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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak merupakan anugerah Allah SWT yang tidak ternilai

harganya. Ketika dua insan yang berlainan jenis terikat dalam tali pernikahan

maka terbentuklah suatu keluarga, tujuan yang ingin segera tercapai adalah

mendapatkan keturunan. Ketika seorang anak lahir, harapan-harapan orang tua-

pun muncul. Harapan utama orang tua terhadap anak adalah agar anak berakhlak

mulia dan berguna bagi nusa dan bangsanya kelak serta lahir dengan sempurna

seperti, sehat secara jasmani maupun rohani (mental).

Anak adalah sebagai pewaris dan penerus keturunan. Maka sangat

bahagialah orang tua yang memiliki anak. Dengan rasa syukur orang tua

berharap bahwa anaknya bisa melanjutkan garis keturunan keluarga sehingga

tidak putus tanpa jejak, keberlangsungan garis keturunan ini sangat bernilai

dalam pandangan Islam. Karena setiap manusia meninggal dunia akan terputus

sarana untuk menuai pahala kecuali dari tiga hal dan salah satu di antaranya

adalah doa dari anak sholeh dan sholehah. Untuk itulah keluarga sangat

menginginkan kehadiran anak yang terlahir sempurna baik fisik maupun

mentalnya.

Namun harapan itu menjadi hancur seketika, saat keluarga mengetahui

bahwa anaknya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka dalam

hal ini tidak sesempurna kejadiannya, seperti semua organ tubuh dapat berfungsi

dengan baik, serta memiliki tingkah laku sesuai dengan harapan orang tuanya.
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Namun demikian, terkadang terjadi keadaan dimana anak memperlihatkan

masalah dalam perkembangan sejak usia dini. Salah satu contoh masalah tersebut

adalah anak menyandang autis.

Autisme didefinisikan sebagai gangguan perkembangan menyangkut

komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak

sebelum anak berusia 3 tahun. Bahkan kadang pula gejalanya sudah ada sejak

lahir. Anak penyandang autis mempunyai masalah gangguan dalam bidang

komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku dan

emosi. Gangguan ini ada 3 kriteria umum yaitu adanya gangguan pada hubungan

interpersonal, gangguan pada perkembangan bahasa dan kebiasaan untuk

melakukan pengulangan atau melakukan tingkah laku yang sama secara

berulang-ulang.1

Dengan melihat gejala yang terjadi pada anak penyandang autisme

tersebut di atas maka sering kali keluarga yang tadinya mendambakan anak yang

sempurna baik secara fisik maupum mental namun kemudian harapan tersebut

tidak sesuai dengan kenyataan yang menjadi impian keluarga jauh sebelum anak

tersebut hadir. Hal inilah yang tidak serta merta keluarga dapat menerima

(acceptance) bahwa anak yang diinginkan tidak sempurna secara fisik maupun

mental. Sehingga keluarga menampakkan sikap atau reaksi-reaksi yang negatif.

Reaksi keluarga ketika mengetahui anaknya bermasalah atau menyandang

penyakit autis seperti tidak percaya, shock, sedih, kecewa, merasa bersalah,

1Anita Zulkaida, Proses Penerimaan Orang Tua Terhadap Anak Penderita Autis Dan
Peranannya Dalam Proses Terapi Autisme. Skripsi mahasiswa Universitas Gunadarma Jawa
Barat, 2010, h.  8.
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marah dan menolak. Memang, tidak mudah bagi orangtua yang anaknya

menyandang autisme untuk menerima keadaan seperti ini, sebelum akhirnya

sampai pada tahap penerimaan diri (self acceptance). Tidak sedikit orang tua

yang kemudian memilih tindakan terbuka mengenai keadaan anaknya kepada

teman, tetangga bahkan keluarga dekat sekalipun. Padahal sebagaimana kita

pahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan

selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

Islam mengajarkan hubungan dengan Allah dan manusia, ketika peran

tersebut mengalami hambatan maka individu tersebut harus dapat menyesuaikan

diri. Kenyataan hidup sehari-hari tidak selamanya menyenangkan. Ada orang

yang berhasil menggapai cita-citanya atau harapannya dan ada pula yang gagal.

Dan penyebabnyapun bermacam-macam. Terlebih ketika Allah mengujinya

berupa penyakit, anak dan harta. Sekalipun hal tersebut semata-mata hanya untuk

menguji keimanannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-kahfi/18:

46 :

                     
    

Terjemahnya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.2

Ayat di atas menerangkan bahwa anak adalah perhiasan dunia, maka

bukan perkara yang tidak wajar jika orang tua menginginkan anak yang terlahir

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penafsir dan
Penerjemah Al-Qur’an, 2012), h. 299.
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sempurna ibarat perhiasan dunia yang tidak ternilai harganya, serta dalam ayat

tersebut memperingatkan pula bahwa amalan-amalan yang kekal dan baik

pahalanya di sisi Tuhan serta sebaik-baik tempat berharap hanyalah kepada Allah

SWT. Namun terkadang manusia selaku makhluk ciptaan yang tidak lepas dari

segala kekurangan serta keluh kesah ketika dihadapkan oleh suatu masalah tidak

banyak yang mampu mengontrol sifat-sifat kemanusiaannya yang negatif,

terlebih lagi orang tua yang diamanahi seorang anak yang tidak sesuai dengan

kemauan dan harapan-harapan mereka dalam hal ini orang tua yang memiliki

anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Kota Kendari.

Pusat Layanan Autis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota

Kendari, diresmikan pada tanggal 20 September 2014, dibangun oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Tenggara dan yang melatar belakangi pembangunan Pusat

Layanan Autis Kota Kendari karena melihat tingginya angka penyandang autis

dan anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan hal yang kompleksitas yang

terjadi di masyarakat, terutama dari faktor biaya terapi yang sangat mahal,

fasilitas dan jumlah klinik yang masih terbatas, sehingga dengan hadirnya pusat

layanan autis Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari dapat

memberikan harapan orang tua, yang memiliki anak berkebutuhan khusus

(ABK), dan Autis, yang sebelumnya bahkan tidak bisa membayangkan

bagaimana memberikan penanganan yang terbaik kepada anak mereka, sehingga
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dapat membangun diri lebih baik ke depan dan bisa memberi kontribusi lebih

besar bagi bangsa dan Negara.3

Berdasarkan pengamatan awal penulis pada bulan April 2016 di Pusat

Layanan Autis Sultra Kota Kendari, bahwa ternyata ada beberapa keluarga yang

awalnya sulit menerima kondisi anak yang menyandang autis, sebagaimana hasil

curhatan beberapa orang tua anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Kota

Kendari yang menyatakan bahwa awalnya mereka merasa shock, bingung antara

menerima dan menolak kondisi anak karena merasa bersalah dan terbebani

dengan kondisi anak sehingga menyalahkan diri sendiri, merasa malu dan

mengandai-andai. Kemudian orang tua yang memiliki anak autis tersebut

sering kali berhadapan begitu banyak permasalahan dan masalah tersebut tidak

saja bersumber dari anak, tetapi bercampur dengan masalah-masalah lainnya

yang dapat membebani orang tua, termasuk permasalahan yang muncul dari

reaksi orang-orang terdekat seperti teman-teman kantor dari dua belah pihak

yakni suami dan istri. hal ini sering kali mereka merasa menyesali diri sendiri

dengan kondisi anak yang menyandang autis tersebut. Namun pada

kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu orang tua anak penyandang

autis di Pusat Layanan Autis Kota Kendari ini mereka mampu melewati

masalah-masalah yang disebutkan di atas dengan ditandainya orang tua

berusaha untuk mendatangkan anaknya di tempat-tempat pengobatan guna

untuk kepentingan anak autisnya tersebut dan salah satu tempat yang didatangi

adalah di Pusat Layanan Autis Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota

3Brosur Pusat Layanan Autis SULTRA, Mengenal Dan Memahami Anak Dengan
Autism, (Provinsi Sulawesi Tenggara). 2016.
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Kendari Jl. Kijang No., 1 Poasia Anduonohu. Maka dalam penelitian ini penulis

fokus kepada proses self acceptance orang tua terhadap anaknya yang mengalami

autis. sehingga penulis terdorong untuk meneliti “Self Acceptance Orang Tua

Terhadap Anak Penyandang Autis Di Pusat Layanan Autis Sultra Kota

Kendari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses self acceptance orang tua terhadap anak penyandang

autis di Pusat Layanan Autis Sultra kota Kendari?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi proses self acceptance orang tua anak

penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra kota Kendari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses self acceptance orang tua terhadap

anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses self acceptance

orang tua terhadap anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra

Kota Kendari

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

khazanah ilmu pengetahuan yang dapat menjadi bahan bacaan yang berkaitan

dengan self acceptance orang tua terhadap anak penyandang autis.
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2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau

bahan informasi bagi para orang tua pada umumnya yang memiliki anak

penyandang autis agar dapat menerima dirinya dengan anak yang dikaruniakan

kepadanya baik sempurna fisiknya dan mentalnya maupun sebaliknya. Bagi

peneliti untuk menambah pengetahuan dalam dunia psikologi atau bimbingan

penyuluhan islam yang terkait dengan self acceptance orang tua terhadap anak

penyandang autis.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul di atas, maka penulis

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul

tersebut, yaitu :

1. Self Acceptance dalam kamus Inggris Indonesia mempunyai arti,

penerimaan diri.4 Dan Dalam kamus Psikologi acceptance atau penerimaan

ditandai dengan sikap positif individu, pengakuan atau penghargaan terhadap

nilai-nilai individual. Penerimaan juga dapat dipahami sebagai segala perilaku

yang positif, baik yang ditujukan pada diri sendiri atau orang lain serta adanya

pengakuan kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada diri sendiri maupun

orang lain.5 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat penulis simpulkan

bahwa self acceptance merupakan penerimaan diri individu terhadap diri sendiri

dan juga orang lain yang didukung dengan tindakan-tindakan positif dari seorang

individu tersebut baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan

4John M. Echols dkk, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
1975), h. 501.

5Ajeng Nidar Ramdana, Dinamika Penerimaan Ibu Terhadap Anak Tuna Grahita Di
Jakarta. Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 26.
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orang lain. Penerimaan diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

penerimaan diri orang tua terhadap anak penyandang autis di Pusat Layanan

Autis Sultra Kota Kendari.

2. Orang tua menurut George Murdock ialah terdiri dari pasangan suami dan

istri yang diikat oleh tali suci pernikahan dan merupakan kelompok sosial yang

memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi

proses reproduksi.6 Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa orang tua adalah

sepasang insan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terikat

oleh tali pernikahan yang suci maka itulah yang dinamakan orang tua. Yang

dimaksud dengan orang tua dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki

anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari.

3. Konsep islam dalam penerimaan diri orang tua anak penyandang autis

yang dimaksud adalah sabar dan tawakkal yang dapat memberikan hikmah

kepada proses penerimaan diri orang tua anak autis, sebagaimana hikmah dari

perilaku sabar menurut Dr. Muhammad Utsman Najati mengungkapkan bahwa

sabar memiliki manfaat yang besar dalam mendidik diri, memperkuat

kepribadian, meningkatkan kemampuan manusia menanggung kesulitan,

memperbaharui tenaganya dalam menghadapi berbagai problem dan beban

kehidupan serta bencana dan cobaan, membangkitkan kemampuan dalam

melanjutkan perjuangan.7 Hikmah tawakkal menurut Al-Ghazali yaitu selalu

berada dalam ketenangan, ketentraman dan kegembiraan dan jika memperoleh

6Sri Lestari. Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam
Keluarga, (Jakarta: PT KENCANA, 2012), h. 3.

7Najati Utsman, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, (Bandung: Penerbit Pustaka, Cet. Ke-3,
2000), h. 30.
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suatu musibah maka akan tetap terkontrol serta selalu menyerahkan semua

keputusan bahkan dirinya sendiri hanya kepada Allah SWT.8 Berdasarkan

pernyataan para ahli di atas maka hikmah sabar dan tawakkal sangatlah besar

pengaruhnya terhadap proses penerimaan diri orang tua anak penyandang autis,

karena melihat orang tua anak penyandang autis sering kali dijumpai merasa

putus harapan dengan anak autisnya sehingga ketika menghadirkan sabar dan

tawakkal diharapkan dapat mengontrol perasaan tersebut bagi orang tua anak

penyandang autis. Adapun orang tua anak penyandang autis yang peneliti

maksud disini adalah orang tua anak penyandang autis yang memiliki anak autis

yang melakukan terapi di Lembaga Pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari.

4. Anak autisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu

jenis gangguan perkembangan pada anak, kata lain autisme adalah kesendirian,

kecenderungan menyendiri, atau cara berpikir yang dikendalikan kebutuhan

personal atau diri sendiri, menanggapi dunia dengan berdasarkan penglihatan

dan harapan sendiri, menolak realita keyakinan ekstrim dengan pikiran dan

fantasi sendiri.9 Kata autisme juga berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang

berarti diri sendiri, asme yang berarti suatu aliran, kalau digabungkan berarti

suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri, istilah autisme

diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner.10 Dari definisi tersebut di atas

dapat diartikan bahwa autisme yaitu anak yang hanya sibuk atau terfokus dengan

8http://blog-artikel-pendidikan.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-
tawakal.html?m=1.Doc, Di akses tanggal 11 Agustus 2017.

9Sri Wahyuni, Penyesuaian Diri Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Autis Di Dusun
Samirono, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Skripsi Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, h. 26.

10Rahayu Gningtasasi. Program Bimbingan dan Konseling Kolaboratif dalam
Penanganan Anak dan Remaja Autis, (Bandung: PT. Resfika Aditama, 2016), h. 37.



10

dunianya sendiri sehingga cenderung tidak memperdulikan orang lain. Anak autis

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak autis di Pusat Layanan Autis

Sultra Kota Kendari.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Self Acceptance

1. Pengertian self acceptance (penerimaan diri)

Menurut Jersild, self acceptance adalah kesediaan untuk menerima

dirinya yang mencakup keadaan fisik, psikologi sosial dan pencapaian dirinya,

baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki.1 Ditambahkan lagi oleh

Kubler Ross bahwa Penerimaan merupakan dasar bagi setiap orang untuk dapat

menerima kenyataan hidup, semua pengalaman baik atau buruk. Penerimaan

ditandai dengan sikap positif, adanya pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-

nilai individual serta menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya.2

Kubler Ross mendefinisikan sikap penerimaan (acceptance) terjadi bila

seseorang mampu menghadapi kenyataan dari pada hanya menyerah pada tidak

adanya harapan. Menurut Safaria, penerimaan merupakan sikap seseorang yang

menerima orang lain apa adanya secara keseluruhan, tanpa persyaratan dan

penilaian.3

Berdasarkan berbagai definisi yang diuraikan di atas, maka penulis

mengambil kesimpulan bahwa penerimaan diri adalah sikap seorang individu

yang menunjukan perasaan mampu menerima dan berdamai serta bahagia atas

segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya serta mampu

melakukan toleransi individu terhadap masalah-masalah yang dialami baik

1Prasetyono, Serba- Serbi Anak Autis, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 11.
2Kubler Ross, Teori-Teori Kehilangan atau Berduka, (Jakarta: Permata 1996)  h, 4.
3Jasmiati, Penerimaan Diri Anak Terhadap Ayah Tiri, Skripsi Mahasiswa Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Yogyakarta, 2012,  h, 9.


