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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

 Manusia merupakan makhluk yang unik dengan berbagai ciri khas dan 

karakteristik, yang didasarkan pada aspek-aspek biologis dan psikologis yang 

membuatnya menjadi makhluk yang istimewa dan luar biasa. Setiap individu 

manusia memiliki akal sehat dan juga fisik yang bugar, untuk dapat melangsungkan 

kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi, terdapat juga kelainan yang dialami oleh 

manusia yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Salah satu kelainan tersebut 

adalah kelainan genetik yang dinamakan Down Syndrome. Down Syndrome 

merupakan suatu kondisi keterbelakangan mental, perkembangan fisik, dan 

kecerdasan terbatas yang disebabkan oleh berlebihnya jumlah Kromosom 21 di 

dalam tubuh penyandangnya. Kelainan kondisi Down Syndrome pada manusia 

pertama kali ditemukan oleh Dr. John Langdon Down pada tahun 1866, dan 

terdapat 3 variasi kelainan dari Down Syndrome, yaitu; Trisomy 21, Translokasi, 

dan Mozaik (Wajuihian, 2016). Kondisi ini merupakan salah satu dari banyaknya 

kelainan yang terdapat pada manusia, sehingga membutuhkan pemahaman lebih 

bagi setiap orang untuk dapat mengenali kelainan ini.  

 Anak Down Syndrome atau bisa disingkat sebagai ADS, pada umumnya 

disertai dengan kelainan di jantung, hormon, pembuluh darah, keganasan, dan 

tulang. Tentu saja oleh karena itu perkembangan anak sehat berbeda dengan ADS. 
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Jika ADS dianalisis secara biologis, kromosom yang berlebih ini menyebabkan 

penurunan jumlah sel saraf pada sistem saraf inti, produksi protein yang berlebih, 

keterlambatan mielinisasi, neurotransmisi yang tidak normal serta gangguan 

pengaturan siklus sel (Ariefa dkk, 2019:61).  Kemudian juga, ADS mengalami 

adanya gangguan pendengaran dan penglihatan, yang membuat ADS sulit untuk 

menerima pembicaraan normal dengan individu lain. Oleh karena itu ADS 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berkonsentrasi, lemah dengan memori, 

perkembangan motorik yang lambat, mengendalikan tubuh, dan kemampuan untuk 

melakukan tugas. Kemudian jika meninjau fenomena psikis yang terdapat pada 

ADS, adanya keterbatasan berkomunikasi membuat ADS menjadi sulit diterima di 

masyarakat, dengan adanya kesulitan dalam menunjukan tata krama; seperti sulit 

menatap mata ketika berbicara, dan perilaku impulsif. (Ningrum, 2018).  

Down Syndrome memiliki banyak kasus di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia sendiri. Diperkirakan oleh WHO terdapat 300.000 kasus terkait Sindrom 

Down ditambah dengan  di Indonesia yaitu sebanyak 0,21 persen di tahun 2018 

(Riskesdas,2018). Anak Down Syndrome di Indonesia telah menjadi perhatian 

pemerintah dan masyarakat luas, agar menjadi masyarakat yang berkontribusi bagi 

kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa wadah masyarakat 

yang merupakan organisasi bagi para keluarga dan teman-teman ADS untuk 

membantu meningkatkan keterampilan ADS, mensosialisasikan bahwa ADS itu 

ada dan mampu memperlihatkan kemampuan yang ia miliki, serta mendiskusikan 

fenomena ADS di tengah masyarakat, hingga perilaku ADS. Banyak dari organisasi 
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ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan orang tua-orang tua yang 

sekiranya membutuhkan pemahaman lebih tentang buah hatinya. 

Salah satu contoh organisasinya adalah POTADS atau Persatuan Orang Tua 

Anak Dengan Down Syndrome, yang didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan 

untuk memberdayakan kontribusi orang tua dalam meningkatkan kualitas hidup 

ADS secara maksimal (POTADS, n.d.). Organisasi seperti POTADS, umumnya 

diikuti oleh para orang tua ADS untuk berbagi cerita mengenai kehidupan anaknya 

dan memberikan peluang bagi ADS untuk bisa meningkatkan kreatifitas dalam 

berkarya serta menggali kemampuan yang ada pada anak tersebut. Oleh karena itu 

peran orang tua dalam kehidupan ADS sangatlah penting, karena orang tua tersebut 

juga mengupayakan adanya koneksi dengan sesama orang tua untuk mendiskusikan 

secara kolektif tentang kehidupan ADS di Indonesia. POTADS juga mengadakan 

beberapa program yang melibatkan peran orang tua beserta ADS, untuk dapat 

memberikan nilai-nilai positif pada perkembangan ADS di tengah masyarakat.  

Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang sehat dan berkondisi normal 

seperti anak pada umumnya. Wardhani, Rahayu, dan Rosiana (2012) menjelaskan 

bahwa orang tua dengan anak penyandang Sindrom Down memiliki perasaan yang 

terbebani. Adanya gangguan perkembangan ADS menyebabkan orang tua 

melakukan penolakan dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri dikarenakan 

anaknya yang tidak sesuai dengan harapan. Perasaan malu dan kecewa kerap 

dirasakan oleh orang tua ketika ia mengetahui bahwa anaknya tergolong dalam anak 

berkebutuhan khusus (ABK) (Triany dan Andriany dalam Sarah dan Achmad, 

2016: 823). Terutama masih banyak orang tua yang memiliki kendala seperti 
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keraguan, ketidak-tahuan, kebingungan dan minimnya pengetahuan serta informasi 

mengenai cara-cara penanganan anak berkebutuhan khusus, salah satunya yaitu 

ADS. Penerimaan dan semangat orang tua sangat berpengaruh untuk tumbuh 

kembang ADS ini, dengan penuhnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan 

orang tua akan berdampak kepada kesehatan, kemandirian, dan membangkitkan 

keterampilan serta mampu mengenali dan mengendalikan dirinya sendiri dengan 

baik.  

Anak penyandang Down Syndrome juga mengalami fase pubertas, yang 

dimana memiliki proses pendewasaan fisik dan seksual yang sama. Istighfaroh, 

Karini, dan Setyanto (2018), anak penyandang Down Syndrome yang telah 

memasuki tahap remaja, mengalami gejala perubahan-perubahan pubertas yang 

sama dengan remaja lainnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan disini adalah 

kondisi kecerdasan intelektualnya, sehingga susah untuk menerima informasi 

terkait perubahan alamiah tersebut. Fenomena pubertas merupakan hal yang normal 

bagi remaja dalam mencapai tahap kedewasaan dari sisi biologis dan fisik. Menurut 

Breehl dan Caban (2020), pubertas merupakan proses vital dalam perkembangan 

individu, yang merupakan tahap-tahap perubahan hormon yang menghasilkan 

perubahan fisik dan aspek seksual. Proses pendewasaan secara fisik dan seksual ini 

dapat terlihat dari beberapa perubahan pada anak, seperti anak laki-laki yang 

tumbuh kumis, dan anak perempuan yang ditunjukan melalui pertumbuhan 

payudara.  

Sikap dan upaya dari orang tua dapat menjadi aspek yang menentukan 

pemahaman dari ADS dalam memasuki fase pubertas. ADS memiliki tempat yang 



 5 

spesial di dalam keluarga, sehingga perkembangannya (khususnya pada masa 

pubertas) dapat menjadi fase penting bagi mereka untuk memasuki jenjang dewasa. 

Lebih lanjut lagi, ADS pada masa pubertas memiliki hak sebagaimana menjalani 

kehidupan seperti remaja lainnya dan orang tua wajib mengenali hak-hak tersebut, 

yaitu; untuk memenuhi hubungan personal dan hubungan seksual, menikah, 

membuat keputusan mengenai kehamilan, mengambil resiko dan membuat 

kesalahan dalam hubungan sosial, memiliki privasi dan bebas dari eksploitasi, dan 

mendapatkan edukasi seksual. (Down’s Syndrome Association, 2020;2-3)  Adapun 

keenam hak-hak tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, 

sehingga pertumbuhan anak tersebut dapat dilakukan secara normal.  

Oleh karena itu juga orang tua, selaku agen sosialisasi pertama, diharapkan 

bisa menerapkan komunikasi terapeutik mengenai perubahan pada fisik dan seksual 

dari anak penyandang Down Syndrome pada usia pubertasnya. Walker-Hirsch 

(2002) mengatakan bahwa banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana 

membicarakan perubahan pubertas yang dialami oleh anak penyandang Down 

Syndrome, sehingga kemunculan perubahan-perubahan yang terjadi dapat memberi 

ketakutan pada anak tersebut. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Nastitie dan Aritonang 

(2017) bahwa remaja-remaja Down Syndrome juga membutuhkan edukasi seksual 

yang diterapkan secara khusus, agar dapat memberi wawasan efektif bagi sikap 

anak Down Syndrome dalam menghadapi masa pubertas. Maka dari itu, peran orang 

tua dalam mengkomunikasikan perilaku-perilaku yang bijak dan wajar kepada anak 

penyandang Down Syndrome, menjadi suatu proses dalam membantu anak-anak 

tersebut untuk bisa memahami makna pubertas secara manusiawi.  
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Komunikasi antara orang tua ADS pada usia remaja yang ditandai dengan 

anak tersebut memasuki fase pubertas, menjadikan tantangan tersendiri bagi orang 

tua dan ADS-nya. Adanya hambatan-hambatan komunikasi dari ortu itu sendiri 

terkadang menjadikan informasi tersebut disalahpahami oleh ADS, seperti 

contohnya ketika ADS yang kesulitan dalam mengkomunikasikan mengenai masa 

pubertasnya yang diakibatkan oleh susahnya ADS dalam menggunakan dan 

memahami kosa kata dalam berbicara. (Chamidah, 2017: 29-30) Selanjutnya juga 

dikarenakan adanya komunikasi yang tidak efektif bagi para orang tua untuk 

mengasuh ADS, membuat para orang tua mengalami stress. (Al-Yagon & Margalit, 

2011:353-354). Hal ini disebabkan oleh orang tua yang mengasuh ADS-nya dengan 

metode-metode komunikasi untuk mengasuh anak pada umumnya. Hambatan-

hambatan ini menjadikan tantangan  bagi orang tua yang ingin dalam membimbing 

ADS dalam memasuki fase pubertas, sehingga juga akan mempengaruhi tumbuh 

kembang ADS yang tidak terkontrol. (Steyn, n.d.)  

Secara normatif, mengkomunikasikan aspek-aspek penting yang meliputi 

pubertas (seperti edukasi seksual hingga anatomi tubuh), dapat dilakukan jika orang 

tua tersebut memahami karakteristik dan sikap dari ADS. Orang tua juga harus bisa 

menyediakan waktu dan pelayanan yang khusus bagi ADS pada masa remaja, 

sehingga anak tersebut bisa memahami dinamika pubertas yang sedang 

dihadapinya. Akan tetapi, fenomena ini memiliki banyak tantangan bagi para orang 

tua dan ADS, sehingga terdapatnya penyimpangan perilaku, seperti temperamen 

dan hiperaktif (Patel et al., 2018; 236-238). Selain itu menurut pra-wawancara yang 

dilakukan penulis dengan orang tua dari anak-anak penyandang sindrom down, 
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mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan dalam melangsungkan komunikasi kepada 

anaknya yaitu berupa adanya rasa tidak terima dari para orang tua terhadap ADS, 

susahnya memberi pengertian kepada ADS, dan gagalnya upaya orang tua untuk 

mendekatkan diri dengan ADS.  

Kemudian, anak penyandang sindrom down tidak mampu hanya dalam 

sekali bicara mereka bisa langsung mengerti apa makna yang ingin disampaikan 

dari pesan tersebut. Oleh karena itu, orang tua diharapkan bisa berkomunikasi 

secara terus menerus dalam penyampaian pesan, yang dimana anak penyandang 

sindrom down memiliki kesulitan untuk bisa fokus dan tenang. Anak sindrom down 

ini hanya mampu berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat.  Oleh karena 

itu, komunikasi  menjadi sebuah objek penelitian dikarenakan melihat posisi orang 

tua yang menaruh perhatian lebih kepada ADS pada masa pubertasnya. Sehingga 

penelitian ini nantinya mampu menganalisis pengalaman orang tua yang mampu 

memberi pemahaman ke anaknya di usia remaja, yang sedang mengalami 

perubahan-perubahan biologis dan psikis di masa pubertasnya.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Penelitian ini memiliki permasalahan yang memfokuskan pada perihal 

komunikasi antara orang tua dan anak, dimana setiap komunikasi memiliki 

karakteristik permasalahan yang unik, khusus dan atau berbeda-beda antara lawan 

komunikasi, terlebih melakukan komunikasi dengan penyandang keterbatasan fisik, 

misal down syndrome. Tentunya komunikasi dengan lawan bicara memerlukan 

strategi atau metode yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan lawan 
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komunikasi sehingga pesan dan informasi yang hendak disampaikan dapat menjadi 

efektif atau tepat sasaran.   

Adapun identifikasi permasalahan yang akan diteliti seputar komunikasi 

Anak Penyandang Down Syndrome dengan orang tua tentang usia pubertas, 

meliputi permasalahan seputar penyampaian informasi yang tidak efektif bagi para 

orang tua untuk mengedukasi ADS pada masa pubertas serta masalah dalam hal  

kesalahpahaman dalam mengalami fenomena pubertas antara orang tua dan ADS. 

Adapun masalah lainnya ialah terciptanya kesenjangan antara ADS dan orang tua 

dalam membicarakan hal-hal seksual pada fenomena pubertas.  

1.3  Rumusan Masalah 

Dalam memahami dan menghadapi keterbatasan intelektual dan 

penanganan khusus anak penyandang sindrom down sangat dibutuhkan peran orang 

tua yang akan mengedukasi dan juga mengkomunikasikan beberapa pengetahuan 

dan hal-hal penting seperti pengetahuan tentang seksualitas pada usia pubertas. 

Oleh karena itu, setelah memahami latar belakang dari persoalan dan 

mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, peneliti merumuskan sebuah rumusan 

masalah;  

“Bagaimana Komunikasi Terapeutik yang dialami Orang Tua 

bersama Anak Penyandang Down Syndrome pada Usia Pubertas di 

Lingkungan Komunitas POTADS Jakarta?” 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya komunikasi 
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terapeutik orang tua yang tergabung dalam komunitas POTADS Jakarta dengan 

anaknya yang menyandang sindrom down pada saat mereka berada di usia pubertas. 

1.5  Manfaat Penelitian  

 1.5.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini akan mengkaji topik mengenai komunikasi anak down 

syndrome dengan orang tua pada usia remaja, sehingga dapat memberikan manfaat 

akademik melalui perspektif komunikasi. Adapun penelitian ini juga dapat 

memberi manfaat bagi penelitian akademik lebih lanjut di masa mendatang, serta 

menjadi referensi dalam mengkaji penelitian tentang ADS pada keluarga dan juga 

masyarakat luas. Sehingga dengan demikian, institusi akademik dapat memberikan 

kontribusi pada ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ADS. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan memberi manfaat kepada masyarakat agar lebih 

mengenal ADS, yang seyogyanya juga makhluk sosial. Selebihnya, penelitian ini 

bermanfaat dalam mempersepsikan kehidupan seorang ADS yang menyandang 

peran sebagai seorang anak, dengan harapan akan tetap tumbuh sehat di keluarga 

dan masyarakat. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Skripsi dengan judul “KOMUNIKASI TERAPEUTIK ORANG TUA 

DENGAN ANAK PENYANDANG DOWN SYNDROME PADA USIA 
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PUBERTAS DI LINGKUNGAN KOMUNITAS POTADS JAKARTA” terdiri 

dari enam bab, yaitu; 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menggambarkan keadaan yang terjadi sebagai konteks 

penelitian yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan merumuskannya ke dalam 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan kegunaan penelitian. Bab pendahuluan akan memberi informasi-informasi 

dasar tentang penelitian, yang akan dijelaskan lebih spesifik pada bab-bab 

berikutnya. 

  

BAB II: OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan data atau informasi yang terkait dengan topik yang 

akan dijadikan penelitian dengan Anak Penyandang Down Syndrome dan Orang 

Tua dengan Anak Penyandang Down Syndrome sebagai subjek penelitian dan key 

Informan dan bagaimana Komunikasi Terapeutik Orang Tua dari Anak Penyandang 

Down Syndrome dapat berjalan dengan baik kepada anaknya pada masa pubertas 

sebagai objek dari penelitian. 

 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas informasi mengenai konsep-konsep dan teori yang 

akan mendukung penelitian ini secara komprehensif. Teori tersebut akan menjadi 
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landasan dalam mengaitkan konsep-konsep yang digagas untuk menganalisis 

komunikasi antara orang tua dengan ADS di masa pubertas, sehingga mampu 

menjawab permasalahan yang terdapat pada hubungan keluarga tersebut.  

BAB IV: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti menjelaskan metode yang digunakan, yaitu metode 

penelitian kualitatif Fenomenologi dan berisikan teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. Metode penelitian akan membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data yang sah, sehingga dapat memberikan akurasi dalam 

penerapan teori dan konsep yang akan menganalisis komunikasi dari orang tua 

dengan ADS di masa pubertas. 

 

 BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjelaskan dari apa yang sudah 

berhasil diteliti dari proses penelitian, dan apa yang telah dicapai dalam penelitian 

berdasarkan teori. 

 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian, dimana peneliti akan 

memberikan hasil penelitian sebagai kesimpulan dan juga saran yang bermanfaat 

bagi perkembangan studi dan penelitian di masa depan.  
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