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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebermaknaan Hidup 

1. Pengertian Kebermaknaan Hidup 

Kebermaknaan adalah berarti, mengandung arti yang penting 

(Poewardarminta, 1976). Menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI (1991), kebermaknaan berarti mengandung arti penting. 

Kebermaknaan menurut Chaplin (2002) adalah sesuatu yang dimaksudkan 

atau yang diharapkan. 

Menurut Yasyin (1997), pengertian hidup adalah bergerak, 

bernyawa, dan mampu melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Hidup 

menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1991) adalah masih 

terus ada,bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. 

Kebermaknaan hidup adalah suatu proses menyeluruh untuk 

menjadi sehat pada diri seseorang dengan sasaran memenuhi kehidupan 

batinnya yakni merealisasikan nilai-nilai yang ditemui oleh masing-masing 

individu (Koeswara, 1992). Realisasi nilai-nilai inilah yang membuat 

hidup menjadi bermakna.  

Menurut Bastaman (1997), kebermaknaan hidup adalah kebutuhan 

atau hasrat pada manusia yang mendasari berbagai aktifitas kehidupannya 

untuk mendambakan dirinya menjadi seorang pribadi yang bermartabat, 

terhormat, dan berharga, serta dapat dijadikan sebagai tujuan hidupnya 

yang penuh makna. 
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Kebermaknaan hidup menurut Lukas (1986) kebermaknaan hidup 

adalah kebebasan, kemapanan atau kematangan dan pendewasaan diri 

dalam hidup manusia. Sedangkan menurut pandangan transhumanisme 

(Wikipedia, 2006) adalah hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan 

manusia, merupakan suatu upaya untuk berbaik dengan orang lain dan 

memajukan cara hidup keseluruh orang. 

Kebermaknaan hidup menurut Abraham Maslow (Sumanto, 2006) 

adalah suatu sifat yang muncul dari dalam diri seseorang hingga kebutuhan 

yang lebih rendah dipenuhi, nilai dan kebermaknaan hidup mempunyai 

dampak yang kecil terhadap motivasi. 

Frankl (Bastaman, 2005) mengemukakan bahwa orang yang 

menghayati hidupnya bermakna menunjukkan kehidupan yang mereka 

jalani penuh dengan semangat, optimis, tujuan hidup jelas, kegiatan yang 

mereka lakukan lebih terarah dan lebih disadari, mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, luwes dalam bergaul tetapi tidak terbawa atau 

kehilangan identitas diri, tabah apabila dihadapkan pada suatu penderitaan 

dan menyadari bahwa ada hikmah di balik penderitaan serta mencintai dan 

menerima cinta. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 

Frankl di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri orang yang menemukan 

kebermaknaan hidupnya sebagai berikut: 

1. Kehidupannya penuh semangat atau optimis 

2. Memiliki tujuan hidup jelas yang berorientasi pada masa depan 
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3. Memiliki kebebasan memilih tindakan mereka 

4. Bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya dan kontrol diri yang 

sadar 

5. Kegiatan yang mereka lakukan lebih terarah 

6. Tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya 

7. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

8. Luwes dalam bergaul tetapi tidak sampai terbawa-bawa atau 

kehilangan identitas diri 

9. Dapat menemukan arti kehidupan yang cocok 

10. Tabah apabila dihadapkan pada suatu penderitaan dan menyadari 

bahwa ada hikmah dibalik penderitaan 

11. Komitmen terhadap pekerjaan 

12. Mampu memberi dan menerima cinta 

13. Mampu mengungkapkan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman 

atau nilai-nilai sikap. 

Menurut Frankl (Aminah, 2009) makna hidup setiap orang bisa 

berbeda-beda dan tidaklah sama, berbeda pula dari waktu ke waktu, 

berbeda setiap hari bahkan setiap jam. Oleh karena itu, yang terpenting 

bukanlah makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari hidup 

seseorang pada suatu saat tertentu. 

Menurut Adler (2006), manusia di dunia hidup dengan penuh 

makna. Individu mengalami keadaan yang tidak sempurna sehingga dapat 

memberikan makna bagi kehidupan manusia. Jika individu mencoba 
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menghindari adanya makna dan menyalahkan diri sendiri karena keadaan 

maka akan berdampak buruk bagi kehidupan. Jika individu melakukan hal 

ini, maka tindakan yang diambil adalah menarik diri dari lingkungan dan 

merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berguna, dan tidak ada satupun 

manusia yang mampu mengabaikan makna hidup. 

Menurut Sumanto (2006), kebermaknaan hidup adalah kualitas 

penghayatan individu terhadap seberapa besar dirinya dapat 

mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensi serta kapasitas 

yang dimilikinya dan terhadap seberapa jauh dirinya telah mencapai 

tujuan-tujuan dalam hidupnya dalam rangka memberi makna dalam 

hidupnya. 

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah konsep kebermaknaan 

hidup adalah bersifat unik dan personal, spesifik dan konkret, serta 

memberikan pedoman dan arah tujuan hidup manusia sehingga dapat 

menuntun manusia ke arah yang jelas sehingga manusia memiliki 

tanggungjawab akan apa yang dilakukannya. 

2. Konsep Kebermaknaan Hidup 

Konsep kebermaknaan hidup  menurut Bastaman (1996), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bersifat unik dan personal. 

Makna hidup bagi masing-masing individu memiliki arti yang 

berbeda. Apa yang dianggap bermakna oleh seseorang belum tentu 

bermakna juga bagi orang lain, dan apa yang dianggap bermakna bagi 
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orang lain belum tentu bermakna bagi seseorang disaat yang sama. 

Jadi, makna hidup bersifat sangat khusus bagi individu. 

2. Bersifat spesifik dan konkrit. 

Kebermaknaan hidup dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari dan tidak selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealitas, hal-hal 

yang abstrak filosofis, atau prestasi-prestasi akademis yang 

menakjubkan. Jadi, kebermaknaan hidup pasti selalu ada dalam 

kehidupan manusia.  

3. Bersifat memberi pedoman dan arah tujuan dalam hidup. 

Setiap kegiatan manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan 

makna hidup seolah-olah memaksa kegiatan manusia untuk menjadi 

lebih terarah. 

Bastaman menjelaskan ada empat hal penting yang dapat diketahui 

mengenai kebermaknaan hidup, yaitu: 

1. Makna hidup yang mencakup penghayatan hidup bermakna 

dan penghayatan hidup tidak bermakna. 

2. Peristiwa tragis yang dialami dan pengalaman-pengalaman 

pribadinya. 

3. Keberhasilan menemukan makna hidup dengan potensi-potensi 

pribadi. 

4. Dukungan sosial dalam mengembangkan hidup bermakna. 
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3. Faktor-faktor Kebermaknaan Hidup 

Ukuran kebermaknaan hidup manusia ditentukan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor makna hidup menurut Frankl (2004) adalah: 

1. Frustasi Ekstensi. Ekstensi memiliki 3 makna, yaitu: 

1. Keberadaan manusia itu sendiri 

2. Makna hidup 

3. Perjuangan manusia dalam mencari makna hidup yang konkret atau 

tujuan manusia mencari makna dalam hidup. 

2. Neurosis Noogenik 

Neurosis diakibatkan oleh dimensi keberadaan manusia yaitu 

secara khusus terkait dengan dimensi humanis seorang manusia yang 

mucul karena masalah-masalah dalam kehidupan.  

4. Komponen Kebermaknaan Hidup 

Menurut Bastaman (Aminah, 2009) terdapat enam komponen yang 

menentukan keberhasilan seseorang dalam melakukan perubahan diri 

untuk mencari makna hidup. Pencarian makna hidup adalah proses 

merubah hidup yang tidak bermakna menjadi bermakna. Keenam 

komponen tersebut adalah:  

1. Pemahaman Diri atau Self Insight 

Meningkatnya kesadaran diri individu untuk melakukan perubahan 

ke arah yang lebih baik, individu harus mampu mengambil sikap yang 

tepat terhadap segala peristiwa baik yang positif maupun negatif. 
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2. Makna Hidup atau Meaning of Life 

Adalah nilai-nilai yang sangat penting dan berarti dalam hidup 

secara pribadi sebagai tujuan yang harus dipenuhi dan pengarah 

kegiatan-kegiatannya supaya termotivasi untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang bermakna. 

3. Mengubah Sikap atau Changing Attitude 

Adalah perubahan sikap yang negatif menjadi positif dan lebih 

tepat dalam menghadapi masalah dalam hidup. 

4. Keikatan Diri atau Self Commitment 

Individu yang ingin hidupnya bermakna tentunya harus 

berkomitmen terhadap makna hidup. 

5. Kegiatan Terarah atau Directed Activity 

Individu yang memiliki kegiatan-kegiatan yang terarah maka 

kegiatan yang dilakukan akan bermakna sehingga memiliki motivasi 

dalam melakukan setiap kegiatannya. 

6. Dukungan Sosial atau Social Support 

Dukungan sosial menjadi satu komponen penting dalam pencarian 

makna hidup. Orang-orang yang dapat dipercaya dan selalu bisa 

dimintai bantuan pada saat-saat yang diperlukan. 

B. Tuna Grahita  

1. Pengertian Tuna Grahita 

Dilihat dari tingkat intelegensinya, ada anak yang normal, diatas 

rata-rata, dan dibawah rata-rata. Oleh karena itu, cara belajar masing-
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masing anak berbeda ada yang normal, cepat, dan lambat. Dalam 

Bahasa Indonesia, tuna grahita pernah disebut juga lemah otak, lambat 

berpikir, lemah ingatan, dan lemah psikis. Istilah ini digunakan sebelum 

pendidikan PLB digalakkan seperti sekarang ini. Penyebutan istilah 

lemah otak, lambat berpikir, lemah ingatan, dan lemah psikis diperhalus 

sesuai dengan perkembangan pendidikan menjadi tuna mental dan 

sekarang dikenal dengan istilah tuna grahita. Tuna grahita berasal dari 

bahasa Jawa tuno yang artinya rugi, dan grahita atau nggrahita yang 

artinya tidak berpikir sampai seperti itu. Jadi, tuna grahita dapat 

diartikan kurang daya pikir. 

Menurut Mumpuniarti (2005) istilah tuna grahita disebut 

hambatan mental atau mentally handicap untuk melihat kecenderungan 

khusus pada mereka hambatan mental termasuk penyandang lambat 

belajar maupun tuna grahita. Dahulu sebelum dikeluarkan PP 

Pendidikan Luar Biasa No. 72 Tahun 1991 penyandang tuna grahita 

disebut dengan istilah bodoh, tolol, tuna mental, ataupun 

keterbelakangan mental. 

American Assosiation of Mental Deficiency atau AAMD 

(Mohammad Amin, 2005) mendefinisikan tuna grahita sebagai kelainan 

intelektual umum dibawah rata-rata, yaitu IQ kurang sama dengan 84 

berdasarkan hasil tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Endang 

Rochyadi dan Zainal Alimin (2005) menyebutkan bahwa tuna grahita 

berkaitan erat dengan masalah perkembangan kecerdasan dan ini 
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merupakan sebuah kondisi. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan 

Kirk (Efendi, 2006) yaitu “Mental Retardation is not disease but 

condition”. Jadi, menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tuna grahita adalah sebuah kondisi bukan penyakit sehingga tidak bisa 

disembuhkan dengan obat apapun. 

2. Ciri-ciri Tuna Grahita  

Edgarge Dole (Smith et all, 2002), menyebutkan bahwa 

seseorang dianggap cacat mental atau tuna grahita apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Tidak berkemampuan secara sosial dan tidak mampu mengelola 

dirinya sampai tingkat dewasa. 

2. Mental dibawah normal. 

3. Terlambat kecerdasanya sejak lahir. 

4. Terlambat tingkat kemasakkannya. 

5. Cacat mental disebabkan oleh keturunan atau penyakit bawaan. 

6. Tidak dapat disembuhkan. 

3. Klasifikasi Tuna Grahita 

Klasifikasi tuna grahita yang digunakan di Indonesia saat ini 

menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1999 adalah: 

1. Tunagrahita Ringan yaitu yang memiliki tingkat IQ 50 sampai 70. 

2. Tunagrahita Sedang yaitu yang memiliki tingkat IQ 30 sampai 50. 
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3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat yaitu yang memiliki tingkat IQ 

kurang dari 30. 

Klasifikasi tuna grahita menurut American Assosiation of 

Mental Deficion atau AAMD (Mohammad Amin, 1995) adalah sebagai 

berikut: 

1. Tunagrahita Ringan atau Mampu Didik. 

Anak tunagrahita ringan memiliki tingkat intellegensi atau IQ 

50 sampai 70, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang 

dalam bidang akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja, 

mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri 

dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil 

serta sederhana. 

2. Tunagrahita Sedang atau Mampu Latih 

Anak tunagrahita sedang memiliki tingkat intelegensi atau IQ 

30 sampai 50, dapat belajar ketrampilan dalam sekolah untuk 

tujuan fungsional, mampu menyesuaikan ketrampilan untuk 

mengurus dirinya sendiri atau self-help, mampu beradaptasi di 

lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang 

membutuhkan pengawasan. 

3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat atau Mampu Rawat 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat memiliki tingkat 

intelegensi kurang dari 30 dan hampir tidak bisa dilatih untuk 

mengurus dirinya sendiri. Ada yang mampu dilatih mengurus 

Perbedaan Kebermaknaan Hidup, Amallia Zulfianasari, Prodi Psikologi, UMP 2017.



20 
 

dirinya sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. 

Selain diklasifikasikan berdasarkan tingkat intelegensinya, anak 

tunagrahita juga diklasifikasikan berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik 

menurut Mumpuniarti (2007) adalah sebagai berikut: 

1. Down Syndrome atau Mongolisme, disebabkan karena kerusakan 

pada kromosom. Jumlah kromosom orang normal sebanyak 46, dengan 

pembagian 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. 

Penderita Down Syndrome memiliki jumlah kromosom sebanyak 47. 

2. Krettin atau Cebol, disebabkan karena gangguan pada hiporoid 

yaitu kurangnya hormon tiroid pada tubuh. Cebol bisa diderita sejak 

lahir ataupun masa awal kanak-kanak. 

3. Hydrocepall disebabkan karena kelebihan cairan dalam otak yang 

dapat menyebabkan kelemahan pada kinerja otak. 

4. Micdocepal disebabkan karena kekurangan gizi, faktor radiasi, dan 

penyakit pada otak. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tunagrahita diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tunagrahita ringan, 

tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat. 

Selain diklasifikasikan berdasarkan tingkat intelegensi, tunagrahita juga 

diklasifikasikan berdasarkan ciri fisik atau klinis yaitu Down Syndrome, 

Krettin, Hydrocepall, dan Micdocepal. 
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4. Karakteristik Tuna Grahita 

Anak tunagrahita dikasifikasikan menjadi empat seperti sudah 

dijelaskan diatas yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, 

tunagrahita berat, dan sangat berat. Dari masing-masing klasifikasi 

tersebut memiliki karakterisitik yang membedakan satu sama lain. Ada 

beberapa pendapat ahli mengenai karakeristik anak tunagrahita.  

Karakteristik tunagrahita ringan seperti dijelaskan oleh 

Mohammad Amin (2005) adalah: 

A. Karakteristik anak Tuna Grahita Ringan 

a. Lancar berbicara namun kurang dalam pembedaharaan kata. 

b. Sulit berpikir abstrak. 

c. Pada usia 16 tahun memiliki kecerdasan seperti anak usia 12 

tahun. 

d. Masih dapat mengikuti kegiatan akademik di sekolah umum 

Sedangkan menurut Mumpuniarti (2007), karakteristik anak 

tunagrahita ringan dilihat dari aspek fisik, psikis, dan sosial adalah: 

1. Dari aspek fisik, anak tunagrahita ringan memiliki ciri fisik sama 

seperti anak normal lainnya, hanya memiliki kelemahan dalam segi 

sensori-motorik. 

2. Dari aspek psikis, anak tunagrahita ringan sulit berpikir abstrak dan 

logis, kurang memiliki kemampuan analisa, asosiasi lemah, kurang 

mampu mengendalikan perasaan, kepribadiannya mudah 

dipengaruhi, dan tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. 
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3. Dari aspek sosial, anak tunagrahita ringan mampu bergaul, mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terbatas seperti 

keluarga, ada pula yang mampu menyesuaikan diri dalam 

masyarakat, mampu mengerjakan pekerjaan sederhana, dan dalam 

bidang pendidikan termasuk dalam kemampuan mampu didik. 

B. Karakteristik Tuna Grahita Sedang 

Menurut Mohammad Amin (1995), anak tunagrahita sedang atau 

mampu latih memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tingkat tunagrahitanya, adalah: 

1. Mereka hampir tidak bisa diajari dalam bidang akademik, 

namun bisa diajari untuk mandiri dalam kegiatan sehari-

harinya. 

2. Memiliki kemampuan maksimal seperti anak usia 7 sampai 10 

tahun. 

3. Selalu tergantung pada orang lain, namun bisa membedakan 

sesuatu yang berbahaya dan tidak berbahaya. 

4. Memiliki potensi untuk merawat diri dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. 

a. Berdasarkan aspek fisik, psikis, dan sosial adalah: 

1. Karakteristik fisik. 

Anak tunagrahita memiliki ciri fisik yang membedakan 

dirinya dengan anak normal. Terlihat jelas seperti Down 
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Syndrome dan Brain Damage, penampilannya nampak seperti 

anak keterbelakangan mental dan motoriknya sangat lemah. 

2. Karaketristik psikis. 

Pada usia dewasa, maksimal memiliki kecerdasan seperti 

anak normal usia 7 sampai 8 tahun. 

3. Karakteristik sosial. 

Pada umumnya, anak tunagrahita sedang memiliki sikap sosial 

yang kurang baik, tidak memiliki rasa terimakasih, empatinya kurang, 

kurang dalam hal belas kasihan terhadap orang lain, dan rasa keadilan. 

C. Karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat  

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

Proyek Pusat Pengembangan Guru tahun 1995 sampai 1996, adalah: 

a. Penampilan fisik yang tidak seimbang, seperti kepala terlalu besar 

atau terlalu kecil. 

b. Selalu mengeluarkan air liur dan tampak sering melamun. 

c. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. 

d. Perkembangan bahasanya terlambat. 

e. Koordinasi gerakan kurang dan tidak terkendali. 

f. Memiliki gangguan pada fungsi penglihatan sehingga kemampuan 

berpikir lambat. 

g. Memiliki kecerdasan maksimal seperti anak normal usia 3 sampai 4 

tahun. 
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C. Perbedaan Kebermaknaan Hidup antara Orangtua yang Memiliki 

Anak Tunagrahita  dengan Orangtua yang Memiliki Anak Normal  

Anak tunagrahita merupakan anak yang membutuhkan penanganan 

khusus dan perhatian khususu dari orangtuanya. Pada saat mengetahui 

anaknya berbeda dengan anak-anak lainnya, seringkali orangtua 

menunjukkan reaksi emosional yang berbeda-beda. Terdapat beberapa 

reaksi emosional yang biasanya dimunculkan oleh orang tua. Beberapa 

reaksi emosional tersebut antara lain penyangkalan, shock, merasa tidak 

percaya diri, sedih, terlalu melindungi atau kecemasan, perasaan 

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

berdosa atas apa yang terjadi pada anak (Mangungsong, 1998). 

  Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan beban 

berat bagi orang tua, baik secara fisik maupun mental. Beban tersebut 

membuat reaksi emosional di dalam diri orang tua. Orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus dituntut untuk terbiasa menghadapi 

peran yang berbeda dari sebelumnya, karena memiliki anak 

berkebutuhan khusus (Mira, 2012). 

  Beban secara fisik dan mental menjadi suatu permasalahan 

bagi orang tua dalam mengasuh anak tunagrahita. Pengasuhan menjadi 

tidak maksimal dikarenakan kurangnya rasa kebermaknaan hidup. Hal 

ini tentunya menjadi masalah bagi orang tua yang berdampak pada 

tumbuh kembang anak tunagrahita. Padahal anak tunagrahita 

membutuhkan penanganan khusus dan perhatian lebih dari orang 
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tuanya, karena mereka berbeda dengan anak-anak normal. Tingkat 

intelegensi dibawah rata-rata menjadi penyebab anak tunagrahita 

membutuhkan perhatian lebihdari orang tuanya. Karena, rata-rata anak 

tunagrahita tidak bisa merawat dirinya sendiri, dan sulit beradaptasi 

dengan lingkungannya. 

Kebermaknaan hidup menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh 

setiap manusia, terutama pada orang tua yang telah memiliki anak. Baik 

anak yang terlahir dalam keadaan normal maupun tidak. Karena, orang 

tua yang memiliki rasa kebermaknaan hidup akan lebih optimal dalam 

mengasuh anak-anak mereka. Kondisi anak yang berbeda tentunya rasa 

kebermaknaan hidup pada masing-masing orang tua juga berbeda.  

Selain menghadapi kenyataan bahwa anak yang dimilikinya 

memiliki kondisi berbeda dengan anak-anak normal. Orangtua anak 

tunagrahita juga harus menghadapi sikap lingkungan yang negatif 

khususnya kepada kondisi anak tunagrahita. Seringkali orang-orang 

disekitar anak tunagrahita yang tidak mau mengerti kondisi anak 

tunagrahita menyamakannya dengan anak yang memiliki gangguan 

jiwa. Hal inilah yang membuat orangtua anak tunagrahita sering 

mengeluh dan menyalahkan diri mereka atas kondisi anak. Sikap 

mengeluh menjadi salah satu penyebab kurangnya rasa kebermaknaan 

hidup pada orangtua anak tunagrahita. 
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Tunagrahita adalah suatu kondisi dimana anak memiliki tingkat 

intelegensi dibawah rata-rata. Tingkat intelegensi dibawah rata-rata 

yang dimiliki oleh anak tunagrahita menyebabkan terhambatnya 

perkembangan anak sebagaimana mestinya. Keterbatasan yang dimiliki 

oleh anak tunagrahita yaitu tingkat intelegensi dibawah rata-rata yang 

merupakan fungsi kompleks yang dapat diartikan untuk dapat 

mempelajari informasi dan ketrampilan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, dengan masalah-masalah, dan situasi kehidupan baru, anak 

tunagrahita memiliki semua kekurangan tersebut. 

D. Kerangka Berpikir  

 Reaksi awal yang umum dimunculkan orangtua anak tunagrahita 

adalah kaget, stres, depresi, tidak mau menerima kondisi anak 

tunagrahita, dan menyalahkan diri sendiri atas kondisi yang dialami 

oleh anak. Kondisi seperti ini memunculkan kurangnya rasa 

kebermaknaan hidup yang berdampak pada berkurangnya rasa 

perhatian yang harus diterima anak tunagrahita. Padahal anak 

tunagrahita membutuhkan perhatian lebih dari orangtua, diatas 

perhatian orangtua anak dengan kondisi normal. 

 Orangtua yang memiliki anak dengan keterbatasan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan, memiliki tugas dan tekanan 

psikologis yang lebih besar dalam membesarkan dan mengasuh 

anaknya. Karena, kondisi anak tunagrahita tidak seperti anak-anak 
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normal lainnya. Mereka memiliki keterbatasan tingkat intelegensi yang 

merupakan fungsi utama untuk menjalani kehidupan seperti 

memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan hidup. 

 Banyak orangtua yang menganggap bahwa kemampuan anak 

tunagrahita jauh dibawah kemampuan anak normal. Karena, anak 

normal memiliki tingkat intelegensi diatas tingkat intelegensi anak 

tunagrahita. Padahal anak dikatakan cerdas bukan hanya berdasarkan 

kemampuan akademis, namun juga kemampuannya dalam 

bersosialisasi dengan orang lain.  

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Orang tua 

anak 

Tunagrahita 

Orang tua 

anak normal 

Kebermaknaan Hidup: 

1. Pemahaman diri 

2. Makna hidup 

3. Mengubah sikap 

4. Keikatan diri 

5. Kegiatan terarah 

6. Dukungan sosial 
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E. Hipotesis 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

bahwa terdapat perbedaan kebermaknaan hidup antara orang tua yang 

memiliki anak Tunagrahita di SLB C Yakut Purwokerto dengan orang 

tua yang memiliki anak normal di SDN 04 Kedungwuluh 
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