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ABSTRAK 

Sadiyah, Sari Indah. 2009. Pengaruh Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi 
Anak Terhadap Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik di SLB D 
YPAC cabang Semarang Tahun 2009. Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Supriyo, M. Pd dan Dra. Awalya, M.Pd. 

Kata kunci: Penerimaan orang tua, aktualisasi diri, anak cacat fisik. 
 
 Kehadiran anak cacat sering kali tidak diharapkan oleh keluarga. Sikap 
orang tua ada yang menerima atau menolak kehadiran anak cacat fisik ditengah-
tengah kehidupan mereka. Sikap ini akan mempengaruhi perkembangan sosial 
anak, salah satunya aktualisasi diri. Permasalahan yang diteliti adalah (1) 
Bagaimanakah gambaran penerimaan orang tua pada kondisi anak penyandang 
cacat fisik, (2) Bagaimanakah gambaran aktualisasi diri anak penyandang cacat 
fisik, (3) Apakah ada pengaruh penerimaan orang tua pada kondisi anak terhadap 
aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC Cabang Semarang 
Tahun 2009. Dari permasalahan yang ada, maka ditentukan hipotesis kerja yaitu 
”Penerimaan orang tua tentang kondisi anak berpengaruh signifikan terhadap 
aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang 
Tahun 2009”.  
 Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu penerimaan orang tua (X) 
sebagai variabel bebas dan aktualisasi diri anak penyandang acat fisik (Y) sebagai 
variabel terikat. Populasi dalam penelitian adalah semua orang tua dan anak 
penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang. Teknik sampling yang 
digunakan adalah sampling purposive, ditunjuk 16 orang tua dan 16 anak sebagai 
subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala 
penerimaan orang tua dan skala aktualisasi diri. 

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat penerimaan orang tua 81 % berada 
pada kategori tinggi, sedangkan tingkat aktualisasi diri anak penyandang cacat 94 
% berada pada kategori tinggi. Analisis data penelitian ini menggunakan bantuan 
komputer dengan Satistical Program for Social Science (SPSS) versi 12.0 
menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,725, diperoleh persamaan regresi Y = 
36,070 + 0,725 X dan mempunyai koefisien determinasi (R Square) sebesar 
0,526. Artinya 52,6 % variabel penerimaan orang tua berpengaruh terhadap 
aktualisasi diri anak penyandang cacat, sedangkan sisanya 47,4% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan penerimaan orang tua 
tentang kondisi anak berpengaruh signifikan terhadap aktualisasi diri anak 
penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi orang tua diharapkan 
lebih peduli dan perhatian terhadap anaknya serta menyadari bahwa bahwa 
dirinya adalah orang tua dari anak penyandang cacat, dengan demikian orang tua 
dapat bersikap lebih realistis dan lebih sabar dalam menghadapi anaknya. Bagi 
siswa hendaknya dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya kemudian 
mengembangkan potensi itu. Bagi kepala sekolah dan staf pengajar hendaknya 
memaksimalkan fungsi paguyuban orang tua murid dan perlu mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang variatif agar potensi anak-anak penyandang cacat fisik 
dapat terasah dengan baik. 
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MOTTO  DAN  PERSEMBAHAN 

 

Motto 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Alloh Mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqoroh : 216) 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap 

orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Di Indonesia pendidikan formal 

tidak hanya diperuntukan bagi siswa yang mempunyai pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal saja. Tapi juga bagi siswa yang mengalami gangguan 

atau kelainan fisik maupun mental. 

Bagi anak normal dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri maupun 

swasta. Sedangkan bagi anak yang mengalami gangguan atau kelainan fisik 

maupun mental dapat memperoleh pendidikan di Sekolah Luar Biasa ( SLB ). Hal 

ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 2 

yang berbunyi, 

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang 
kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi, maupun anggota masyarakat 
dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya 
dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja 
atau mengikuti pendidikan lanjutan. 

 

Siswa luar biasa sebagai bagian integral dari siswa pada umumnya memiliki 

berbagai jenis kebutuhan untuk tetap diakui dalam kehidupan di masyarakat. 

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, siswa luar biasa juga mengalami 

kesulitan seperti halnya kesulitan yang dialami oleh siswa pada umumnya di 

sekolah biasa. Akan tetapi tingkat kesulitan pemenuhan kebutuhan siswa luar 

biasa lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan pemenuhan kebutuhan siswa 
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biasa sebagai akibat dari keluarbiasaan yang dialaminya. Untuk membantu 

mengatasi kesulitan siswa luar biasa tersebut, maka pemberian layanan bimbingan 

dan konseling di sekolah luar biasa sangat penting untuk dilakukan. 

Dalam hierarki kebutuhan Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

manusia yang paling puncak. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri, tanpa terkecuali anak penyandang cacat. Aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari 

yang dia bisa. Terkadang aktualisasi diri juga disebut dengan realisasi diri. 

”Realisasi diri memainkan peran penting dalam kesehatan jiwa, maka orang yang 

berhasil menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial, harus 

mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat, dan keinginannya dengan 

cara yang memuaskan dirinya” (Hurlock, 1999 : 3). 

Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses aktualisasi 

diri seseorang. Faktor internal misalnya meliputi kebutuhan akan rasa aman yang 

berlebihan, kebiasaan-kebiasaan, serta apa yang biasa disebut dengan kompleks 

”yonah”.  Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan individu. Menurut 

Maslow (dalam Goble, 2002 : 105-105) lingkungan yang hangat, aman, 

bersahabat, serta menunjukkan penerimaan akan mendukung individu untuk 

menjalani proses aktualisasi diri yang baik. 

Lingkungan yang utama bagi anak penyandang cacat adalah lingkungan 

keluarga, termasuk di dalamnya orang tua. Sikap orang tua ada yang menerima 

atau menolak kehadiran anak ditengah-tengah kehidupan mereka. Sikap ini akan 
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mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak. Hurlock (1955 : 204) 

mengemukakan bahwa, 

Penerimaan orang tua ditandai oleh perhatian besar dan kasih sayang pada 
anak. Orang tua yang menerima, memperhatikan kemampuan anak dan 
memperhitungkan minat anak. Anak yang diterima umumnya bersosialisasi 
dengan baik, kooperatif, ramah, loyal, secara emosional stabil dan gembira. 
Sedangkan penolakan orang tua dapat dinyatakan dengan mengabaikan 
kesejahteraan anak atau dengan menuntut terlalu banyak dari anak dan sikap 
permusuhan yang terbuka. Hal ini menumbuhkan rasa dendam, perasaan tak 
berdaya, frustasi, perilaku gugup, dan sikap permusuhan terhadap orang lain, 
terutama terhadap orang lain yang lebih lemah dan kecil. 
 

Selain itu Maghfur (dalam http://maghfur24.wordpress.com) 

mengemukakan bahwa,  

Sikap positif orang tua yang terbaca oleh anak akan menumbuhkan konsep 
dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sedangkan 
sikap penolakan orang tua akan mengundang pertanyaan anak, dan 
menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, 
disayangi, dan semua itu akibat kekurangan yang ada padanya sehingga 
orang tua tidak sayang.  
 

Setiap anak pasti mengaharapkan agar ia diterima oleh orang tuanya secara 

apa adanya dan tidak dituntut memenuhi harapan dari orang tuanya. Anak akan 

bahagia apabila diterima dan diberi kasih sayang oleh orang tuanya. Sebaliknya, 

apabila anak selalu diremehkan, disalahkan dan kurang mendapat perhatian dari 

orang tua maka akan cenderung menarik diri. Bagi anak penyandang cacat, 

penerimaan orang tua sangat berarti untuk membentuk konsep diri yang positif, 

rasa percaya diri, mampu menyesuaikan diri sehingga apabila anak berada 

dilingkungan sekolah mampu mengaktualisasikan diri. 

Penelitian tentang penerimaan orang tua sebelumnya telah dilakukan oleh 

Diah Putri Ningrum dari Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang pada tahun 2006. Judul penelitian tersebut adalah “Pengaruh 
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Penerimaan Orang Tua Terhadap Penyesuaian Diri Anak Tuna Rungu di Sekolah 

Tahun Pelajaran 2006-2007 (Penelitian Pada SLB B Widya Bhakti Semarang dan 

SLB B YRTW Surakarta)”.  Penelitian tersebut mengkaji tentang pengaruh sikap 

orang tua terhadap perkembangan sosial anak, dalam hal ini penyesuaian diri. 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara penerimaan orang tua dengan penyesuaian diri anak tuna rungu.  

Fenomena yang ada di masyarakat adalah kehadiran anak cacat kurang 

diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastrini (dalam 

http://digilib.unicom.ac.id), bahwa ”reaksi awal orang tua atas hadirnya anak cacat 

dalam keluarga adalah shock (kaget) dengan kondisi anak yang tidak normal”. 

Bila anak yang dinanti-nantikan gagal memenuhi harapan kedua orang tua baik 

dalam hal jenis kelamin, keadaan fisik, ataupun anak tidak sepandai yang 

diharapkan, maka orang tua akan merasa kecewa dan bersikap menolak.  

Apabila orang tua menghargai anak sebagai individu seutuhnya, mencintai 

tanpa syarat serta memenuhi kebutuhan anak untuk mengekspresikan perasaan, 

maka akan terbentuk sikap positif terhadap dirinya. Anak akan menerima keadaan 

dirinya, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mampu menghargai sesama 

dan menerima tanggung jawab sosial, sehingga anak akan mampu 

mengaktualisasikan diri, dapat berinteraksi dengan teman sebayanya tanpa 

mengalami kesulitan dan memperoleh pencapaian prestasi belajar dengan hasil 

yang memuaskan. 

Hal terpenting dan harus diingat oleh orang tua adalah bahwa setiap anak 

mempunyai keunikan. Sebagai makhluk yang serba terbatas, setiap manusia di 
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samping kelemahan pasti memiliki kekuatan. Orang tua hendaknya tidak 

menjatuhkan penilaian yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak 

menjadi rendah diri.  Penolakan orang tua dapat membuat anak merasa rendah diri 

dan pada akhirnya mengembangkan tingkah laku seperti rasa permusuhan, 

pemberontakan atau menarik diri dari lingkungan.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ”PENGARUH PENERIMAAN ORANG 

TUA TENTANG KONDISI ANAK TERHADAP AKTUALISASI DIRI ANAK 

PENYANDANG CACAT FISIK DI SLB D YPAC CABANG SEMARANG 

TAHUN 2009”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul 

adalah: 

(1) Bagaimanakah gambaran penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009 ? 

(2) Bagaimanakah gambaran aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di 

SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009 ? 

(3) Apakah ada pengaruh penerimaan orang tua tentang kondisi anak terhadap 

aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang 

Semarang Tahun 2009 ? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

(1) Untuk memperoleh gambaran penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009. 

(2) Untuk memperoleh gambaran aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di 

SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009. 

(3) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

terhadap aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC 

cabang Semarang Tahun 2009. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah  dalam bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya Psikologi 

Perkembangan dan Konseling Rehabilitasi, yakni tentang pentingnya penerimaan 

orang tua tentang kondisi anak terhadap aktualisasi diri anak penyandang cacat.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

(1) Sebagai masukan bagi SLB D YPAC cabang Semarang untuk membantu anak 

penyandang cacat dalam mencapai aktualisasikan diri. 

(2) Sebagai masukan bagi orang tua agar lebih menerima kekurangan dan 

membantu perkembangan anak penyandang cacat. 
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(3) Sebagai masukan bagi anak penyandang cacat agar dapat menerima 

kekurangan yang ada pada dirinya secara apa adanya dan dapat 

mengaktualisasikan diri. 

 

1.5   Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

memudahkan jalan pemikiran dalam memahami keseluruhan isi skripsi yang 

berisi : 

(1) Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi tentang halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel dan daftar lampiran. 

(2) Bagian inti yang meliputi 5 bab, yaitu : 

 Bab 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

 Bab 2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini disajikan kajian pustaka yang membahas teori-teori 

yang melandasi penelitian ini. Beberapa konsep teori yang 

disajikan pada bab ini mencakup pengertian aktualisasi diri, proses 

aktualisasi diri, faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri, 

ciri-ciri aktualisasi diri, aktualisasi diri anak penyandang cacat 

fisik, pengertian penerimaan orang tua, aspek-aspek penerimaan 



 8

orang tua, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan orang 

tua, pengertian cacat fisik, klasifikasi cacat fisik, dan tahap 

penerimaan orang tua tentang kondisi anak penyandang cacat 

fisik. 

 Bab 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini disajikan metode penelitian yang meliputi  jenis 

penelitian, variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan data, 

validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data. 

 

 Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini disajikan hasil penelitian yang meliputi  penyajian data, 

analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian. 

 Bab 5 PENUTUP 

Pada bab ini disajikan simpulan atas hasil penelitian serta saran-

saran.  

(3) Bagian akhir skripsi 

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 
LANDASAN TEORI 

 

Dalam suatu penelitian ilmiah dibutuhkan adanya landasan teoritik yang 

kuat. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan 

dengan baik, khususnya dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Teori-

teori yang digunakan sebagai landasan akan dapat menunjukkan alur berfikir dari 

proses penelitian yang dilakukan, sehingga akan memunculkan hipotesis yang 

nantinya akan diuji dalam penelitian ini.  

Penelitian ini mengangkat dua variabel penting yaitu penerimaan orang tua 

tentang kondisi anak sebagai variabel bebas dan aktualisasi diri anak cacat sebagai 

variabel terikat, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan mengangkat beberapa teori yang 

berkaitan dengan kedua variabel tersebut diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang bermanfaat. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini selain menggunakan buku-buku dan artikel internet sebagai 

literatur, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Adapun 

penelitin terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan adalah : 

2.1.1 Kemandirian Ditinjau Dari Persepsi Penerimaan Teman Sebaya Pada 
Remaja Penyandang Cacat Fisik Di YPAC Cabang Semarang 

 
Penelitian ini dilaksanakan oleh Hamzah, Mahasiswa jurusan BK UNNES 

angkatan tahun 2000. Latar belakang penelitian ini adalah karena banyak remaja 
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normal yang terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan sehari-hari, sehingga 

kesempatan untuk memberikan perhatian dan berinteraksi terhadap remaja 

penyandang cacat fisik khususnya semakin terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan 

remaja penyandang cacat fisik mengisolasi diri dari pergaulan serta kurang 

percaya diri. Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

”Adakah hubungan antara persepsi peneriman teman sebaya dengan kemandirian 

pada remaja penyandang cacat fisik di YPAC cabang Semarang ?”. 

Subjek yang diteliti adalah remaja penyandang cacat fisik di YPAC cabang 

Semarang sebanyak 30 orang yang berusia 12 – 21 tahun. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi 

penerimaan teman sebaya dengan kemandirian pada remaja penyandang cacat 

fisik dengan perhitungan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

diperoleh angka riil = 0,661, sehingga r hitung > r tabel yaitu 0, 661 > 0, 361. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa persepsi 

penerimaan teman sebaya yang terbentuk karena faktor lingkungan berpengaruh 

terhadap kemandirian remaja penyandang cacat fisik. Kemandirian sendiri 

merupakan salah satu dari beberapa aspek aktualisasi diri.  

 

2.1.2 Pengaruh Penerimaan Orang Tua Terhadap Penyesuaian Diri Anak 
Tuna Rungu di Sekolah Tahun Pelajaran 2006-2007 (Penelitian Pada 
SLB B Widya Bhakti Semarang dan SLB B YRTW Surakarta) 

 
Penelitian ini dilaksanakan oleh Diah Putri Ningrum, Mahasiswa jurusan 

Psikologi UNNES angkatan tahun 2002.  Latar belakang penelitian ini adalah 

karena kehadiran anak tuna rungu seringkali tidak diharapkan oleh keluarga. 
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Keadaan ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan 

orang tua. Sikap menerima atau menolak orang tua terhadap anak tuna rungu akan 

mempengaruhi perkembangan sosial anak, salah satunya yaitu penyesuaian diri di 

sekolah. Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada 

pengaruh penerimaan orang tua terhadap penyesuaian diri anak tuna rungu di 

sekolah?”. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan jumlah anggota 

populasi 40 subjek, yaitu orang tua dan anak SD kelas tinggi (kelas 4, 5 dan 6) 

pada  SLB B Widya Bhakti Semarang dan SLB B YRTW Surakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara penerimaan orang tua dengan 

penyesuaian diri anak tuna rungu di sekolah dengan koefisien korelasi sebear 0, 

559 dan probabilitas 0, 000 (p < 0,01) serta mempunyai koefisien determinasi (R 

square) sebesar 0, 313 , artinya 31, 3 % variabel penerimaan orang tua 

mempunyai sumbangan terhadap variabel penyesuaian diri anak tuna rungu 

disekolah, sedangkan sisanya 68, 7 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa penerimaan 

orang tua berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak yang merupakan faktor 

pendukung aktualisasi diri.  

 

2.1.3 Gambaran Penerimaan Orang Tua Terhadap Anak Autisme Serta 
Peranannya Dalam Terapi Autisme 

 
Penelitian ini dilaksanakan oleh Sri Rachmayanti, Mahasiswa Fakultas 

Psikologi, Unversitas Gunadarma. Latar belakang penelitian ini adalah karena 

setiap orang tua menginginkan anaknya berkembang sempurna. Namun demikian 
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sering terjadi keadaan dimana anak memperlihatkan gejala masalah 

perkembangan sejak usia dini. Salah satu contoh penyimpangan yang dapat terjadi 

adalah autisme. Autisme merupakan salah satu penyimpangan dalam 

perkembangan sejak masa bayi yang ditandai adanya gangguan pada hubungan 

interpersonal (interakasi sosial), gangguan pada perkembangan bahasanya 

(komunikasi) dan adanya kebiasaan untuk melakukan pengulangan tingkah laku 

yang sama. Pada sebagian orang tua yang segera menyadari kenyataan bahwa 

anaknya mengalami gangguan autisme sangat mungkin akan lebih baik dalam 

penanganan nantinya. Rentang waktu dalam proses yang dilalui orang tua 

beragam, tentunya semakin cepat tahapan-tahapan yang dapat mereka lalui, maka 

akan semakin cepat akhirnya sampai pada tahap penerimaan, hal itu dapat 

membantu anak untuk menjadi lebih optimal dalam penatalaksanaanya. Setiap 

orang tua memiliki peran dominan dalam upaya penyembuhan, dalam hal ini 

orang tua dituntut mengerti hal-hal seputar autisme dan mampu mengorganisir 

kegiatan penyembuhan terapi untuk anaknya. 

Bentuk-bentuk penerimaan orang tua dalam penanganan individu autisme 

adalah dengan memahami keadaan anak apa adanya, memahami kebiasaan-

kebiasaan anak, menyadari apa yang sudah bisa dan belum bisa dilakukan anak, 

membentuk ikatan batin yang kuat yang akan diperlukan dalam kehidupan di 

masa depan dan mengupayakan alternatif penanganan sesuai dengan kebutuhan 

anak. Selain itu ada beberapa tahapan yang dilalui orang tua sebelum sampai pada 

tahap penerimaan terhadap anaknya yang didiagnosa menyandang autisme, yaitu 

tahap denial (menolak menerima kenyataan), tahap anger (marah), tahap 
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bargaining (menawar), tahap depression (depresi) dan tahap acceptance (pasrah 

dan menerima kenyataan). 

Peran orang tua bagi anak penyandang autisme sangat penting, banyak hal 

yang bisa dan harus dilakukan orang tua anak autisme diantaranya yaitu, 

memastikan diagnostik dokter, membina komunikasi dengan dokter, mencari 

dokter lain apabila dokter yang bersangkutan dinilai kurang kooperatif, berkata 

jujur saat melakukan konsultasi, memperkaya pengetahuan mengenai autisme, 

mendampingi anak saat melakukan terapi dan bergabung dalam Parrent Support 

Group. 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah 

pendekatan yang lebih menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi 

dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. Karakteristik subjek penelitian 

meliputi orang tua yang memiliki anak yang didiagnosa menyandang autisme. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini meliputi 3 orang tua yang memiliki anak 

autisme. Teknik analisa data meliputi Analisa Intra Kasus dan Analisa Antar 

Kasus, menggunakam teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai 

metode utama dan observasi sebagai metode pendukung.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya penerimaan orang tua terhadap anak 

penyandang autisme memungkinkan dilakukannya deteksi dan intervensi dini 

sehingga mempercepat langkah-langkah apa saja yang akan diambilnya. Setelah 

orang tua dapat menerima keadaan anaknya, maka orang tua juga tetap 

mempunyai komitmen untuk berperan aktif dalam penanganan penyandang 

autisme sehingga dapat memaksimalkan jalannya terapi. 
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Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa untuk 

mencapai tahap penerimaan diperlukan proses yang lama. Sikap menerima 

kondisi anak akan mendorong orang tua untuk berperan aktif dalam proses terapi, 

sehingga perkembangan anak semakin baik. 

Hasil penelitian terdahulu yang tercantum di atas mengenai penerimaan 

orang tua maupun teman sebaya mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan rujukan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.  

 

2.2 Tinjauan Mengenai Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat 
Fisik 

 
Pembahasan mengenai aktualisasi diri dalam penelitian ini mencakup 

pengertian aktualisasi diri, proses aktualisasi diri, faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktualisasi diri, ciri-ciri aktualisasi diri, pengertian cacat fisik, 

klasifikasi cacat fisik, dan aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik. 

2.2.1 Pengertian Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan naluriah pada manusia untuk 

melakukan yang terbaik dari yang dia bisa.  Kurt Goldstein adalah ahli pertama 

yang menyoroti tentang aktualisasi diri. Menurut Goldstein (dalam Hall dan 

Linzney, 1993 : 82), “aktualisasi diri adalah kecenderungan kreaif dari kodrat 

manusia. Hal tersebut merupakan prinsip organik yang menyebabkan organisme 

berkembang dengan lebih penuh dan lebih sempurna”.   

Aktualisasi diri ini merupakan motif pokok dalam pandangan Goldstein, 

malahan satu-satunya motif yang dimiliki organisme. Apa yang tampak sebagai 
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dorongan-dorongan yang berbeda seperti lapar, seks, kekuasaan, prestasi, dan 

keingintahuan semata-mata merupakan manifestasi tujuan hidup pokok, yakni 

mengaktualisasikan diri sendiri. 

Menurut Rogers (dalam Baihaqi, 2008 : 139), “aktualisasi diri adalah 

proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi 

psikologis yang unik”. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh 

pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri 

akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai 

usia tertentu (adolensi) seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari 

fisiologis ke psikologis. 

Maslow (dalam Baihaqi, 2008 : 189) secara bebas melukiskan pribadi 

yang mengaktualisasikan diri sebagai penggunaan dan pemanfaatan secara penuh 

bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi, dan sebagainya. Orang semacam ini 

memenuhi dirinya dan melakukan sesuatu terbaik yang dapat dilakukannya. 

Menurut Chaplin (2004 : 451) self actualization (aktualisasi diri) 

merupakan “kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas sendiri”. 

Sinonim dengan self realization (realisasi diri); “pemenuhan atau penyelesaian 

potensialitas individu sendiri, aktualisasi dari bakat, kecerdasan, ketangkasan 

sendiri dan seterusnya”. 

Sedangkan menurut Hariyadi, dkk (1993 : 88), kebutuhan akan aktualisasi 

diri yaitu “kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan 

kemampuan yang maksimum, keterampilan dan potensi”. Misalnya kebutuhan 

ingin menunjukkan prestasi yang terbaik. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan aktualisasi diri adalah kecenderungan seseorang untuk mewujudkan 

kemampuan atau potensinya secara maksimum. 

 

2.2.2 Proses Aktualisasi Diri 

Menurut Maslow (dalam Goble, 2002 : 71-77; Baihaqi, 2008 : 192-201; 

Hariyadi, 1993 : 88) setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun 

secara hirarki dari tingkat yang paling mendasar sampai pada tingkatan yang 

paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada tingkatan paling rendah telah terpenuhi 

maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Maslow’s Need Hierarchy 
 

(1) Kebutuhan fisiologis atau biologis 

Kebutuhan yang paling mendasar, paling kuat, dan paling jelas diantara sekian 

banyak kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk mempertahankan 

hidupnya secara fisik. Ini meliputi kebutuhan terhadap oksigen, air, makanan-

Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan 

Kebutuhan Akan Rasa Cinta & Saling memiliki 

Kebutuhan Akan Penghargaan 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan  Fisiologis atau Biologis 
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minuman, bergerak, beristirahat, tidur, mengeluarkan kotoran, menghindari 

bahaya dan penyakit, serta pemuasan seks. 

(2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan 

 Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan 

rasa aman yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yang datangnya dari 

luar. Bagi pribadi-pribadi yang sehat, kebutuhan akan rasa aman tidak 

berlebih-lebihan atau tidak selalu mendesak.  

(3) Kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki 

 Setelah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan terpenuhi, maka akan 

muncul kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki. Orang memuaskan 

kebutuhan akan cinta dengan membangun suatu hubungan akrab dan penuh 

perhatian dengan orang lain. Dalam hubungan yang demikian, perasaan 

memberi cinta dan menerima cinta adalah sama penting. 

(4) Kebutuhan akan penghargaan 

 Setelah kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki terpenuhi, maka akan 

muncul kebutuhan akan penghargaan. Maslow membedakan dua macam 

kebutuhan akan penghargaan, yaitu penghargaan yang berasal dari orang-

orang lain, dan penghargaan terhadap disi sendiri atau harga diri. Seseorang 

yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri serta lebih mampu, 

maka ia juga lebih produktif. Sebaliknya, jika harga dirinya kurang maka ia 

akan diliputi rasa rendah diri serta rasa tidak berdaya yang dapat menimbulkan 

rasa putus asa serta perilaku neurotik. 

(5) Kebutuhan akan aktualisasi diri 
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 Setelah kebutuhan akan penghargaan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan 

aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan 

penggunaan kemampuan yang maksimum, keterampilan dan potensi. 

Misalnya kebutuhan ingin menunjukkan prestasi yang terbaik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pencapaian 

aktualisasi diri bergantung pada pemenuhan kebutuhan pada tingkat yang lebih 

rendah khususnya kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki. Apabila anak 

diterima orang tua secara apa adanya, maka kebutuhan anak akan rasa cinta dan 

saling memiliki dapat terpenuhi dan anak akan merasa dirinya berharga sehingga 

dilingkungan sekolah ia mampu mengaktualisasikan diri.  

 

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktualisasi Diri 

Menurut Maslow (dalam Goble, 1987 : 104-107), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi aktualisasi diri individu. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

(1) Faktor lingkungan 

 Menurut Maslow, lingkungan yang hangat, aman, bersahabat, serta 

menunjukkan penerimaan akan mendukung individu untuk menjalani proses 

aktualisasi diri yang baik. Sebaliknya tidak terpenuhinya kebutuhan akan rasa 

aman serta perlindungan dari lingkungan akan menimbulkan rasa tertolak, 

takut dan cemas pada diri individu sehingga yang bersangkutan akan bergerak 

kearah regresi dan menjauhi arah pertumbuhan kebutuhannya.  

(2) Kebutuhan akan rasa aman yang tinggi. 
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 Proses perkembangan menuju kematangan akan menuntut adanya keberanian 

dan kesediaan dari individu untuk mengambil resiko, tidak takut salah serta 

terbuka terhadap gagasan atau pengalaman baru. Bagi individu dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya akan mengalami hal-hal yang 

menakutkan dan mengancam bagi dirinya. Maka pada akhirnya rasa ketakutan 

itu akan mendorong individu untuk bergerak kearah regresi dan menjauh dari 

pertumbuhan. 

(3) Kebiasaan-kebiasaan. 

 Kebiasaan merupakan perintang pertumbuhan. Kebiasaan tidak selalu jelek, 

tetapi terkadang dapat membuat individu tidak terbuka terhadap gagasan dan 

pengalaman-pengalaman baru. 

(4) Kompleks Yonah 

 Munculnya kompleks Yonah yaitu: kecenderungan pada orang-orang dewasa 

untuk meragukan bahkan takut karena potensi yang dimiliki ternyata lebih 

besar daripada yang selama ini mereka sadari, dapat membuat potensi yang 

ada didalam diri individu tetap laten. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang turut 

mempengaruhi aktualisasi diri seseorang secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal meliputi 

kebutuhan akan rasa aman yang berlebihan, kebiasaan-kebiasaan, serta kompleks 

yonah. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi aktualisasi diri adalah 

faktor lingkungan. 
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Sikap penerimaan atau penolakan orang tua dapat dikatakan sebagai faktor 

eksternal yang mempengaruhi aktualisasi diri anak. Bila orang tua menunjukkan 

sikap menerima akan mendukung individu untuk menjalani proses aktualisasi diri 

yang baik. Sedangkan bila orang tua menunjukkan sikap menolak, anak akan 

bergerak kearah regresi dan menjauhi arah pertumbuhan kebutuhannya. 

2.2.4 Ciri-ciri Aktualisasi Diri 

Secara umum ciri-ciri orang yang mencapai aktualisasi diri adalah seperti 

yang dinyatakan oleh Maslow (dalam Goble, 2002 : 5–68;  Baihaqi, 2008 : 210-

223), yaitu : 

(1) Berorientasi secara realistik dan efisien. 

Orang yang mengaktualisasikan diri dapat mengamati objek-objek dan 

orang-orang di sekitarnya secara objektif. Mereka tidak memandang dunia 

hanya sebagaimana yag mereka inginkan atau butuhkan, tetapi mereka 

melihatnya sebagaimana adanya. 

(2) Menerima diri mereka sendiri, orang-orang lain, dunia kodrati seperti apa 

adanya. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri menerima diri mereka, menerima 

kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan mereka tanpa keluhan atau 

kesusahan. Sesungguhnya, mereka tidak terlampau banyak memikirkan hal-

hal demikian. Meskipun individu-individu yang sehat ini memiliki 

kelemahan atau cacat, tetapi mereka tidak merasa malu atau merasa bersalah 

terhadap hal-hal tersebut. 

(3) Sangat spontas, sederhana dan wajar. 
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Orang yang mengaktualisasikan diri bertingkah laku secara terbuka dan 

langsung tanpa berpura-pura. Mereka tidak harus menyembunyikan emosi-

emosi mereka, tetapi dapat memperlihatkan emosi-emosi tersebut dengan 

jujur. Dalam istilah yang sederhana, orang-orang ini bertingkah laku secara 

kodrati, yakni sesuai dengan kodrat mereka. 

(4) Memusatkan diri pada masalah di luar dirinya, bukan pada diri mereka 

sendiri. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri senantiasa melibatkan diri pada 

pekerjaan. Mereka memiliki suatu perasaan akan tugas yang menyerap 

waktu dan kemampuannya. Begitu kuatnya sifat ini sehingga dia 

menyimpulkan bahwa tidak mungkin menjadi orang yang 

mengaktualisasikan diri tanpa perasaan dedikasi ini. 

(5) Mampu membuat jarak dan memiliki kebutuhan akan privasi. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri memiliki suatu kebutuhan yang 

kuat untuk ‘sejenak memisahkan diri’ dan ‘butuh kesunyian’. Meskipun 

mereka tidak menjauhkan diri dari kontak dengan manusia, mereka rupanya 

tidak membutuhkan orang-orang lain. Mereka tidak tergantung pada orang 

lain untuk kepuasan-kepuasannya, dengan demikian mungkin mereka 

menjauhkan diri dan tidak ramah. 

(6) Berfungsi secara otonom dan independent atau berdiri sendiri. 

Erat hubungannya dengan kebutuhan akan privasi dan independensi ialah 

preferensi dan kemampuan orang-orang yang mengaktualisasikan diri untuk 

berfungsi secara otonom terhadap lingkungan fisik dan kondisi sosial. 
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Karena mereka idak lagi didorong oleh motif-motif kekurangan, maka 

mereka tidak tergantung pada dunia yang nyata untuk kepuasan mereka, 

melainkan sudah mendapatkan pemuasan dari motif-motif pertumbuhan 

yang datang dari dalam. 

(7) Mengapresiasi orang-orang dan benda-benda secara segar, bukan penuh 

prasangka. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri senantiasa menghargai 

pengalaman-pengalaman tertentu bagaimanapun seringnya pengalaman-

pengalaman itu terulang, dengan suatu perasaan kenikmatan yang segar, 

perasaan terpesona dan perasaan kagum. Suatu pandangan yang bagus atau 

menyegarkan terhadap dorongan setiap hari untuk bekerja, mungkin sudah 

dilihat sudah menyenangkan selama bertahun-tahun, tetapi seolah-olah 

dialami untuk pertama kalinya. 

(8) Memiliki pengalaman mistik atau spiritual yang dalam. 

Bagi orang-orang yang sehat, ada kesempatan-kesempatan dimana mereka 

mengaktualisasikan diri mengalami kegembiraan yang lepas, kebahagiaan, 

perasaan terpesona yang hebat dan meluap-luap, sama seperti pengalaman 

keagamaan yang mendalam. 

(9) Memiliki minat sosial, hubungan yang mendalam dengan sesama manusia. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri memiliki perasaan empati dan 

afeksi yang kuat dan dalam terhadap semua manusia, juga suatu keinginan 

untuk membantu kemanusiaan. Mereka adalah anggota-anggota dari satu 

keluarga dan memiliki suatu perasaan persaudaraan  dengan setiap anggota 
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lain dalam keluarga. Ini semacam persaudaran khusus, seperti sikap dari 

seorang saudara yang lebih tua terhadap sanak saudara sekandung yang 

lebih muda. 

(10) Memiliki hubungan antar pribadi yang akrab. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri mampu mengadakan hubungan 

yang lebih kuat dengan orang-orang lain daripada orang-orang yang 

memiliki kesehatan jiwa yang biasa. Mereka mampu memiliki cinta yang 

lebih besar dan persahabatan yang lebih mendalam, dan identifikasi yang 

lebih sempurna dengan individu-individu lain. 

(11) Berpegang pada nilai dan sikap yang demoktratis. 

Orang-orang yang sehat membiarkan dan menerima semua orang tanpa 

memperhatikan kelas sosial, tingkat pendidikan, golongan politik, keyakinan 

agama, ras dan warna kulit. Perbedaan-perbedaan serupa itu tidak menjadi 

masalah bagi orang-orang yang mengaktualisasikan diri. 

(12) Tidak mencampuradukkan antara sarana dan tujuan, antara baik dan buruk. 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri dapat membedakan dengan jelas 

antara sarana dan tujuan. Bagi mereka, tujuan dan cita-cita jauh lebih 

penting daripada sarana untuk mencapainya. Mereka juga sanggup untuk 

membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Mereka memiliki 

norma-norma etis dan moral yang dirumuskan dengan baik yang mereka 

pegang teguh dalam semua situasi. 

(13) Memiliki rasa humor yang filosofis, bukan menimbulkan permusuhan. 
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Orang-orang yang sehat sepenuhnya berbeda dari individu-individu biasa 

dalam segi apa yang mereka anggap humor yang menyebabkan mereka 

tertawa. Humor orang-orang yang mengaktualisasikan diri bersifat filosifis. 

Pilihan humor yang menertawakan manusia pada umumnya, tetapi bukan 

kepada seorang individu yang khusus. 

(14) Sangat kreatif. 

Wujud kreativitas orang yang mengaktualisasikan diri adalah asli, inventif 

dan inovatif meskipun tidak selalu dalam pengertian menghasilkan suatu 

karya seni. Tidak semua pengaktualisasi diri adalah penulis, seniman, atau 

penggubah lagu. Maslow menyamakan kreativitas ini dengan daya cipta dan 

daya khayal naif yang dimiliki anak-anak, suatu cara yang tidak 

berprasangka dan langsung melihat pada persoalan-persoalan. 

(15) Menentang konformitas terhadap kebudayaan, resistensi terhadap 

inkulturisasi. 

Pengaktualisasi diri dapat berdiri sendiri dan otonom, mampu melawan 

dengan baik pengaruh-pengaruh sosial, cenderung berpikir atau bertindak 

menurut cara-cara tertentu. Mereka mempertahankan otonomi batin, tidak 

terpengaruh oleh kebudayaan setempat, dibimbing oleh diri sendiri; bukan 

oleh orang lain. 

Selain itu, menurut Coleman (dalam Rakhmat, 2000 : 39) kebutuhan akan 

aktualisasi diri dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti berikut ini : 

(1) Mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi kita dengan cara 
yang kreatif konstruktif, misalnya dengan seni, musik, sains, atau hal-hal 
yang mendorong ungkapan diri yang kreatif; (2) Memperkaya kualitas 
kehidupan dengan memperluas rentangan dan kualitas pengalaman serta 
pemuasan, misalnya dengan jalan berdarmawisata; (3) Membentuk hubungan 
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yang hangat dan berarti dengan orang-orang lain disekitar kita; (4) Berusaha 
“memanusia”, menjadi persona yang kita dambakan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar dapat dirumuskan ciri-

ciri orang yang mengaktualisasikan diri adalah : 

(1) Penerimaan diri, artinya individu dapat menerima kelemahan-kelemahan 

dan kekuatan-kekuatan sendiri, serta mengembangkan potensi-potensi dari 

dalam diri.  

(2) Kesungguhan, artinya individu memiliki kesungguhan untuk mengerjakan 

tugas dan pekerjaan yang ada dengan lebih baik.  

(3) Mandiri, artiya individu memiliki kebutuhan untuk tidak bergantung pada 

orang lain.  

(4) Minat sosial, artinya individu memiliki perasaan yang kuat terhadap sesama 

manusia. 

(5) Kreativitas, artinya individu memiliki dorongan berprilaku kreatif.  

Rumusan ciri-ciri aktualisasi diri ini dianggap telah mewakili ciri-ciri yang 

ada dan nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kisi-kisi 

instrument penelitian tentang aktualisasi diri. 

 

2.2.5 Pengertian Cacat Fisik 

Gangguan fisik dan / atau mental yang dialami seseorang bisa terjadi sejak 

lahir atau karena kecelakaan. Gangguan atau cacat fisik biasa disebut tuna daksa. 

Keragaman istilah yang dikemukakan untuk menyebut tuna daksa tergantung dari 

kesenangan atau alasan tertentu dari para ahli yang bersangkutan. Meskipun 

istilah yang dikemukakan berbeda-beda, namun secara material pada dasarnya 
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memiliki makna yang sama. Istilah tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti 

rugi/kurang dan daksa yang berarti tubuh. Tuna daksa ditujukan kepada mereka 

yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, misalnya buntung atau cacat, 

demikian pula untuk istilah tuna tubuh. Sedangkan istilah cacat fisik dan cacat 

tubuh, dimaksudkan menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuh, 

bukan cacat pada indranya.  

Secara global definisi penyandang cacat belum pernah disepakati secara 

bulat. Alasannya bermacam-macam, ada karena definisi yang berbeda-beda di 

setiap negara, atau karena kebanyakan berorientasi medis, atau karena kesulitan 

terjemahan dalam bahasa nasional sehingga beberapa negara menganggapnya tabu 

dan tidak diterima, atau karena klasifikasi internasional yang tidak memadai 

(http://www.dradio1034fm.or.id).  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

penyandang cacat disebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, 

yang terdiri dari : 

(1) penyandang cacat fisik 

(2) penyandang cacat mental 

(3) penyandang cacat fisik dan mental (cacat ganda). 

Dalam hal pengertian dunia yang lebih manusiawi, Lembaga Kesehatan 

Dunia, WHO, mulai mengadakan proses yang lebih liberal pada tahun 1990 

dengan pendekatan model klasifikasi internasional. Definisi yang kemudian 
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dilahirkannya mengarah kepada fungsi kecacatan sosial dibandingkan pendekatan 

lama yang lebih berorientasi kepada definisi dengan pendekatan medis semata. 

Definisi itu, yang dikukuhkan dalam International Classification of Funtioning 

(ICF), memberi definisi sederhana tentang cacat atau kecacatan sebagai hasil 

interaksi antara manusia yang terganggu atau cacat dengan hambatan lingkungan 

dan sikap masyarakat yang dihadapinya (http://www.dradio1034fm.or.id). 

Sedangkan menurut Hallahan dan Kauffman (dalam Delphie, 2006 : 124)  

mengungkapkan,  

Cacat fisik atau hendaya kondisi fisik adalah ketidak mampuan secara fisik 
untuk melakukan gerakan. Ketidakmampuan anak dengan adanya 
keterbatasan secara fisik nonsensori (fisik-motorik), menyebabkan ia 
mempunyai permasalahan untuk hadir kesekolah dan belajar di kelas. 
Ketidakmampuan secara fisik motorik pada anak untuk melakukan gerakan 
tubuh menyebabkan ia membutuhkan layanan-layanan khusus, latihan 
dengan pola tertentu, peralatan-peralatan yang sesuai, dan fasilitas 
pendukung lainnya.  
 

Menurut Departemen Kesehatan, cacat fisik adalah anak yang menderita 

kekurangan yang sifatnya menetap pada alat gerak (tulang, otot, sendi) 

sedemikian rupa sehingga untuk keberhasilan pendidikan mereka perlu mendapat 

perlakuan khusus.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan cacat fisik adalah seseorang yang mengalami kekurangan pada alat 

geraknya (tulang, otot, sendi) karena bawaan atau perolehan, sehingga mengalami 

gangguan untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal dan 

memerlukan pendidikan serta perlakuan khusus. 
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2.2.6 Klasifikasi Cacat Fisik 

Menurut Delphie ( 2006 : 127-134 ), cacat fisik dapat dibedakan menjadi : 

(1) Keadaan yang dibawa sejak lahir atau kesusahan yang merupakan 

keturunan, diantaranya meliputi : 

(a) Kaki seperti tongkat (club foot) 

(b) Tangan seperti tongkat (club hand) 

(c) Jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan / kaki 

(polydactylism) 

(d) Kerdil / pendek sekali (cretism) 

(e) Kepala kecil tidak normal (mycrocepalus) 

(f) Kepala besar karena berisi cairan (hydrocepalus) 

(2) Infeksi, meliputi diantaranya : 

(a) Taerkolonis (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku) 

(b) Osteomyelitis (radang didalam dan disekeliling sumsum tulang karena 

bakteri). 

(c) Poliomyelitis (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan).  

(3) Kondisi traumatic atau kesusahan traumatic akibat : 

(a) Amputasi, dan/atau 

(b) Kecelakaan akibat luka bakar 

(4) Tumor: Oxostposis (lemah tulang) 

Berdasarkan uraian di atas, maka klasifikasi cacat fisik dapat dijadikan 

sebagai informasi untuk mengetahui kondisi fisik anak dan mengetahui sebab 

kecacatan anak apakah karena bawaan ataupun perolehan. Sebab kecacatan ini 
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nantinya akan berpengaruh pada proses penerimaan orang tua akan cepat atau 

lambat. 

 

2.2.7 Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 

Anak penyandang cacat merupakan bagian masyarakat yang kadang 

terpinggirkan. Beberapa orang menganggap bahwa anak penyandang cacat hanya 

akan menambah beban keluarganya, dan yang tidak bisa diharapkan. Padahal 

seseorang yang menyandang cacat fisik tidak selalu cacat secara sosial. Menurut 

Hurlock (1991 : 135), ”sebagian anak berusaha menghadapi cacat tubuhnya itu 

dengan berusaha meraih prestasi dibidang lain yang tidak terpengaruh oleh 

cacatnya itu”. Misalnya, anak yang lumpuh, yang jelas tidak mungkin ikut 

bermain dengan temannya, akan berusaha menguasai permainan lain seperti kartu 

sedemikian menonjolnya sehingga teman-temannya menghargai kemampuannya. 

Maslow (2002 : 96) yakin bahwa kebanyakan orang memiliki kemampuan 

untuk bersikap kreatif, spontan, penuh perhatian terhadap orang lain, penuh rasa 

ingin tahu, kemampuan untuk berkembang secara terus-menerus, kemampuan 

mencintai dan dicintai, serta semua ciri lain yang terdapat pada orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri. Orang yang berprilaku buruk menandakan bahwa ia 

tengah bereaksi terhadap perampasan atas kebutuhan dasarnya. Jika tingkah 

lakunya membaik mulailah ia mengembangkan kemampuan sejatinya serta 

menuju hidup yang lebih sehat dan wajar sebagai manusia.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik adalah kemampuan anak 
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penyandang cacat fisik untuk mewujudkan kemampuan atau potensinya secara 

maksimum. 

 

2.3  Tinjauan Mengenai Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi 
Anak Penyandang Cacat Fisik 

 
Pembahasan mengenai penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

penyandang cacat fisik dalam penelitian ini mencakup pengertian penerimaan 

orang tua, aspek-aspek penerimaan orang tua, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan orang tua, dan tahap penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

penyandang cacat fisik. 

2.3.1 Pengertian Penerimaan Orang Tua 

Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, 

penerimaan, pengagungan dan cinta dari orang lain. Begitu juga setiap anak ingin 

diterima oleh orang tuanya.  Jersild (1978 : 207) mendifinisikan penerimaan orang 

tua sebagai berikut, “An accepting parent is usually described as a loving parent. 

But love is likely to be most effective when a parent not only accept his children 

but also accept him self”. Penerimaan orang tua biasanya digambarkan sebagai 

cinta orang tua. Cinta ini akan lebih tepat apabila orang tua tidak hanya menerima 

anaknya tetapi juga menerima dirinya sendiri.  

Sears, dkk (dalam Johnson dan Medinnus, 1967 : 283) mengatakan 

sebagai berikut,  “The warmth of the relationship between parent and children is 

the most crucial and pervasive factor affecting children. The matter of acceptance 

and rejection was one of the most significant considerations in home, the other 

being autonomy as opposed as control”.   Hubungan yang hangat antara orang tua 
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dan anak merupakan faktor penting yang mempengaruhi anak. Masalah mengenai 

penerimaan atau penolakan merupakan salah satu pertimbangan yang paling 

signifikan di rumah.   

Selain pendapat di atas Sulastrini (dalam http://digilib.unicom.ac.id) 

mengemukakan bahwa, 

Penerimaan orang tua terhadap anak adalah perasaan senang terhadap 
statusnya sebagai orang tua yang ditandai oleh perhatian dan kasih 
sayang, memberikan waktu untuk berperan serta dalam kegiatan anak, 
tidak mengharapkan terlalu banyak pada anak, memperlakukan anak 
seperti anak yang lain, serta tidak menjauhkan anak dari pergaulan 
masyarakat luas. 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan penerimaan orang tua adalah sikap senang dengan perannya sebagai orang 

tua sehingga muncul perilaku yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang 

terhadap anak. 

 

2.3.2 Aspek-aspek Penerimaan Orang Tua 

Orang tua yang menerima anaknya akan menempatkan anaknya pada 

posisi penting dalam keluarga dan mengembangkan hubungan emosional yang 

hangat dengan anak. Porter (dalam Johnson dan Medinnus, 1967 : 282) 

mengungkapkan aspek-aspek penerimaan orang tua terhadap anak sebagai berikut 

: 

(1) ”Regards his child as a person with feeling and respects the child’s right and 

need to express these feelings”. 

(Menghargai anak sebagai individu dengan segenap perasaan, mengakui hak-

hak anak dan memenuhi kebutuhan untuk mengekspresikan perasaan) 
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(2) ”Values the unique makeup of his child and does what he can to foster that 

uniqueness within the limits of healthy personal and social adjustment”. 

(Menilai anak sebagai diri yang unik sehingga orang tua dapat memelihara 

keunikan anaknya tanpa batas agar mampu menjadi pribadi yang sehat) 

(3) “Recognized the child’s need to differentiate and separate himself from his 

parents to become an autonomous individual”. 

(Mengenal kebutuhan-kebutuhan anak untuk membedakan dan memisahkan 

diri dari orang tua dan mencintai individu yang mandiri) 

(4) “Loves his child unconditionally”. 

(Mencintai anak tanpa sarat) 

Johnson dan Medinnus juga menyebutkan tanda-tanda orang tua yang 

menerima atau menolak kehadiran anak.  Tanda-tanda tersebut disajikan pada 

tabel 2.1. 

 

Tabel. 2. 1  Tanda peneriman atau penolakan orang tua  
(Johnson dan Medinnus 1967 : 283). 

Evidence for Acceptance Evidence for Rejection 

Participates with child in games, sports, 
hobbies, takes trips together, special 
facations together, pals. 
Parents make rearing child their main 
job-devoted. 
Interested in child’s plans and 
ambilions. 
Give child loving care and protection. 
Interested in school progress. 
Demonstrative in affection. 
Speaks well of child. 
Wanted at birth. 
Child encouraged to bring friends 
home. 
Parents worry when child is ill. 

No interest in child. 
No time for child-neglect. 
Unfavourable comparison with siblings. 
Verbal punishment-nagging, scolding. 
Failure to support child. 
Criticism or blame of child. 
Physical punishment or cruelty. 
Turned out of home or threaten to place 
in an institution. 
Does not speak well of child. 
Ridicule. 
Child unwanted at birth. 
Suspicious of Child’s behavior. 
Too much supervision. 
Neglect health, clothes, training, etc. 
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Accepted as individual rather than as a 
child. 
Child trusted. 
Parents talk over plans with child. 
Parents do not expect too much of child.
Parents give wise counseling and 
encouragement. 

 

Dari tabel di atas kita bisa melihat perbedaan perilaku antara orang tua 

yang menerima dan menolak kehadiran anak bahkan sejak anak masih bayi.  

Secara garis besar orang tua yang menerima anaknya memang mengharapkan 

kelahiran anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, serta adanya komunikasi 

dan kehangatan dengan anak. Sedangkan orang tua yang menolak anaknya tidak 

mengharapkan kelahiran anak, melalaikan kebutuhan anak, juga tidak ada 

komunikasi dan kehangatan dengan anak. 

Dijelaskan pula oleh Prasadjo (1976 : 96), secara umum sikap orang tua 

menghadapi anaknya yang menyandang cacat berdasarkan atas ketentuan-

ketentuan dalam bidang emosi, kognisi dan tingkah laku dapat dibedakan menjadi 

tiga kategori yaitu : 

(1) Sikap menerima. 
 Orang tua dalam kategori ini menunjukkan kestabilan emosi, dapat 

mengatasi persoalan kecacatan fisik secara objektif, memperlihatkan 
pengertian yang mendalam mengenai problem anaknya dan aktif 
dalam merencanakan program-program yang diperlukan bagi anaknya. 

(2) Sikap proteksi yang berlebihan. 
 Disini orang tua menunjukkan kepekaan emosional terhadap segala 

sesuatu yang berhubungan dengan anaknya, memperlihatkan 
pengertian yang pincang mengenai problema kecacatan fisik, 
disebabkan karena kehidupan emosi yang mudah melonjak tadi. Orang 
tua dalam kategori ini mudah mengorbankan anggota keluarganya 
demi untuk dapat merawa dan memberikan perhatian yang berlebihan 
pada anaknya. 

(3) Sikap menolak. 
 Dalam kategori ini orang tua menunjukkan emosi yang dingin, benci, 

bermusuhan, sikap acuh-takacuh, memperliatkan pengertian yang 
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sedikit mengenai problem anaknya dan bertindak sewenang-wenang 
terhadap anak ini, menyembunyikannya terhadap orang luar, 
mengabaikan akan kebutuhan fisik dan mental anak, dan tak segan-
segan memberikan hukuman pada anak atas kegagalan yang 
diperlihatkannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa aspek 

penerimaan orang tua yaitu : 

(1) Menghargai anak sebagai individu, artinya orang tua tidak membanding 

bandingkan anak dengan anak lain, memperlakukan anak seperti anak yang 

lain,  dan tidak memaksakan kehendak terhadap anak. 

(2) Mengenal dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, artinya orang tua 

memperhatikan perkembangan anak, memenuhi kebutuhan fisik anak, dan 

berperan serta dalam kegiatan anak. 

(3) Mencintai anak tanpa syarat, artinya orang tua memberikan kasih sayang, 

menerima kondisi anak, tidak ada tuntutan, dan tidak berharap terlalu 

berlebihan  pada anak. 

(4) Adanya komunikasi dan kehangatan antara orang tua dan anak, artinya orang 

tua berbicara dan mendengarkan anak dengan baik, serta tidak menjauhkan 

anak dari pergaulan masyarakat luas. 

Aspek-aspek ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

menyusun kisi-kisi instrumen penelitian tentang penerimaan orang tua pada 

kondisi anak.  
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2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Orang Tua 

Hurlock (1995 : 202) mengemukakan bahwa penerimaan orang tua 

ditandai oleh perhatian besar dan kasih sayang pada anak. Penerimaan orang tua 

dalam pengertian Hurlock menerangkan berbagai sikap khas orang tua terhadap 

anak.  

Sikap orang tua terhadap anak mereka merupakan hasil belajar. Sikap ini 

biasanya terbentuk pada awal kehidupan, meskipun baru terwujud pada saat 

individu mengetahui bahwa ia akan segera menjadi orang tua. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap terhadap anak. Hurlock (1999 : 37) 

menjelaskan faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh : 

(1) Pengalaman awal masa muda dengan anak-anak menentukan 
bagaimana perasaan mereka tentang anak-anak pada umumnya dan 
tentang peran mereka di masa mendatang sebagai sebagai orang tua. 

(2) Pengalaman dengan teman-teman, baik dimasa lalu maupun sekarang, 
mewarnai sikap individu. 

(3) Orang tua atau nenek yang mencintai anak-anak dan yang menaruh 
belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mempunyai anak, dapat 
menimbulkan sikap yang menyenangkan terhadap anak-anak. 

(4) Media massa cenderung mengagung-agungkan kehidupan keluarga 
dan peran orang tua. 
 

Secara lebih detil Hurlock (1995 : 202-203) menjelaskan faktor-faktor 

tersebut dipengaruhi oleh : 

(1) Konsep “anak idaman”, yang terbentuk sebelum kelahiran, yang 
sangat diwarnai romantisme, dan didasarkan gambaran anak ideal dari 
orang tua. 

(2) Pengalaman awal dengan anak mewarnai sikap orang tua terhadap 
anaknya. 

(3) Nilai budaya mengenai cara terbaik memperlakukan anak, secara 
otoriter, demokratis maupun permisif, akan mempengaruhi sikap 
orang tua dan cara memperlakukan anaknya. 

(4) Orang tua yang menyukai peran, merasa bahagia, dan mempunyai 
penyesuaian yang baik terhadap perkawinan, akan mencerminkan 
penyesuaian yang baik pada anak. 
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(5) Apabila orang tua merasa mampu berperan sebagai orang tua, sikap 
mereka  terhadap anak dan perilakunya lebih baik dibandingkan sikap 
mereka yang merasa kurang mampu dan ragu-ragu. 

(6) Kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan pola 
kehidupan yang berpusat pada keluarga. 

(7) Alasan memiliki anak.  Apabila alasan untuk memiliki anak untuk 
mempertahankan perkawinan yang retak ini tidak berhasil maka sikap 
orang tua terhadap anak akan berkurang dibandingkan dengan sikap 
orang tua yang menginginkan anak untuk memberikan kepuasan 
mereka dengan perkawinan mereka. 

(8) Cara anak bereaksi terhadap orang tuanya mempengaruhi sikap orang 
tua terhadapnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang 

turut mempengaruhi sikap penerimaan orang tua secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal 

meliputi konsep orang tua tentang anaknya, apakah anak tersebut sudah sesuai 

dengan gambaran ideal orang tuanya, gaya pengasuhan orang tua terhadap 

anaknya, kemampuan dan penyesuaian orang tua terhadap perkawinannya, dan 

alasan orang tua memiliki anak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

sikap penerimaan orang tua adalah pengalaman dengan teman-teman, pengalaman 

dan cara bereaksi anak terhadap orang tua, dan media massa. 

 

2.3.4 Tahap Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak Penyandang 
Cacat Fisik 

 
Dalam hal penerimaan terhadap anak penyandang cacat fisik diperlukan 

waktu dan usaha dari kedua orang tua. Proses penerimaan ini secara umum 

melalui beberapa tahapan (Sujadi, 2003 : 27) : 

(1) Tahap Shock ( kaget )  
 Tahap awal berupa kaget dengan hadirnya anak cacat yang tidak 

diharapkan kehadirannya berkembang menjadi bingung, takut dan tidak 
tahu apa yang harus dilakukan.  Perasaan ini menjadikan orang tua 
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menolak kehadiran si anak, merasa bersalah dan menyalahkan 
pasangannya. 

(2) Tahap Realization ( realisasi ) 
 Sikap melihat kenyataan bahwa benar anggota keluarga ada yang cacat, 

sehingga mulai berkembang keraguan terhadap kemampuan untuk 
menerima kenyataan ini. 

(3) Tahap Defensif ( membela diri ) 
 Hasil dari meragukan kemampuan dapat berkembang kecenderungan lari 

dari kenyataan. Ada yang tumbuh rasa masa bodoh atau mengusahakan 
penyembuhan. 

(4) Tahap Acknowledgement ( mengakui ) 
 Perkembangan yang lebih positif adalah mulai tumbuh keinginan untuk 

memelihara, merawat, mengasuh, sehingga perlu dikonsultasikan dengan 
pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui hal ini. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulastrini (dalam 

http://digilib.unicom.ac.id) menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan 

dalam proses penerimaan orang tua terhadap anaknya yang menyandang cacat 

fisik bawaan dan cacat fisik perolehan. Persamaannya adalah keduanya merasakan 

shock (kaget) ketika pertama kali melihat dan menghadapi keadaan anaknya yang 

cacat. Orang tua untuk dapat menerima anaknya melakukan sharing (berbagi) 

dengan sesama orang tua dari anak cacat. Sedangkan perbedaannya, yang pertama 

terletak pada jangka waktu untuk dapat menerima keadaan anak. Pada orang tua 

yang cacat perolehan lebih lama karena awalnya, baik orang tua maupun anak 

pernah merasakan hidup normal sementara dengan kondisi cacat diperlukan waktu 

untuk penyesuaian diri. Perbedaan yang kedua yaitu kecenderungan orang tua 

mengkonsultasikan kecacatan anaknya. Orang tua dari anak cacat perolehan 

cenderung ke dokter dan pengobatan alternatif, sedangkan orang tua dari anak 

cacat fisik bawaan cenderung hanya ke dokter. 

Berdasarkan uraian di atas, maka cepat atau lambatnya psoses penerimaan 

orang tua bergantung pada sebab terjadinya kecacatan anak. Anak yang 



 38

mengalami cacat bawaan cenderung cepat diterima dalam keluarganya. 

Sedangkan anak yang cacat perolehan cenderung lama diterima dalam keluarga 

karena awalnya, baik orang tua maupun anak pernah merasakan hidup normal. 

 

2.4 Pengaruh Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak 
Terhadap Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 

 
Kehadiran anak dalam keluarga merupakan harapan dan dambaan terbesar 

bagi orang tua. Setiap orang tua tentunya menginginkan buah hatinya lahir dalam 

keadaan normal dan sehat. Sayangnya harapan dan keinginan tersebut tidak selalu 

sejalan dengan kenyataan. Beberapa orang tua memiliki anak yang kurang 

sempurna pertumbuhannya / cacat. Keadaan ini merupakan kenyataan pahit yang 

harus dihadapi oleh orang tua.  

Menurut Sulastrini (dalam http://digilib.unicom.ac.id), ”reaksi awal orang 

tua atas hadirnya anak cacat dalam keluarga adalah shock (kaget) dengan kondisi 

anak yang tidak normal”. Bila anak yang dinanti-nantikan gagal memenuhi 

harapan kedua orang tua baik dalam hal jenis kelamin, keadaan fisik, ataupun 

anak tidak sepandai yang diharapkan, maka orang tua akan merasa kecewa dan 

bersikap menolak. Dalam proses selanjutnya ada orang tua yang bersikap masa 

bodoh dan cenderung lari dari kenyataan. Namun ada juga orang  tua yang 

sikapnya berkembang ke arah yang lebih positif, mulai tumbuh keinginan untuk 

memelihara, merawat, dan mengasuh anak. 

Orang tua dari anak cacat memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda. 

Tingkat penerimaan ini akan berpengaruh dalam bagaimana mereka dengan rela 

membimbing anak-anaknya secara khusus. Orang tua yang kurang bisa menerima 
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kondisi anaknya cenderung kurang memperlakukan anak dengan baik dan hal 

tersebut dapat menghambat kemajuan anak. Sebaliknya orang tua yang menerima 

anak cacat apa adanya maka mereka akan memperlakukan anaknya sesuai dengan 

kondisi anak dan hal yang demikian ini tentunya dapat mendukung dan 

menunjang perkembangan anak secara optimal.  

Symonds (dalam Johnson dan Medinnus, 1967 : 286) menjelaskan pengaruh 

penerimaan orang tua terhadap perkembangan tingkah laku anak sebagai berikut,  

Symonds (1939) sought to find differences in behavior between accepted and 
rejected children in order to discover their causes in the marital relations of 
the parent and in the parent’s own childhood. In general, he noted accepted 
children angaged predominantly in socially acceptable behavior, whereas 
rejected children manifested a number of unacceptable behaviors. 
Specifically, the behaviors characteristic of accepted children included good-
naturedness, considerateness of others, cheerfulness, interest in work, 
friendliness, cooperativeness, and emotional stability. Among rejected 
children, on the other hand, attention-geeting behavior, tendency toward 
delinquency, and problems in school were evident. More important, however, 
than description of differences between accepted and rejected children is the 
need to understand how parental acceptance and rejection produce them. 
 

Symonds menunjukkan perbedaan tingkah laku antara anak yang diterima 

dan ditolak. Secara umum anak yang diterima menunjukkan perilaku sosial baik, 

sementara anak yang ditolak menyimpan sejumlah tingkah laku yang tidak bisa 

diterima. Secara spesifik, tingkah laku anak yang diterima menyangkut 

kealamiahan yang baik, mempertimbangkan orang lain, ceria, semangat kerja, 

bersahabat, kerja sama, dan emosinya stabil. Sedangkan pada anak yang ditolak 

berusaha mencari perhatian, menghindari kewajiban, dan sejumlah masalah pada 

sekolahnya. Namun yang lebih penting daripada sekedar membandingkan 

perbedaan antara anak yang diterima dan anak yang ditolak adalah penting untuk 

memahami bagaimana penerimaan atau penolakan orang tua membentuk mereka. 
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Aktualisasi diri merupakan kebutuhan naluriah pada manusia untuk 

melakukan yang terbaik dari yang dia bisa.  Rogers (dalam Nevid, 2003: 56), 

meyakini bahwa orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan 

self esteem dan menempatkan mereka pada jalur self actualization dengan 

menunjukkan kepada mereka unconditional positive regard- memuji mereka 

berdasarkan nilai dari dalam diri mereka, tanpa memandang perilaku mereka saat 

itu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian dapat digambarkan 

bahwa penerimaan orang tua pada kondisi anak sebagai variabel (X) 

mempengaruhi munculnya variabel (Y) yaitu aktualisasi diri. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2002 : 64).  Berdasarkan pada landasan teori penelitian ini, maka hipotesis yang 

diajukan adalah ” Penerimaan orang tua tentang kondisi anak berpengaruh 

signifikan terhadap aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC 

cabang Semarang Tahun 2009”. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data-data berupa fakta-fakta atau gejala-gejala yang ditampilkan secara ilmiah 

oleh objek penelitian (Arikunto, 2002 : 99). Hal yang diperhatikan dalam 

penelitian bagi seorang peneliti adalah metode yang digunakan disesuaikan 

dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai sehingga penelitian dapat 

mengarahkan, berjalan dengan baik dan sistematis.  

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, pada bab ini dibahas mengenai : (1) 

jenis penelitian, (2) variabel penelitian, (3) definisi operasional, (4) populasi dan 

sampel, (5) metode pengumpulan data, (6) validitas dan reliabilitas instrument, (7) 

teknik analisis data. 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan non-eksperimen, yang artinya 

peneliti tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel-variabel penelitian 

melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi, oleh karenanya disebut Ex-post 

Facto. 

Penelitian Ex-post Facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang 

melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului untuk 

menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Sugiyono, 
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2000 : 3).  Dalam hal ini dilakukan pencarian empirik yang sistematis, dengan 

peneliti tidak dapat mengontrol variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi 

atau karena sifatnya tidak dapat dimanipulasi. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang bervariasi. Arikunto ( 2002 : 96 ) 

mengemukakan bahwa variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel dilakukan untuk membantu penetapan rencana 

penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu :  

(1) Variabel independent / bebas (X) 

 Merupakan variabel yang keberadaannya mempengaruhi variabel lain, 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ”penerimaan orang 

tua”.  

(2) Variabel dependen / terikat (Y) 

 Merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas, 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah ”aktualisasi diri 

anak cacat”.  

3.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan batasan atau spesifikasi 

dari variabel-variabel penelitian yang secara kongkrit berhubungan dengan 

kenyataan yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan 
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diamati dalam penelitian.  Batasan operasional dari variabel-variabel penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.2.2.1 Penerimaan Orang Tua 

Yang dimaksud dengan penerimaan orang tua adalah sikap senang dengan 

perannya sebagai orang tua sehingga muncul perilaku yang menunjukkan 

perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Indikator-indikator penerimaan orang 

tua yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

penerimaan orang tua yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu : 

(1) Menghargai anak sebagai individu. 

(2) Mengenal dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. 

(3) Mencintai anak apa adanya. 

(4) Adanya komunikasi dan kehangatan antara orang tua dan anak. 

3.2.2.2 Aktualisasi Diri 

Yang dimaksud dengan aktualisasi diri adalah kecenderungan seseorang 

untuk mewujudkan kemampuan atau potensinya secara maksimum. Indikator-

indikator aktualisasi diri yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

rumusan ciri-ciri aktualisasi diri yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu : 

(1) Penerimaan diri, artinya individu dapat menerima kelemahan-kelemahan dan 

kekuatan-kekuatan sendiri, serta mengembangkan potensi-potensi dari dalam 

diri.  

(2) Kesungguhan, artinya individu memiliki kesungguhan untuk mengerjakan 

tugas dan pekerjaan yang ada dengan lebih baik.  
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(3) Mandiri, artiya individu memiliki kebutuhan untuk tidak bergantung pada 

orang lain.  

(4) Minat sosial, artinya individu memiliki perasaan yang kuat terhadap sesama 

manusia. 

(5) Kreativitas, artinya individu memiliki dorongan berprilaku kreatif.  

 

3.2.3 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar  variabel dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Hubungan antar variabel 

_____ : Varibel yang diteliti. 

- - - -  : Variabel yang tidak diteliti. 

 

Pada penelitian ini, hubungan antara variable X dan Y adalah hubungan 

positif, sehingga apabila orang tua menerima kondisi anak, maka anak tersebut 

akan memiliki sikap yang positif dan akan mencapai aktualisasi diri. Sebaliknya 
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apabila orang tua menolak kehadiran anak, anak akan bersikap buruk dan 

terhambat dalam mencapai aktualisasi diri. 

 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002 : 108).  

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua orang tua dan anak 

penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002 : 

109). Untuk menentukan idividu yang akan digunakan sebagai sampel, peneliti 

menggunakan teknik sampling purposive yaitu menentukan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal 

(Arikunto, 2002 : 15). Teknik sampling ini digunakan karena kenyataan di 

lapangan beberapa siswa SLB D tidak hanya menyandang cacat fisik tapi juga 

cacat mental atau biasa disebut cacat ganda. Adapun kriteria anak cacat yang 

digunakan sebagai sampel adalah: 

(1) Bersekolah di SLB D YPAC Cabang Semarang. 

(2) Menyandang cacat fisik (tidak cacat ganda). 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan penelitian adalah menetapkan metode pengumpulan 

data. Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang 
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diperlukan dalam penelitian. Jenis metode pengumpulan data yaitu tes, observasi, 

wawancara, skala, angket dan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi. Skala merupakan 

suatu metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab 

dan dikerjakan atau daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subjek, dan 

berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut peneliti mengambil kesimpulan 

mengenai subjek yang diteliti. 

Peneliti memilih untuk menggunakan skala psikologi dengan alasan 

sebagai berikut :  

(1) Data yang diungkap berupa data konstrak atau konsep psikologis yang 
menggambarkan aspek individu. 

(2) Pertanyaan atau pernyataan sebagai stimulus tertuju pada indikator 
perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari 
keadaan diri subjek yang tidak disadari oleh responden yang 
bersangkutan. 

(3) Responden tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 
kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan atau 
pernyataan tersebut (Azwar, 2003 : 5-7) 

 

Pada dasarnya bentuk dan format skala psikologi dikelompokkan menjadi 

dua macam yaitu: (1) bentuk pernyataan dengan pilihan, dan (2) bentuk 

pertanyaan. Adapun bentuk dan format item yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bentuk pertanyaan. Pada format ini stimulus pertanyaan berupa suatu 

permasalahan, keadaan, situasi atau kasus hipotetik yang sedang dihadapi oleh 

subjek dan subjek harus menentukan salah satu tindakan diantara pilihan-pilihan 

yang disediakan. Dikarenakan stimulusnya bersifat hipotetik atau perandaian, 

maka isi permasalahan yang disajikan dapat berupa situasi yang mungkin akan 

dialami oleh subjek dan dapat pula situasi yang tidak lagi mungkin dialami. 
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Bentuk dan format ini dipilih karena dirasa lebih mudah untuk dijawab oleh orang 

tua, dan khususnya anak penyandang cacat.  

Skala psikologi yang akan disusun adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Skala penerimaan orang tua. 

Skala ini mengungkap tentang tingkat penerimaan orang tua tentang 

kondisi anak cacat. Skala ini akan diberikan kepada orang tua yang mempunyai 

anak cacat fisik yang telah ditentukan oleh peneliti. Tingkat penerimaan orang tua 

pada kondisi anak cacat disusun berdasarkan aspek-aspek penerimaan orang tua 

seperti yang telah diuraikan di atas.  

Peneliti menyediakan tiga alternatif jawaban yaitu a, b, dan c yang kadar 

kualitatifnya berjenjang. Skala pengukuran (rating scale) yang peneliti gunakan  

yaitu skala bertingkat (1, 2 dan 3). Skala 1 menggambarkan tingkat penerimaan 

orang tua yang rendah, skala 2 menggambarkan tingkat penerimaan orang tua 

yang sedang, dan skala 3 menandakan tingkat penerimaan orang tua yang tinggi. 

Tingkat penerimaan orang tua dari masing-masing pertanyaan tidak sama 

(selalu berurutan 1, 2 dan 3), namun peneliti sengaja mengacaknya (bisa 3, 2, 1 

ataupun 3, 1, 2) agar responden tidak terpaku pada model jawaban yang sama.  

Adapun kisi-kisi  dari  skala penerimaan orang tua dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 
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Tabel 3.1 
Kisi-kisi skala penerimaan orang tua 

Variabel Sub variabel Indikator No. item Jml
Penerimaan 
orang tua 

Menghargai anak 
sebagai individu. 

1. Tidak membanding-
bandingkan anak dengan 
anak lain. 

1 1 

2. Memperlakukan anak 
seperti anak yang lain. 

8, 22 2 

3. Tidak memaksakan 
kehendak terhadap anak. 

18, 20, 24 3 

Mengenal dan 
memenuhi 
kebutuhan-
kebutuhan anak. 

1. Memperhatikan 
perkembangan anak. 

2 1 

2. Memenuhi kebutuhan 
fisik anak. 

6, 10 2 

3. Berperan serta dalam 
kegiatan anak. 

13, 15, 19 3 

Mencintai anak 
apa adanya. 

1. Memberikan kasih 
sayang. 

3, 5 2 

2. Menerima kondisi anak. 9 1 
3. Tidak ada tuntutan. 7, 11 2 
4. Tidak berharap terlalu 

berlebihan  pada anak. 
21 1 

Adanya 
komunikasi dan 
kehangatan antara 
orang tua dengan 
anak. 

1. Berbicara dan 
mendengarkan anak 
dengan baik. 

4, 14, 16,  
25 

4 

2. Tidak menjauhkan anak 
dari pergaulan 
masyarakat luas. 

12, 17, 25 3 

Jumlah 25 
 

3.4.2 Skala aktualisasi diri. 

Skala ini mengungkap tentang aktualisasi diri anak cacat fisik. Skala ini 

diberikan kepada anak penyandang cacat fisik yang telah ditentukan oleh peneliti 

dengan kriteria tertentu. Tingkat aktualisasi diri disusun berdasarkan rumusan ciri-

ciri aktualisasi diri seperti yang telah diuraikan di atas. 

Peneliti menyediakan tiga alternatif jawaban yaitu a, b, dan c yang kadar 

kualitatifnya berjenjang. Skala pengukuran (rating scale) yang peneliti gunakan 
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yaitu skala bertingkat (1, 2 dan 3). Skala 1 menggambarkan tingkat aktualisasi diri 

yang rendah, skala 2 menggambarkan tingkat aktualisasi diri yang sedang, dan 

skala 3 menandakan tingkat aktualisasi diri yang tinggi. 

Tingkat aktualisasi diri dari masing-masing pernyataan tidak sama (selalu 

berurutan 1, 2 dan 3), namun peneliti sengaja mengacaknya (bisa 3, 2, 1 ataupun 

3, 1, 2) agar responden tidak terpaku pada model jawaban yang sama. 

Adapun kisi-kisi dari skala aktualisasi diri dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi skala aktualisasi diri 

Variabel Sub variabel Indikator No. item Jml
Aktualisasi 
diri 

Penerimaan 
diri 

1. Menerima kelemahan dan 
kekuatan diri. 

1, 6, 10 3 

2. Mengembangkan potensi 
diri. 

15, 20 2 

Kesungguhan 1. Berusaha keras. 2, 7, 11 3 
2. Tidak mudah putus asa. 16, 21 2 

Mandiri  1. Berusaha tidak tergantung 
pada orang lain. 

3, 8, 12 3 

2. Mampu mengatasi 
masalah yang dihadapi. 

17, 22 2 

Minat sosial 1. Mempunyai kepedulian 
terhadap orang lain. 

4, 9, 13, 18, 
23 

5 

2. Bekerjasama. 25 1 
Kreativitas 1. Mampu berpikir dan 

bertindak secara original. 
5 1 

2. Mengungkapkan gagasan. 14, 19, 24 4 
Jumlah 25 

 

3.5   Validitas dan Reliabilitas instrumen 

Validitas dan reliabilitas diperoleh dari uji coba skala untuk mengetahui 

informasi mengenai kualitas instumen yang digunakan, yaitu informasi mengenai 
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sudah atau belumnya instrumen tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat 

pengumpul data. Skala dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila instrumen-

instrumen dalam skala tersebut dinyatakan valid dan reliabel. 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu data (Arikunto, 2002 : 144). 

Agar diperoleh tingkat kesahihan dan keterandalan instrumen, maka 

digunakan uji validitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji korelasi 

product moment dari Pearson dengan rumus: 

rxy = 
{ } { }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−−

−
2222 )()(

))(().(

YYNXXN

YXYXN
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi. 

N = Jumlah subyek / responden. 

X = Skor butir 

Y = Skor total 

Σ X2 = Jumlah kuadrat nilai X. 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat nilai Y (Arikunto, 2002 : 146) 

Kemudian hasil rxy hitung dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikan 5 %.  Jika rxy hitung > r tabel instrumen dikatakan valid dan jika rxy < 

rtabel instrumen dikatakan tidak valid.  
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2002 : 154). 

Untuk mengetahui besarnya reliabilitas pada instrumen menggunakan 

rumus Alpha sebagai berikut : 

r11  =  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2
1

2

1.
1 σ

σb
k

k  

Keterangan : 

r 11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan / banyaknya soal. 

Σ σ  b2 = Jumlah varians butir. 

∑∑
∑∑∑

−

−
= 22 )(

))((
XXn
YXXYn

b  12 = Varians total (Arikunto, 2002 : 171) 

Jika r11 hitung > r tabel instumen dikatakan reliabel dan jika r11 hitung < r 

tabel instumen dikatakan tidak reliabel (Arikunto, 2002 : 160 ). 

Untuk mencari varians tiap butir digunakan rumus : 

σ  2 = 
( ) ( )

N
N
X

X∑ ∑−
2

2

 

Keterangan : 

σ  = Varians tiap butir 

x = Jumlah skor tiap butir 

N = Jumlah responden 
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3.5.3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

3.5.3.1 Validitas 

Untuk memperoleh data tentang variabel-variabel yang diteliti, maka 

dibutuhkan alat pengumpul data. Dan untuk memperoleh instrumen yang baik 

maka dilakukan uji coba atau try out yang dianalisis validitas dan reliabilitasnya. 

Teknik yang digunakan dalam pengujian validitas ini adalah dengan 

analisis butir untuk mengetahui validitas tiap-tiap item. Uji coba dikenakan pada 

10 orang tua dan 10 anak penyandang cacat. Berdasarkan hasil ujicoba validitas 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

3.5.3.1.1  Skala Penerimaan Orang Tua 

Terdapat 26 item yang diuji validitasnya. Hasil uji validitas diperoleh item 

yang valid sebanyak 22 dan 4 item tidak valid yaitu nomor 3, 9, 14 dan 25. Ke-22 

item yang valid menunjukkan rxy terrendah 0, 695 dan rxy tertinggi 0, 974, ini 

berarti rxy lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0, 632.  Sedangkan ke-4 item yang 

dinyatakan tidak valid menunjukkan rxy tertinggi 0, 384 ini berarti rxy lebih kecil 

dari r tabel 0, 632. 

3.5.3.1.2  Skala Aktualisasi Diri 

Terdapat 26 item yang diuji validitasnya. Hasil uji validitas diperoleh item 

yang valid sebanyak 24 dan 2 item tidak valid yaitu nomor 10 dan 24. Ke-24 item 

yang valid menunjukkan rxy terrendah 0, 642 dan rxy tertinggi 0, 909, ini berarti rxy 

lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0, 632.  Sedangkan ke-2 item yang dinyatakan 

tidak valid menunjukkan rxy tertinggi 0, 516 ini berarti rxy lebih kecil dari r tabel 0, 

632. 
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Item-item yang tidak valid pada skala penerimaan orang tua dan skala 

aktualisasi diri anak oleh peneliti tidak dibuang, melainkan diperbaiki dengan cara 

diubah dan diganti redaksionalnya menjadi 25 item, dengan alasan supaya dapat 

mengukur lebih luas tiap indikatornya.  Setelah diperoleh item-item yang valid 

dan memiliki reliabilitas maka instrumen diserahkan pada responden lain yang 

sesuai dengan kriteria sampel. 

3.5.3.2 Reliabilitas 

3.5.3.2.1 Skala Penerimaan Orang Tua 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, 

koefisien untuk skala penerimaan orang tua yang diperoleh adalah 0, 976. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala penerimaan orang tua mempunyai reliabilitas yang 

tinggi karena mendekati 1.  

3.5.3.2.2 Skala Aktualisasi Diri 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, 

koefisien untuk skala aktualisasi diri yang diperoleh adalah 0, 971. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala aktualisasi diri mempunyai reliabilitas yang tinggi 

karena mendekati 1.  

 

3.6   Teknik Analisis Data 

   Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena 

dengan analisis data hipotesis yang ada dapat dibuktikan kebenarannya yang 

akhirnya diambil kesimpulan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah dengan metode analisis statistik. Alasan menggunakan statistik dalam 

penelitian ini adalah: 

(1) Statistik cukup praktis untuk mengganti uraian yang panjang. 

(2) Statistik bersifat objektif. 

(3) Statistik mampu menarik kesimpulan melalui cara-cara yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

(4) Statistik dapat menentukan seberapa jauh taraf signifikan data yang 

diperoleh. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi sederhana. Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

3.6.1 Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2005 : 21).  Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat penerimaan orang tua dan aktualisasi diri anak 

cacat di SLB D YPAC cabang Semarang. Perhitungan indeks persentasi dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

% = %100×
N
n  

Keterangan : 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai (Muhammad Ali, 1982 : 184) 
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Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

deskriptif persentase yang dikelompokan dalam 3 kategori yaitu : tinggi, sedang, 

dan rendah. Dalam pembuatan tabel deskriptif persentase didasarkan atas skala 

psikologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala penerimaan orang tua 

dan skala aktualisasi diri anak cacat. Adapun perhitungannya sebagai berikut : 

 

Skor tertinggi  = 25 x 3 = 75 

Skor terrendah  = 25 x 1 = 25 

Mean teoritis ( )μ  = 25 x 2 = 50 

Standar deviasi = 
6

dahskorterrenggiskortertin −  

   = =
−
6

2575  8,33 

Tabel 3.1 
Hasil kategori penerimaan orang tua dan aktualisasi diri anak 

Interval Interval Kategori 
X > μ + 1 σ 58 < X < 75 Tinggi 

μ-1 σ < X < μ + 1σ 42 < X < 58 Sedang 
X < μ - 1 σ 25 < X < 42 Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui apabila jumlah skor penerimaan orang 

tua dan aktualisasi diri berada pada interval 58 ≤ X ≤ 75 ini berarti berada dalam 

kategori tinggi. Bila berada pada interval 42 ≤ X < 58 berarti dalam kategori 

sedang, dan bila berada pada interval 25 ≤ X < 42 berarti dalam kategori rendah. 
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3.6.2 Analisis regresi sederhana 

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum 

regresi linier sederhana adalah: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan : 

Ŷ =  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a =  Harga Y bila X=0. 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

(Sugiyono, 2005 : 244). 

∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−

−
= 22

2

)(
))(())((

XXn
XYXXY

a  

∑ ∑
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−

−
= 22 )(

))((
XXn

YXXYn
b  

Korelasi antara penerimaan orang tua tentang kondisi anak dengan 

aktualisasi diri anak dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 

{ } { }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−−

−
=

2222 )()(

))((

YYnXXn

YXXYn
r  

Apabila harga r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat disimpulkan 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan. 
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BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian merupakan data dari instrumen tertentu yang kemudian 

dianalisis dengan teknik dan metode tertentu. Berdasarkan pada hal tersebut, pada 

bab ini dibahas mengenai: (1) Hasil penelitian; (2) Pembahasan; (3) Keterbatasan 

penelitian. 

 

4.1    Hasil Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan diharapkan  mendapat hasil yang sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : (1) Untuk memperoleh gambaran penerimaan orang tua tentang kondisi 

anak penyandang cacat fisik, (2) Untuk memperoleh gambaran aktualisasi diri 

anak penyandang cacat fisik, (3) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan orang 

tua tentang kondisi anak terhadap aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di 

SLB D YPAC Cabang Semarang Tahun 2009, maka dapat diuraikan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

 

4.1.1 Gambaran Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak 
Penyandang Cacat Fisik 

Tingkat penerimaan orang tua tentang kondisi anak penyandang cacat fisik 

sudah tergolong tinggi. Dari hasil perhitungan hanya ada tiga orang atau  19% 

orang tua yang memiliki tingkat penerimaan dalam kategori sedang. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 
Distribusi Tingkat Penerimaan Orang Tua 

Tentang Kondisi Anak (secara keseluruhan) 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 58 < X < 75 Tinggi 13 81 % 
2 42 < X < 58 Sedang 3 19 % 
3 25 < X < 42 Rendah 0 0  
  Jumlah 16 100 % 

Bila ditinjau dari tiap-tiap aspek penerimaan orang tua tentang kondisi 

anak cacat fisik diperoleh hasil sebagai berikut :  

4.1.1.1  Menghargai anak sebagai individu 

Untuk mengetahui penghargaan orang tua kepada anak sebagai individu, 

disediakan 6 item pertanyaan yaitu nomor 1, 8, 18, 20, 22 dan 24. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 
Distribusi Aspek Menghargai Anak Sebagai Individu 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 14 ≤ X ≤ 18 Tinggi 16 100 % 
2 10 ≤ X < 14 Sedang 0 0 
3 6 ≤ X < 10 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek menghargai anak 

sebagai individu dari 16 (enam belas) subjek atau 100 % ternyata berada pada 

kategori tinggi semua. Hal ini ditunjukkan dengan sikap orang tua yang 

memperlakukan anak seperti anak yang lain. Ketika anaknya ingin bermain 

dengan kawannya orang tua cenderung mengijinkan meskipun dengan 

pengawasan. Selain itu, orang tua tidak memaksakan kehendak terhadap anak. 

Misalnya pada kegiatan ekstrakurikuler orang tua tetap memberi kelonggaran 

untuk memilih kegiatan yang bermanfaat dan memberikan kebebasan dalam 
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menentukan cita-cita anaknya. Namun demikian para orang tua belum sepenuhnya 

mau menerima perbedaan anaknya. Para orang tua berpikir bahwa perbedaan itu 

merupakan hal yang wajar karena anak memiliki keterbatasan. Karena kecintanya 

pada anak, orang tua cenderung memanjakan anak. Terbukti ketika orang tua 

memutuskan sesuatu dan anak tidak setuju, sebagian orang tua langsung 

menerima ketidak setujuan anak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini secara umum orang tua mampu 

menghargai perbedaan yang dimiliki oleh anaknya penyandang cacat, namun 

belum sepenuhnya  mampu memperlakukan secara wajar seperti anak lainnya. 

Karena kecintaannya orang tua cenderung memanjakan anak dan bersikap over 

protektif. 

 

4.1.1.2 Mengenal Dan Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Anak 

Untuk mengetahui apakah orang tua sudah mengenal dan memenuhi 

kebutuhan anak, disediakan 6 item pertanyaan yaitu nomor 2, 6, 10, 13, 15 dan 19. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 
Distribusi Aspek Mengenal Dan Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Anak 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 14 ≤ X ≤ 18 Tinggi 14 88 % 
2 10 ≤ X < 14 Sedang 2 13 % 
3 6 ≤ X < 10 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek mengenal dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dari 14 (empat belas) subjek atau 88 % 

berada pada kategori tinggi dan 2 (dua) subjek atau 13 % berada pada kategori 
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sedang. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian orang tua pada perkembangan anak. 

Orang tua juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak yang menunjang proses 

pendidikannya seperti pakaian, sepatu, alat bantu fisik dan lain-lain. Selain 

kebutuhan fisik, orang tua juga berusaha mengambil peran dalam kegiatan anak. 

Apabila si anak belajar untuk persiapan ulangan esok hari, maka orang tua 

berusaha menemani dan terus memberi semangat. Namun demikian orang tua 

belum bisa melepaskan anaknya secara utuh. Terbukti bila si anak terlambat 

pulang dari sekolah, orang tua merasa cemas bila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini secara umum orang tua mampu mengenal 

dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, namun peran serta orang tua 

cenderung berlebihan sehingga orang tua belum bisa melepaskan anaknya secara 

utuh. 

 

4.1.1.3 Mencintai Anak Apa Adanya 

Untuk mengetahui apakah orang tua sudah mencintai anak apa adanya, 

disediakan 6 item pertanyaan yaitu nomor 3, 5, 7, 9, 11 dan 21. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 
Distribusi Aspek Mencintai Anak Apa Adanya 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 14 ≤ X ≤ 18 Tinggi 15 94 % 
2 10 ≤ X < 14 Sedang 1 6 % 
3 6 ≤ X < 10 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek mencintai anak apa 

adanya dari 15 (lima belas) subjek atau 94 % berada pada kategori tinggi dan satu 

orang atau 6 % berada pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 

orang tua yang memberikan kasih sayang. Jika si anak tampak sedih, orang tua 

akan menanyakan penyebabnya dan berusaha membantu mengatasi kesulitannya. 

Orang tua juga menerima kondisi anak dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Dengan keterbatasan fisik yang dialaminya, orang tua tidak 

banyak menuntut dan berharap berlebihan pada anak. Misalnya untuk melakukan 

tugas rutin di rumah, orang tua hanya meminta anak untuk membantu sesuai 

dengan kemampuannya. 

 

4.1.1.4 Adanya Komunikasi Dan Kehangatan Antara Orang Tua Dengan Anak 

Untuk mengetahui apakah orang tua memiliki komunikasi yang baik dan 

kehangatan dengan anak, disediakan 7 item pertanyaan yaitu nomor 4, 12, 14, 16, 

17, 23 dan 25. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 
Distribusi Aspek Adanya Komunikasi Dan 

Kehangatan Antara Orang Tua Dengan Anak 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 16 ≤ X ≤ 21 Tinggi 12 74 % 
2 12 ≤ X < 16 Sedang 4 25 % 
3 7 ≤ X < 12 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek adanya komunikasi 

dan kehangatan antara orang tua dengan anak dari 12 (dua belas) subjek atau 74 % 

berada pada kategori tinggi dan 4 (empat) subjek atau 25 % berada pada kategori 
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sedang.  Hal ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua yang berusaha berbicara 

dan mendengarkan anak dengan baik. Dalam hal pengambilan keputusan, orang 

tua cenderung berdasarkan kesepakatan dengan anak. Jika nilai rapor anak jelek, 

orang tua akan menanyakan kesulitan anak dan mencari jalan keluar yang baik 

untuk meningkatkan prestasinya. Orang tua juga tidak menjauhkan anak dari 

pergaulan masyarakat luas. Terbukti jika anak ingin mengajak temannya bermain 

di rumah, maka orang tua akan mengijinkan. Selain itu jika ada tamu berkunjung 

kerumah, orang tua akan mengenalkan anak pada tamu. 

 

4.1.2  Gambaran Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 
 

Tingkat aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik sudah tergolong 

tinggi. Dari hasil perhitungan hanya ada satu orang atau 6 % anak yang memiliki 

tingkat aktualisasi diri dalam kategori sedang.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 
Tingkat Aktualisasi Diri Anak Penyandang 

Cacat Fisik (secara keseluruhan) 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 58 < X < 75 Tinggi 15 94 % 
2 42 < X < 58 Sedang 1 6 % 
3 25 < X < 42 Rendah 0 0  
  Jumlah 16 100 % 

Bila ditinjau dari tiap-tiap aspek aktualisasi diri anak cacat fisik diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

4.1.2.1 Penerimaan Diri 
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Untuk mengetahui bagaimana penerimaan diri anak penyandang cacat 

fisik, disediakan 5 item pertanyaan yaitu nomor 1, 6, 10, 15 dan 20. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 
Distribusi Aspek Penerimaan Diri 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 12 ≤ X ≤ 15 Tinggi 16 100 % 
2 8  ≤ X < 12 Sedang 0 0 
3 5 ≤ X < 8 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek penerimaan diri 

dari 16 (enam belas) subjek atau 100 % ternyata berada pada kategori tinggi 

semua. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan anak terhadap kelemahan dan 

kekuatan dirinya. Dengan kekurangan yang ada pada dirinya, anak berusaha untuk 

menerima dan berusaha untuk memperbaikinya. Disisi lain terhadap kekuatan 

dirinya anak tidak bersikap naif. Jika ada orang yang memuji dirinya, anak akan 

merasa senang dan mengucapkan terimakasih. Selain itu anak juga berusaha untuk 

mengembangkan potensi diri mereka. Jika orang tua menyuruh mereka mengikuti 

les privat, mereka akan mengikuti les dengan senang hati. Selain itu pihak 

sekolahpun sering mengirim anak-anak yang berbakat mengikuti perlombaan 

untuk mengembangkan potensi mereka. 

 

4.1.2.2 Kesungguhan 

Untuk mengetahui kesungguhan anak penyandang cacat fisik disediakan 5 

item pertanyaan yaitu nomor 2, 7, 11, 16, dan 21. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.8 
Distribusi Aspek Kesungguhan 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 12 ≤ X ≤ 15 Tinggi 14 88 % 
2 8  ≤ X < 12 Sedang 2 13 % 
3 5 ≤ X < 8 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek kesungguhan dari 

14 (empat belas) siswa atau 88 % berada pada kategori tinggi dan 2 (dua) siswa 

atau 13% berada pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan usaha keras 

anak untuk melakukan segala sesuatu. Ketika guru memberikan tugas yang sulit, 

anak akan bertanya pada guru dan berusaha menyelesaikannya. Jika anak 

menemui godaan misalnya ajakan untuk bolos, meninggalkan les untuk menonton 

acara yang disukai, maka anak berusaha untuk tidak putus asa dan melanjutkan 

kegiatannya.   

 

4.1.2.3  Mandiri 

Untuk mengetahui kemandirian anak penyandang cacat fisik disediakan 5 

item pertanyaan yaitu nomor 3, 8, 12, 17 dan 22. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 
Distribusi Aspek Mandiri 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 12 ≤ X ≤ 15 Tinggi 15 94 % 
2 8  ≤ X < 12 Sedang 1 6 % 
3 5 ≤ X < 8 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek mandiri dari 15 

(lima belas) subjek atau 94 % berada pada kategori tinggi dan satu orang subjek 

atau 6 % berada pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan usaha anak 

untuk tidak tergantung pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

anak berusaha untuk menyelesaikan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Selain 

itu ketika menghadapi masalah anakpun berusaha untuk mengatasinya. Misalnya 

ketika anak tanpa sengaja menghilangkan atau merusak barang orang lain, anak 

akan berusaha bertanggung jawab dengan menggantinya dan meminta maaf. 

 

4.1.2.4  Minat Sosial 

Untuk mengetahui minat sosial anak penyandang cacat fisik disediakan 6 

item pertanyaan yaitu nomor 4, 9, 13, 18, 23 dan 25. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 
Distribusi Aspek Minat Sosial 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 14 ≤ X ≤ 18 Tinggi 16 100 % 
2 10 ≤ X < 14 Sedang 0 0 
3 6 ≤ X < 10 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek minat sosial dari 16 

(enam belas) subjek atau 100 % ternyata berada pada kategori tinggi semua. Sikap 

ini ditunjukkan dengan kepedulian anak terhadap orang lain. Hal ini ditunjukkan 

dengan minat anak untuk berbaur dengan orang lain, menolong orang lain, dan 

menyumbang pada yang membutuhkan. Selain itu anak juga mampu bekerjasama 

dengan orang lain.    
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4.1.2.5 Kreativitas 

Untuk mengetahui kreativitas anak penyandang cacat fisik disediakan 4 

item pertanyaan yaitu nomor 5, 14, 19 dan 24. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 
Distribusi Aspek Kreativitas 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1 9 ≤ X ≤ 12 Tinggi 12 75 % 
2 7 ≤ X < 9 Sedang 4 25 % 
3 4 ≤ X < 7 Rendah 0 0 
  Jumlah 16 100 % 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada aspek kreativitas dari 12 

(dua belas) subjek atau 75 % berada pada kategori tinggi dan 4 (empat) subjek 

atau 25 % berada pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan 

pengungkapan gagasan yang cenderung bebas dan bertanggung jawab. Anak-anak 

secara bebas boleh mengungkapkan pendapatnya, apalagi jika diminta oleh guru. 

Jika pada saat diskusi pendapat anak ditolak, maka ia akan menghargai pendapat 

orang lain. Namun pada kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak secara 

original cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan ketika pelajaran ketrampilan, 

sebagian besar anak hanya membuat karya yang persis dicontohkan oleh guru 

tanpa adanya pengembangan. 

 

4.1.3 Pengaruh Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak Terhadap 
Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 

 
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerimaan orang tua tentang kondisi anak terhadap 

aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang 
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Tahun 2009. Agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang, maka sebelum 

melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji linieritas 

terhadap skala penerimaan orang tua dan skala aktualisasi diri. 

4.1.3.1  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah menggunakan statistik parametrik atau 

nonparametrik. Apabila hasil perhitungan menunjukkan distribusi normal, maka 

pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan apabila 

distribusi data tidak normal, maka pengujian hipotesis menggunakan statistik 

nonparametrik. 

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

dengan Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 12.0.  Pada taraf 

signifikansi 5 % apabila diperoleh nilai p value > 0,05, dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dari kedua variabel dapat dilihat 

dari out put SPSS sebagai berikut : 

Tabel 4.12 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

16 16
64.9375 68.2500
5.76737 3.94124

.198 .251

.110 .141
-.198 -.251
.792 1.002
.557 .268

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Penerimaan
orang tua

Aktualisasi
diri anak

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh p value penerimaan orang tua 

0,557 dan p value aktualisasi diri anak 0,268. Karena nilai p value > 0, 05 maka 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data kedua variabel tersebut bersistribusi 

normal. Dengan demikian, pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

antara penerimaan orang tua dengan aktualisasi diri anak dapat menggunakan 

statistik parametrik yaitu analisis regresi sederhana. 

 

4.1.3.2  Uji Linieritas Data 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui pola sebaran variabel X dan Y 

membentuk garis yang linier atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian linieritas 

sebaran dilakukan dengan menggunakan teknik anova.  Hasil perhitungan 

diperoleh nilai F hitung sebesar 3,443 dengan p value = 0,122 > 0,05, yang berarti 

bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat linier. Berikut ini hasil out put 

uji linearitas menggunakan program SPSS. 

Tabel 4.13 

ANOVA Table

221.500 11 20.136 7.004 .038
122.525 1 122.525 42.618 .003

98.975 10 9.897 3.443 .122

11.500 4 2.875
233.000 15

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Aktualisasi diri
anak *
Penerimaan
orang tua

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

4.1.3.3  Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi sederhana untuk menguji variabel ( X ) penerimaan orang tua tentang 
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kondisi anak, dan variabel ( Y ) aktualisasi diri anak penandang cacat. Prosedur 

pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

(1) Ho : Tidak terdapat pengaruh antara X dan Y. 

Ha : Terdapat pengaruh antara X dan Y. 

(2) Taraf signifikansinya (α ) = 0,05. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tabel korelasi seperti 

terlihat dari out put SPSS berikut ini : 

Tabel 4.14 

Correlations

1.000 .725
.725 1.000

. .001
.001 .

16 16
16 16

Aktualisasi diri anak
Penerimaan orang tua
Aktualisasi diri anak
Penerimaan orang tua
Aktualisasi diri anak
Penerimaan orang tua

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Aktualisasi
diri anak

Penerimaan
orang tua

 

Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,725, dengan probabilitas sebesar 0, 001. Oleh karena probabilitas hasil 

perhitungan lebih kecil dari α  (0, 05), maka Ho ditolak sehingga hipotesis 

alternative (Ha) yang berbunyi ”Penerimaan orang tua tentang kondisi anak 

berpengaruh signifikan terhadap aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di 

SLB D YPAC cabang Semarang Tahun 2009” diterima. 

Besarnya pengaruh penerimaan orang tua tentang kondisi anak dengan 

aktualisasi diri anak dipat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.15 

Coefficientsa

36.070 8.197 4.401 .001
.496 .126 .725 3.940 .001 .725

(Constant)
Penerimaan orang t

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Aktualisasi diri anaka. 
 

Dari table di atas, diperoleh koefisien konstanta sebesar 36, 070, 

sedangkan untuk koefisien X sebesar 0, 725. Dari hasil analisis tersebut maka 

dapat diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut : 

Y = 36, 070 + 0, 725 X 

Dari hasil analisis regresi juga diperoleh koefisien korelasi sebesar 0, 725 

dan koefisien determinasi ( R-square ) sebesar 0, 526. Besarnya koefisien 

determinasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan orang tua berpengaruh pada 

aktualisasi diri anak sebesar 52,6 %. Sedangkan sisanya 47,4 % dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. Hasil analisis tersebut dapat dilihat dari out put 

SPSS berikut ini : 

Tabel 4.16 
Model Summaryb

.725a .526 .492 2.80910 15.527 1 14 .001
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Penerimaan orang tuaa. 

Dependent Variable: Aktualisasi diri anakb. 
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4.2    Pembahasan 

4.2.1 Gambaran Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak 
Penyandang Cacat Fisik 

 
Perkembangan masa kanak-kanak bermula pada lingkungan keluarga. 

Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam proses perkembangan 

sosial anak. Sikap menerima setiap anggota keluarga sebagai langkah lanjutan 

pengertian yaitu berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanya ia 

seharusnya mendapat tempat dalam keluarga (Wijaya dalam http://fpsikologi-

wisnuwardhana.ac.id). Penerimaan orang tua tentang kondisi anak penyandang 

cacat fisik sangat bermanfaat karena anak merasa dirinya diperhatikan, disayang 

oleh orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya, serta penerimaan orang tua 

mampu memberikan pengaruh pada kondisi psikologis anak, yaitu merasa nyaman 

dan tentram berada disekitar orang-orang yang menyayanginya. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa orang tua 

yang memiliki anak penyandang cacat fisik telah bersikap menerima kenyataan 

anaknya menyandang cacat fisik. Jika dilihat latar belakang kecacatan anak, rata-

rata disebabkan karena cacat bawaan / sejak lahir sehingga sudah melalui proses 

yang lama. Saat pertama kali orang tua mengetahui kondisi anaknya cacat reaksi 

pertama orang tua memang merasa shock, namun lama-kelamaan orang tua 

mampu menerima keadaan anak. Hal ini diperkuat dengan teori yang diungkapkan 

oleh Darling-Darling (dalam Ningrum, 2007 : 97) bahwa sejalan dengan 

bertambahnya usia anak dan kedewasaan orang tua maka sikap yang ditampakan 

orang tua pada anaknya yang cacat yaitu orang tua mampu menerima kecacatan 
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anaknya dan menyadari kecacatan yang dialami anaknya merupakan suatu 

keadaan yang tidak dapat dipungkiri. 

 

4.2.2  Gambaran Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 

Kebutuhan akan aktualisasi diri dimiliki oleh setiap manusia. Aktualisasi 

diri dianggap penting karena kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan untuk 

merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Berjuang mewujudkan 

potensi berarti mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat menyenangkan dan 

bermakna. Menurut Coleman (dalam Rakhmat, 2000 : 39) kebutuhan akan 

aktualisasi diri dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menggunakan 

potensi-potensi kita dengan cara yang kreatif konstruktif, misalnya dengan seni, 

musik, sains, atau hal-hal yang mendorong ungkapan diri yang kreatif. Di sekolah, 

anak-anak penyandang cacat fisik diajari berbagai macam ketrampilan seperti 

menyulam, menjahit, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Hasil karya mereka 

yang bagus dapat dijual dan dapat menambah uang saku mereka. 

Aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang 

Semarang dapat berjalan dengan baik karena kondisi lingkungan yang 

mendukung. Menurut Maslow (1987 : 104), lingkungan bisa menjadi faktor yang 

mempengaruhi aktualisasi diri seseorang. Lingkungan yang hangat, aman, 

bersahabat, serta menunjukkan penerimaan akan mendukung individu untuk 

menjalani proses aktualisasi diri yang baik.  Secara keseluruhan anak-anak disini 

memiliki keadaan yang sama, yaitu mengalami cacat fisik. Hal ini menimbulkan 

perasaan senasib diantara anak-anak, bahwa yang mengalami kecacatan bukan 
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hanya dirinya sendiri, tapi juga dialami oleh anak yang lain. Perasaan ini membuat 

mereka dekat satu sama lain. Dengan kondisi lingkungan yang mendukung, 

seseorang bisa mencapai aktualisasi diri. 

 

4.2.3 Pengaruh Penerimaan Orang Tua Tentang Kondisi Anak Terhadap 
Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik 

 
Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa ” 

Penerimaan orang tua tentang kondisi anak berpengaruh signifikan terhadap 

aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik di SLB D YPAC cabang Semarang 

Tahun 2009”. 

Dalam usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, anak penyandang 

cacat tentunya mengalami kesulitan seperti halnya kesulitan yang dialami oleh 

orang lain. Akan tetapi tingkat kesulitan pemenuhan kebutuhan anak cacat lebih 

tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan pemenuhan kebutuhan orang pada 

umumnya sebagai akibat dari kecacatan yang dialaminya. Pada anak penyandang 

cacat, mereka juga perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya akan kasih sayang tak 

bersyarat, perhatian, penerimaan, bimbingan, dan penghargaan dari orang lain, 

sehingga keadaan tersebut akan membantu anak dalam proses aktualisasi diri. 

Sebaliknya bila anak merasa bahwa lingkungannya ingin merubah dirinya dan 

tidak menghargai keunikannya atau bila mereka hanya memperolah kasih sayang 

bila melakukan sesuatu dan berprestasi maka mereka akan merasa tertekan dan 

menutup diri. 

Kenyataan ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Rogers (dalam 

Nevid, 2003: 56), bahwa orang tua dapat membantu anak-anak mereka 
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mengembangkan self esteem dan menempatkan mereka pada jalur self 

actualization dengan menunjukkan kepada mereka unconditional positive regard- 

memuji mereka berdasarkan nilai dari dalam diri mereka, tanpa memandang 

perilaku mereka saat itu. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Hurlock (1999 : 

201) bahwa sikap yang dicurahkan orang tua kepada anak memberikan pengaruh 

dalam merangsang keberhasilan anak di sekolah dan kehidupan sosial. 

YPAC cabang Semarang sebagai tempat rehabilitasi anak cacat bertujuan 

membantu agar anak tersebut dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari tanpa 

bantuan orang lain. Selain itu, diharapkan agar anak dapat kembali ke masyarakat. 

Pembelajaran yang digunakan di SLB menggunakan program pembelajaran 

individual. Bentuk pembelajaran semacam ini merupakan layanan yang lebih 

memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan siswa. Setiap guru dituntut untuk 

memahami siswa-siswanya dan memberikan materi sesuai kebutuhan mereka. 

Perlakuan yang diberikan pada siswa yang satu berbeda dengan perlakuan pada 

siswa yang lain. Setiap minggu diadakan konferensi kasus untuk mengetahui 

permasalahan apa saja yang dialami siswa. Bahkan jika permasalahan anak tidak 

terselesaikan, maka pihak sekolah mengadakan konferensi kasus melalui medis 

dengan mengundang psikiater, psikolog, dokter ataupun sosial worker. 

Bimbingan khusus yang dapat diberikan kepada anak cacat fisik 

diantaranya dengan mengembangkan self respect (menghargai diri sendiri) dan 

menghargai anak dengan cara menerima apa adanya, sehingga anak akan merasa 

bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. 
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Sangat disadari bahwa faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri anak 

penyandang cacat fisik sangat banyak, seperti teman sebaya dan lingkungan 

sekolah. Oleh karena keterbatasan peneliti, penelitian ini hanya mampu 

mengangkat salah satu faktor yang berkaitan dengan aktualisasi diri anak cacat, 

yaitu penerimaan orang tua.  

 
4.3    Keterbatasan Penelitian 

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti sudah berusaha semaksimal 

mungkin, namun pada prosesnya masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah : 

(1) Beberapa orang tua tidak terbuka mengenai kecacatan anaknya, sehingga 

mereka enggan untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

(2) Siswa penyandang cacat yang akan diambil datanya tidak satu kelas, 

sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan data. 

(3) Karena subjek yang diteliti adalah anak yang menyandang cacat fisik, maka 

jumlah respondennya relatif sedikit. 
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BAB 5 
PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ”Pengaruh Penerimaan Orang Tua Tentang 

Kondisi Anak Terhadap Aktualisasi Diri Anak Penyandang Cacat Fisik di SLB D 

YPAC cabang Semarang Tahun 2009”, maka dapat diambil kesimpulan : 

(1) Tingkat penerimaan orang tua tentang kondisi anak penyandang cacat fisik 

berada pada kategori tinggi, yaitu orang tua menghargai anak sebagai 

individu, orang tua mengenal dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, 

mampu mencintai anak tanpa syarat, dan adanya komunikasi serta hubungan 

yang hangat dengan anak. 

(2) Tingkat aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik berada pada kategori 

tinggi, yaitu anak-anak menerima kelebihan  dan kekurangan dirinya, 

memiliki kesungguhan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan, bersikap 

mandiri, memiliki minat sosial yang baik dan memiliki dorongan berprilaku 

kreatif. 

(3) Penerimaan orang tua tentang kondisi anak berpengaruh signifikan terhadap 

aktualisasi diri anak penyandang cacat fisik, artinya semakin tinggi 

penerimaan orang tua maka akan semakin tinggi pula aktualisasi diri anak 

penyandang cacat fisik. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

beberapa pihak yang berada di SLB D YPAC cabang Semarang yaitu : 

(1) Bagi orang tua yang kurang bisa menerima kondisi anaknya yang 

menyandang cacat diharapkan lebih peduli dan perhatian terhadap anaknya 

serta menyadari bahwa bahwa dirinya adalah orang tua dari anak penyandang 

cacat, dengan demikian orang tua dapat bersikap lebih realistis dan lebih sabar 

dalam menghadapi anaknya. 

(2) Bagi siswa yang kurang mampu mengaktualisasikan diri hendaknya dapat 

mengenali potensi apa yang ada dalam dirinya kemudian mengembangkan 

potensi itu.  

(3) Bagi kepala sekolah dan staf pengajar hendaknya memaksimalkan fungsi 

paguyuban orang tua murid sehingga semua aspirasi dan masalah dapat 

tertampung dengan baik, selain itu perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

variatif agar potensi anak-anak penyandang cacat fisik dapat terasah dengan 

baik. 
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