
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Down syndrom adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental 

yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom menurut Cuncha dalam 

Mark L.Batshaw, anak cacat mental pada umumnya mempunyai kelainan yang lebih 

dibandingkan cacat lainnya, terutama intelegensinya. Hampir semua kemampuan kognitif 

anak cacat mental mengalami kelainan seperti lambat belajar, kemampuan mengatasi 

masalah, kurang dapat mengadakan hubungan sebab akibat, sehingga penampilan sangat 

berbeda dengan anak lainnya.
1
 Anak cacat mental ditandai dengan lemahnya kontrol motorik, 

kurang kemampuannya untuk mengadakan koordinasi, tetapi dipihak lain dia masih bisa 

dilatih untuk mencapai kemampuan sampai ke titik normal. Tanda-tanda lainnya seperti 

membaca buku ke dekat mata, mulut selalau terbuka untuk memahami sesuatu pengertian 

memerlukan waktu yang lama, mempunyai kesulitan sensoris, mengalami hambatan 

berbicara dan perkembangan verbalnya. Down syndrom adalah suatu kumpulan gejala akibat 

dari abnormalitas kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri 

selama meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. 

Kontribusi keluarga yang diberikan kepada anak down syndrom tentunya mempunyai 

kontribusi yang berbeda-beda baik berupa cara orang tua mendidik, pola asuh orang tua, dan 

relasi yang diberikan anggota keluarga terhadap anak down syndrom, yang berada di Desa 

Cibereum. Tentunya kontribusi yang diberikan oleh keluarga akan memberikan pengaruh 

terhadap anak, hal tersebut dikarenakan orangtua berperan sebagai media sosialisasi. Tidak 
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hanya orangtua yang menjadi komponen dalam kehidupan anak down syndrom. Sekolah, 

teman, dan lingkungannya mempunyai peran yang sangat penting untuk perkembangan anak 

secara akademik dan sosial. 

Perbedaan yang diberikan keluarga dalam interaksi anak down syndrom seperti sesuatu 

yang lumrah, mengingat anak down syndrom pada kenyataannya memiliki ciri ciri yang 

berbeda baik dalam IQ anak, kemampuan dalam berkomunikasi dan sosialisasi, dalam 

kenyataan ini ternyata banyak persolan yang berhubungan dengan pola asuh, pendidikan 

yang diberikan terhadap perkembangan anak. 

Umumnya, anak-anak normal memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik. Hal 

ini disebabkan anak-anak itu memiliki intelegensia yang baik dan tidak memiliki hambatan 

perkembangan misalnya dalam aspek bahasa, sosial, kepribadian dan fisik. Oleh karena itu, 

akan mudah melakukan  penyesuaian sosial dengan teman-temannya dalam melekukan 

hubungan sosial. Berbeda halnya dengan anak down syndrom, anak down syndrom dengan 

segala kekurangannya akan merasa sensitif terhadap perlakuan sesama temannya 

misalnya”dicemoohkan”. 

Lingkungan keluarga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Lingkungan 

merupakan tempat measyarakat hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan, saling 

membutuhkan serta saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkungan keluarga merupakan 

tempat pertama kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak down 

syndrom, sehingga anak dapat berinteraksi, bersosialisasi dan berintegrasi dengan lingkungan 

keluarganya. Oleh sebab itu keluarga dipandang sebagai penentu utama terhadap 

perkembangan anak. 



 

 

Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling 

sempurna dibandingkan mahluk lainnya. Manusia diciptakan memiliki akal, pikiran, perasaan 

yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi secara personal dengan sesamanya, maupun 

membangun hubungan sosial dengan masyarakat dalam lingkungan interaksi masing-masing. 

Setiap manusia selalu membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi, agar bisa 

menyampaikan maksud dan keinginannya kepada orang lain. Tanpa melakukan komunikasi, 

maka seseorang akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, 

manusia dianggap sebagai mahluk yang paling unik dengan kemampuan yang dimilikinya 

dalam menyampaikan gagasan, ide serta pendapat dalam proses komunikasi antar pribadi. 

Interaksi sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau 

kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespon perilaku seorang individu 

terhadap individu lain, dan selanjutnya, saling mempengaruhi satu sama lain
2
. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah 

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara orang perorangan, 

antara kelompok-kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak 

sosial (social contact) dan adanya komunikasi (communication). 

Kata kontak berasal dari  bahasa Latin con atau cum (yang artinya bersama-sama) dan 

tango (yang artinya menyentuh). Jadi, artinya secara harfiah adalah bersama-sama 

menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, karena orang 

dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kontak sosial tersebut 

dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu 

kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan 
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sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Sedangkan komunikasi adalah bahwa 

seseorang memberikan tafsiran pada prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-

gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 

Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan 

perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh 

kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan 

untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya
3
. 

Hambatan komunikasi bisa dialami oleh siapa saja. Bahkan, bisa menjadi salah satu 

faktor utama bagi sekelompok ataupun sebagian orang. Hal ini bisa terlihat pada masalah 

yang dialami dan dihadapi oleh anak yang terlahir dengan keterbatasan. Anak yang lahir 

dengan suatu keterbatasan dalam dirinya dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. 

Salah satunya, Down Syndrom adalah gangguan genetika yang menyebabkan perbedaan 

kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu. Down Syndrom tidak bisa disembuhkan, 

namun dengan dukungan dan perhatian yang maksimal, anak-anak dengan Down Syndrom 

bisa tumbuh dengan bahagia. Anak-anak dengan down syndrom membutuhkan bimbingan 

seperti anak normal lainnya atau bahkan lebih. Perkembangan mereka dalam berbagai aspek 

memerlukan waktu, dan mereka akan menjalaninya bertahap, sesuai dengan kemampuan 

mereka. 

Banyak studi menunjukan bahwa hubungan yang harmonis antar orang tua (ayah dan ibu) 

adalah awal bagi perkembangan yang stabil dan pengetahuan kepribadian yang baik bagi 

anak. Kecintaan dan pujian orang tua menjadi saluran bagi anak untuk mengamankan dirinya 
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dengan orangtuanya sehingga keharmonisan suasana dalam keluarga dapat dicapai dengan 

mudah
4
.  

Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, agaknya yang paling penting 

adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi
5
. Reaksi tersebutlah yang 

menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas, karena sejak dilahirkan manusia 

sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: (1) keinginan untuk menjadi satu 

dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat); (2) keinginan untuk menjadi satu 

dengan suasana alam sekelilingnya.  

Dengan kata lain, tidak setiap interaksi anak down syndrom dengan keluarga, ataupun 

lingkungan lainnya terjadi dengan baik, ada proses-proses dimana interaksi itu menimbulkan 

kerjasama ataupun sebaliknya adanya suatu keadaan di mana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang bersaing. 

Berangkat dari realitas kondisi diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang hubungan 

interaksi (prilaku sosial) yang terjalin di sekitar tempat tinggalnya seperti, keluarga, sekolah, 

teman, atau masyarakat luas secara umum, serta bagaimana konstribusi lingkungan keluarga 

dalam prilaku interaksi sosial anak down syndrom di masyarakat Desa Cibereum Kecamatan 

Kertasari Kabupaten Bandung.   

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Pola asuh yang mempengaruhi kepribadian anak, terutama terhadap anak 

berkebutuhan khusus (Anak Down Syndrom) 

2. Interaksi antara orang tua dan anak (Down Syndrom) berpengaruh terhadap kehidupan 

sosialnya 

3. Masyarakat sekitar yang memandang sebelah mata keluarga yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus (Anak Down Syndrom) 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat disusun 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana prilaku yang dibangun antara lingkungan keluarga dengan anak down 

syndrom? 

1.3.2 Bagaimana interaksi sosial anak down syndrom dengan keluarga, teman, sekolah, 

dan masyarakat? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan interaksi (prilaku sosial) 

yang terjalin di sekitar tempat tinggalnya seperti, keluarga, sekolah, teman, atau masyarakat 

luas secara umum, serta bagaimana kontribusi keluarga dalam interaksi sosial anak down 

syndom. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui Perilaku sosial yang dibangun antara lingkungan keluarga 

dengan anak down syndrom. 

1.4.2 Untuk mengetahui interaksi sosial anak down sydnrom dengan keluarga, teman, 

sekolah, dan masyarakat. 



 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, 

dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Keguanaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama 

berkaitan dengan kajian kontribusi keluarga dalam interaksi sosial anak down 

syndrom.  

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi keluarga, lembaga sekolah, teman, 

serta masyarakat luas secara umum. Dengan mengangkat penelitian ini, maka 

bagaimana kontribusi orang tua dalam intereksi anak down syndrom, dan interaksi 

yang dilakukan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

Definisi kontribusi menurut kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan“kontribusi 

sebagai sokongan berupa uang atau sokongan”malah dalam pengertian tersebut mengartikan 

kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai 

bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau 

sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Dany H, Yandianto dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau 

dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.  Jadi bisa disimpulkan 



 

 

berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata 

berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai 

bentuk bantuan uang atau materi saja. hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. 

Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, 

sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau 

kelompok terhadap suatu kegiatan.
6
 

Jadi pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan 

berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan 

pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.
7
 

Down syndrom adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental 

anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini 

terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan  diri saat terjadi 

pembelahan. down syndrom merupakan kelainan genetic yang terjadi pada kromososm 21 

pada berkas q22 gen SLC5A3, yang dapat mengenali dengan melihat manifestasi klinis yang 

cukup khas. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental. 

Down syndrom merupakan kelainan kromosom autosomal yang paling bannyak terjadi pada 

manusia. Diperkirakan 20% anak dengan down syndrome dilahirkan oleh ibu yang berusia 

di atas 35 tahun. Maka dengan berlangsungnya belajar social, individu juga melakukan 

upaya-upaya untuk mendinamiskan tingkahlakunya tersebut agar tingkah laku individu  

yang bersangkutan lebih meningkat. Upaya-upaya yang di maksud berupa 
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motive/pendorong, frustasi dan mekanisme pertahanan, serta perkembangan dan keterlibatan 

di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya inilah yang Bersamaan menyebabkan tingkah 

laku sosial individu menjadi semakin banyak jumlahnya dan semakin tinggi kualitasnya 

seiring dengan bertambah antusiasnya individu yang bersangkutan. 

Manusia sebagai mahluk sosial berarti manusia dituntut untuk saling mengadakan 

hubungan dengan individu lain dalam kehidupannya, sejak ia membentuk kepribadiannnya, 

usia kurang lebih 5/6 tahun, sampai ia meninggal dunia, di mana pun individu lain berada
8
.  

Manusia tidak terlepas dari interaksi sosial, dan bentuk umum dari proses sosial itu 

adalah interaksi sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas-

aktivitas sosial. Menurut Kimbal Young interaksi sosial merupakan kunci dari semua 

kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama, sedangkan 

Boner, mengemukakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu 

manusia dan individu lain atau sebaliknya. 

Hubungan antar manusia dengan manusia lainnnya tidak terlepas dari suatu komunikasi 

dan kontak sosial, komunikasi ini terjadi pada proses sosial yang berupa interaksi sosial 

yang merupakan syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, dimana di dalamnya terjadi 

hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Apabila ada dua orang 

bertemu, maka pada saat itulah interaksi terjadi mereka akan saling menegur, berjabat 

tangan, saling berbicara, bahkan berkelahi. aktivitas tersebut itulah dikatakan sebagai 

interaksi sosial. 

Interaksi terjadi karena adanya Komunikasi dan kontak sosial, kontak berasal dari latin 

yaitu con dan cum yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh, jadi 
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secara harfiah kontak berarti bersama-sama menyentuh secara fisik, kontak baru terjadi bila 

terjadi hubungan badaniah. Sedangkan komunikasi sendiri adalah bahwa seseorang 

memberikan tafsiran terhadap prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak 

badaniah, atau sikap) dan perasaan-perasaan yang akan disampaikan oleh orang tersebut. 

Jadi interaksi sosial akan terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi
9
. 

Proses interaksi sosial dalam kehidupan sosial akan terjadi sangat erat dengan 

serangkaian pertemuan dan hubungan sosial. Baik berupa kegembiraan atau kekecewaan. 

Bentuk interaksi sosial yang terjadi akan menimbulkan pola bentuk interaksi yang berupa 

kerjasama (cooperation) yaitu bentuk interaksi sosial untuk mencapai suatu tujuan bersama 

dimana terdapat saling bantu dan saling menolong dalam pelaksanaan kerja tersebut. Hal ini 

terjadi  karena adanya pendapat yang sama dalam komunikasi. Pesaing (competition) yaitu 

suatu bentuk perjuangan sosial secara damai yang terjadi apabila kedua belah pihak 

berlomba untuk mencapai tujuan. Pertentangan yaitu bentuk interaksi sosial dimana terjadi 

usaha-usah pihak yang satu melanjutkan pihak yang lain, atau mengeyahkan saingannya 

karena perbedaan pendapat. 

Pada proses kontribusi yang dilakukan oleh keluarga dan komponen masyarakat lainnya, 

keluarga banyak ikut memberikan kontribusi terhadap anak down syndrom. Kontribusi 

dalam hal ini adalah lingkungan keluarga, selain sebagai pendidik keluarga atau prilaku di 

dalam keluarga akan mempengaruhi terhadap hubungan sosial anak Down syndrom. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar Skema konseptual sebagai berikut: 
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Keterangan: 

  : Interaksi  

  : Pengaruh  

Gambar 1. 

Skema Konseptual 

 

Agen-Agen Sosial Anak Down Syndrom 

Kontribusi Lingkungan  Primer 

Sekunder 


