,inilah kelainan artikulasi yang sering disebut dengan 

hasil defisiensi belajar.  

 Penyebab kelainan artikulasi yang lain adalah factor biologis, misalnya 

karena adanya luka otak atau kerusakan pada sayraf yang mengendalikan otot 

bicara sehingga sulit untuk mengartikulasikan kata.  Pada banyak kasus juga 

disebabkan oleh adanya keterbelakangan mental. Bukti-bukti bahwa masalah 

artikulasi adalah kesalahan yang dipelajari, datang dari penemuan bahwa anak 

pertama dan anak-anak dari status sosial ekonomi tinggi mempunyai 

kemungkinan yang lebih rendah dalam kesalahan artikulasi.      
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c. Etiologi dari gangguan kelancaran bicara 

 Gangguan ini biasanya disebabkan karena gangguan emosi, adanya 

kerusakan otak dan saraf yang menyebabkan gangguan organ bicara, terjadi pada 

saat anak belajar berbicara. Gangguan kelancaran berbicara sering disebut dengan 

gagap. Conture  (dalam Mangungsong 2009: 118) mengatakan bahwa” mereka 

yang gagap lebih dari satu setengah atau dua tahun beresiko menderita gagap 

kronis. Jika mereka tidak ditangani lebih alanjut maka anak akan mengalami 

ketidakemampuan dalam komunikasi, mengembangkan perasaan diri yang 

negative serta mengalami masalah dalam mengambil kesempatran kerja atau 

pendidikan”. Pendekatan yang paling berguna dalam memahami gagap adalah 

memandangnya sebagai hasil berbagai sebab yakni hasil komulatif dari belajar 

yang keliru dan hasil kecemasan yang berhubungan dengan berbicara 

d. Etiologi kelainan bahasa 

 Kelainan yang disebabkan oleh disfungsi susunan saraf pusat secara medis 

sulit untuk diperbaiki, mereka mengalami masalah dalam program pendidikan, 

perawatan psikologis dan latihan bahasa. Anak yang mengalami kelainan bahasa 

mengalami kesulitan dalam pendidikan dan perkembangan intelektualnya. 

Berdasarkan etiologinya, kelainan bahasa dibedakan menjadi sub tipe yaitu primer 

dan sekunder. Kelainan bahasa primer tidak diketahui penyebabnya, sedangkan 

kelainan bahasa skunder disebabkan kondisi lain seperti retradasi mental, 

kerusakan pendengaran. Keterlambatan dalam pengusaan bahasa sering kali 

dikaitkan dengan keterlambatan dalam perkembangan anak, lingkungan yang 
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kurang menyediakan pengalaman termasuk didalam kurangnya stimulasi dalam 

bentuk bahasa oleh orang dewasa.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

berkaitan dengan kelainan bicara dan bahasa adalah faktor sentral  yaitu 

berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang 

spesifik, keterbelakangan mental, autism, deficit dalam perhatian dan hiperaktif 

serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Faktor periferal berhubungan dengan 

gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, 

gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Faktor 

lingkungan dan emosional dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi 

antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan 

emosi. Faktor-faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, periferal dan 

faktor lingkungan. 

2.3.2.2.2 Karakteristik Anak Tunawicara 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan 

penanganan khusus dalam kehidupannya. Anak berkebutuhan khusus antara satu 

dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda-beda tergantung pada kelainan 

dan gangguannya, salah satu jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah anak 

tunawicara. Anak tunawicara juga memiliki beberapa karakteristik agar bisa 

digolongkan sebagai anak tunawicara. 

Kelainan bicara dan bahasa memiliki jenis gangguan dan jenis kelainan 

yang berbeda-beda. Doorlag & Lewis (dalam Mangunsong 2009: 114) 

mengatakan bahwa sebagian besar masalah bicara terdeteksi pada usia dini, 
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misalnya gangguan artikulasi umum ditemukan terjadi pada anak-anak diusia 

sekolah awal. Gangguan bahasa  juga diidentifikasi terjadi pada anak-anak yang 

lebih muda tetapi dapat bertahan selama usia sekolah dasar dan menengah 

pertamas.  

Sheridan (dalam Mangunsong 2009: 114) mengemukakan bahwa ada 

karakteristik-karakteristik khusus pada anak-anak dengan gangguan bicara yaitu: 

1. Terjadi pada anak-anak yang lahir prematur . 

2. Kemungkinan empat kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 

bulan. 

3. Belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia dua tahun. 

4. Memiliki gangguan penglihatan, sering dikategorikan sebagai anak kikuk 

oleh gurunya. 

5. Kurang bisa menyesuaikan diri dari segi perilakunya, sulit membaca dan 

banyak terjadi pada anak laki-laki. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristis tuna 

rungu yaitu : terjadi pada anak-anak yang lahir teratur, belum bisa berbicra dalam 

bentuk kalimat pada usia dua tahun, memiliki gangguan penglihatan, kurag bisa 

menyesuaikan diri dan sulit membaca. 

2.3.2.2.3 Perkembangan Anak Tunawicara 

Konsekuensi kelainan bicara menyangkut tuntutan sosial yang dihadapi 

anak. Kelainan artikulasi tidak menimbulkan konsekuensi yang negative tetapi 

sebaliknya kelainan bahasa akan mempengaruhi pendidikan, emosi dan hubungan 
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interpersonalnya. Mangunsong (2009: 121) menjelaskan konsekuensi 

perkembangan kelainan bicara yaitu: 

a. Kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan 

Keterlambatan perkembangan bahasa dan aphasia ekspresif akan 

mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kognitif , karena perkembangan 

pendidikan dan kognitif sangat tergantung pada pemahaman dan penggunaan 

bahasa. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan verbal dan non verbalnya. 

Kelainan artikulasi  dan kelancaran suara tidak menunjukkan efek buruk  pada 

perkembangan pendidikan dan kognitif. 

b. Faktor personal dan sosial  

Kelainan artikulasi dan suara menyebabkan konsekuensi negative dalam 

relasi interpersonal dan perkembangan konsep diri anak. Pandangan, ekspresi, 

ketidakpahamanorang lain ketika berkomunikasi  dapat menyebabkan rasa rendah 

diri, merasa terisolasi, tidak berani berbicara di depan umum dan bisa 

menimbulkan kecemasan tersendiri bagi anak tunawicara. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

anak tunawicara mempunyai 2 faktor. Faktor pertama mengenai konseptual dan 

prestasi pendidikan, keterlambatan perkembangan bahasa dan aphasia ekspresif 

akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kognitif karena 

perkembangan pendidikan dan kognitif sangat tergantung pada pemahaman dan 

penggunaan bahasa. Faktor yang kedua mengenai faktor personal dan sosial, 

kelainan artikulasi dan suara menyebabkan konsekuensi negative dalam relasi 

interpersonal dan perkembangan konsep diri anak. 
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2.3.2.3 Tunagrahita 

Setiap orangtua pasti ingin mempunyai anak yang normal, tetapi pada 

kenyataannya ada orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, salah satu 

anak berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang 

mempunyai keterbelakangan mental. American Association on Mental 

Reatardation (AAMR)  (dalam Mangunsong 2009: 129) menjelaskan 

keterbelakangan mental berarti“ menunjukkan keterbatasan dalam fungsi 

intelektual yang ada dibawah rata-rata dan keterbatasan pada dua atau lebih 

keterampilan adaptif seperti berkomunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan 

social, kesehatan dan keamanan, fungsi akademis, waktu luang dan lain-lain”. 

Menurut Willerman (dalam  Suharmini 2007: 68) menjelaskan anak tunagrahita 

adalah “ anak yang memiliki fungsi intelektual ada di bawah normal sehingga 

mengakibatkan gangguan dan keterbelakangan pada perkembangan dan 

penyesuain. 

2.3.2.3.1 Karakteristik Anak Tunagrahita 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak  yang membutuhkan 

penanganan khusus dalam kehidupannya. Anak berkebutuhan khusus antara satu 

dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda-beda tergantung pada kelainan 

dan gangguannya, salah satu jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah anak 

tunagrahita. Anak tunagrahita juga memiliki beberapa karakteristik agar bisa 

digolongkan sebagai anak tunagrahita. Anak tunagrahita mempunyai 4 

karakteristik (dalam Mangunsong 2009: 131) yaitu: 
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1. Anak cacat mental ringan (IQ 55-70) 

Dikategorikan sebagai anak yang mampu didik bila dilihat dari segi 

pendidikan, tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok walaupun sedikit 

lambat dari anak rata-rata. Tinggi dan berat badan mereka tidak berbeda dengan 

anak-anak yang lainnya, tetapi mereka kurang dalam hal kekuatan, kecepatan, 

koordinasi serta sering memiliki masalah kesehatan. Anak cacat mental ringan 

masih bisa dididik di sekolah umum meskipun sedikit lebih rendah dari pada 

anak-anak normal pada umumnya. Perhatian mereka juga pendek sehingga sulit 

berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. 

Beberapa keterampilan yang dapat mereka lakukan di luar sekolah tanpa 

selalu mendapatkan pengawasan seperti keterampilan mengurus diri sendiri 

(makan, mandi, berpakaian), mereka yang mempunyai IQ lebih tinggi mampu 

menikah, berkeluarga dan bekerja pada  pekerjaan tertentu. 

2. Karakteristik anak cacat mental menengah (IQ 40-55) 

Dikategorikan sebagai anak yang mampu latih dan dapat dilatih untuk 

beberapa keterampilan tertentu, meski sering merespon lama terhadap pendidikan 

dan pelatihan jika diberi kesempatan pendidikan yang sesuai mereka dapat dididik 

untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu 

(Hanson&Aller dalam Mangunsong 2009: 133). Anak cacat mental menengah 

dilatih untuk mengurus dirinya serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan 

menulis sederhana, mereka membutuhkan lingkungan kerja yang terlindungi dan 

juga dengan pengawasan (Lyen dalam Mangunsong 2009: 134). Memiliki 
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kekurangan dalam kemampuan mengingat, menggeneralisasi, bahasa, konseptual, 

singkat, relevan, berurutan dan dibuat untuk keberhasilan mereka. 

3. Karakteristik anak cacat mental severe ( IQ 25-40) 

Dikategorikan sebagai anak yang memperlihatkan banyak masalah dan 

kesulitan  walaupun di sekolah khusus ( Lyean dalam Mangunsong 2009: 134). 

Karakteristik anak cacat mental severe membutuhkan perlindungan hidup, 

pengawasan yang teliti, membutuhkan pelayanan, pemeliharaan yang terus 

menerus, dengan kata lain tidak mampu mengurus dirinya tanpa bantuan orang 

lain  meskipun pada tugas-tugas sederhana. Tanda-tanda kelainan fisik lainnya 

adalah lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya air liur, 

kepala sedikit lebih besar dari biasanya dan memiliki kondisi fisik yang lemah. 

4. Karakteristik anak cacat profound ( IQ dibawah 25) 

Dikategorikan sebagai anak yang mempunyai problem yang serius, baik 

yang menyangkut kondisi fisik, intelligensi serta program pendidikan yang tepat. 

Kelainan fisik lainnya dapat dilihat pada kepala yang lebih besar dan sering 

bergoyang-goyang, penyesuaian dirinya juga sangat kurang dan bahkan tanpa 

bantuan orang lain mereka tidak bisa berdiri sendiri. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita 

mempunyai 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah anak cacat mental 

ringan (IQ 55-70) yang dikategorikan sebagai anak yang mampu didik bila dilihat 

dari segi pendidikan, tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok 

walaupun sedikit lambat dari anak rata-rata. Karakteristik yang kedua adalah anak 

cacat mental menengah (IQ 40-55), dikategorikan sebagai anak yang mampu latih 
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dan dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu, meski sering merespon 

lama terhadap pendidikan dan pelatihan jika diberi kesempatan pendidikan yang 

sesuai mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan 

kemampuan-kemampuan tertentu. Karakteristik yang ketiga adalah karakteristik 

anak cacat mental severe ( IQ 25-40) yang dikategorikan sebagai anak yang 

memperlihatkan banyak masalah dan kesulitan  walaupun di sekolah khusus. 

Karakteristik yang keempat adalah karakteristik anak cacat profound (IQ dibawah 

25) yang dikategorikan sebagai anak yang mempunyai problem yang serius, baik 

yang menyangkut kondisi fisik, intelligensi serta program pendidikan yang tepat. 

2.3.2.3.2 Perkembangan Kognitif  Anak Tunagrahita 

Istilah perkembangan kognitif secara umum dapat dikatakan sebagai 

perkembangan kapasitas kemampuan yang diformulasikan pada pola-pola mental, 

khususnya melibatkan masalah persepsi dan pengalaman-pengalaman sensory 

yang diterima subjek dari lingkungan (dalam Suharmini 2007: 71). Kognitif 

seseorang dapat berkembang melalui kegiatan belajar. Anak tunagrahita 

mempunyai hambatan dalam proses belajar dan bagaimana proses informasi 

berlangsung. Endang Supartini (dalam Suharmini 2007: 71) menjelaskan  tentang 

jalannya proses informasi, ada 4 hal yang perlu dibahas tentang perkembangan 

kognitif pada anak tunagrahita, yaitu: 

a. Ingatan 

Ada 3 komponen dalam ingatan yaitu menangkap, menyimpan dan 

mereproduksi. Seorang anak dikatakan mempunyai ingatan yang baik apabila 

anak dapat menangkap pesan atau informasi yang diberikan orang lain dengan 
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cepat, kemudian menyimpan dengan baik dan akan memproduksi pesan atau 

mengeluarkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Pada anak tunagrahita lemah 

juga lambat dalam menangkap pesan yang diberikan orang lain. Anak tunagrahita 

cepat lupa dan sulit untuk memproduksi kembali pesan yang telah diterimanya. 

b. Persepsi 

Pesan atau informasi yang pernah diterima anak akan diteruskan ke otak, 

kemudian akan diseleksi, diorganisasi dan disimpulkan, sehingga anak 

mempunyai persepsi terhadap suatu objek. Anak tunagrahita lemah dalam 

menyeleksi, mengorganisasi pesan yang diterimanya dan kurang mampu untuk 

menyimpulkan objek yang diamati dengan cepat, sehingga untuk mempelajari 

sesuatu pada anak tunagrahita membutuhkan waktu yang relatif lama. 

c. Perkembangan Motorik 

Ada 2 perkembangan motorik yang dikenal yaitu motorik kasar  dan 

motorik halus. Motorik kasar dapat berkaitan dengan perkembangan ketangkasan 

gerak sedangkan motorik halus berkaitan dengan menulis, menggambar dan lain-

lain. Ketrampilan motorik kasar dan motorik halus banyak menentukan 

kemampuan adaptif yaitu: asimilasi dan akomodasi. Pada awalnya kelahiran bayi 

gerakan motorik ini belum terarah, namun lama-lama gerakan motorik ini akan 

berarah dan mempuyai tujuan yang jelas. 

Gerakan motorik yang jelas dan terarah ini akan banyak membantu anak 

dalam  melakukan adaptasi, sehingga pada waktu belajar atau mengamati akan 

lebih mudah terjadi asimilasi dan akomodasi. Anak tunagrahita mengalami 

perkembangan motorik yang lebih lambat dibandingakan dengan anak normal, 
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sehingga kemampuan adaptifnya yaitu asimilasi dan akomodasinya kurang 

berkembang dengan baik. 

d. Penalaran 

Anak tunagrahita mempunyai  penalaran yang rendah, sehingga 

kemampuan berpikir logis, nalar dan abstrak kurang atau tidak dapat berkembang 

dengan baik, oleh karena itu mengajar pada anak tunagrahita lebih baik 

menggunakan benda-benda yang kongkrit. 

Endang Supartini (dalam Suharmini 2007: 74) mengatakan bahwa 

karakteristik yang menonjol pada anak tunagrhita pada fungsi kognitifnya yaitu 

pada kemampuan akademiknya. Anak tunagrhita dapat mengalami ketinggalan 

kelas 2 atau 5 tingkat dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya, terutama  

pada kemampuan bahasa. Paula Anne (dalam Suharmini, 2007: 74) menjelaskan 

bahwa anak tunagrahita mempunyai kemampuan kosa kata terbatas. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita 

mempunyai hambatan dalam proses belajar dan bagaimana proses informasi 

berlangsung. Proses informasi tersebut meliputi: ingatan, persepsi, perkembangan 

motorik dan penalaran. Ada 3 komponen dalam ingatan yaitu menangkap, 

menyimpan dan mereproduksi. Pada anak tunagrahita lemah juga lambat dalam 

menangkap pesan yang diberikan orang lain, anak tunagrahita lemah dalam 

menyeleksi, mengorganisasi pesan yang diterimanya dan kurang mampu untuk 

menyimpulkan objek yang diamati dengan cepat, sehingga untuk mempelajari 

sesuatu pada anak tunagrahita membutuhkan waktu yang relatif lama dan 

mempunyai penalaran yang rendah 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pada kerangka teoritik sebagaimana dipaparkan diatas maka 

dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3.1 : Kerangka Berfikir Kebermaknaan Hidup 

IBU YANG MEMILIKI ANAK  

BERKEBUTUHAN KHUSUS 

Hasrat untuk hidup 

bermakna 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

1. Nilai-nilai daya cipta 

2. Nilai pengalaman  

3. Nilai sikap 

Terpenuhi Tidak terpenuhi 

Hidup tidak bermakna 

Kebermaknaan hidup 

1. The freedom of will 

2. The will to meaning 

3. The meaning of life 

 Kebahagiaan 

Sedang Tinggi Rendah 

Reaksi Awal 

shock, terganggu, penolakan, sedih, cemas, marah, dan akhirnya 

dapat menyesuaikan diri dengan menerima keadaan ABK 
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Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa seorang ibu 

yang mempunyai anak berkebutuhan khusus seringkali menunjukkan reaksi 

emosional tertentu. Reaksi emosianal tersebut adalah shock, perasaan menolak 

keadaan, merasa sedih, cemas, marah dan sampai pada akhirnya dapat 

menyesuaikan diri dengan menerima keadaan anaknya (Mangunsong, 2011: 163). 

Keadaan ketika seorang ibu dapat menyadari dan dapat menerima kondisi 

anaknya merupakan titik awal hasrat untuk hidup bermakna. Adanya hasrat untuk 

hidup bermakna akan membuat seorang ibu mengisi hari-harinya dengan kegiatan 

yang mempunyai manfaat untuk dirinya dan anaknya. Hasrat untuk hidup 

bermakna yang terpenuhi akan membawa kehidupan yang bermakna sehingga 

mendapatkan kebahagiaan walaupun ibu tersebut mempunyai anak berkebutuhan 

khusus dan apabila hasrat tersebut tidak dipenuhi maka seorang ibu akan 

merasakan hidup yang tidak bermakna. Seorang ibu yang dapat memahami makna 

hidupnya  akan berusaha untuk membahagiakan anaknya sehingga akan jauh dari 

perasaan hampa dan putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.  

Kebahagiaan yang didapatkan seorang ibu merupakan hasil dari usaha dan 

kerja keras yang dilakukannya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang 

bermakna. Kebermaknaan hidup yang dirasakan seorang ibu tidak dicapainya 

dengan mudah, melainkan ada faktor-faktor pendukungnya. Faktor-faktor 

pendukung untuk meraih kebermaknaan hidup adalah adanya nilai-nilai daya cipta 

(kreatif), nilai penghayatan dan nilai bersikap. Nilai kreatif dapat ditunjukkan 

dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat yaitu dengan bekerja, berkarya serta 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. 
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Melalui bekerja dan berkarya seseorang dapat menemukan arti hidup dan 

menghayati kehidupan secara bermakna. Nilai-nilai penghayatan juga dapat 

mempengaruhi seseorang untuk dapat mencapi kebermaknaan hidup. Nilai-nilai 

penghayatan merupakan keyakinan dan penghayatan terhadap nilai-niali 

kebenaran, kebajiakan, keindahan, keimanan, keagamaan serta cinta kasih. 

Seorang ibu yang meykini dan menghayati nilai-nilai tersebut dapat menjadikan 

kehidupan yang berarti. Faktor lain yang mendukung tercapainya kebermaknaan 

hidup adalah nilai-nilai bersikap, nilai-nilai bersikap ditandai dengan menerima 

dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian dalam menerima segala 

bentuk penderitaan yang tidak dapat dihindari. 

Seorang ibu dapat dikatakan mempunyai kehidupan yang bermakna 

apabila ketiga komponen dari kebermaknaan hidup itu terpenuhi. Ketiga 

komponen itu adalah kebebasan berkehendak, hasrat untuk hidup bermakna dan 

makna hidup. Seorang ibu mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapnya, 

baik untuk dirinya, keluarganya dan bahkan untuk anaknya, kebebasan yang 

dilakukan tentunya disertai dengan tanggung jawab. Seorang ibu juga memiliki 

kebebasan dan kemampuan untuk mengubah kondisi hidupnya untuk meraih 

kehidupan yang lebih berkualitas. Komponen selanjutnya adalah hasrat untuk 

hidup bermakna. Hasrat untuk hidup bermakna akan mendorong seorang ibu 

untuk melakukan kegiatan agar kehidupan yang dijalaninya menjadi lebih berarti. 

Hasrat tersebut dapat dijadikan motivasi sehingga seorang ibu akan berusaha 

semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan anaknya agar dapat berkembang 

dengan optimal sehingga anaknya dapat memaksimalkan kemampuan yang 
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dimiliki. Komponen kebermaknaan hidup yang terakhir adalah makna hidup. 

Makna hidup akan memberikam nilai khusus bagi seorang ibu karena dengan 

adanya makna hidup maka seorang ibu akan mempunyai cita-cita, tujuan hidup 

yang jelas dan terarah untuk anaknya. Apabila makna hidup dapat terpenuhi dan 

merasakn kehidupan yang penuh arti maka akan mendapatkan kebahagiaan. 

Kebermaknaan hidup juga diteliti oleh Hanifah, Amina Permata Ummu 

(2009) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek mampu mengubah 

penghayatan tak bermakna menjadi penghayatan bermakna, tetapi pola 

kebermaknaan hidupnya tidak sama. Pola kebermaknaan hidup subjek satu 

berawal dari pengalaman tragis yang menimbulkan penghayatan tak bermakna, 

lalu muncul pemahaman diri, sehingga menemukan makna dan tujuan hidupnya. 

Penemuan ini menbawanya pada kegiatan terarah untuk memenuhi makna hidup 

dan mulai terjadi pengubahan sikap. 

Wibowo dan Waluyo (2007)  juga meneliti tentang kebermaknaan hidup, 

hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum kedua subjek memiliki 

kepercayaan diri dan memiliki kebermaknaan hidup. 
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2.4.1 Kerangka Berfikir Optimisme 

Berdasarkan pada kerangka teoritik sebagaimana dipaparkan diatas maka 

dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 2.3.2 : Kerangka Berfikir Optimisme 

Reaksi Awal 

shock, terganggu, penolakan, sedih, cemas, marah, dan akhirnya 

dapat menyesuaikan diri dengan menerima keadaan ABK 

 

OPTIMISME 

Faktor yang mempengaruhi 

optimisme 

1. Faktor etnosentris 

2. Faktor egosentris 

 

Aspek optimisme 

1. Permanensi 

2. Pervasiveness 

3. Personalization 

Terpenuhi  Tidak Terpenuhi  

Kebahagiaan 

Rendah Tinggi Sedang 

Pesimis  

IBU YANG MEMILIKI ANAK  

BERKEBUTUHAN KHUSUS 
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Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa seorang ibu 

yang mempunyai anak berkebutuhan khusus seringkali menunjukkan reaksi 

emosional tertentu. Reaksi emosianal tersebut adalah shock, perasaan menolak 

keadaan, merasa sedih, cemas, marah dan sampai pada akhirnya dapat 

menyesuaikan diri dengan menerima keadaan anaknya (dalam Mangunsong 2011: 

163). Penerimaan ibu atas kelahiran anaknya yang berkebutuhan khusus akan 

memunculkan keinginan untuk berusaha mencari informasi tentang kebutuhan 

khusus yang diperlukaan anaknya, ibu akan merasa dibutuhkan anaknya dan 

menjadi tumpuan masa depan anaknya sehingga muncul optimisme. Adanya 

optimisme akan membuat ibu bersikap positif dalam mengasuh anaknya yang 

memiliki kebutuhan khusus sehingga seorang ibu akan berusaha untuk memenuhi 

semua kebutuhan anaknya. Adanya optimisme inilah yang akan menghantarkan 

ibu menuju kebahagiaan, apabila seorang ibu tidak mempunyai optimisme maka 

ibu tidak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan ibu akan putus 

asa dengan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus sehingga ibu akan pesimis 

dengan keadaan anaknya dan tidak mendapatkan kebahagiaan. 

Kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang ibu merupakan hasil kerja 

kerasnya dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya. Optimisme yang 

dirasakan seorang ibu tidak dicapainya dengan mudah, tetapi ada faktor-faktor 

yang mendukungnya. Faktor-faktor pendukung untuk meraih optimisme adalah 

faktor etnosentris dan faktor egosentris. Faktor entosentris adalah sikap 

pandangan yang terpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Faktor 

egosentris adalah sifat yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal dan 
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menilai segalanya dari sudut pandang sendiri. Ibu yang optimis akan percaya 

bahwa semua hasilnya yang positif dan hasil kerja kerasnya bersumber dari 

usahanya sendiri bukan dari orang lain atau datang dari keadaan yang beruntung. 

Seorang ibu dapat dikatakan optimisme apabila ketiga aspek dari optimisme 

terpenuhi. Aspek optimisme itu adalah permanensi, pervasiveness dan 

personalization. Ibu yang bersifat optimis apabila mempunyai sifat permanensi 

yang baik dan menganggap hal-hal yang kurang baik adalah bersifat sementara. 

Valentino dan Indahria (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

hasil korelasi product moment  dari person menunjukkan angka korelasi sebesar = 

0,531 dan p= 0,000 (p < 0,01) yang artinya ada hubungan yang sangat signifikan 

antara optimisme akan masa depan dengan motivasi berprestasi pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII).   
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan usaha yang harus ditempuh dalam penelitian  

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan. 

Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan objek penelitian dan 

tujuan penelitian yang akan dicapai secara sistematis. Hal ini bertujuan agar hasil 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan khususnya untuk menjawab suatu 

masalah yang diajukan. 

Metode penelitian memberikan garis-garis yang cermat, syarat yang tepat, 

artinya pengetahuan yang dicapaiu dari suatu penelitian dapat mempunya harga 

ilmiah yang tinggi (Hadi, 2004: 4). Penggunaan metode penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Berdasarkan hal tersebut. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode dan 

hal-hal yang menentukan penelitian, dalam hal ini akan dibatasi secara sistematis 

sebagai berikut: 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Creswell ( dalam Alsa 

2007: 13) mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif adalah  “penelitian yang 

bekerja dengan angka, yang datanya berujud bilangan  ( skor atau nilai, peringkat, 

atau frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab 
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pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan 

prediksi  bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel lain.  

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain atau rancangan penelitian digunakan untuk menunjuk pada rencana 

peneliti tentang bagaimana peneliti akan melaksanakan penelitian (Alsa, 2007: 

18). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan 

bersifat deskriptif sehingga tidak dimaksudkan  untuk menguji hipotesis tertentu, 

tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau 

keadaan (dalam Arikunto 2010: 234). Penelitian ini akan melihat tingkat 

kebermaknaan hidup dan optimisme pada ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus. 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian itu dinyatakan sebagai gejala sesuatu yang akan 

menjadi objek pengamatan penelitian dan sering pula variabel penelitiab itu  

dinyatakan sebagai gejala yang akan diteliti Suryabrata (dalam Idrus 2009: 77). 

Variabel merujuk  pada karakteristik atau atribut seorang individu atau organisasi  

yang dapat diukur atau diobservasi Creswell 2007a (dalam  Creswell 2010: 76). 

Pada penelitian ini tidak terdapat variabel bebas maupun variabel terikat karena 

penelitian yang  dilakukan adalah penelitian deskriptif. 
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3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penlitian 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-

sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi) (Suryabrata, 2006: 

29). Definisi operasional diperlukan untuk menghindari salah pengertian 

mengenai data yang akan dikumpulkan serta menghindari kesesatan dalam 

menentukn alat pengumpulan data, maka batasan operasional variabel penelitian 

perlu dikemukakan, penelitian ini menggunakan batasan operasional sebagai 

berikut: 

3.2.2.1 Kebermaknaan Hidup  

Kebermaknaan Hidup adalah hal-hal yang terdapat dalam diri individu 

yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

individu sehingga layak dijadikan tujuan hidup. Dalam penelitian ini, 

kebermaknaan hidup diukur melalui skala yang disusun penulis yang 

dikembangkan dari aspek-aspek kebermaknaan hidup meliputi kebebasan 

berkehendak, kehendak hidup bermakna dan makna hidup 

3.2.2.2 Optimisme 

Optimisme adalah pola berpikir yang positif dan pengharapan yang lebih 

baik dalam menghadapi segala sesuatu di masa mendatang dan merupakan 

keyakinan untuk mencapai tujuan hidup yang diharapkan serta menganggap 

kegagalan sebagai suatu hal yang dapat diperbaiki. Dalam penelitian ini, 

optimisme diukur melalui skala yang disusun penulis yang dikembangkan dari 
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aspek-aspek optimisme hidup meliputi permanensi, pervasiveness dan 

personalization. 

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Menurut Idrus ( 2009: 93) cara populasi dilakukan apabila pengambilan subjek 

penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada. Populasi menunjukkan 

sejumlah individu yang menunjukkan sejumlah individu yang mempunyai ciri dan 

karakteristik yang sama. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun karakteristik populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus yang anaknya bersekolah di SDLB Manunggal Slawi.  

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan 

sebagian dari populasi yang ada (dalam Idrus 2009: 9). Arikunto ( 2006: 131) 

menjelaskan bahwa sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti’. 

Pada dasarnya penggunaan sampel penelitian diperkenankan dalam prosedur 

penelitian selama sampel tersebut dapat mewakili populasinya secara baik serta 

menggunakan teknik pengambilan sampel yang benar (Idrus 2009: 93). Apabila 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yng diambil dari populasi tersebut. 
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Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan sampel dikarenakan 

peneliti menggunakan total sampling, sehingga subyek penelitian ini adalah setiap 

anggota dari populasi yang akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh 

ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang anaknya bersekolah di 

SDLB Manunggal Slawi yang berjumlah 99 orang, maka keseluruhan populasi 

akan digunakan sebagai subjek penelitian. 

 3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari masalah yang diteliti. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala psikologi. 

Azwar (2010: 5) metode skala adalah metode pengumpulan data yang bersifat 

konstrak atau konsep psikologis ysng menggambarkan aspek kepribadian 

individu. Pada skala psikologi, stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan 

yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan 

mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan dan skala psikologi  

selalu berisi banyak aitem (Azwar, 2010: 4). Skala yang digunakan adalah model 

skala likert. 

Skala yang akan disajikan tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok 

aitem (pernyataan), yaitu aitem favorable dan aitem unfavorable. Aitem favorable 

adalah aitem yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya 

atribut yang diukur sehingga mengindikasikan tingginya atribut yang diukur 

sedangkan aitem unfavorable adalah aitem yang isinya tidak mendukung atau 
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tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur sehingga mengindikasikan 

rendahnya atribut yang diukur (Azwar, 2010: 47). 

Alternatif pilihan jawaban dalam skala yang digunakan dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi empat yaitu: 

1. SS :  apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan 

yang saudara rasakan. 

2. S :  apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan. 

3. TP :  apabila saudara Tidak Bisa Menentukan dengan Pasti 

4. KS : apabila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan keadaan 

yang saudara rasakan. 

5. TS : apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan 

yang saudara rasakan. 

Kriteria dan alternatif dalam skala psikologi dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban Skala Psikologi 

No Kriteria Favorable Unfavorable 

1 Sangat Sesuai 5 1 

2 Sesuai 4 2 

3 Tidak Pasti 3 3 

4 Kurang Sesuai 2 4 

5 Tidak Sesuai 1 5 
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Dalam rangka menyususnan mengembangkan instrumen, peneliti terlebih 

dahulu membuat blue print yang memuat tentang indikator dari variabel penelitian 

yang dapat memberikan gambaran mengenai isi dan dimensi kawasan ukur dan 

akan dijadikan acuan dalam penulisan aitem. 

Adapun skala yang dibuat dalam penelitian ini adalah skala optmisme dan 

skala kebermaknaan hidup, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.Skala Kebermaknaan Hidup 

Skala kebermaknaan hidup ini disusun untuk mengetahui tinggi rendahnya 

kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Aitem 

disusun berdasarkan aspek-aspek kebermaknaan hidup sebagaimana telah 

diungkapkan dalam definisi operasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Blue Print Skala Kebermaknaan Hidup 

No Aspek-Aspek 

Kebermaknaan 

Hidup 

Indikator Favorable Unvavorable Total 

1 
Kebebasan 

Berkehendak 

Bebas untuk 

menentukan sikap 

dalam hidupnya 

17,1,10,3 18,13 6 

Mempunyai 

prioritas dalam 

hidupnya 

4,21 53,2 4 

Secara pribadi 

bertanggung jawab 

terhadap tingkah 

laku dan sikap 

hidup yang dianut 

11,14 7,9 4 

Tidak ditentukan 

oleh kekuatan-

kekuatan dari 

luar/mampu 

mengontrol 

hidupnya 

8,12 5,19 4 

2 
Kehendak hidup 

Bermakna 

Komitmen 

terhadap pekerjaan 

dan tugasnya 

6,20,22,31 15,16,25,28, 

30 

9 

Berorientasi masa 

depan 

23,27,29,32 26 5 

3 Makna Hidup 

Mempunyai alasan 

dan tujuan hidup 

38,40,42 39,41 5 

Mampu memberi 

dan menerima 

cinta 

24,33 36,37 4 

Memiliki dan 

memberikan nilai 

khusus bagi 

hidupnya dan 

orang lain 

43,46 34,45,47,48 6 

Memperoleh 

kepuasan hidup 

35,44,49,50 51,52 6 

Jumlah                                                                                                53                                                           

 

 

 



 

 

79 

2.Skala Optimisme 

Skala optimisme ini disusun utuk mengetahui tinggi rendahnya  optimisme 

pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Aitem disusun berdasarkan 

aspek-aspek optimisme sebagaimana telah diungkapkan dalam definisi 

operasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Blue Print Skala Optimisme 

No Aspek-Aspek 

Optimisme 

Indikator Favorable Unvavorable Total 

1 Permanensi 

(lama waktu) 

Mempunyai 

harapan masa 

depan 

3,15,17 2,5,13,14 7 

Mempunyai 

semangat untuk 

berkembang 

1,4,8,9,19 6,7,16 8 

  Tidak mudah 

menyerah 

10,12,18, 

20 

11,22,25,26,3

2 

9 

2 Pervasiveness Dapat 

menyelesaikan 

masalah dengan 

baik 

21,23,27,3

1,34,37 

24,28,33,69 10 

Mampu berfikir 

rasional 

40,35,29 30,41 5 

  Mempunyai 

tujuan hidup 

36,39,44,4

9 

38,50,53 7 

3 Personalization Percaya dengan 

kemampuan 

sendiri 

51,54,56 46,58,62,65 7 

Berfikir positif 45,57,60,6

3 

43,52,64,68 8 

  Mempunyai 

penghargaan diri 

42,48,59,6

7 

47,55,61,66 8 

Jumlah 69 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Individu yang melakukan penelitian selalu mengharapkan hasil yang 

objektif, artinya penelitian tersebut dapat mencerminkan masalah yang diteliti, 

olehkarena itu diperlukan alat ukur yang valid dan reliabel. Alat ukur yang 

bersifat valid dan reliabel diperoleh dengan cara melakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara try out terpakai 

pada instrumen yang digunakan untuk mengambil data dengan tujuan agar skala 

psikologi tersebut dapat diketahui apakah skala yang digunakan valid dan reliabel 

atau belum. 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Validitas mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2009: 5). Menurut Arikunto 

(2006: 168 ) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

dan kevalidan suatu instrument. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas 

yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas 

yang rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pernyataan atau pertanyaan yang terdapat di dalam instumen dapat dipahami 

dengan mudah sehingga mempermudah bagi responden dalam mengungkap 

keadaan (Arikunto, 2006: 168) 

Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas konstrak. 

Menurut Allen (dalam Azwar 2009: 48) validitas konstrak adalah tipe validitas 
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yang menunjukkan sejauhmana tes mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik 

yang hendak diukurnya. Penelitian ini menggunakan rumus dari pearson. 

 Rumus product moment adalah sebagai berikut: 
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Keterangan:  

rxy  : koefisien korelasi antara x dan y 

 ∑X  : jumlah skor masing-masing aitem 

∑Y  : jumlah skor semua aitem  

∑XY  : jumlah skor X dan Y  

N  : jumlah subjek 

X²  : jumlah yang dijumlah skor tiap aitem  

Y²  : kuadrat di skor total  

 

3.5.1.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Jenis variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. Pengukuran validitas instrument 

dalam penelitian ini menggunakan rumus product moment dari Pearson dengan 

bantuan program SPSS 17.0 for Windows.  
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3.5.1.2 Hasil Uji Validitas Skala Kebermaknaan Hidup 

 Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala kebermaknaan 

hidup yang terdiri dari 53 aitem terdapat 50 aitem yang valid dan 3 aitem yang 

tidak valid. Item yang valid pada skala kebermaknaan hidup mempunyai koefisien 

validitas berkisar 0,221 sampai dengan 0,528 dengan tingkat signifikansi dari 

0,000 sampai dengan 0,028. Tingkat signifikansi tersebut < α 0,05 maka dapat 

dinyatakan valid. Lebih jelasnya untuk membedakan nomor aitem yang valid dan 

tidak valid dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Skala Kebermaknaan Hidup 

No Aspek-Aspek 

Kebermaknaan 

Hidup 

Indikator Favorable Unvavorable Total 

1 
Kebebasan 

Berkehendak 

Bebas untuk 

menentukan sikap 

dalam hidupnya 

17,1,10,3 13,18 6 

Mempunyai 

prioritas dalam 

hidupnya 

4*,21 53,2 4 

Secara pribadi 

bertanggung jawab 

terhadap tingkah 

laku dan sikap 

hidup yang dianut 

11,14 7,9 4 

Tidak ditentukan 

oleh kekuatan-

kekuatan dari 

luar/mampu 

mengontrol 

hidupnya 

8,12 5,19 4 

2 
Kehendak hidup 

Bermakna 

Komitmen 

terhadap pekerjaan 

dan tugasnya 

6,20,22,31 15,16,25* 

28,30 

9 

Berorientasi masa 

depan 

23,27,29,32 26 5 

3 Makna Hidup 

Mempunyai alasan 

dan tujuan hidup 

38,40,42 39,41 5 

Mampu memberi 

dan menerima 

cinta 

24,33* 36,37 4 

Memiliki dan 

memberikan nilai 

khusus bagi 

hidupnya dan 

orang lain 

43,46 34,45,47,48 6 

Memperoleh 

kepuasan hidup 

35,44,49,50 51,52 6 

Jumlah                                                                                                53                                                           

 

Keterangan:  

Tanda bintang (*): aitem yang gugur atau tidak valid. 
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 Setelah melakukan pengujian, aitem yang tidak valid dibuang dengan 

pertimbangan karena tiap-tiap indikator masih cukup terwakili oleh aitem-aitem 

yang valid, sehingga ditetapkanlah sebanyak 50 aitem untuk penelitian. 

3.5.1.3 Hasil Uji Validitas Skala Optimisme 

 Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala optimisme yang 

terdiri dari 69 aitem terdapat 61 aitem yang valid dan 8 aitem yang tidak valid. 

Aitem yang valid pada skala optimisme mempunyai koefisien validitas berkisar 

0,217 sampai dengan 0,604 dengan tingkat signifikansi dari 0,000 sampai dengan 

0,031. Tingkat signifikansi tersebut < α 0,05 maka dapat dinyatakan valid Lebih 

jelasnya untuk membedakan nomor aitem yang valid dan yang tidak valid dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Coba Skala Optimisme 

No Aspek-Aspek 

Optimisme 

Indikator Favorable Unvavorable Total 

1 Permanensi 

(lama waktu) 

Mempunyai 

harapan masa 

depan 

3,15,17 2,5,13,14 7 

Mempunyai 

semangat untuk 

berkembang 

1,4,8,9,19 6,7,16 8 

  Tidak mudah 

menyerah 

10,12,18, 

20 

11,22,25,26, 

32 

9 

2 Pervasiveness Dapat 

menyelesaikan 

masalah dengan 

baik 

21,23,27, 

31,34,37 

24,28*,33,69 10 

Mampu berfikir 

rasional 

40*,35* 

29* 

30,41 5 

  Mempunyai 

tujuan hidup 

36,39*,44,

49 

38,50,53 7 

3 Personalization Percaya dengan 

kemampuan 

sendiri 

51,54,56 46*,58,62,65 7 

Berfikir positif 45,57,60 

63* 

43,52,64,68 8 

  Mempunyai 

penghargaan diri 

42*,48,59,

67 

47,55,61,66 8 

Jumlah 69 

 

Keterangan: 

Tanda bintang (*): aitem yang gugur atau tidak valid. 

 Setelah melakukan pengujian, aitem yang tidak valid dibuang dengan 

pertimbangan karena tiap-tiap indikator masih cukup terwakili oleh aitem-aitem 

yang valid, sehingga ditetapkanlah sebanyak 50 aitem untuk penelitian. 
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3.5.2 Reliabilitas Instrmen   

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan dan dapat dipercaya. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dipercaya juga. Menurut Azwar (2009: 4) 

konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Jadi 

dapat dikatakan secara umum reliabilitas adalah keajegan suatu alat ukur. Adapun 

rumus yang digunakan dalam menghitung reliabilitas, peneliti menggunakan 

teknik analisis Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

Adapun  teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach, karena dalam pengambilan data 

menggunakan skala bertingkat sehingga skornya 1, 2, 3, 4 dan 5. 

Rumus teknik analisis varian Alpha Cronbach: 

 

   
 

   
    (

    

      
)     …..2 

Keterangan: 

 : Koefisien Alpha. 

k : Jumlah itemm valid. 



 

 

87 

1 : Bilangan konstan. 

S²x : Varian item. 

S²tot : Varian total. 

 Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai r tabel, apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r 

tabel maka butir soal dikatakan reliabel, sebaliknya bila nilai r hitung lebih kecil 

dari r tabel maka tidak reliable 

3.5.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas instrument dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dengan instrument tersebut dapat dipercaya. Suatu aitem 

harus diujicobakan kepada sekelompok sampel terlebih dahulu untuk bisa 

dikatakan reliabel atau tidak. Semakin tinggi koefisien variabel semakin tinggi 

pula reliabilitas alat ukur tersebut. Uji reliabilitas skala kebermaknaan hidup dan 

skala optimisme ini menggunakan teknik statistik yaitu dengan rumus alpha 

cronbach. Hasil dari skala kebermaknaan hidup diperoleh koefisien sebesar 0.862. 

Hasil dari skala optimisme ini diperoleh koefisien sebesar 0,899. Kedua skala 

tersebut dikatakan reliabel dalam kategori tinggi. Interpretasi reliabilitas 

didasarkan pada tabel berikut (Arikunto, 2006: 245): 
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Tabel 3.6 Interpretasi Reliabilitas 

 

Besarnya Linear r Interpretasi 

0,800-1,00 Tinggi 

0,600-0,800 Cukup 

0,400-0,600 Agak Rendah 

0,200-0,400 Rendah 

0,000-0,200 Sangat Rendah 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan 

deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 

diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis ( Azwar, 2010: 7). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

deskripsi persentase tingkat kebermaknaan hidup dan optimisme pada ibu 

yangmempunyai anak berkebutuhan khusus, untuk mengetahui deskripsi 

persentase tersebut maka menggunakan rumus  yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

%100x
N

n
DP   

Keterangan : 

DP  : deskriptif prosentase 

n  : skor empirik 

N  : skor ideal  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai proses penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasan penelitian yang berjudul tingkat kebermaknaan hidup dan 

optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini 

diharapkan akan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, oleh karenanya diperlukan analisis data yang tepat serta pembahasan 

mengenai analisis data tersebut secara jelas agar tujuan dari penelitian yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.dan pembahasan.  

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

skala psikologi. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode yang telah 

ditentukan. Hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan hasil 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui kesamaan karakteristik subjek penelitian dengan 

lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SLB Manunggal Slawi. Subjek 

yang digunakan adalah ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang 

menyekolahkan anaknya di SLB Manunggal Slawi. Jenis anak berkebutuhan 

khususnya adalah tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara yang berjumlah 99. 
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Penelitian yang bertempat di SLB Manunggal Slawi bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberkamnaan hidup dan optimisme pada ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus. Pertimbangan melakukan penelitian di 

SLB Manunggal Slawi adalah ciri-ciri subjek yang akan diteliti memenuhi syarat 

tercapainya tujuan penelitian dan lokasi penelitian berdasarkan fenomena yang 

telah dipaparkan dalam bab satu. 

4.1.2 Penentuan Sampel 

 Penelitian ini merupakan penelitian populasi, dimana seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus yang menyekolahkan anaknya di SLB 

Manunggal Slawi yang berjumlah 99. 

4.1.3 Proses Perijinan 

Proses perijinan merupakan hal yang penting dalam penelitian untuk 

kelancaran penelitian. Pertama, peneliti melakukan pra peneltian atau studi 

pendahuluan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran awal mengenai 

fenomena yang ada. Kedua, peneliti menyusun instrumen penelitian sebelum 

terjun ke lapangan. Peneliti meminta surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negri Semarang yang ditandatangani oleh Dekan  

Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian peneliti mendapatkan surat ijin dengan No. 

259/ UN37.1.1/PP/2013 ditujukan kepada Kepala Sekolah SLB Manunggal Slawi, 

Tegal. Setelah memperoleh ijin dari Kepala Sekolah SLB Manunggal Slawi, 

peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu yaitu tanggal 26 

Januari sampai dengan 30 januari 2013. 
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Setelah selesai melakukan penelitian, peneliti memperoleh surat 

pernyataan telah melaksanakan penelitian yang ditanda tangani  oleh Kepala 

Sekolah SLB Manunggal Slawi dengan No. 421.8/ 020/ 1/ 2013. 

4.2 Uji Coba Instrumen 

4.2.1  Menyusun Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian disusun oleh peneliti sebelum dilaksanakannya 

penelitian. Instrumen ini berdasarkan variabel dalam penelitian yaitu 

kebermaknaan hidup dan optimisme. Variabel ini ditinjau dari elemen yang 

menyusunnya, kemudian diturunkan menjadi indikator, indikator ini yang menjadi 

dasar penyusunan item-item pernyataan yang digunakan menjadi instrumen 

penelitian berupa skala psikologi. 

Instrumen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebermaknaan hidup yang dikembangkan berdasar elemen kebermaknaan hidup 

yaitu kebebasan berkehendak, kehendak hidup bermakna dan makna hidup. 

Berdasarkan elemen tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub elemen, 

selanjutnya dikembangkan menjadi indikator-indikator dan disusun menjadi 

aitem. 

Instrumen kedua adalah skala optimisme, yang dikembangkan berdasar 

komponen optimisme yang terdiri atas permanensi, pervasivenees dan  

personalization. Berdasarkan elemen tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub 

elemen, selanjutnya dikembangkan menjadi indikator-indikator dan disusun 

menjadi aitem. 
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4.2.2 Uji Coba Instrumen 

Peneliti ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga subjek hanya 

sekali diberikan instrumen penelitian. Hasil uji coba instrumen ini digunakan 

sebagai data penelitian yang akan dianalisis menjadi hasil penelitian. Jumlah 

subjek yang diberikan instrumen penelitian adalah 99 ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus. 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari sampai dengan 30 

Januari 2013. Pengumpulan data menggunakan skala kebermaknaan hidup dan 

optimisme yang memiliki lima alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak bisa menentukan jawaban dengan Pasti (TP), Tidak Sesuai (TS) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Penyebaran skala dilakukan dengan menitipkan skala 

kepada Kepala Sekolah yang kemudian dibagikan kepada Wali Kelas, setelah itu 

Wali Kelas membagikan skala kepada anaknya untyuk disampaikan kepada 

ibunya. Adapun alasan skala tidak dibagikan langsung kepada ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus karena tidak setiap hari ibu mendampingi 

anaknya ke sekolah, selain itu dari pihak sekolah itu sendiri sudah mempunyai 

aturan bahwa ketika ada suatu penelitian yang berhubungan dengan orangtua 

siswa dan siswi SLB Manunggal Slawi harus melalui Wali Kelas masing-masing. 
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4.3.2 Pelaksanaan Skoring 

Skoring dilakukan setelah seluruh skala terkumpul. Jawaban dari subjek 

diberikan angka-angka sesuai penyekoran yang telah ditetapkan. Setiap aitem 

diberi skor satu sampai dengan  lima sesuai dengan aitem favorable dan 

unfavorable. Setelah selesai melakukan penyekoran, data yang diperoleh 

kemudian ditabulasi dan dianalisis. 

4.4 Analisis Deskriptif  

Data penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif  

agar mudah untuk dipahami. Diskriptif ini digunakan untuk menjawab  rumusan 

penelitian dan mengetahui tingkat kebermaknaan hidup dan optimisme pada ibu 

yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Analisis deskriptif data hasil 

penelitian dilakukan dengan metode  statistika. Analisis deskriptif data hasil 

penelitian penting untuk dipaparkan secara jelas untuk memperoleh gambaran 

keadaan subjek penelitian berdasarkan variabel dan elemen yang digunakan. . 

Metode statistik digunakan untuk menghitung besarnya Mean Hipotetik (Mean 

Teoritik), dan Standard Deviasi (σ) dengan mendasarkan pada jumlah aitem dan 

skor maksimal serta skor minimal pada masing-masing alternatif jawaban. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi model 

distribusi normal (Azwar, 2009 : 108). Penggolongan subjek ke dalam tiga 

kategori adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 Penggolongan Kriteria Analisis berdasar Mean Hipotetik 

 

Interval Kategori 

                    X < (µ - 1,0 σ ) Rendah 
(µ - 1,0 σ) ≤ X < (µ+ 1,0 σ) Sedang 

(µ+ 1,0 σ) ≤ X Tinggi 

 

Keterangan: 

M = Mean 

σ = Standar Deviasi 

X = Skor  

Deskripsi data di atas memberikan gambaran penting mengenai distribusi 

skor skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti (Azwar, 

2009: 105). 

4.4.1 Gambaran Kebermaknaan Hidup pada Ibu yang Mempunyai Anak  

        Berkebutuhan Khusus  

 Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kebermaknaan hidup, dimana skala tersebut disusun berdasarkan beberapa aspek 

yang menyusun kebermaknaan hidup. Gambaran kebermaknaan hidup dapat 

ditinjau baik secara umum maupun secara spesifik (ditinjau dari tiap aspek dan 

indikator). Berikut merupakan gambaran kebermaknaan hidup pada ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus yang ditinjau secara umum dan spesifik. 
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4.4.1.1. Gambaran Umum Kebermaknaan Hidup Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus  

Kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus diukur menggunakan skala kebermaknaan hidup yang terdiri dari 50 aitem 

dengan skor tertinggi aitem 5 dan skor terendah 1, sehingga kebermaknaan hidup 

dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumlah Item = 50 

Skor tertinggi = 5 X 50  = 250 

Skor terendah = 1 X 50  = 50 

Mean Teoritik = (Skor Teringgi + Skor Terendah) : 2 

 = (250 + 50) : 2 

 = 150 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (250– 50) : 6 

 = 33,30 

Gambaran secara umum kebermaknaan hidup berdasarkan perhitungan di 

atas diperoleh M = 150 dan SD = 33,30. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean – 1,0 SD = 150 – (1,0 X 33,30) = 116,7 

Mean + 1,0 SD = 150 + (1,0 X 33,30) = 183,3 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh distribusi frekuensi 

kebermaknaan hidup sebagai berikut: 
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Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi Kebermaknaan Hidup 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 116,7 - - 

Sedang 116,7 ≤ X < 183,3 14 14,14% 

Tinggi  183,3 ≤ X 85 85,86 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup 

berada dalam kategori tinggi, yaitu sebanyak 85,86 % (85orang),  untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Gambaran Umum Kebermaknaan Hidup 
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4.4.1.2. Gambaran  Spesifik Kebermaknaan Hidup Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

Kebermaknaan hidup terdiri dari 3 aspek, yaitu kebebasan berkehendak, 

kehendak hidup bermakna dan makna hidup. Gambaran dari tiap aspek 

kebermaknaan hidup dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek Kebebasan Berkehendak 

Gambaran kebermaknaan hidup berdasarkan aspek kebebasan 

berkehendak dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 17 

Skor tertinggi = 17 x 5 = 85 

Skor terendah = 17 x 1 = 17 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 85 + 17: 2 

                    = 51 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (85 - 17) : 6 

 = 11,33 =11 

Gambaran mempunyai kebebasan berkehendak, berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 51 dan SD = 11. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 51 – 11 = 40 

Mean + 1,0 SD = 51 + 11 = 62 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kebebasan Berkehendak 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 40 4 4.04% 

Sedang  40 ≤ X < 62 10 10,10 % 

Tinggi 62 ≤ X 85 85,86 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas kebebasan berkehendak berada pada kategori 

tinggi, yaitu sebanyak 85,86% (85 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram prosentase di bawah ini:  

 
 

Gambar 4.2 Diagram Kebebasan Berkehendak 
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b. Aspek Kehendak Hidup Bermakna 

Gambaran kebermaknaan hidup bermakna berdasarkan aspek kebebasan 

berkehendak dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 16 

Skor tertinggi = 16 x 5 = 80 

Skor terendah = 16 x 1 = 16 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 80 + 16: 2 

                    = 48 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (80 - 16) : 6 

 = 10,66 =11 

Gambaran kehendak hidup bermakna, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 48 dan SD = 11. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 48 – 11 = 37 

Mean + 1,0 SD = 48 + 11 = 59 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasrat untuk Hidup Bermakna 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 37 - - 

Sedang  37 ≤ X < 59 10 10,10 % 

Tinggi 59 ≤ X 89 89,90 % 

Jumlah  99 100 % 
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Berdasarkan uraian di atas kehendak hidup bermakna berada pada kategori 

tinggi, yaitu sebanyak 89,90% (89 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.3 Diagram Kehendak Hidup Bermakna 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (80 - 16) : 6 

 = 10.66 =11 

Gambaran mempunyai makna hidup, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 48 dan SD = 11. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 48 – 11 = 37 

Mean + 1,0 SD = 48 + 11 = 59 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Makna Hidup 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 40  - 

Sedang  40 ≤ X < 62 15 15,15 % 

Tinggi 62 ≤ X 84 84,85 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas makna hidup berada pada kategori tinggi, yaitu 

sebanyak 84,85% (84 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.4 Diagram Makna Hidup 

 

4.4.1.3. Gambaran  Spesifik Kebermaknaan Hidup Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

Kebermaknaan Hidup memiliki 10 indikator diantaranya adalah bebas  

untuk menentukan sikap dalam hidupnya, mempunyai prioritas dalam hidupnya, 

secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan sikap hidup yang 

dianut, tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar atau mampu mengontrol 

hidupnya, komitmen terhadap pekerjaan dan tugasnya, berorientasi masa depan, 

mempunyai alasan dan tujuan hidup, mampu memberidan menerima cinta,  

memiliki dan memberikan nilai khusus bagi orang lain dan memperoleh kepuasan 

hidup. Berikut ini diuraikan satu persatu gambaran diskriptif indikator 

kebermaknaan hidup : 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

tinggi sedang rendah

% 84,85% 15,15% 0%

subjek 84 15 0

P
er

se
n

 

Gambaran Makna Hidup 



 

 

103 

 

 

a. Indikator Bebas  untuk menentukan sikap dalam hidupnya  

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan Bebas untuk Menentukan 

Sikap dalam Hidupnya dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 6 

Skor tertinggi = 6 x 5 = 30 

Skor terendah = 6 x 1 = 6 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 30 + 6 : 2 

                    = 18 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (30 - 6) : 6 

 = 4 

Gambaran Bebas  untuk menentukan sikap dalam hidupnya, berdasarkan 

perhitungan di atas diperoleh M = 18 dan SD = 4. Selanjutnya dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 18 – 4 = 14 

Mean + 1,0 SD = 18 + 4 = 22 
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Bebas   

untuk Menentukan Sikap dalam Hidupnya 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 14 - - 

Sedang  14 ≤ X < 22 14 14,14 % 

Tinggi 22 ≤ X 85 85,86 % 

Jumlah  99 100 % 

 

  Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa bebas untuk menentukan 

sikap dalam hidupnya berada dalam kategori tinggi, yaitu sebanyak 85,86 % 

(85orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah 

ini:  

 

Gambar 4.5 Diagram Bebas untuk Menentukan Sikap dalam Hidupnya 
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b. Indikator Mempunyai Prioritas dalam Hidupnya 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan Mempunyai Prioritas dalam 

Hidupnya dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 3 

Skor tertinggi = 3 x 5 = 15 

Skor terendah = 3 x 1 = 3 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 15+ 3: 2 

                    = 9 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (15-3) : 6 

 = 2 

Gambaran mempunyai prioritas dalam hidupnya, berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 9 dan SD = 2. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 9 – 4 = 5 

Mean + 1,0 SD = 9 + 4 = 13  

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Mempunyai Prioritas dalam Hidupnya 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 5 - - 

Sedang  5 ≤ X < 13 67 67,68 % 

Tinggi 13 ≤ X 32 32,32 % 

 99 100 % 

 



 

 

106 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mempunyai prioritas 

dalam hidupnya berada dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 67,68 % (67orang),  

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.6 Diagram Mempunyai Prioritas dalam Hidupnya 
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Gambaran Kebermaknaan Hidup Berdasarkan Secara Pribadi Bertanggung 

jawab terhadap tingkah laku dan sikap hidup yang dianut dijelaskan sebagai 
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Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 20+ 4: 2 

                    = 12 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (20-4) : 6 

 = 2,7=3 

Gambaran Secara Pribadi Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan 

sikap hidup yang dianut, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 12 dan 

SD = 2,7. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 12 – 3 = 9 

Mean + 1,0 SD = 12+ 3 = 15 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Secara Pribadi  

Bertanggung Jawab Terhadap Tingkah Laku dan Sikap Hidup yang Dianut 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 9 - - 

Sedang  9 ≤ X < 15 18 18,18% 

Tinggi 15 ≤ X 81 81,82 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara pribadi 

bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan sikap hidup yang dianut dalam 

kategori tinggi, yaitu sebanyak 81,82 % (81orang),  untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.7 Diagram Secara Pribadi Bertanggung  

Jawab Terhadap Tingkah Laku dan Sikap Hidup yang Dianut 

 

d. Indikator Tidak Ditentukan oleh Kekuatan-Kekuatan dari Luar atau Mampu 

Mengontrol Hidupnya 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan tidak ditentukan oleh 

kekuatan-kekuatan dari luar  atau mampu mengontrol hidupnya dijelaskan sebagai 
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                    = 12 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (20-4) : 6 

 = 2,7=3 

Gambaran tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar  atau mampu 

mengontrol hidupnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 12 dan SD = 

3. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 12 – 3 = 9 

Mean + 1,0 SD = 12 + 3 = 15 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Tidak Ditentukan  

Oleh Kekuatan-Kekuatan Dari Luar  Atau Mampu Mengontrol Hidupnya 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 9 3 3,03% 

Sedang  9 ≤ X < 15 42 42,42 % 

Tinggi 15 ≤ X 54 54,55 % 

Jumlah  99 100 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Tidak ditentukan oleh 

kekuatan-kekuatan dari luar atau mampu mengontrol hidup berada pada kategori 

tinggi, yaitu sebanyak 54,55 % (54 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.8 Diagram Tidak Ditentukan oleh Kekuatan-Kekuatan dari Luar atau 

Mampu Mengontrol Hidupnya 

 

e. Indikator Komitmen Terhadap Pekerjaan dan Tugasnya 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan  komitmen terhadap 

pekerjaan dan tugasnya dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 8 

Skor tertinggi = 8 x 5 = 40 

Skor terendah = 8 x 1 = 8 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 40+ 8: 2 

                    = 24 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (40-8) : 6 

 = 5,33=5 
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Gambaran Komitmen terhadap pekerjaan dan, berdasarkan perhitungan di 

atas diperoleh M = 24 dan SD = 5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 24 – 5 = 19 

Mean + 1,0 SD = 24 + 5 = 29 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi  

Komitmen Terhadap Pekerjaan dan Tugasnya 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 19 - - 

Sedang  19 ≤ X < 29 12 12,12 % 

Tinggi 29 ≤ X 87 87,88% 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komitmen terhadap 

pekerjaan dan tugasnya berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 87.88 % (87 

orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini 
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Gambar 4.9 Diagram Komitmen Terhadap Pekerjaan dan Tugasnya 

 

f. Indikator Berorientasi Pada Masa Depan 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan indikator berorientasi pada 

masa depan dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 5 

Skor tertinggi = 5 x 5 = 25 

Skor terendah = 5 x 1 = 5 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 25+ 5: 2 

                    = 15 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (25-5) : 6 

 = 3,33 =3 

Gambaran  berorientasi pada masa depan, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 15 dan SD =3. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 15 – 3 = 12 

Mean + 1,0 SD = 15 + 3 = 18  

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Berorientasi Pada Masa Depan 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 12 - - 

Sedang  12 ≤ X < 18 10 10,10% 

Tinggi 18 ≤ X 89 89.90% 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa berorientasi pada masa 

depan berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 89,90% (89 orang),  untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.10 Diagram Berorientasi pada Masa Depan 

 

g. Indikator Mempunyai Alasan dan Tujuan Hidup 

Gambaran Kebermaknaan Hidup Berdasarkan indikator mempunyai alasan 

dan tujuan hidup dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 5 

Skor tertinggi = 5 x 5 = 25 

Skor terendah = 5 x 1 = 5 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 25+ 5: 2 

                    = 15 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

  = (25-5) : 6 

  = 3,33= 3 
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Gambaran mempunyai alasan dan tujuan hidup, berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 15 dan SD = 3. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 15 – 3 = 12 

Mean + 1,0 SD = 15 + 3 = 18 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Mempunyai Alasan dan Tujuan Hidup 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 12 - - 

Sedang  12 ≤ X < 18 2 2,02 % 

Tinggi 18 ≤ X 97 97,98 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mempunyai alasan dan 

tujuan hidup berorientasi pada masa depan berada pada kategori tinggi, yaitu 

sebanyak 97,98% (97 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.11 Diagram Mempunyai Alasan dan Tujuan Hidup 

 

h. Indikator Mampu Memberi dan Menerima Cinta 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan indikator mampu memberi 

dan menerima cinta dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 3 

Skor tertinggi = 3 x 5 = 15 

Skor terendah = 3 x 1 = 3 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 15+ 3: 2 

                    = 9 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (15-3) : 6 

 = 2 

Gambaran mampu memberi dan menerima cinta , berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 9 dan SD = 2. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 9 – 4 = 5 

Mean + 1,0 SD = 9 + 4 = 13  

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Mampu Memberi dan Menerima Cinta 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 5 - - 

Sedang  5 ≤ X < 13 72 72,73 % 

Tinggi 13 ≤ X 27 27,27 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mampu memberi dan 

menerima cinta berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 72,73% (72 orang),  

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.12 Diagram Mampu Memberi dan Menerima Cinta 

 

i. Memiliki dan Memberikan Nilai Khusus Bagi Hidupnya dan Orang Lain 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan indikator memiliki dan 

memberikan nilai khusus bagi hidupnya dan orang lain dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 6 

Skor tertinggi = 6 x 5 = 30 

Skor terendah = 6 x 1 = 6 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 30+ 6: 2 

                    = 18 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

tinggi sedang rendah

% 27,27% 72,73% 0%

Subyek 27 72 0

P
er

se
n

 

Indikator Mampu Memberi dan Menerima 
Cinta 



 

 

119 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (30-6) : 6 

 = 4 

Gambaran memiliki dan memberikan nilai khusus bagi hidupnya dan 

orang lain, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 18 dan SD = 4. 

Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 18 – 4 = 4 

Mean + 1,0 SD = 18 + 4 = 22  

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Memiliki  

dan Memberikan Nilai Khusus Bagi Hidupnya dan Orang Lain 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 4 - - 

Sedang  4 ≤ X < 22 10 10,10 % 

Tinggi 22 ≤ X 89 89,90 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa memiliki dan memberikan 

nilai khusus bagi hidupnya dan orang lain berada pada kategori tinggi, yaitu 

sebanyak 89,90% (89 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

prosentase di bawah ini:  



 

 

120 

 

Gambar 4.13 Diagram Memiliki dan  

Memberikan Nilai Khusus bagi Hidupnya dan Orang Lain 

 

j. Memperoleh Kepuasan Hidup 

Gambaran   Kebermaknaan Hidup Berdasarkan indikator memperoleh 

kepuasan hidup dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 6 

Skor tertinggi = 6 x 5 = 30 

Skor terendah = 6 x 1 = 6 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 30+ 6: 2 

                    = 18 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (30-6) : 6 

 = 4 

Gambaran memperoleh kepuasaan hidup, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 18 dan SD = 4. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 18 – 4 = 14 

Mean + 1,0 SD = 18 + 4 = 22 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Memperoleh Kepuasan Hidup 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 14 - - 

Sedang  14 ≤ X < 22 26 26,26 % 

Tinggi 22 ≤ X 73 73,74 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa  memperoleh kepuasan 

hidup berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 73,74% (73 orang),  untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.14 Diagram Memperoleh Kepuasan Hidup 

 

4.4.1.4.  Ringkasan Analisis Kebermaknaan Hidup pada Ibu yang Mempunyai 

Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

Secara keseluruhan, ringkasan hasil perhitungan tingkat kebermaknaan 

hidup yang ditinjau dari tiap aspek lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.16 Ringkasan Kebermaknaan Hidup pada  

Ibu yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

 

Aspek 
Kriteria  

Rendah (%) Sedang (%) Tinggi (%) 

Kebebasan berkehendak 4,04 % 10,10 % 85,86 % 

Kehendak hidup bermakna 0 % 10,10 % 89,90 % 

Makna hidup 0 % 15,15 % 84,85 % 

   

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua aspek pada 

variabel kebermaknaan hidup tergolong tinggi, aspek yang paling tinggi adalah 

aspek kehendak hidup bermakna dengan persentase sebesar 89, 90%. 

Penjelasan kriteria kebermaknaan hidup pada tiap-tiap aspek di atas, 

disusun berdasarkan kategorisasi distribusi normal. Adapun untuk menentukan 

mean empirik kebermaknaan hidup, dilakukan dengan bantuan program SPSS 

17.0 for Windows, dengan hasil perhitungan 203,24 

Tabel 4.17 Descriptive Statistics 

 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

KB 99 203.2424 17.87490 162.00 239.00 

 

4.4.1.5.Ringkasan Analisis Kebermaknaan Hidup pada Ibu yang Mempunyai 

Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

Secara keseluruhan, ringkasan hasil perhitungan tingkat kebermaknaan 

hidup yang ditinjau dari tiap aspek lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.18 Ringkasan Kebermaknaan Hidup pada Ibu  

yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

 

Aspek Indikator  

Kriteria  

Rendah (%) Sedang 

(%) 

Tinggi 

(%) 

 

 

 

 

 

Kebebasan 

Berkehendak 

Bebas untuk 

menentukan sikap 

dalam hidupnya 

0 % 14,14 % 85,86 % 

Mempunyai 

prioritas dalam 

hidupnya 

0 % 67,68 % 32,32 % 

Secara pribadi 

bertanggung jawab 

terhadap tingkah 

laku dan siikap 

hidup yang dianut 

0 % 18,18 % 81,82 % 

Tidak ditentukan 

oleh kekuatan dari 

luar atau mampu 

mengontrol 

hidupnya 

3,03 % 42,42 % 54,55 % 

 

 

Kehendak 

Hidup 

Bermakna 

Komitmen terhadap 

pekerjaan dan tugas 

0 % 12,12 % 87,88 % 

Berorientasi pada 

masa depan 

0 % 10,10 % 89,90 % 

Mampu memberi 

dan menerima cinta 

 

0 % 72,73 % 

 

27,27 % 

 

 

 

 

Makna Hidup 

Mempunyai alasan 

dan tujuan hidup 

 

0 % 

 

2,02 % 

 

97,98 % 

Memiliki dan 

memberikan nilai 

khusus bagi 

hidupnya dan orang 

lain 

0 % 10,10 % 89,90 % 

Memperoleh 

kepuasan hidup 

0 % 26,26 % 73,74 % 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa indikator mempunyai 

alasan dan tujuan hidup mempunyai kategori paling tinggi dengan persentase 

97,98% dan 2 indikator dalam kategori sedang yaitu mempunyai prioritas dalam 

hidupnya dengan persentase 67,68% dan indikator mampu memberi dan 

menerima cinta dengan persentase 72,73%. 

4.4.2. Gambaran Optimisme pada Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus  

 Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

optimisme, dimana skala tersebut disusun berdasarkan beberapa aspek yang 

menyusun optimisme. Gambaran optimisme dapat ditinjau baik secara umum 

maupun secara spesifik (ditinjau dari tiap aspek dan indikator). Berikut 

merupakan gambaran optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus yang ditinjau secara umum dan spesifik. 

4.4.2.1. Gambaran Umum Optimisme pada Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus  

Optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus diukur 

menggunakan skala optimisme yang terdiri dari 61 aitem dengan skor tertinggi 

aitem 5 dan skor terendah 1, sehingga optimisme dapat dinyatakan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Jumlah Item = 61 

Skor tertinggi = 5 X 61  = 305 

Skor terendah = 1 X 61  = 61 
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Mean Teoritik = (Skor Teringgi + Skor Terendah) : 2 

 = (305 + 61) : 2 

 = 183 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (305– 61) : 6 

 = 40,66 =41 

Gambaran secara umum optimisme berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 183 dan SD = 41. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean – 1,0 SD = 183 – (1,0 X 41) = 142 

Mean + 1,0 SD = 183 + (1,0 X 41) = 224 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh distribusi frekuensi optimisme 

sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Optimisme 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 142 - - 

Sedang 142 ≤ X < 224 30 30,30% 

Tinggi  224 ≤ X 69 69,70 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa optimisme berada dalam 

kategori tinggi, yaitu sebanyak 69,70 % (69 orang),  untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.15 Diagram Optimisme 

 

4.4.2.2. Gambaran Spesifik Optimisme Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

Optimisme terdiri dari 3 aspek, yaitu permanensi, pervasiveness, 

personalization. Gambaran dari tiap aspek optimisme dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Permanensi 

Gambaran   optimisme berdasarkan aspek permanensi dijelaskan sebagai 

berikut: 

Jumlah Aitem     = 24 

Skor tertinggi = 24 x 5 = 120 

Skor terendah = 24 x 1 = 24 
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Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 120 + 24: 2 

                    = 72 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (120 - 24) : 6 

 = 16 

Gambaran mempunyai penghargaan diri, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 72 dan SD = 16. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 72 – 16 = 56 

Mean + 1,0 SD = 72 + 16 = 88 

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Permanensi 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 56 - - 

Sedang  56 ≤ X < 88 53 53,54 % 

Tinggi 88 ≤ X 46 46,46 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas permanensi  berada pada kategori sedang, yaitu 

sebanyak 46,46% (53 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

prosentase di bawah ini:  
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Diagram 4.16 Diagram Permanensi 

 

b. Pervasiveneess  

Gambaran optimisme berdasarkan aspek pervasiveness dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 17 

Skor tertinggi = 17 x 5 = 85 

Skor terendah = 17 x 1 = 17 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 85 + 17: 2 

                    = 51 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (85 - 17) : 6 

 = 11,3 =11 
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Gambaran mempunyai penghargaan diri, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 51 dan SD = 11. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 51 – 11 = 40 

Mean + 1,0 SD = 51 + 11 = 62 

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Pervasiveness 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 40 - - 

Sedang  40 ≤ X < 62 10 10,10 % 

Tinggi 62 ≤ X 89 89,90 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas pervasiveness berada pada kategori tinggi, yaitu 

sebanyak 89,90% (89 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.17 Diagram Pervasiveness 
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c. Personalization 

Gambaran optimisme berdasarkan aspek personalization dijelaskan 

sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 20 

Skor tertinggi = 20 x 5 = 100 

Skor terendah = 20 x 1 = 20 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 100 + 20: 2 

                    = 60 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (100 - 20) : 6 

 = 13,33 =13 

Gambaran mempunyai penghargaan diri, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M = 60 dan SD = 13. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 60 – 13 = 47 

Mean + 1,0 SD = 60 + 13 = 73 

Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Personalization 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 47 - - 

Sedang  47 ≤ X < 73 23 23,23 % 

Tinggi 73 ≤ X 76 76,77 % 

Jumlah  99 100 % 
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Berdasarkan uraian di atas personalization berada pada kategori tinggi, 

yaitu sebanyak 76,77 % (76 orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.18 Diagram Pervasiveness 

 

4.4.2.3.Gambaran Spesifik Optimisme Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

Optimisme memiliki 9 indikator diantaranya adalah mempunyai harapan 

masa depan, mempunyai semangat untuk berkembang, tidak mudah menyerah, 

dapat menyelesaikan masalah dengan baik, mampu berfikir rasional, mempunyai 

tujuan hidup, percaya dengan kemampuan sendiri, berfikir positif dan mempunyai 

penghargaan diri. Berikut ini diuraikan satu persatu gambaran diskriptif indikator 

optimisme. 
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a. Mempunyai Harapan Masa Depan 

Gambaran optimisme berdasarkan indikator mempunyai harapan masa 

depan dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 7 

Skor tertinggi = 7 x 5 = 35 

Skor terendah = 7 x 1 = 7 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 35 + 7 : 2 

                    = 21 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (35 - 7) : 6 

 = 4,7 =5 

Gambaran mempunyai harapan masa depan, berdasarkan perhitungan di 

atas diperoleh M = 21 dan SD = 5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 21 – 5 = 16 

Mean + 1,0 SD = 21 + 5 = 26 

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Mempunyai Harapan Masa Depan 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 16 4 4.04 

Sedang  16 ≤ X < 26 57 57,58 % 

Tinggi 26 ≤ X 38 38,38% 

Jumlah  99 100 % 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mempunyai harapan masa 

depan berada dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 57,58 % (57orang),  untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.19 Diagram Mempunyai Harapan Masa Depan 

 

b. Mempunyai Semangat untuk Berkembang 

Gambaran Optimisme Berdasarkan indikator Mempunyai semangat untuk 

berkembang dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 8 

Skor tertinggi = 8 x 5 = 40 

Skor terendah = 8 x 1 = 8 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 40+ 8: 2 

                    = 44 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (40-8) : 6 

 = 5,33 =5 

Gambaran mempunyai semangat untuk berkembang, berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 44  dan SD = 5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 44 – 5 = 39 

Mean + 1,0 SD = 44 + 5 = 49  

Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi Mempunyai Semangat untuk Berkembang 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 39 97 97,98% 

Sedang  39 ≤ X < 49 2 2,02 % 

Tinggi 49 ≤ X -                - 

 99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mempunyai semangat 

untuk berkembang berada dalam kategori rendah, yaitu sebanyak97,98 % 

(97orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah 

ini:  
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Gambar 4.20 Diagram Mempunyai Semangat untuk Berkembang 

 

c. Tidak Mudah  Menyerah  

 Gambaran   optimisme berdasarkan indikator tidak mudah menyerah 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 9 

Skor tertinggi = 9 x 5 = 45 

Skor terendah = 9 x 1 = 9 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 45+ 9: 2 

                    = 27 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (45-9) : 6 

 = 6 
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Gambaran  tidak mudah menyerah berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 

27 dan SD = 6. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 27 – 6 =21 

Mean + 1,0 SD = 27+ 6 = 33 

Tabel 4.25 Distribusi Frekuensi Tidak Mudah Menyerah 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 21 - - 

Sedang  21 ≤ X < 33 18 18,18% 

Tinggi 33 ≤ X 81 81,82 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tidak mudah menyerah 

dalam kategori tinggi, yaitu sebanyak 81,82 % (81orang),  untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

 

Gambar 4.21 Diagram Tidak Mudah Menyerah 
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d. Dapat Menyelesaikan Masalah dengan Baik  

Gambaran   optimisme berdasarkan indikator dapat menyelesaikan man 

baiks dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 9 

Skor tertinggi = 9 x 5 = 45 

Skor terendah = 9 x 1 = 9 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 45+ 9: 2 

                    = 27 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (45-9) : 6 

 = 6 

Gambaran  dapat menyelesaikan masalah dengan baik, berdasarkan 

perhitungan di atas diperoleh M = 27 dan SD = 6. Selanjutnya dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 27 – 6 = 21 

Mean + 1,0 SD = 27 + 6 = 33 

Tabel 4.26 Distribusi Frekuensi  Dapat Menyelesaikan Masalah dengan Baik 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek % 

Rendah X < 21 - - 

Sedang   21 ≤ X < 33 41 41,41 % 

Tinggi 33 ≤ X 58 58,59 % 

Jumlah  99 101 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dapat menyelesaikan 

masalah dengan baikvberada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 58,59 % (58 

orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.22 Diagram Dapat Menyelesaikan Masalah dengan Baik 

 

e. Mampu Befikir Rasional 

Gambaran optimisme berdasarkan indikator mampu berfikir rasional 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 2 

Skor tertinggi = 2 x 5 = 10 

Skor terendah = 2 x 1 = 2 

Mean Teoritik  = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 10+ 2: 2 

                    = 6 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (10-2) : 6 

 = 1.33 =1 

Gambaran mampu berfikir rasional, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh µ  = 6 dan σ = 1.  

Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

µ - 1,0 σ  = 6 – 1 = 5 

µ + 1,0 σ = 6 + 1 = 7 

Tabel 4.27 Distribusi Frekuensi Mampu Berfikir Rasional 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek Persentase % 

Rendah X < 5 4 4,04% 

Sedang  5 ≤ X < 7 34 34,34 % 

Tinggi 7 ≤ X 61 61,62% 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mampu berfikir rasional 

berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 61,62 % (61 orang),  untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.23 Diagram Mampu Berfikir Rasional 

 

f. Mempunyai Tujuan Hidup 

Gambaran optimisme berdasarkan indikator mempunyai tujuan hidup 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 6 

Skor tertinggi = 6 x 5 = 30 

Skor terendah = 6 x 1 = 6 

Mean Teoritik  = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 30+ 6: 2 

                    = 18 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (30-6) : 6 

 = 4 
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Gambaran mempunyai tujuan hidup, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh µ = 18 dan σ =4.  

Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

µ  - 1,0 σ  = 18 – 4 = 14 

µ + 1,0 σ = 18 + 4 = 22 

Tabel 4.28 Distribusi Frekuensi Mempunyai Tujuan Hidup 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek Persentase % 

Rendah X < 14 - - 

Sedang  14 ≤ X < 22 13 13,13% 

Tinggi 22 ≤ X 86 86,87% 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mempunyai tujuan hidup 

berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 86,87 % (86 orang),  untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.24 Diagram Mempunyai Tujuan Hidup 
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g. Percaya dengan Kemampuan Sendiri 

Gambaran optimisme berdasarkan indikator percaya dengan kemampuan 

sendiri dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 6 

Skor tertinggi = 6 x 5 = 30 

Skor terendah = 6 x 1 = 6 

Mean Teoritik  = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 30+ 6: 2 

                    = 24 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (30-6) : 6 

 = 4 

Gambaran percaya dengan kemampuan sendiri, berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh µ = 24 dan σ = 4.  

Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

µ  - 1,0 σ  = 24 – 4 = 20 

µ + 1,0 σ = 24 + 4 = 28 

Tabel 4.29 Distribusi Frekuensi Percaya dengan Kemampuan Sendiri 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek Persentase % 

Rendah X < 20 13 13,13% 

Sedang  20 ≤ X < 28 79 79,80 % 

Tinggi 28 ≤ X 7 7,07 % 

Jumlah  99 100 % 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa percaya dengan 

kemampuan sendiri berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 79,80 % (79 

orang),  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.25 Diagram Percaya dengan Kemampuan Sendiri 

 

h. Berfikir Positif 

Gambaran Optimisme Berdasarkan indikator berfikir positif dijelaskan 

sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 7 

Skor tertinggi = 7 x 5 = 35 

Skor terendah = 7 x 1 = 7 

Mean Teoritik   = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 35 + 7: 2 

                    = 21 
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Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (35-7) : 6 

 = 4,66 =5 

Gambaran berfikir positif , berdasarkan perhitungan di atas diperoleh µ  = 

21 dan σ = 5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

µ  - 1,0 σ  = 21 – 5 = 16 

µ + 1,0 σ = 21 + 5 = 26 

Tabel 4.30 Distribusi Frekuensi Berfikir Positif 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek Persentase % 

Rendah X < 16 - - 

Sedang  16 ≤ X < 26 17 17,17 % 

Tinggi 26 ≤ X 82 82,83 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa berfikir positif berada 

pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 72,73 % (82 orang),  untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  
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Gambar 4.26 Diagram Berfikir Positif 

 

i. Mempunyai Penghargaan Diri 

Gambaran   optimisme berdasarkan indikator mempunyai penghargaan diri 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Aitem     = 7 

Skor tertinggi = 7 x 5 = 35 

Skor terendah = 7 x 1 = 7 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2  

     = 35 + 7: 2 

                    = 21 

Standar Deviasi  = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6  

 = (35-7) : 6 

 = 4,66 =5 
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Gambaran mempunyai penghargaan diri, berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh µ  = 21 dan σ = 5. 

 Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

µ  - 1,0 σ  = 21 – 5 = 16 

µ + 1,0 σ = 21 + 5 = 26 

Tabel 4.31 Distribusi Frekuensi Mempunyai Penghargaan Diri 

 

Distribusi 

Frekuensi 

Interval ∑ Subjek Persentase 

% 

Rendah X < 16 - - 

Sedang  16 ≤ X < 26 47 47,47 % 

Tinggi 26 ≤ X 52 52,53 % 

Jumlah  99 100 % 

 

Berdasarkan uraian di atas mempunyai penghargaan diri berada pada 

kategori tinggi, yaitu sebanyak 52,53% (52 orang),  untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram prosentase di bawah ini:  

 

Gambar 4.27 Diagram Mempunyai Penghargaan Diri 
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4.4.2.4.  Ringkasan Analisis Optimisme pada Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

Secara keseluruhan, ringkasan hasil perhitungan tingkat optimisme yang 

ditinjau dari tiap aspek lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.32 Ringkasan Optimisme pada Ibu yang  

Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Aspek 

 

Aspek 
Kriteria  

Rendah (%) Sedang (%) Tinggi (%) 

Permanensi  0 % 53,54 % 46,46 % 

Pervasiveness  0 % 10,10 % 89,90 % 

Personalization  0 % 23,23 % 76,77 % 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa aspek pervasiveness 

dan aspek personalization pada variabel optimisme tergolong tinggi, kecuali pada 

aspek permanensi tergolong kategori sedang denga persentase 53,54 %. 

Penjelasan kriteria optimisme pada tiap-tiap aspek di atas, disusun 

berdasarkan kategorisasi distribusi normal. Adapun untuk menentukan mean 

empirik optimisme, dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 for Windows, 

dengan hasil perhitungan 234,68. 

Tabel 4.33 Descriptive Statistics 

 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

OP 99 234.6869 24.44847 181.00 286.00 
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4.4.2.5.Ringkasan Analisis Optimisme pada Ibu yang Mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

Secara keseluruhan, ringkasan hasil perhitungan tingkat optimisme yang 

ditinjau dari tiap aspek lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.34 Ringkasan optimisme pada Ibu yang  

Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Tiap Indikator 

 

 

 

Aspek Indikator  

Kriteria  

Rendah 

(%) 

Sedang 

(%) 

Tinggi 

(%) 

 

 

Permanensi 

Mempunyai harapan 

masa depan 

4,04 % 57,58 % 38,38 % 

Mempunyai 

semangat untuk 

berkembang 

97,98 % 2,02% 0 % 

Tidak mudah 

menyerah 

0 % 18,18 % 81,82 % 

 

 

Pervasiveness 

Dapat 

menyelesaikan 

masalah dengan baik 

0 % 41,41 % 58,59 % 

Mampu berfikir 

rasional 

4,04 % 34,34 % 61,62 % 

Mempunyai tujuan 

hidup 

0 % 13,13 % 86,87 % 

 

 

Perzonalization 

Percaya dengan 

kemampuan sendiri 

13,13 % 79,80 % 7,07 % 

Berfikir positif 0 % 17,17 % 82,83 % 

Mempunyai 

penghargaan diri 

0 % 47,47 % 52,53 % 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa indikator mempunyai 

tujuan hidup mempunyai persentase paling tinggi sebesar 82,83 %, 2 indikator 

dalam kategori sedang yaitu indikator mempunyai harapan masa depan dengan 

persentase 57,58 %, indikator percaya dengan kemampuan sendiri mempunyai 
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persentase 79,80 % dan 1 indikator dalam kategori rendah yaitu indikator 

mempunyai semangat untuk berkembang dengan persentase 97, 98 %.  

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif Kebermaknaan Hidup dan 

Optimisme pada Ibu yang Mempunyi Anak Berkebutuhan Khusus 

4.5.1.1 Kebermaknaan Hidup Ibu yang Mempunyai Anak Berkebutuhan 

Khusus 

Seorang ibu yang dapat memahami kebermaknaan hidupnya maka akan 

dapat mengisi kehidupannya dengan penuh makna dan mendapatkan kebahagiaan 

serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang 

ibu yang hidupnya penuh dengan makna akan selalu termotivasi untuk 

memperjuangkan dan memperoleh tujuan hidupnya. Menurut Bastaman (2007: 

45) makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan (the purpose in life). Salah satu karakteristik yang khas pada manusia 

adalah perjuangannya untuk merasakan arti dan maksud hidup ( dalam Corey 

2009: 72). Bastaman (2007: 55) juga mengemukakan tentang hidup yang 

bermakna adalah corak kehidupan yang sarat dengan kegiatan, penghayatan, dan 

pengalaman-pengalaman bermakna yang apabila hal itu terpenuhi akan 

menimbulkan perasaan-perasaan bahagia dalam kehidupan seseorang. 

Secara umum kebermaknaan hidup ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus berada pada kriteria tinggi, dengan persentase sebesar 85,86 % (85 orang). 
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Kebermaknaann hidup mempunyai 3 aspek yang menyusunnya, yaitu kebebasan 

berkehendak, kehendak hidup bermakna dan makna hidup.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran bahwa aspek 

kebebasan berkehendak berada dalam kriteria tinggi, dengan persentase sebesar 

85,86 % (85 orang). Hal ini berarti bahwa ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus mampu bertahan dalam keadaan yang sulit dalam 

menyelesaikan tugasnya serta mempunyai kemauan keras untuk bangkit dari 

kegagalan dalam melaksanakan tugas. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan sikap hidupnya sehingga ibu 

bebas memilih kegiatan yang bermanfaat untuk anaknya tanpa campur tangan 

orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu julukan kehormatan manusia “the self 

determining being”, artinya manusia dalam batas-batas tertentu memiliki 

kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna meraih 

kehidupan yang lebih berkualitas dan yang sangat penting kebebasan ini harus 

disertai rasa tanggung jawab (responsibility) agar tidak berkembang menjadi 

kesewanang-wenangan (Bastaman, 2007: 41) 

 Aspek kedua yaitu hasrat untuk hidup bermakna. Aspek ini berada pada 

kriteria tinggi, dengan persentase sebesar 89,90 % (89 orang). Hal ini berarti 

bahwa ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus mempunyai rasa cinta dan 

kasih sayang untuk anaknya serta dapat menjadi ibu yang mandiri, dapat 

menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya dan apa yang terbaik bagi dirinya 

maupun anaknya sehingga dapat dijadikan motivasi dalam hidupnya. Ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus melakukan kegiatan-kegiatan penting 
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dalam hidupnya seperti: memberikan dorongan dan semangat kepada anaknya 

agar anaknya dapat meraih cita-citanya, memberikan pelatihan khusus agar bakat 

yang dimiliki anaknya dapat berkembang secara maksimal, memberikan kasih 

sayang dan perhatian agar anaknya tidak rendah diri. 

Penelitian-penelitian di beberapa negara maju menunjukkan bahwa hasrat 

untuk hidup bermakna benar-benar ada dan dihayati setiap orang, atau sekurang-

kurangnya diyakini perlunya dalam kehidupan. Sebagai motivasi dasar manusia, 

hasrat untuk hidup bermakna ini mendambakan diri kita menjadi seseorang 

pribadi yang berharga dan berarti (being some body) dengan kehidupan yang sarat 

dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna pula (Bastaman, 2007: 42) 

Aspek selanjutnya adalah makna hidup. Aspek ini berada pada kriteria 

tinggi, dengan persentase sebesar 84,85 % (84 orang). Hal ini berarti bahwa ibu 

yang mempunyai anak berkebutuhan khusus mempunyai alasan dan tujuan hidup 

dalam mengasuh anaknya, dapat memberikan nilai khusus bagi hidupnya dan 

anaknya sehingga mendapatkan kebahagiaan dan memperoleh kepuasan dalam 

hidupnya dengan segala keaadan yang terjadi dalam hidupnya. 

Setiap orang pasti mempunyai cita-cita dan tujuan hidup yang jelas yang 

dapat dijadikan arahan dalam setiap kegiatannya sehingga dapat mengubah 

kondisi hidupnya agar meraih kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih 

mempunyai makna. Apabila hal itu berhasil dipenuhi akan menyebabkan 

seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya akan 

menimbulkan perasaan bahagia (happiness). Makna hidup ternyata ada dalam 

kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang 
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menyenangkan dan tak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan 

(Bastaman, 2007: 46). 

 Penelitian yang dilakukan Satyaningtyas dan Abdullah (2013) yang 

berjudul Penerimaan Diri dan Kebermaknaan Hidup Penyandang Cacat Fisik 

menunjukkan bahwa aspek penerimaan diri memiliki keyakinan akan kemampuan 

dan sikap optimisme menghadapi kehidupan memiliki peran paling dominan 

terhadap kebermaknaan hidup sebesar 54,20%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Owen dan James Sweeney menunjukkan ibu yang mempunyai anak penyandang 

cacat yang bisa menurunkan stress akan menunjukkan makna hidup yang lebih 

tingi, mereka memanfaatkan kurangnya emosi untuk mengatasi sebuah ikatan. Ibu 

yang memiliki ikatan keluarga yang lebih tinggi memiliki kepuasan yang tingi. 

Awalnya peneliti menduga bahwa kebermaknaan hidup pada ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus tergolong sedang, karena fenomena yang 

terjadi pada studi pendahuluan menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup 

tergolong rendah, akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata diketahui 

bahwa kebermaknaan hidup ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus 

tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena pada studi pendahuluan subjek yang 

diambil hanya sebagian kecil dari jumlah ibu, yaitu 10 ibu dari 99 ibu yang 

menyekolahkan anaknya di SLB Manunggal Slawi, sehingga hasil studi 

pendahuluan yang didapat hanya gambaran kebermaknaan hidup dari sebagian 

kecil jumlah ibu. Alasan yang lainnya adalah karena pada saat studi pendahuluan 

aitem yang digunakan kurang lengkap atau masih jauh dari keterpenuhannya 
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terhadap aspek-aspek yang diungkap dan sampel dalam studi pendahuluan tidak 

representatif terhadap subyek maupun aitemnya. 

Selain itu, kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Bastaman (2007: 47) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebermaknaan hidup meliputi faktor individual seperti, nilai-nilai 

kreatif, nilai-nilai penghayatan dan nilai-nilai bersikap. 

 Nilai-nilai kreatif dapat dilakukan dengan kegiatan bekerja, berkarya, 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai penghayatan dapat 

dirasakan dengan memberi dan menerima cinta dan kasih sayang, memiliki 

keyakinan tentang keagamaan dan keimanan sehingga akan menjadikan seseorang 

merasakan hidup yang bahagia. Nilai-nilai bersikap dilakukan dengan cara 

menerima cobaan ataupun masalah dalam hidup dengan penuh kesabaran, 

ketabahan, keikhlasan sehingga seseorang mampu melihat hikmah dari musibah 

dan cobaan yang dialami. 

4.5.1.2 Optimisme Ibu yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus 

Seorang ibu yang mempunyai optimisme terhadap anaknya yang 

berkebutuhan khusus akan mempunyai harapan untuk masa depan, tidak mudah 

menyerah dalam menjalani kesulitan hidupnya sehingga ibu dapat membantu 

anaknya agar mampu memandang dirinya sebagai individu yang mempunyai 

potensi dan kelebihan yang dapat dibanggakan. 

Lopez dan Snyder 2003 (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 95) 

berpendapat bahwa optimisme adalah  
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“suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan 

berjalan menuju ke arah kebaikan. Perasaan optimisme membawa 

individu pada tujuan yang diinginkan yakni percaya pada diri dan 

kemampuan yang dimiliki. Sikap optimis menjadikan seseorang keluar 

dengan cepat dari permasalahan yang dihadapi karena adanya pemikiran 

dan perasaan memiliki kemampuan. Juga didukung anggapan bahwa 

setiap orang memiliki keberuntungan sendiri-sendiri.” 

 

Secara umum gambaran optimisme ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus pada kriteria tinggi, dengan persentase sebesar 69,70 % (69 orang). 

Optimisme mempunyai tiga aspek penyusunnya, yaitu permanensi, 

pervasineness( spesifik dan universal) dan personalization (internal dan 

eksternal). Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran bahwa aspek 

permanensi dalam kriteria sedang dengan persentase sebesar 53,54 % (53 orang). 

Hal ini berarti bahwa ibu yang mempunyai anak berkebutan khusus cukup baik 

dalam mempunyai harapan untuk masa depan, tidak mudah menyerah dan 

mempunyai semangat berkembang. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus memiliki keyakinan bahwa anaknya kelak dapat hidup mandiri, tidak 

membebani orang-orang disekitarnya, memperoleh pekerjaan dan yakin bahwa 

anaknya akan mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Ibu yang mempunyai 

anak berkebutuhan khusus berusaha membekali dirinya dengan mencari informasi 

melalui berbagai media agar dirinya mendapatkan wawasan tentang cara-cara 

mendidik dan mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Ibu yang mempunyai 

anak berkebutuhan khusus berusaha memberikan pendidikan dan berusaha 

bangkit dari kegagalannya agar dirinya dan anaknya dapat memperoleh 

kebahagiaan. 
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Aspek kedua yaitu pervasiveness. Aspek ini berada pada kriteria tinggi, 

dengan persentase sebesar 89,90 % (89 orang). Hal ini berarti bahwa ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dengan baik, mampu berfikir rasional dalam bertindak dan 

mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus dapat menerima keadaan anaknya dengan ikhlas dan sabar sehingga dapat 

memaklumi dan memaafkan anaknya apabila anaknya berperilaku aneh. Ibu yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus  bekerja keras untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik lagi dan memberikan arahan dan nasehat yang positif agar 

anaknya berkembang menjadi pribadi yang kuat dan mandiri sehingga hidupnya 

menjadi terarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Robinson 1977 (dalam Ghufron 

dan Risnawati 2010: 98) menyatakan “individu yang memiliki sikap optimis 

jarang menderita depresi dan lebih mudah mencapai kesuksesan dalam hidup, 

memiliki kepercayaan, dapat berubah ke arah yang lebih baik, adanya pemikiran 

dan kepercayaan mencapai sesuatu yang lebih, dan selalu berjuang dengan 

kesadaran penuh.”  

Aspek selanjutnya adalah aspek personalization (internal dan eksternal ) 

berada pada kriteria tinggi, dengan persentase sebesar 76,77 % (76 orang). Hal ini 

berarti bahwa ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus mampu memahami 

masalah yang sedang terjadi sehingga percaya dengan kemampuan sendiri dalam 

menyelesaikan masalahnya, berfikir positif dalam menjalani hidup dan 

mempunyai penghargaan diri atas usaha yang dilakukannya dalam mengasuh dan 

merawat anak berkebutuhan khusus. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 
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khusus percaya dengan kemampuan sendiri bahwa dirinya dapat mengasuh. 

merawat anaknya dan mampu bertahan dengan keadaan yang sulit sekalipun 

sehingga ibu percaya bahwa anaknya mempunyai potensi yang dapat 

dibanggakan. Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus mampu berfikir 

positif dalam menerima keadaannya dan menganggap bahwa keadaan buruk yang 

dialaminya akan membuat dirinya semakin kuat dalam menjalani hidup. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Scheiver dan Carter (dalam Ghufron dan Risnawati 2010: 

96) menegaskan bahwa “individu yang optimis akan mempunyai penghargaan 

diri, berusaha menggapai pengharapan dengan pemikiran yang positif, yakin akan 

kelebihan yang dimiliki. Individu optimismeIbu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus percaya dengan kemampuan sendiri bahwa dirinya dapat  

Individu optimisme biasa bekerja keras menghadapi stres dan tantangan sehari-

hari secara efektif, berdoa, dan mengakui adanya faktor lain yang turut 

mendukung keberhasilannya”.  

Awalnya peneliti menduga bahwa optimisme pada ibu yang mempunyai 

anak berkebutuhan khusus tergolong sedang, karena fenomena yang terjadi pada 

studi pendahuluan menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup tergolong sedang, 

akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata diketahui bahwa optimisme ibu 

yang mempunyai anak berkebutuhan khusus tergolong tinggi. Hal ini disebabkan 

karena pada studi pendahuluan subjek yang diambil hanya sebagian kecil dari 

jumlah ibu, yaitu 10 ibu dari 99 ibu yang menyekolahkan anaknya di SLB 

Manunggal Slawi, sehingga hasil studi pendahuluan yang didapat hanya gambaran 

optimisme dari sebagian kecil jumlah ibu. Alasan yang lainnya adalah karena 
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pada saat studi pendahuluan aitem yang digunakan kurang lengkap atau masih 

jauh dari keterpenuhannya terhadap aspek-aspek yang diungkap dan sampel dalam 

studi pendahuluan tidak representatif terhadap subyek maupun aitemnya. 

 Selain itu, optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Vinacle 

dalam Ide (2010: 122) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme 

meliputi faktor etnosentris seperti, keluarga, struktur sosial, jenis kelamin, agama, 

kebangsaan dan kebudayaan. Faktor egosentris yaitu sifat dan kelainan yang 

menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal dan menilai segalanya daari sudut 

pandang sendiri.  

4.7 Keterbatasan Penelitian 

 Hal-hal yang dapat menganggu validitas konstrak dari sebuah instrumen 

penelitian sekaligus menjadi kekurangan dalam instrumen penelitian dapat 

disebabkan antara lain: 

1. Pada saat melakukan studi pendahuluan peneliti kurang cermat dalam melihat 

dan mengnalisisa fenomena yang ada di tempat penelitian sehingga hasil studi 

pendahuluan dengan hasil penelitian berbeda. 

2. Pada saat studi pendahuluan aitem yang digunakan kurang lengkap atau masih 

jauh dari keterpenuhannya terhadap aspek-aspek yang diungkap dan sampel 

dalam studi pendahuluan tidak representatif terhadap subyek maupun 

aitemnya sehingga hasil studi pendahuluan dan hasil penelitian berbeda. 

3.  Kurang maksimal dalam pendampingan subjek penelitian ketika pengisian 

skala karena skala tidak dibagikan secara langsung kepada ibu yang 
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mempunyai anak berkebutuhan khusus tetapi skala dibagikan  melalui 

prosedur sekolah. 

4. Pemakaian teori optimisme belum terarah secara jelas, banyak memasukkan 

pendapat-pendapat dari para ahli secara menyeluruh, pemilihan teori 

optimisme yang belum terarah berdampak pada kesempurnaan alat ukur yang 

dibuat peneliti sehingga peneliti sulit dalam memilih dan menentukan aspek 

optimisme yang digunakan untuk mengungkap indikator aitem yang sesuai 

dengan skala optimisme yang akan dibuat sebagai penelitian. 

5. Adanya social desirability (kecenderungan untuk memilih jawaban yang 

dianggap baik) yang mungkin melekat pada aitem instrumen dapat 

mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban pada skala. Responden 

mungkin saja memilih jawaban yang cenderung dirasa baik secara sosial, 

karenanya mereka melakukan faking good (berpura-pura baik) agar tidak 

dianggap memiliki kebermaknaan hidup dan optimisme yang rendah. 

Kelemahan dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Secara umum kebermaknaan hidup pada ibu yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus termasuk dalam kategori tinggi, dengan persentase 

85,86 % (85 orang). Hal ini berarti seorang ibu dapat memahami 

kebermaknaan hidupnya, seorang ibu dapat mengisi kehidupannya 

dengan penuh makna sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang memiliki 

kebermaknaan hidup akan selalu termotivasi untuk memperjuangkan dan 

memperoleh tujuan hidupnya.  

2. Secara umum optimisme pada ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus termasuk dalam kategori tinggi, dengan presentase 69,70 % (69 

orang). Hal ini berarti seorang ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus mempunyai harapan masa depan, berfikir positif dan tidak 

mudah menyerah dalam mengasuh dan mendidik anaknya yang 

berkebutuhan khusus, sehingga anak mampu memandang dirinya 

sebagai individu yang mempunyai potensi dan kelebihan yang dapat 

dibanggakan. 
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5.2 Saran 

Merujuk pada simpulan penelitian diatas, peneliti mengajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Bagi anak berkebutuhan khusus, anak dapat bersekolah untuk memperoleh 

ilmu melalui pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus dapat 

mengembangkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sebagai 

bekal untuk masa depannya. 

2. Bagi Orang tua 

Bagi orang tua khususnya ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 

khusus, di harapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memberikan 

perhatian, kasih sayang, pendidikan dan memenuhi kebutuhan anaknya agar 

anaknya menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri sehingga anaknya dapat 

bergaul dan diterima di lingkungan masyarakat. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan anak berkebutuhan khusus, penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk anak berkebutuhan khusus dan program pengembangan 

psikologi untuk ibu agar dapat menerima keadaan anaknya  dengan lapang dada, 

ikhlas dan sabar agar ibu dapat menemukan makna hidup dan optimisme. 

Penelitian ini dapat menjadi masukan agar para pengajar yang ada di 

institusi pendidikan dapat memberikan nasehat, arahan dan dorongan serta 

memberikan penyuluhan terhadap ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan 
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khusus yang ada di sekitar lingkungan institusi pendidikan agar mau 

menyekolahkan anaknya bagi ibu yang belum memberikan pendidikan kepada 

anaknya yang berkebutuhan khusus. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa 

disarankan instrumen yang digunakan untuk mengukur kebermaknaan hidup dan 

optimisme hendaknya tidak mempunyai social desirability yang tinggi sehingga 

responden tidak melakukan faking good (berpura-pura baik), serta lebih cermat 

lagi dalam menganalisa fenomena awal.  

Saran yang lain diharapkan peneliti selanjutnya memperhatikan faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap kebermaknaan hidup seperti nilai-nilai 

kreatif, nilai-nilai penghayatan dan nilai-nilai bersikap. Faktor lain yang 

berpengaruh terhadap optimisme yaitu etnosentris seperti keluarga, struktur sosial, 

jenis kelamin, agama, kebangsaan dan kebudayaan, sedangkan faktor egosentris 

seperti sifat. 
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SKALA KEBERMAKNAAN HIDUP 

Nama Ibu     :  

PETUNJUK : 

Baca dan fahamilah setiap pernyataan berikut, kemudian berikan pilihan jawaban yang 

sesuai dengan kondisi ibu dengan memberi tanda centang (ν) pada pilihan YA atau 

TIDAK  yang telah tersedia. Dalam pernyataan ini tidak ada jawaban benar atau salah. 

No. PERNYATAAN YA TIDAK 

1. Saya merasa sedih jika anak saya dikucilkan di 

masyarakat 

  

2. Saya bertanggung jawab terhadap segala keputusan 

yang saya ambil untuk anak saya. 

  

3. Saya merasa malu ketika saya datang kesebuah acara 

bersama anak saya. 

  

4. Saya mengikuti perkembangan anak saya disekolah.   

5. Saya merasa gagal dalam memberikan pendidikan untuk 

anak saya. 

  

6. Saya tidak tahu apa yang terbaik untuk anak saya.   

7. Saya lebih suka mengurung anak saya dirumah dari pada 

membiarkannya bermain dengan lingkungan sekitar 

  

8. Saya mempunyai pendirian yang kuat sehingga tidak 

mudah dipengaruhi orang lain. 

  

9. Saya bosan dengan segala rutinitas saya dalam 

mengasuh anak. 

  

10. Saya bebas memilih kegiatan yang bermanfaat untuk 

anak saya. 

  

 

TERIMAKASIH 
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SKALA OPTIMISME 

Nama Ibu   :     

 

PETUNJUK : 

Baca dan fahamilah setiap pernyataan berikut, kemudian berikan pilihan jawaban yang 

sesuai dengan kondisi ibu dengan memberi tanda centang (ν) pada pilihan YA atau 

TIDAK yang telah tersedia. Dalam pernyataan ini tidak ada jawaban benar atau salah. 

No. PERNYATAAN YA TIDAK  

1. Saya khawatir anak saya akan membebani orang lain 

seumur hidupnya. 

  

2. Saya percaya anak saya kelak dapat memperoleh 

pekerjaan seperti orang pada umumnya. 

  

3. Saya tidak menyerah dalam melatih bakat yang anak 

saya miliki. 

  

4. Saya mengeluh saat menjalani kesulitan dalam hidup.   

5. Setiap hari saya lalui dengan keyakinan akan 

keberhasilan 

  

6. Jika saya gagal, saya mampu bangkit dalam kegagalan 

saya. 

  

7. Masa depan saya ditentukan oleh takdir yang tidak bisa 

saya rubah. 

  

8. Peristiwa buruk yang terjadi membuat saya yakin bahwa 

keberhasilan tidak akan saya raih. 

  

9. Saya mampu bertahan dengan kondisi ini karena saya 

percaya dengan diri saya. 

  

10. Saya dapat menjadi ibu yang baik bagi anaksaya.   

 

TERIMAKASIH 
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LAMPIRAN 2 

VERBATIM STUDI AWAL PENELITIAN 
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Subjek 1 

NAMA IBU : SUHARTI 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  merasa sedih, putus asa, kaget, 

bahkan tidak percaya kalau anak saya 

itu cacat. Saya malu pada keluarga dan 

takut suami saya kecewa. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya berusaha menerima keadaan 

anak saya walaupun awalnya susah, 

saya selalu berdoa untuk kesembuhan 

anak saya serta kesabaran dalam 

mengasuh anak saya. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya mencari informasi tentang 

sekolahan yang menerima anak 

berkebutuhan khusus agar anak saya 

dapat belajar seperti anak-anak 

normal. 
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Subjek 2 

NAMA IBU : HARTATIK 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  merasa sedih, tidak punya masa 

depan untuk anak saya, dan saya 

hanya bisa menangis saat mengetahui 

keadaan anak saya, untungnya suami 

saya dapat menerima kondisi ini dan 

menguatkan saya. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya memberikan kasih sayang dan 

rasa cinta  yang mendalam untuk anak 

saya, saya selalu menjaganya setiap 

hari karena saya sadar anak saya 

sangat membutuhkan perhatian 

seorang ibu. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya mencari informarmasi tentang 

sekolah yang mau menerima anak saya 

dari media cetak 
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Subjek 3 

NAMA IBU: ASTUTI  

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  merasa tidak bisa menerima 

keadaan ini, karena saya malu dengan 

tetangga rumah sehingga saya 

membatasi pergaulan anak saya. Saya 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

dapat menerima kondisi anak saya, 

tidak bisa dipungkiri kalau siapa pun 

orang tua pasti menginginkan 

mempunyai anak yang normal. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya memberikan kasih sayang yang 

maksimal dan selalu mendampingi 

anak saya selain saya harus mengurus 

rumah. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Awalnya saya ragu-ragu untuk 

menyekolahakan anak saya, karena 

saya takut tidak ada sekolahan satu 

pun yang mau menerima kondisi anak 

saya, tetapi setelah bapak 

mendapatkan informasi tentang 

sekolahan untuk anak berkebutuhan 

khusus dan memberikan dorongan 

kepada saya terus menerus akhirnya 

saya mau menyekolahkan anak saya di 

SLB. Saya berharap anak saya dapat 

belajar dan bermain disekoalh itu 

sehingga anak saya dapat diterima 

dilingkungan rumah 
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Subjek 4  

NAMA IBU : KARYATI 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  kaget, sedih, marah, cemas 

bahkan saya tidak menyangka anak 

yang saya impi-impikan mempunyai 

kelainan. Saya takut anak saya tidak 

bisa apa-apa dikemudian hari. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya memberikan perhatian 

semaksimal mungkin untuk mengurus 

semua kebutuhannya walaupun hati 

saya masih sulit menerima kondisi ini. 

Saya bersyukur keluarga suami dan 

lingkungan tetangga memberi saya 

semangat dan kekuatan agar saya bisa 

ikhlas dan sabar dalam mengasuh anak 

saya. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya mencari-cari informasi dibantu 

oleh tetangga dan keluarga dari suami 

walaupun saya tidak yakin kalo anak 

saya dapat bersekolah karena 

lingkugan rumah tempat saya tinggal 

tidak ada sekolah yang mau menerima 

anak yang mempunyai kelainan. Saya 

menyekolahkan anak saya agar anak 

saya sedikit demi sedikit dapat mandiri 

dan mendapatkan ilmu pengetahuan. 
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Subjek 5  

NAMA IBU : SUMINAH 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  merasa putus asa, takut tidak 

bisa mengasuhnya, malu, cemas dan 

saya menyalahkan diri saya sendiri atas 

ketidak normalan anak saya. Saya 

mengurung anak saya dirumah karena 

saya takut menerima ejekan tetangga 

tentang anak saya. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya berdoa terus menerus agar saya 

diberi kemudahan untuk mengasuh 

anak saya. Saya berangsur-angsur 

dapat menerima kondisi itu dengan 

memberikan kasih sayang dan selalu 

menjaganya.  

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya mencari informasi dan menyakan 

kepada tetangga sekitar tentang 

sekolah yang muridnya khusus 

menerima anak-anak yang meiliki 

kekurangan. Saya merasa senang saat 

anak saya diterima di SLB. Saya 

berharap dengan belajar disekolah itu 

anak saya dapat bermain bersama 

dengan teman-teman yang senasib 

sehingga anak saya tidak minder dan 

tidak diejek. 
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Subjek 6  

NAMA IBU : NURUL HIDAYAH 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya merasa sedih, menangis terus 

menerus, merasa tidak ikhlas, merasa 

hidup saya tidak berguna, saya malu 

dengan tetngga dan saudara. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya mencoba bersabar dan secar 

perlahan menerima kondisi anak saya, 

karena saya sadar kalo saya sangat 

dibutuhkan oleh anak saya. Saya 

berjuang sekuat tenaga untuk 

memberikan kasih sayang, 

memberikan hal terbaik untuk anak 

sayaagar anak saya dapat merasakan 

kasih sayang dari seorang ibu. Saya 

berusaha untuk memantau setiap 

perkembangan anak saya. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya dari awal sudah merencanakan 

pendidikan anak saya disekolahan yang 

khusus dengan harapan anak saya 

dapat berkomunikasi dengan baik, 

dapat bergaul, dapat mandiri 

dikemudian hari karena di SLB ada 

guru-guru yang lebih paham tentang 

kebutuhan anak saya. 
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Subjek 7  

NAMA IBU : SRI RAHAYU 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya  merasa kaget karena yang saya 

takutkan selama ini benar terjadi. Saya 

langsung dapat menerimanya dengan 

ikhlas dan lapang dada karena saudara 

dari kakak saya juga mempunyai anak 

berkebutuhan khusus jadi saya sudah 

siap mental untuk menghadapi hal 

yang terburuk tentang kelahiran anak 

ketiga saya. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya langsung memberikan kasih 

sayang, mencari terapi yang dapat 

menyembuhkan anak saya, memberi 

perhatian, mengajarkan anak saya 

supaya tidak minder walaupun kadang-

kadang saya membatasi pergaulan dan 

mengurung anak saya dirumah karena 

saya tidak tega mendengar ejekan dari 

anak-anak di sekitar rumah. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya memasukkan anak saya ke SLB 

agar anak saya bisa belajar, mampu 

mengurus dirinya sendiri dan di SLB 

tersebut mendaptkan kasih sayang, 

perhatian dan ilmu dari guru-guru yang 

sudah terlatih. Guru-guru di SLB 

tersebut dapat membantu saya 

memantau perkembangan anak saya 

setiap hari dengan cara menulis dibuku 

harian dari sekolah setiap harinya. 
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Subjek 8  

NAMA IBU : NUR HALIMAH 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya merasa kecewa dengan keadaan 

ini, tidak bisa menrima kondisi ini, 

putus asa dan malu.  

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 
untuk menangani permaslahan 
anak ibu? 

Saya awalnya tidak menerima kondisi 
ini karena saya hanya mau kalau anak 
saya itu normal, sehingga suami dan 
saudara sekitar yang mengurus anak 
saya. Setelah beberpa minggu saya 
mulai sadar bahwa anak saya 
membutuhkan kasih sayang dari 
ibu.kesadaran itu membuat saya 
langsung mau mengurus anak saya, 
memberikan perhatian yang maksimal, 
sampai-sampai saya mengurung anak 
saya dirumah karena saya takut kondisi 
anak saya menjadi perbincangan 
tetangga. Saya mencoba sabar dan 
berusaha menerima ejekan tersebut 
dengan lapang dada sehingga saya 
dapat menerima kondisi anak saya dan 
akhirnya saya memperbolehkan anak 
saya bermain.   

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya menyekolahkannya di SLB, 

kebetulan SLB nya tidak jauh dari 

rumah sehingga saya tidak bersusah 

payah mencari sekolahan untuk anak 

saya. Saya merasa senang 

menyekolahkan anak saya disitu 

karena anak saya dibimbing oleh guru-

guru yang sudah berpengalaman selain 

itu saya mendapatkan informasi 

tentang perkembangan  anak saya 

setiap hari. 
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Subjek 9 
NAMA IBU : CARMINAH 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya merasa sedih, kecewa, kaget dan 

saya merasa bersyukur karena anak 

saya diberi keselamatan walaupun 

anak saya memiliki kekurangan. Saya 

yakin ada hikmah dibalik cobaan ini.   

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 

untuk menangani permaslahan 

anak ibu? 

Saya mengurus anak saya dengan kasih 

sayang, cinta kasih, memberinya 

dorongan dan bimbingan agar anak 

saya mampu menerima kondisi dirinya. 

Saya memperbolehkan anak saya 

bermain dilingkungan sekitar walaupun 

awalnya anak saya diejek, tetapi 

ejekan itu tidak membuat saya marah 

dan menjadikan ejekan itu untuk 

melatih kesabaran saya dalam 

mengurus anak saya sehingga saya 

dapat mengajari anak saya arti dari 

sebuah keikhlasan dan kesabaran. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya mencari SLB untuk 

menyekolahkan anak saya dengan 

harapan anak saya dapat mempunyai 

motivasi dan tidak minder karena di 

SLB banyak anak-anak yang 

mempunyai keterbatasan tetapi 

mereka masih bisa tersenyum, 

bermain dan berbagi satu sama lain. 
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Subjek 10 

NAMA IBU : KHOTIJAH 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana perasaan ibu saat 

mengetahui mempunyai anak 

berkebutuhan khusus? 

Saya tidak percanya dan sulit untuk 

menerima keadaan ini merasa masa 

depan suram, tidak mempunyai tujuan 

hidup dan malu tetapi dengan adanya 

dukungan dari saudara, teman dan 

keluarga secara berangsur-angsur 

membuat saya ikhlas dan sabar dalam 

mengasuh anak saya. 

2 Solusi apa saja yang ibu lakukan 
untuk menangani permaslahan 
anak ibu? 

Saya mencari cara-cara merawat anak 
saya agar anak saya mendapat pola 
asuh yang tepat. Saya memberikan 
kasih sayang, walaupun saya merasa 
ragu-ragu dalam mengasuh anak saya 
karena saya belum bisa menjadi ibu 
yang baik. Hal ini dibuktikan anak saya 
sering mengamuk karena saya tidak 
paham dan tidak mengerti apa yang 
anak saya inginkan, saya belum bisa 
memahami bahasa yang anak saya 
sampaikan. 

3 Apa yang ibu lakukan agar anak 

ibu mendapatkan sekolahan yang 

tepat yang sesuai dengan kondisi 

anak ibu? 

Saya menyekolahkan anak saya di SLB 

dengan tujuan agar anak saya bisa 

belajar komunikasi sengan baik 

sehingga saya dapat memenuhi 

keinginannya dan saya dapat mengerti 

maksut komunikasi anak saya. Saya 

berharap anak saya mmendapatkan 

teman bermain, dapat belajar bersama 

teman-temannya dan secara bertahap 

bisa mandiri, anak saya dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang ada 

di sekolah sehingga anak saya dapat 

berkembang setiap harinya. 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. SKALA KEBERMAKNAAN HIDUP 

 

2. SKALA OPTIMISME 
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SKALA PSIKOLOGI 

A. Pengantar 

Assalamu’alaikum wr wb...... 

peneliti adalah mahasiswa jurusan Psikologi Universitas 

Negeri Semarang yang sedang melakukan penelitian. 

Hasil penelitian ini akan digunakan  untuk bahan 

menyusun  untuk skripsi sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar  Sarjana Psikologi. Di tengah 

kesibukan ibu, saya mengharap kesediaannya untuk 

mengisi skala berikut ini. Berikanlah jawaban dengan 

jujur sesuai dengan keadaan yang ibu alami atau 

rasakan, jawaban yang ibu berikan sangat berharga 

dalam penelitian ini. Tidak ada jawaban yang salah 

dalam pengisian skala ini. Jawaban yang ibu berikan 

tidak ada kaitannya dengan instansi sekolah, selain itu 

juga tidak mempengaruhi terhadap nilai tertentu di 

sekolah. Saya akan menjamin kerahasiaan informasi 

yang saudara berikan. 

Atas kesediaan dan bantuan saudara, saya ucapkan 

terima kasih. 
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B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Ibu    : 

Nama Siswa/Siswi  : 

Kelas     : 

 

 

C. Petunjuk Pengisian 

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan tentang 

diri ibu sehari-hari. Bacalah pernyataan-pernyataan 

berikut, kemudian pilih salah satu dari lima pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan ibu. Berilah 

tanda centang () pada lembar jawaban yang sudah 

disediakan. Usahakan agar tidak ada satupun 

pernyataan yang terlewatkan. Adapun pilihan jawaban 

tersebut adalah: 

SS  : apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai 

dengan keadaan yang  ibu rasakan. 

S    : apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan 

pernyataan yang ibu rasakan. 

TP   : apabila ibu Tidak Bisa Menentukan Dengan 

Pasti 

KS   : apabila pernyataan tersebut Kurang Sesuai 

dengan keadaan yang ibu rasakan. 

TS  : apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai 

dengan keadaan yang ibu rasakan. 
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CONTOH PENGISIAN SKALA 

 

NO Pernyataan 

1. Saya menyiapkan peralatan sekolah yang anak 

saya butuhkan sebelum berangkat sekolah 

 

Jawaban 

Jika saudara merasa diri saudara Sangat Sesuai 

dengan pernyataan tersebut maka berilah tanda 

centang () pada kolom jawaban SS seperti contoh 

berikut: 

 

Jawaban 

SS S TP KS TS 

     

 

 

-SELAMAT MENGERJAKAN- 
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SKALA I KEBERMAKNAAN HIDUP 

NO 

 

 

PERNYATAAN 

 

 

JAWABAN 

SS S TP KS TS 

1 Tidak ada seorangpun yang 

dapat menghalangi 

kebahagiaan saya 

     

2 Saya merasa kebingungan 

dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan 

kebutuhan anak saya 

     

3 Saya bebas memilih kegiatan 

yang bermanfaat untuk anak 

saya 

     

4 Saya banyak belajar dari 

masa lalu untuk hidup yang 

lebih baik lagi 

     

5 Saya merasa sedih karena 

setiap perilaku yang anak 

saya lakukan menjadi bahan 

pembicaraan orang lain 

     

6 Saya merasa bahagia dalam 

mengasuh dan mendidik anak 

saya walaupun mempunyai 

kekurangan 

     

7 Saya tidak suka menerima 

kritikan dari orang lain 

tentang anak saya 
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8 Pendidikan untuk masa depan  

anak saya tidak akan 

terhalangi dengan kekurangan 

yang anak saya miliki 

     

9 Saya merasa keluarga kecewa 

dengan saya terhadap pola 

asuh yang saya berikan 

kepada anak saya 

     

10 Anak saya mempunyai hak 

untuk bersekolah 

     

11 Keluarga percaya bahwa saya 

bisa mengambil keputusan 

sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan anak saya 

     

12 Saya mempunyai pendirian 

yang kuat sehingga tidak 

mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

     

13 Saya merasa orang lain 

mengatur kegiatan yang saya 

lakukan 

     

14 Saya bertanggung jawab 

terhadap segala keputusan 

yang saya ambil untuk anak 

saya 

     

15 Saya tidak memiliki banyak 

waktu untuk menemani anak 

saya bermain dan belajar 
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16 Saya bosan dengan segala 

rutinitas saya dalam 

mengasuh anak 

     

17 Saya menentukan pendidikan 

yang terbaik untuk anak saya 

     

18 Saya merasa orang lain ikut 

campur dalam menentukan 

pendidikan anak saya 

     

19 Saya sering memikirkan masa 

lalu saya yang tidak 

menyenangkan 

     

20 Saya tidak terbebani dalam 

merawat dan mengasuh anak 

saya walaupun mempunyai 

kekurangan 

     

21 Mengurus anak dengan baik 

merupakan kewajiban saya 

     

22 Saya dapat menyelesaikan 

semua tugas saya dengan baik 

     

23 Saya berusaha memberikan 

keterampilan khusus agar 

anak saya bisa mandiri 

     

24 Saya memberikan dukungan 

penuh untuk pendidikan anak 

saya 

     

25 Saya tidak peduli dengan 

kegiatan yang anak saya 

lakukan 
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26 Saya memaksakan kehendak 

kepada anak saya untuk 

melakukan sesuatu yang 

menjadi keinginan saya 

     

27 Saya memberikan nasehat 

dan arahan agar anak saya 

tidak rendah diri 

     

28 Saya hanya bisa pasrah 

memikirkan keadaan anak 

saya 

     

29 Saya memberikan pelatihan 

khusus agar bakat yang anak 

saya miliki dapat berkembang 

maksimal  

     

30 Tidak ada kegiatan penting 

yang saya lakukan untuk 

pendidikan anak saya 

     

31 Saya bekerja keras untuk 

memenuhi kebutuhan anak 

saya 

     

32 Saya memberikan dorongan 

dan semangat kepada anak 

saya agar dapat meraih cita-

citanya 

     

33 Saya memberikan kasih 

sayang dan perhatian penuh 

kepada anak saya 

     

34 Saya merasa gagal dalam      
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memberikan pendidikan untuk 

anak saya 

35 Saya mensyukuri keadaan ini 

walaupun anak saya 

mempunyai kekurangan 

     

36 Saya mudah marah dalam 

mengasuh anak saya 

     

37 Saya merasa tersinggung 

apabila ada yang mencela anak 

saya 

     

38 Saya merasa hidup ini sangat 

berarti 

     

39 Saya sulilt menerima keadaan 

anak saya 

     

40 Banyak impian yang ingin saya 

wujudkan untuk anak saya 

     

41 Saya merasa putus asa 

dengan keadaan anak saya 

     

42 Saya menghadapi cobaan 

dengan sabar 

     

43 Saya mengikuti 

perkembangan anak saya 

disekolah 

     

44 Saya merasa bangga apabila 

anak saya mempunyai 

keterampilan khusus 

     

45 Saya lebih suka mengurung 

anak saya dirumah dari pada 
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membiarkannya bermain 

dengan lingkungan sekitar 

46 Semua kegagalan yang  

saya alami dalam hidup ini 

membuat saya semakin kuat 

dalam menghadapi cobaan 

     

47 Saya merasa malu ketika saya 

datang kesebuah acara 

bersama anak saya 

     

48 Saya merasa anak saya hanya 

merepotkan orang lain 

     

49 Saya merasa senang apabila 

anak saya bisa bergaul dengan 

masyarakat 

     

50 Saya merasa bahagia dengan 

kehidupan ini walaupun anak 

saya mempunyai kekurangan 

 

 

    

51 Saya merasa sedih jika anak 

saya dikucilkan dimasyarakat 

     

52 Saya merasa kecewa jika 

anak saya tidak berhasil 

dalam pendidikan 

     

53 Saya tidak tahu apa yang 

terbaik untuk anak saya 
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SKALA II OPTIMISME 

NO Pernyataan Jawaban  

  

 

SS S TP KS TS 

1 Saya memiliki banyak 

wawasan dan 

pengetahuan setelah 

saya mengikuti pelatihan, 

seminar dan membaca 

buku tentang anak 

berkebutuhan khusus 

     

2 Saya khawatir anak saya 

akan membebani orang 

lain seumur hidupnya 

     

3 Saya percaya anak saya 

kelak dapat memperoleh 

pekerjaan seperti orang 

pada umumnya 

     

4 Saya mengikuti pelatihan 

khusus untuk menambah 

wawasan mengenai cara 

mendidik anak 

berkebutuhan khusus 

     

5 Saya takut anak saya 

tidak bisa beradaptasi 

dilingkungan baru 

     

6 Saya merasa anak saya 

normal, sehingga saya 
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tidak perlu bersusah 

payah dalam mencari 

solusi untuk mengasuh 

anak 

7 Saya lebih senang 

berada dirumah daripada 

saya harus mengikuti 

berbagai seminar dan 

kagiatan tentang 

penanganan anak 

berkebutuhan khusus 

     

8 Saya mencari tahu 

sendiri bagaimana 

menangani keterbatasan 

yang anak saya miliki 

melalui berbagai media 

     

9 Saya membaca buku-

buku yang berkitan 

dengan masalah 

kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus 

     

10 Saya tidak menyerah 

dalam melatih bakat 

yang anak saya miliki 

     

11 Saya mengeluh saat 

menjalani kesulitan 

dalam hidup 

     

12 Jika saya gagal, saya      
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mampu bangkit dalam 

kegagalan saya 

13 Saya takut anak saya 

seumur hidupnya selalu 

bergantung kepada saya 

 

 

    

14 Saya takut anak saya 

tidak mampu mengikuti 

perkembangan zaman 

dikemudian hari karena 

keterbatasannya 

     

15 Saya percaya bahwa 

anak saya dapat mandiri 

dalam menghadapi 

permasalahan hidup 

dikemudian hari 

     

16 Saya tidak peduli dengan 

adanya kegiatan-

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

penanganan anak 

berkebutuhan khusus 

     

17 Saya yakin anak saya 

mempunyai keluarga yang 

bahagia dikemudian hari 

     

18 Setiap hari saya lalui 

dengan keyakinan akan 

keberhasilan 

     

19 Saya aktif mengikuti      
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seminar tentang 

perkembangan anak 

berkebutuhan khusus 

20 Saya berusaha keras 

agar anak saya dapat 

menyelesaikan 

sekolahnya 

     

21 Saya mampu membagi 

waktu antara mengurus 

anak dan menyelesaikan 

pekerjaan saya 

     

22 Peristiwa buruk yang 

terjadi membuat saya 

yakin bahwa 

keberhasilan tidak akan 

saya raih 

     

23 Bagi saya lebih baik 

terus berusaha 

menyelesaikan suatu 

masalah dari pada 

mengharapkan hasil yang 

sempurna 

     

24 Saya tidak suka apabila 

ada orang lain yang 

mencampuri urusan saya 

     

25 Saya mudah menyerah 

saat menyelesaikan 

pekerjaan yang sulit 
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26 Saya merasa sulit untuk 

berkomunikasi dengan 

anak saya sehingga saya 

mengabaikannya 

     

27 Saya mencari terapi 

yang terbaik untuk 

kesembuhan anak saya 

     

28 Saya membutuhkan 

bantuan orang lain saat 

saya putus asa dalam 

menghadapi masalah 

yang berat 

     

29 Saya bisa menerima 

dengan lapang dada 

apabila ada yang 

menyinggung 

keterbatasan yang 

dimiliki anak saya   

     

30 Masa depan saya 

ditentukan oleh takdir 

yang tidak bisa saya 

rubah 

     

31 Saya dapat memberikan 

solusi mengenai 

permasalahan anak saya 

     

32 Saya tidak mempunyai 

dorongan dan kekuatan 

untuk memperbaiki 
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keadaaan 

33 Sulit bagi saya 

mengendalikan emosi 

ketika menghadapi 

permasalahan berat 

     

34 Saya dapat 

menyelesaikan masalah 

keluarga tanpa 

perselisihan 

     

35 Saya tidak mempercayai 

nasib buruk yang 

disebabkan karena 

keterbatsan anak saya 

     

36 Saya memberikan arahan 

dan nasehat yang positif 

agar anak saya 

berkembang menjadi 

pribadi yang kuat dan 

mandiri 

     

37 Saya menyelesaikan 

masalah yang berat 

secara bertahap 

     

38 Saya menggantungkan 

tujuan hidup saya dan 

anak saya sepenuhnya 

kepada suami 

     

39 Saya bekerja keras 

untuk mencapai 
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kehidupan yang lebih 

baik lagi 

40 Saya memaklumi dan 

memaafkan apabila anak 

saya berperilaku aneh 

saat menginginkan 

sesuatu 

     

41 Dalam memberikan 

pengobatan untuk anak 

saya, saya lebih percaya 

pengobatan supranatural 

dari pada medis 

     

42 Saya bangga dengan diri 

saya karena saya 

mempunyai kesabaran 

yang lebih dalam 

mengurus anak yang 

mempunyai kekurngan 

     

43 Saya merasa putus asa 

karena anak saya tidak 

dapat melakukan 

kegiatan seperti anak 

normal lainnya 

     

44 Saya berusaha menjadi 

ibu yang pintar dan 

bijaksana agar anak saya 

menjadikan saya panutan 

dalam hidupny 
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45 Saya percaya bahwa 

setiap masalah akan 

memberikan pelajaran 

positif bagi saya 

     

46 Saya menitipkan anak 

saya kepada saudara 

saat saya sibuk bekerja 

     

47 Saya belum bisa menjadi 

seorang ibu yang 

sempurna karena saya 

masih mempunyai banyak 

kekurangan dalam 

mengasuh anak 

     

48 Saya percaya kasih 

sayang yang saya berikan 

dengan setulus hati 

membuat anak saya 

merasa dihargai dan 

mempunyai rasa percaya 

diri 

     

49 Saya yakin dapat 

mewujudkan impian saya 

untuk hidup bahagia dan 

sejahtera 

     

50 Saya tidak menemukan 

cara untuk menentukan 

kualitas hidup dan  
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keberhasilan anak saya 

51 Saya menyediakan media 

belajar sendiri yang anak 

saya sukai seperti buku 

gambar, spidol, alat 

musik,dll 

     

52 Saya merasa keadaan ini 

tidak adil untuk saya 

     

53 Saya merasa putus asa 

karena tidak mempunyai 

tujuan hidup yang jelas 

     

54 Saya mampu bertahan 

dengan kondisi ini karena 

saya percaya dengan diri 

saya 

     

55 Saya takut tidak dapat 

memberikan kebahagiaan 

untuk anak saya 

     

56 Saya mengasuh anak 

saya sendiri tanpa 

bantuan pengasuh di 

rumah 

     

57 Saya percaya anak saya 

mempunyai potensi yang 

dapat dibanggakan 

     

58 Saya merasa tidak 

mempunyai kemampuan 

diri yang berguna untuk 
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membantu anak saya 

59 Saya bangga menjadi 

seorang ibu di seorang 

anak yang dianugrahi 

dengan segala 

kekurangannya 

     

60 Keadaan buruk yang saya 

alami akan membuat saya 

lebih kuat dalam 

menjalani hidup 

     

61 Sayamerasa bersalah 

karena kondisi anak saya 

disebabkan karena saya 

kurang memperhatikan 

gizi dan 

kesehatannyaketika 

masih bayi 

     

62 Saya merasa kurang 

percaya diri untuk dapat 

memberikan yang 

terbaik untuk anak saya 

 

     

63 Saya yakin setiap 

masalah pasti ada jalan 

keluarnya 

     

64 Saya  merasa usaha yang 

saya lakukan selama ini 

sia-sia 
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65 Saya merasa putus asa 

sehingga saya percaya 

penuh kepada guru 

terhadap tumbuh 

kembang anak 

     

66 Saya merasa bersalah 

akan ketidak normalan 

kondisi anak saya yang 

disebabkan oleh pola 

hidup yang kurang 

teratur ketika saya 

hamil 

     

67 Saya dapat menjadi ibu 

yang baik bagi anak saya 

     

68 Saya merasa cobaan 

yang saya alami dalam 

hidup ini sangat berat 

     

69 Saya merasa kesal dan 

bosan setiap kali 

mengatasi permasalahan 

anak saya 
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LAMPIRAN 4 

TABULASI DATA SKOR PENELITIAN DAN 

DATA PENELITIAN PER ASPEK 
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HASIL HITUNG SPSS KEBERMAKNAAN HIDUP 

  Kebebasan 

Berkehendak 

Kehendak Hidup 

Bermakna Makna Hidup 

Kebermaknaan 

Hidup 

N Valid 99 99 99 99 

Missing 0 0 0 0 

Mean 67.7677 65.1616 70.3131 203.2424 

Median 69.0000 66.0000 71.0000 206.0000 

Mode 75.00 69.00 75.00 189.00
a
 

Std. Deviation 7.73915 7.06054 6.57088 17.87490 

Variance 59.894 49.851 43.176 319.512 

Range 38.00 27.00 31.00 77.00 

Minimum 47.00 52.00 50.00 162.00 

Maximum 85.00 79.00 81.00 239.00 

 

Sum 6709.00 6451.00 6961.00 20121.00 

Percentiles 10 57.0000 54.0000 63.0000 179.0000 

20 61.0000 58.0000 65.0000 189.0000 

25 62.0000 60.0000 66.0000 189.0000 

30 64.0000 61.0000 67.0000 192.0000 

40 66.0000 63.0000 69.0000 201.0000 

50 69.0000 66.0000 71.0000 206.0000 

60 70.0000 68.0000 73.0000 209.0000 

70 72.0000 69.0000 75.0000 213.0000 

75 74.0000 70.0000 75.0000 216.0000 

80 75.0000 71.0000 76.0000 216.0000 

90 77.0000 76.0000 78.0000 225.0000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Aspek Kehendak Hidup Bermakna 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 52.00 1 1.0 1.0 1.0 

53.00 2 2.0 2.0 3.0 

54.00 7 7.1 7.1 10.1 

55.00 3 3.0 3.0 13.1 

56.00 2 2.0 2.0 15.2 

57.00 1 1.0 1.0 16.2 

58.00 4 4.0 4.0 20.2 

59.00 4 4.0 4.0 24.2 

60.00 5 5.1 5.1 29.3 

61.00 3 3.0 3.0 32.3 

62.00 2 2.0 2.0 34.3 

63.00 6 6.1 6.1 40.4 

64.00 4 4.0 4.0 44.4 

65.00 5 5.1 5.1 49.5 

66.00 7 7.1 7.1 56.6 

67.00 2 2.0 2.0 58.6 

68.00 3 3.0 3.0 61.6 

69.00 12 12.1 12.1 73.7 

70.00 4 4.0 4.0 77.8 

71.00 5 5.1 5.1 82.8 

72.00 4 4.0 4.0 86.9 

74.00 2 2.0 2.0 88.9 

75.00 1 1.0 1.0 89.9 

76.00 4 4.0 4.0 93.9 

77.00 1 1.0 1.0 94.9 

78.00 3 3.0 3.0 98.0 

79.00 2 2.0 2.0 100.0 
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Aspek Kehendak Hidup Bermakna 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 52.00 1 1.0 1.0 1.0 

53.00 2 2.0 2.0 3.0 

54.00 7 7.1 7.1 10.1 

55.00 3 3.0 3.0 13.1 

56.00 2 2.0 2.0 15.2 

57.00 1 1.0 1.0 16.2 

58.00 4 4.0 4.0 20.2 

59.00 4 4.0 4.0 24.2 

60.00 5 5.1 5.1 29.3 

61.00 3 3.0 3.0 32.3 

62.00 2 2.0 2.0 34.3 

63.00 6 6.1 6.1 40.4 

64.00 4 4.0 4.0 44.4 

65.00 5 5.1 5.1 49.5 

66.00 7 7.1 7.1 56.6 

67.00 2 2.0 2.0 58.6 

68.00 3 3.0 3.0 61.6 

69.00 12 12.1 12.1 73.7 

70.00 4 4.0 4.0 77.8 

71.00 5 5.1 5.1 82.8 

72.00 4 4.0 4.0 86.9 

74.00 2 2.0 2.0 88.9 

75.00 1 1.0 1.0 89.9 

76.00 4 4.0 4.0 93.9 

77.00 1 1.0 1.0 94.9 

78.00 3 3.0 3.0 98.0 

79.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Aspek Makna Hidup 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50.00 1 1.0 1.0 1.0 

55.00 3 3.0 3.0 4.0 

56.00 2 2.0 2.0 6.1 

59.00 1 1.0 1.0 7.1 

60.00 1 1.0 1.0 8.1 

62.00 1 1.0 1.0 9.1 

63.00 3 3.0 3.0 12.1 

64.00 5 5.1 5.1 17.2 

65.00 5 5.1 5.1 22.2 

66.00 6 6.1 6.1 28.3 

67.00 4 4.0 4.0 32.3 

68.00 1 1.0 1.0 33.3 

69.00 7 7.1 7.1 40.4 

70.00 7 7.1 7.1 47.5 

71.00 7 7.1 7.1 54.5 

72.00 5 5.1 5.1 59.6 

73.00 5 5.1 5.1 64.6 

74.00 4 4.0 4.0 68.7 

75.00 8 8.1 8.1 76.8 

76.00 4 4.0 4.0 80.8 

77.00 5 5.1 5.1 85.9 

78.00 6 6.1 6.1 91.9 

79.00 3 3.0 3.0 94.9 

80.00 3 3.0 3.0 98.0 

81.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Aspek Kebebasan Berkehendak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 162.00 1 1.0 1.0 1.0 

165.00 1 1.0 1.0 2.0 

166.00 2 2.0 2.0 4.0 

167.00 1 1.0 1.0 5.1 

173.00 2 2.0 2.0 7.1 

175.00 1 1.0 1.0 8.1 

179.00 2 2.0 2.0 10.1 

180.00 1 1.0 1.0 11.1 

182.00 2 2.0 2.0 13.1 

185.00 2 2.0 2.0 15.2 

186.00 1 1.0 1.0 16.2 

187.00 2 2.0 2.0 18.2 

188.00 1 1.0 1.0 19.2 

189.00 6 6.1 6.1 25.3 

190.00 2 2.0 2.0 27.3 

191.00 1 1.0 1.0 28.3 

192.00 2 2.0 2.0 30.3 

193.00 2 2.0 2.0 32.3 

194.00 3 3.0 3.0 35.4 

195.00 1 1.0 1.0 36.4 

196.00 1 1.0 1.0 37.4 

200.00 2 2.0 2.0 39.4 

201.00 2 2.0 2.0 41.4 

202.00 1 1.0 1.0 42.4 

203.00 1 1.0 1.0 43.4 

204.00 2 2.0 2.0 45.5 

205.00 3 3.0 3.0 48.5 
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206.00 3 3.0 3.0 51.5 

207.00 5 5.1 5.1 56.6 

208.00 3 3.0 3.0 59.6 

209.00 2 2.0 2.0 61.6 

210.00 1 1.0 1.0 62.6 

211.00 2 2.0 2.0 64.6 

212.00 4 4.0 4.0 68.7 

213.00 2 2.0 2.0 70.7 

214.00 1 1.0 1.0 71.7 

215.00 3 3.0 3.0 74.7 

216.00 6 6.1 6.1 80.8 

218.00 2 2.0 2.0 82.8 

219.00 2 2.0 2.0 84.8 

221.00 2 2.0 2.0 86.9 

222.00 1 1.0 1.0 87.9 

223.00 1 1.0 1.0 88.9 

224.00 1 1.0 1.0 89.9 

225.00 1 1.0 1.0 90.9 

229.00 1 1.0 1.0 91.9 

230.00 2 2.0 2.0 93.9 

234.00 1 1.0 1.0 94.9 

235.00 1 1.0 1.0 96.0 

237.00 2 2.0 2.0 98.0 

239.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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HASIL HITUNG SPSS OPTIMISME 

  Permanensi Pervasive Personalitization Optimisme 

N Valid 99 99 99 99 

Missing 0 0 0 0 

Mean 87.0606 69.9596 77.6667 234.6869 

Median 87.0000 69.0000 78.0000 234.0000 

Mode 69.00
a
 66.00

a
 78.00 216.00

a
 

Std. Deviation 11.43377 7.41058 8.54520 24.44847 

Variance 130.731 54.917 73.020 597.727 

Range 47.00 34.00 36.00 105.00 

Minimum 66.00 51.00 58.00 181.00 

Maximum 113.00 85.00 94.00 286.00 

Sum 8619.00 6926.00 7689.00 23234.00 

Percentiles 10 71.0000 61.0000 65.0000 199.0000 

20 75.0000 64.0000 69.0000 216.0000 

25 78.0000 65.0000 73.0000 217.0000 

30 82.0000 66.0000 74.0000 223.0000 

40 85.0000 68.0000 76.0000 229.0000 

50 87.0000 69.0000 78.0000 234.0000 

60 90.0000 72.0000 80.0000 240.0000 

70 93.0000 74.0000 83.0000 247.0000 

75 95.0000 75.0000 84.0000 251.0000 

80 96.0000 76.0000 86.0000 257.0000 

90 103.0000 81.0000 89.0000 270.0000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Aspek Permanensi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.00 1 1.0 1.0 1.0 

67.00 1 1.0 1.0 2.0 

69.00 7 7.1 7.1 9.1 

71.00 3 3.0 3.0 12.1 

72.00 2 2.0 2.0 14.1 

73.00 4 4.0 4.0 18.2 

74.00 1 1.0 1.0 19.2 

75.00 2 2.0 2.0 21.2 

76.00 2 2.0 2.0 23.2 

77.00 1 1.0 1.0 24.2 

78.00 1 1.0 1.0 25.3 

80.00 2 2.0 2.0 27.3 

81.00 1 1.0 1.0 28.3 

82.00 3 3.0 3.0 31.3 

83.00 5 5.1 5.1 36.4 

84.00 2 2.0 2.0 38.4 

85.00 2 2.0 2.0 40.4 

86.00 6 6.1 6.1 46.5 

87.00 6 6.1 6.1 52.5 

88.00 2 2.0 2.0 54.5 

89.00 4 4.0 4.0 58.6 

90.00 4 4.0 4.0 62.6 

91.00 1 1.0 1.0 63.6 

92.00 3 3.0 3.0 66.7 

93.00 4 4.0 4.0 70.7 

94.00 1 1.0 1.0 71.7 

95.00 7 7.1 7.1 78.8 

96.00 3 3.0 3.0 81.8 
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97.00 2 2.0 2.0 83.8 

98.00 2 2.0 2.0 85.9 

99.00 2 2.0 2.0 87.9 

101.00 1 1.0 1.0 88.9 

103.00 2 2.0 2.0 90.9 

104.00 2 2.0 2.0 92.9 

107.00 1 1.0 1.0 93.9 

108.00 2 2.0 2.0 96.0 

109.00 2 2.0 2.0 98.0 

110.00 1 1.0 1.0 99.0 

113.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

Aspek Pervasiveness 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 51.00 1 1.0 1.0 1.0 

57.00 4 4.0 4.0 5.1 

58.00 3 3.0 3.0 8.1 

60.00 1 1.0 1.0 9.1 

61.00 3 3.0 3.0 12.1 

62.00 3 3.0 3.0 15.2 

63.00 3 3.0 3.0 18.2 

64.00 3 3.0 3.0 21.2 

65.00 5 5.1 5.1 26.3 

66.00 8 8.1 8.1 34.3 

67.00 5 5.1 5.1 39.4 

68.00 5 5.1 5.1 44.4 

69.00 8 8.1 8.1 52.5 

70.00 3 3.0 3.0 55.6 

71.00 4 4.0 4.0 59.6 

72.00 5 5.1 5.1 64.6 
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73.00 5 5.1 5.1 69.7 

74.00 5 5.1 5.1 74.7 

75.00 3 3.0 3.0 77.8 

76.00 3 3.0 3.0 80.8 

77.00 1 1.0 1.0 81.8 

78.00 2 2.0 2.0 83.8 

79.00 5 5.1 5.1 88.9 

81.00 3 3.0 3.0 91.9 

82.00 1 1.0 1.0 92.9 

83.00 2 2.0 2.0 94.9 

84.00 3 3.0 3.0 98.0 

85.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

 Aspek Personalitization 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 58.00 1 1.0 1.0 1.0 

60.00 1 1.0 1.0 2.0 

61.00 2 2.0 2.0 4.0 

62.00 1 1.0 1.0 5.1 

63.00 3 3.0 3.0 8.1 

64.00 1 1.0 1.0 9.1 

65.00 3 3.0 3.0 12.1 

67.00 1 1.0 1.0 13.1 

68.00 4 4.0 4.0 17.2 

69.00 3 3.0 3.0 20.2 

70.00 1 1.0 1.0 21.2 

71.00 2 2.0 2.0 23.2 

72.00 1 1.0 1.0 24.2 

73.00 5 5.1 5.1 29.3 

74.00 3 3.0 3.0 32.3 

75.00 4 4.0 4.0 36.4 

76.00 4 4.0 4.0 40.4 

77.00 6 6.1 6.1 46.5 

78.00 8 8.1 8.1 54.5 
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79.00 4 4.0 4.0 58.6 

80.00 2 2.0 2.0 60.6 

81.00 5 5.1 5.1 65.7 

82.00 4 4.0 4.0 69.7 

83.00 2 2.0 2.0 71.7 

84.00 4 4.0 4.0 75.8 

85.00 2 2.0 2.0 77.8 

86.00 4 4.0 4.0 81.8 

87.00 4 4.0 4.0 85.9 

88.00 3 3.0 3.0 88.9 

89.00 5 5.1 5.1 93.9 

90.00 3 3.0 3.0 97.0 

92.00 1 1.0 1.0 98.0 

94.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 5 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

INSTRUMEN 

1. Uji Validitas Skala Kebermaknaan Hidup 

2. Uji Validitas Skala Optimisme 

3. Uji Reliabilitas Skala Kebermaknaan Hidup 

4. Uji Reliabilitas Skala Optimisme 

5. Uji Normalitas 
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RELIABILITAS KEBERMAKNAAN HIDUP 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 99 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.862 50 
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RELIABILITAS  OPTIMISME 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 99 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 61 
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VALIDITAS KEBERMAKNAAN HIDUP 

Correlations 

 total 

VAR00001 Pearson Correlation .461
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00002 Pearson Correlation .313
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 99 

VAR00003 Pearson Correlation .242
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 99 

VAR00004 Pearson Correlation .140 

Sig. (2-tailed) .167 

N 99 

VAR00005 Pearson Correlation .241
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 99 

VAR00006 Pearson Correlation .347
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00007 Pearson Correlation .390
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00008 Pearson Correlation .486
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 
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VAR00009 Pearson Correlation .395
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00010 Pearson Correlation .274
**
 

Sig. (2-tailed) .006 

N 99 

VAR00011 Pearson Correlation .261
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 99 

VAR00012 Pearson Correlation .225
*
 

Sig. (2-tailed) .025 

N 99 

VAR00013 Pearson Correlation .514
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00014 Pearson Correlation .440
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00015 Pearson Correlation .285
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 99 

VAR00016 Pearson Correlation .392
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00017 Pearson Correlation .363
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00018 Pearson Correlation .476
**
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Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00019 Pearson Correlation .409
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00020 Pearson Correlation .221
*
 

Sig. (2-tailed) .028 

N 99 

VAR00021 Pearson Correlation .321
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00022 Pearson Correlation .464
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00023 Pearson Correlation .333
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00024 Pearson Correlation .574
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00025 Pearson Correlation .181 

Sig. (2-tailed) .074 

N 99 

VAR00026 Pearson Correlation .403
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00027 Pearson Correlation .242
*
 

Sig. (2-tailed) .016 
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N 99 

VAR00028 Pearson Correlation .485
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00029 Pearson Correlation .393
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00030 Pearson Correlation .453
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00031 Pearson Correlation .300
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 99 

VAR00032 Pearson Correlation .414
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00033 Pearson Correlation .185 

Sig. (2-tailed) .067 

N 99 

VAR00034 Pearson Correlation .443
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00035 Pearson Correlation .250
*
 

Sig. (2-tailed) .012 

N 99 

VAR00036 Pearson Correlation .507
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 
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VAR00037 Pearson Correlation .413
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00038 Pearson Correlation .291
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 99 

VAR00039 Pearson Correlation .505
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00040 Pearson Correlation .337
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00041 Pearson Correlation .432
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00042 Pearson Correlation .292
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 99 

VAR00043 Pearson Correlation .314
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 99 

VAR00044 Pearson Correlation .457
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00045 Pearson Correlation .414
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00046 Pearson Correlation .287
**
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Sig. (2-tailed) .004 

N 99 

VAR00047 Pearson Correlation .401
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00048 Pearson Correlation .528
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00049 Pearson Correlation .286
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 99 

VAR00050 Pearson Correlation .331
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00051 Pearson Correlation .201
*
 

Sig. (2-tailed) .046 

N 99 

VAR00052 Pearson Correlation .244
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 99 

VAR00053 Pearson Correlation .420
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

Total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2 

tailed). 
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VALIDITAS OPTIMISME 
 

Correlations 

 total 

VAR00001 Pearson Correlation .320
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00002 Pearson Correlation .528
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00003 Pearson Correlation .392
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00004 Pearson Correlation .348
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00005 Pearson Correlation .257
*
 

Sig. (2-tailed) .010 

N 99 

VAR00006 Pearson Correlation .280
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 99 

VAR00007 Pearson Correlation .256
*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 99 

VAR00008 Pearson Correlation .214
*
 

Sig. (2-tailed) .034 
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N 99 

VAR00009 Pearson Correlation .455
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00010 Pearson Correlation .403
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00011 Pearson Correlation .577
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00012 Pearson Correlation .333
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00013 Pearson Correlation .487
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00014 Pearson Correlation .574
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00015 Pearson Correlation .538
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00016 Pearson Correlation .265
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 99 

VAR00017 Pearson Correlation .236
*
 

Sig. (2-tailed) .019 

N 99 
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VAR00018 Pearson Correlation .361
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00019 Pearson Correlation .345
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00020 Pearson Correlation .237
*
 

Sig. (2-tailed) .018 

N 99 

VAR00021 Pearson Correlation .440
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00022 Pearson Correlation .390
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00023 Pearson Correlation .244
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 99 

VAR00024 Pearson Correlation .217
*
 

Sig. (2-tailed) .031 

N 99 

VAR00025 Pearson Correlation .615
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00026 Pearson Correlation .615
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00027 Pearson Correlation .253
*
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Sig. (2-tailed) .011 

N 99 

VAR00028 Pearson Correlation .168 

Sig. (2-tailed) .096 

N 99 

VAR00029 Pearson Correlation .008 

Sig. (2-tailed) .936 

N 99 

VAR00030 Pearson Correlation .355
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00031 Pearson Correlation .453
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00032 Pearson Correlation .285
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 99 

VAR00033 Pearson Correlation .428
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00034 Pearson Correlation .378
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00035 Pearson Correlation -.094 

Sig. (2-tailed) .355 

N 99 

VAR00036 Pearson Correlation .574
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 99 

VAR00037 Pearson Correlation .374
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00038 Pearson Correlation .411
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00039 Pearson Correlation .182 

Sig. (2-tailed) .072 

N 99 

VAR00040 Pearson Correlation .056 

Sig. (2-tailed) .583 

N 99 

VAR00041 Pearson Correlation .234
*
 

Sig. (2-tailed) .020 

N 99 

VAR00042 Pearson Correlation .142 

Sig. (2-tailed) .161 

N 99 

VAR00043 Pearson Correlation .484
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00044 Pearson Correlation .460
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00045 Pearson Correlation .294
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 99 
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VAR00046 Pearson Correlation .123 

Sig. (2-tailed) .227 

N 99 

VAR00047 Pearson Correlation .437
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00048 Pearson Correlation .293
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 99 

VAR00049 Pearson Correlation .230
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 99 

VAR00050 Pearson Correlation .406
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00051 Pearson Correlation .313
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 99 

VAR00052 Pearson Correlation .449
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00053 Pearson Correlation .443
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00054 Pearson Correlation .326
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00055 Pearson Correlation .398
**
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Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00056 Pearson Correlation .228
*
 

Sig. (2-tailed) .023 

N 99 

VAR00057 Pearson Correlation .418
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00058 Pearson Correlation .552
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00059 Pearson Correlation .346
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00060 Pearson Correlation .307
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 99 

VAR00061 Pearson Correlation .213
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 99 

VAR00062 Pearson Correlation .320
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 99 

VAR00063 Pearson Correlation -.005 

Sig. (2-tailed) .963 

N 99 

VAR00064 Pearson Correlation .396
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 99 

VAR00065 Pearson Correlation .476
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00066 Pearson Correlation .249
*
 

Sig. (2-tailed) .013 

N 99 

VAR00067 Pearson Correlation .392
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00068 Pearson Correlation .454
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

VAR00069 Pearson Correlation .604
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 99 

Total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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LAMPIRAN 6 

SURAT PENELITIAN 

 

 

 


