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Bab I Pendahuluan 

 

Latar Belakang Masalah  

 

Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang bahagia, tak terkecuali dengan 

sepasang suami istri yang mendambakan hadirnya anak dalam kehidupannya untuk 

melengkapi kebahagiaan dalam keluarga. Sebagai orang tua tentu saja menginginkan 

memiliki anak yang sehat dari segi fisik dan juga psikis, tetapi dapat kita lihat bahwa tidak 

semua anak dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, dari sebagian anak ada yang lahir 

dalam keadaan dimana terdapat keterbatasan baik itu dari fisik maupun juga dari psikisnya. 

Meskipun dengan adanya keterbatasan tersebut orang tua harus dapat menerima karena 

keterbatasan tersebut bukanlah hal yang diinginkan, orang tua harus tetap memperlakukan 

anaknya seperti pada anak normal lainnya baik dari kasih sayang maupun dukungan terhadap 

segala aktifitas anak.  

Puspita, 2004 (dalam Faradina, 2016) menyebutkan bahwa ketika pertama kali 

mengetahui anaknya memiliki kelainan reaksi orang tua yaitu shock, mengalami kesedihan 

yang mendalam, dan tidak dapat menerima kenyataan yang menimpanya. Pada umumnya 

orang tua akan sulit menerima kenyataan tentang kondisi anaknya yang memiliki 

keterbatasan selain mereka merasa kecewa juga harapan-harapan yang mereka berikan pada 

anaknya seolah-olah hilang karena keterbatasan mereka untuk melakukan kegiatan layaknya 

anak-anak normal, beberapa kelainan pada anak yaitu autism, down syndrom dan juga 

kelainan yang menyebabkan keterbatasan fisik yaitu Hemofilia.  

Hemofilia adalah salah satu kelainan yang disebabkan karena kurang atau tidak 

adanya faktor pembekuan darah, faktor tersebut yaitu VIII, IX DAN XI (Veny K Yantie, 

2012). Orang yang menderita Hemofilia sulit dalam hal pembekuan darah ketika terjadi luka 

baik itu luka luar maupun luka dalam layaknya orang pada umumnya, kelainan ini merupakan 
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kelainan bawaan yang di turunkan dari ibu kepada anaknya yang umumnya terjadi pada laki-

laki.  

Seorang penderita Hemofilia pada dasarnya memiliki potensi yang sama sebagaimana 

orang yang normal, hanya saja karena mereka membutuhkan waktu dalam proses pembekuan 

darah, apabila terjadi pendarahan maka proses penyembuhannya membutuhkan waktu lama 

sehingga dapat menghambat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penderita Hemofilia 

rentan mengalami pendarahan ataupun munculnya lebam pada tubuh yang di sebabkan oleh 

adanya tekanan yang terjadi pada tubuh, terjadinya luka atau bahkan tanpa sebab yang jelas, 

seperti terlalu lama menulis dapat menyebabkan terjadinya pembengkakkan di area tangan, 

oleh sebab itu penderita Hemofilia harus sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan.  

Fai Tam dan Cheng, 2005 menyebutkan bahwasannya seseorang yang memiliki 

keterbatasan dalam fisik dapat menimbulkan masalah dalam bagaimana ia melakukan 

kegiatan sehari-hari dan juga mereka yang memiliki keterbatasan dalam fisik cenderung 

sedikit mendapat pengalaman yang menyenangkan dikarenakan keadaannya yang berbeda 

dari orang lain membuat mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya 

sehingga mereka memiliki hubungan sosial yang kurang baik.  

Berdasarkan data World Federation of Hemophilia (WFH) di tahun 2016 terdapat 

peningkatan jumlah penderita Hemofilia yang ada di dunia yaitu diperkirakan terdapat 

500.000 orang. Hemofilia merupakan kelainan yang masih terdengar asing di kalangan 

masyarakat Indonesia, namun Hemofilia itu sendiri telah di perkenalkan oleh seorang 

Profesor dari Thailand yaitu Profesor Issarangkura, beliau memperkenalkan suatu prorgam 

yaitu Word Federation of Hemofilia.  

Word Federation of Hemofilia merupakan himpunan yang bertujuan untuk 

mengorganisir pelayanan Hemofilia, baik dari pelayanan kesehatan berupa obat ataupun 
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pelayanan lain yang dibutuhkan oleh penderita Hemofilia. Di Indonesia juga telah berdiri 

Himpunan yang siap untuk mengorganisir pelayanan bagi para penderita Hemofilia yang 

terdapat di Indonesia yaitu Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia (HMHI), himpunan 

ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga ada beberapa cabang yang salah satunya di 

Jawa Barat. Pada tahun 2018 HMHI menyebutkan bahwa telah tercatat ada kurang lebih 

2.000 orang penderita Hemofilia yang tersebar di seluruh Indonesia, hal itu membuktikan 

bahwa dalam waktu dua tahun terdapat kenaikan yang lumayan pesat pada jumlah penderita 

Hemofilia yang pada 2016 tercatat ada 1.900 orang penderita Hemofilia (Nahrussalwa, 2018).  

Data awal dilakukan pada tanggal 28 November 2019 dengan melakukan wawancara 

pada tiga orang tua yang memiliki anak Hemofilia. Wawancara pertama yaitu pada subjek E, 

subjek mengatakan bahwa ketika anaknya berusia 4 bulan sering muncul lebam di tubuhnya, 

namun ketika itu belum diketahui bahwa anaknya Hemofilia, baru ketika berusia 2 tahun 

dokter mendiagnosis anaknya Hemofilia. Ketika pertama kali diberitahu bahwa anaknya 

Hemofilia subjek sangat kaget dan tidak percaya, terlebih ketika mengetahui bahwa 

Hemofilia merupakan kelainan yang langka, hingga subjek bertanya-tanya mengenai dosa 

apa yang pernah subjek lakukan sehingga Allah memberikannya cobaan yang dirasakan 

subjek begitu berat. Pada awalnya subjek sangat membatasi kegiatan anak, tidak 

membolehkan anak untuk bermain dengan teman – temannya karena takut di anggap aneh.  

Wawancara kedua dilakukan pada subjek Y, subjek menyebutkan bahwa anaknya di 

diagnosis Hemofilia pada usia 4 tahun, ketika itu terjadi pembengkakan diarea tangan, dan 

saat dibawa ke rumah sakit dokter melakukan beberapa pemeriksaan hingga akhirnya 

mendiagnosis anaknya Hemofilia. Ketika itu subjek hanya bisa menangis dan merasa sangat 

terpukul, subjek tidak percaya bahwa anaknya mengalami kelainan sehingga subjek tidak 

berusaha untuk melakukan pengobatan secara serius, namun yang bisa subjek lakukan adalah 

dengan membiarkan anak untuk beristirahat dan melarangnya untuk melakukan kegiatan 
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yang dapat membuatnya lelah, bahkan subjek tidak mengijinkan anaknya untuk membeli 

keperluannya di luar rumah. Subjek pun menyebutkan pada awalnya sering merasa 

tersinggung jika ada yang mengkritiknya mengenai cara merawat anak.  

Wawancara ketiga dilakukan pada subjek T, subjek mengatakan bahwa anaknya 

diketahui Hemofilia ketika melakukan sirkumsisi (sunat), pada saat itu terjadi pendarahan 

yang hebat sehingga harus menjalani perawatan yang serius. Ketika mengetahui anaknya 

Hemofilia subjek sangat kaget dan tidak percaya bahwa hal tersebut terjadi pada anaknya. 

Sejalan dengan yang dikatakan Puspita, 2004 (dalam Faradina, 2016) bahwa hal yang 

pertama dirasakan dan muncul pada orang tua ketika sang anak yang dicintainya dinyatakan 

memiliki kelainan baik dari segi fisiknya ataupun dari segi psikisnya yaitu tidak mampu 

menerima, shock, merasa sedih dan muncul perasaan kecewa juga merasa bersalah bahkan 

hingga dapat marah dan menunjukkan  sikap penolakan. Subjek menyatakan bahwa pada saat 

itu ia merasa bingung untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua yang memiliki anak 

Hemofilia sehingga ia memutuskan untuk memperlakukan anaknya dengan sangat hati hati 

sesuai dengan keinginan keluarganya.  

Wawancara juga dilakukan pada ketua HMHI di jawa barat beliau mengatakan bahwa 

keluhan yang beliau terima dari orang tua anak Hemofilia itu terkait sulitnya melakukan 

perawatan bagi anaknya ketika Hemofilianya kambuh hal ini menyebabkan orang tua sangat 

berhati hati dengan kondisi anaknya sehingga aktifitas anak sangat terbatas, selain itu 

seringkali orang tua anak Hemofilia antara suami istri saling menyalahkan sehingga kasus 

perceraian banyak terjadi ataupun ketika suami istri sudah saling menerima namun dari pihak 

keluarga yang tidak dapat menerima dan dianggap sebagai aib.  

Menurut penuturan dari ketua HMHI Jawa Barat, beliau mengatakan dari setiap orang 

tua yang tergabung  pada awalnya orang tua enggan untuk memberitahukan bahwa anaknya 
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Hemofilia kepada keluarga besarnya dan juga lingkungan dimana mereka tinggal dikarenakan 

sulit dalam menjelaskan, hal itu dapat menghambat bagi anaknya untuk bersosialisa dengan 

lingkungan karena dapat di anggap aneh oleh lingkungan, merasa malu karena anaknya 

berbeda dari anak pada umumnya, namun setelah para orang tua dipertemukan dengan 

banyak orang tua lain yang memiliki permasalahan yang sama di HMHI kemudian 

melakukan sharing dan pada akhirnya yang tadinya saling menyalahkan menjadi sedikit demi 

sedikit mampu menerima keadaan sehingga para orang tua lebih fokus pada bagaimana 

merawat dan melakukan pengobatan yang terbaik untuk anaknya yang Hemofilia dan 

menjelaskan kepada keluarga juga lingkungan dimana mereka tinggal mengenai Hemofilia 

dan cara perawatannya sehingga sang anak tetap mampu melakukan aktifitas selayaknya anak 

normal lainnya. Antar anggota himpunan juga saling membantu satu sama lain seperti 

membantu memberikan obat ketika ada yang kesulitan untuk mendapatkannya. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Smith et all., 2011 (dalam Rahman et all., 2018) bahwa perilaku saling 

membantu antar kelompok melakukan sharing merupakan sejauh mana individu 

mempersepsikan dirinya sebagai suatu kelompok tertentu 

Dari fenomena yang telah di paparkan di atas maka peneliti melihat adanya indikasi 

bahwa orang tua yang memilliki anak Hemofilia pada awalnya tidak dapat menerima terlihat 

dari hasil wawancara yaitu merasa tidak yakin dalam menjalani hidup sebagai orang tua dari 

anak Hemofilia, tidak dapat menerima kritik dan saran, tidak dapat menerima kekurangan 

anak, dan merasa malu, sampai pada akhirnya dapat menerima yang dapat dilihat dari 

indikator dalam penerimaan diri yaitu nilai dan standar diri tidak dipengaruhi lingkungan 

luar, keyakinan menjalani hidup, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, mampu 

menerima kritik dan saran, menerima keterbatasan, menganggap dirinya sama dengan orang 

lain, tidak malu dan rendah diri, sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh 

dukungan sosial terhadap orang tua yang memiliki anak Hemofilia setelah tergabung dalam 
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Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia sampai pada tahap penerimaan diri (self 

acceptance).  

Hurlock 2006, mengemukakan bahwa penerimaan diri merupakan kemampuan 

menerima segala hal yang ada pada diri sendiri baik kekurangan maupun kelebihan yang 

dimiliki. Dengan adanya penerimaan diri pada seseorang akan membuat orang berfikir bahwa 

apapun yang terjadi pada dirinya baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang tidak 

menyenangkan tidak akan menimbulkan perasaan negatif seperti rendah diri, adanya rasa 

malu, ataupun merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Hurlock (dalam Lestari, 2018) 

menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menerima diri 

yaitu : 1) mampu menerima diri, 2) dapat mengembangkan secara optimal kemampuan yang 

dimiliki, 3) menilai diri secara realistis, 4) dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 

5) mampu melihat diri dari berbagai sudut pandang. Orang tua yang memiliki penerimaan diri 

yang positif akan mampu melihat diri sendiri secara realistis dan telah menerima keadannya 

dirinya sebagai orang tua dari anak yang menderita Hemofilia.  

Mayangsari 2005 (Mayangsari, 2016) mengatakan bahwa perlakuan orang tua 

terhadap anak baik dalam pengasuhan maupun perawatan yang menunjukkan penerimaan 

yang positif mendorang anak untuk mampu tetap bersosialisasi dalam lingkungan meskipun 

dengan keterbatasan yang dimiliki. Lestari 1995 ((Mayangsari, 2016) penerimaan orangtua 

adalah sikap dan cara orangtua dalam memperlakukan anak yang ditandai dengan adanya 

komunikasi orangtua dengan anak, perhatian dan kasih sayang, menghargai anak, memberi 

kepercayaan, serta memperlakukan anak sesuai dengan kemampuannya.  

Hutt dan Gibby, 1979 : 280 (dalam Jayasima et all., 2013) mengatakan bahwa orang 

tua yang menerima keadaan anaknya adalah orang tua yang mengakui dan menerima 

kenyataan akan ketidakmampuan atau kekurangan anak. Orang tua berperan sebagaimana 
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seharusnya peran orang tua yakni merawat apapun keadaan anaknya. Penerimaan membuat 

orang tua sadar kondisi anak apa adanya, serta perhatian pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak maka orang tua akan merasa nyaman dengan kehadiran anak tanpa 

menunjukkan sikap berlebihan dalam mengasuh dan tidak menolak anak meskipun dalam 

perkembangannya mereka sangat bergantung pada orang tuanya.  

Sari, 2002 (dalam Wijayanti, 2015) bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

menjadi pengaruh untuk meningkatkan penerimaan diri pada orang tua yaitu dari sisi 

pendidikannya, usia, keadaan fisik, pola asuh keluarga dan juga dukungan sosial. Utami et 

all., 2013 meyebutkan bahwa ketika mengetahui anggota keluarga menderita kelainan atau 

penyakit yang kronis jika individu tersebut memiliki penerimaan yang tinggi maka akan 

bersikap tenang, mampu menghadapi masalah, dan mampu beradaptasi dengan situasi stress, 

dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa dukungan sosial sangatlah efektif dalam 

mengurangi stress sehingga meningkatkan penerimaan diri ketika dihadapkan pada kenyataan 

menderita kelainan ataupun penyakit kronis (Utami et all., 2013).  

Zimet et all., (dalam Shu et all., 2020) mendefinisikan bahwa dukungan sosial 

merupakan pertukaran sumber daya yang minimal terjadi antata dua orang yang salah satu 

pihak bertujuan untuk membantu dan oleh penerima dukungan ditafsirkan sebagai sumber 

dukungan yang dapat berperan sebagai penahan/penyangga gejala dan peristiwa stress.  

Dukungan sosial menurut Cobb, 1976 (dalam Maslihah, 2011) yaitu seseorang dapat 

merasakan adanya kenyamanan, sebuah perhatian, adanya pemberian penghargaan, ataupun 

segala bentuk bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun kelompok lain. Sedangkan 

Rook (dalam Kumalasari, 2012) mendefinisikan dukungan sosial itu adalah suatu hubungan 

yang baik antar individu dengan adanya komunikasi yang baik seperti pemberian pujian akan 

prestasi yang di dapat oleh orang lain, sehingga Rook menyebutkan bahwa dukungan sosial 
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dapat berfungsi sebagai ikatan sosial dimana akan memperlihatkan adanya tingkat kualitas 

yang baik dalam hubungan interpersonal. Individu yang memberikan dukungan kepada orang 

lain merupakan individu yang telah mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral, hal tersebut 

akan menjadikan individu sebagai orang yang mulia dimasyarakat dengan bantuan-bantuan 

yang diberikan sebagai bentuk dukungan sosial (Sarbini et all., 2019). 

Terjalinnya suatu hubungan yang baik dengan orang lain ataupun kelompok lain akan 

memunculkan rasa puas secara emosional pada kehidupan seseorang. Mead, 2001  (dalam 

Ekasari & Andriyani, 2013) mendefinisikan dukungan sosial adalah suatu sistem pemberian 

dan penerimaan bantuan dengan rasa hormat, tanggung jawab bersama, dan kesepakatan 

bersama yaitu melalui dukungan, persahabatan, empati, saling berbagi, dan saling memberi 

bantuan. Ketika seseorang mendapat dukungan dari orang lain ataupun kelompok lain maka 

semua hal yang awalnya terara sulit untuk dijalani akan terasa lebih mudah untuk dilewati. 

Sarafino, 2002 (Christanty, 2013) telah mendefinisikan bahwa dukungan sosial adalah suatu 

yang diperoleh oleh seseorang dari orang lain baik secara individu maupun kelompok berupa 

perhatian, rasa aman, kenyamanan yang dirasa mampu untuk membantunya dalam 

penyelesaian masalah.  

Sarafino, 2002 (dalam Kania et all., 2011) menyebutkan ada beberapa bentuk 

dukungan sosial yaitu : Pertama, dukungan emosional dimana dalam dukungan sosial itu 

adanya pemberian perhatian, adanya rasa empati dan munculnya perasaan iba yang diberikan 

seseorang terhadap orang lain, sehingga akan membuat orang yang diberikan perhatian, 

empati dan juga rasa iba tersebut nyaman dan ia akan merasa berharga sebagai seorang 

manusia juga terhindar dari stress. Sarafino mengatakan bahwa hal yang bisa dilakukan untuk 

memberikan dukungan kepada orang lain yaitu dengan memberi bantuan baik dalam dalam 

bentuk materil maupun nonmateril seperti memberikan semangat, pujian, perhatian dan juga 

cinta. Kedua, bentuk dukungan menurut Srafino yaitu dukungan penghargaan dimana 
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seseorang memberikan dukungaan berupa pemberian persetujan terhadap keputusan, 

motivasi, dan memberikan perbandingan yang membangun terhadap orang lain.  

Dengan memberikan dukungan penghargaan maka akan membuat individu yang 

menerima dukungan menjadi lebih mencintai dirinya dan menumbuhkan kepercayaan diri 

serta memunculkan perasaan bahwa dirinya bernilai.  Ketiga, bentuk dukungan selanjutnya 

yaitu dukungan instrumental dimana dukungan ini diberikan seseorang kepada orang lain 

secara langsung, seperti memberikan pertolongan secara nyata pada orang yang 

membutuhkan uang. Keempat, bentuk dukungan yang lainnya adalah dukungan informasi. 

Dukungan ini yaitu beruba pemberian saran, nasihat, ataupun memberikan pengarahan ketika 

orang lain membutuhkannya dalam rangka penyelesaian masalah.  

Berdasarkan fenomena yang telah di sampaikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai seberapa besar pengaruh dukungan sosial terhadap penerimaan diri. 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul penelitian “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap 

Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Hemofilia”.   

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap 

penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak Hemofilia ? 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui seberapa 

besar pengaruh dukungan sosial terhadap penerimaan diri.  

Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan memperkaya pengetahuan dalam keilmuan psikologis, khususnya dalam Psikologi Sosial, 

Psikologi Positif, serta agar dapat dipakai sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

Kegunaan praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang 

membuat orang tua menjadi lebih mampu menerima keadaan dan setiap individu menyadari 

bahwa pemberian dukungan terhadap orang – orang disekitar penting dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan diri.  

 


