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ABSTRAK
Keterlibatan orangtua dalam pengasuhan anak penting agar anak tumbuh optimal. Ayah sebagai kepala
keluarga selain bertugas mencari nafkah juga harus terlibat dalam pengasuhan anak. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripkan peran ayah dalam pengasuhan anak
berkebutuhan khusus tuna daksa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan
3 partisipan ayah dengan anak tuna daksa dipilih dengan purposif. Metode pengumpulan data dengan
wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam mengasuh anak bermanfaat untuk meningkatkan prestasi
anak, membantu proses penyesuaian diri dengan lingkungan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan
bertanggung jawab pada anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak tuna daksa dilakukan dalam
merawat, memenuhi kebutuhan, membimbing, mendampingi belajar, dan motivator anak.
Kata kunci: pengasuhan; ayah; anak berkebutuhan khusus; tuna daksa
ABSTRACT
Parental involvement in childcare is important so that children grow optimally. The father as the head of the
family besides being in charge of earning a living must also be involved in childcare. The purpose of this study is
to understand and describe the role of fathers in the care of children with disabilities. This research is a qualitative
descriptive study that purposely involved three paternal participants with children physical disabilities. Data
collection methods with semi-structured interviews. Data analysis techniques using thematic analysis. The results
showed that the involvement of fathers in parenting is beneficial for improving children's achievement, helping
the process of adjustment to the environment, fostering self-confidence, and being responsible to children. The
involvement of fathers in the care of children with disabilities is carried out in caring, meeting needs, guiding,
assisting learning, and motivating children.
Keywords: parentig; father; children with special needs; physically disable
LATAR BELAKANG
Anak dilahirkan ke dunia dengan berbagai macam kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Namun pada kenyataannya, tidak semua anak lahir sesuai dengan harapan dan impian orang tua, yakni
sehat dan sempurna. Ada anak yang terlahir dengan memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan, baik
fisik maupun psikis. Para anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami gangguan atau ketunaan seperti,
tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna laras, atau tuna grahita (Melati dan Levianti, 2013).
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Hasil penelitian Anggraini (2013) mengungkapkan, bahwa di SDLBN 20 Nan Balimo Kota Solok terdapat
murid yang berkebutuhan khusus yaitu anak tunarungu dan anak tunagrahita. Anak tunagrahita yang
berjumlah dua puluh tiga orang dan anak tunarungu yang berjumlah enam. Salah satu anak tunagrahita
di sekolah tersebut dipindahkan ke sekolah biasa atau sekolah inklusi, karena orangtua merasa malu saat
anak yang bersekolah di SLB. Rasa malu terlihat ketika orangtua mengantarkan anak kesekolah, ada
orangtua yang tidak mau bersalaman dengan anak ketika anak pamit akan sekolah. Selain itu, ketika anak
dan orangtua di rumah ada orangtua yang mengabaikan anak, seperti semakin sibuk dengan pekerjaan,
orangtua membiarkan anak begitu saja seperti kurang kasih sayang dan perhatian dari orangtua .

Disisi lain ada sebagian besar orangtua yang berusaha untuk dapat menghilangkan sikap negatif kepada
ABK dengan cara memberikan cukup waktu kepada anak, perhatian kepada anak, memberi kasih sayang
kepada anak. Ketika orangtua sibuk dalam bekerja pun, masih memberi sedikit waktu untuk anak
bermain bersama dengan orangtua (Anggraini, 2013).
Merawat dan membesarkan anak tentu diperlukan keterlibatan serta peran ayah dan ibu. Sebab orangtua
adalah orang yang terdekat dan selalu bersama anak. Keterlibatan orangtua sangat penting untuk
mewujudkan pembelajaran yang optimal. Peran orangtua adalah untuk mengembangkan potensi
psikomotor, kognitif, afektif, memelihara jasmaniah mulai dari memberi makan dan penghidupan yang
layak untuk anak (Rafikayati dan Jauhari, 2018).
Dari hasil penelitian Abdullah (2010) di Yogyakarta menunjukkan bahwa : (a) sebanyak 269 unit keluarga
(41,32%) dengan anak berusia < 7 tahun yang datang ke sekolah tanpa ditemani ayah. Secara kuantitas
interaksi ayah dengan anak terjadi ketika melakukan aktivitas fisik (bermain) dengan anak, sedangkan
interaksi ibu dengan anak terjadi saat ibu memenuhi kebutuhan anak seperti menyuapi makan, memberi
minum, melepas dan memakaikan baju. Kualitas interaksi ibu dan anak terlihat cenderung lebih
mendalam dibandingkan ayah dan anak; (b) sebanyak 22 orang ayah (78,57%) menyatakan tugas
mengasuh anak merupakan tugas bersama ayah dan ibu; namun sebanyak 23 orang ayah (82,14%)
menyatakan mengalami kendala dalam mengasuh anak, dan (c) secara umum, waktu ibu bersama anak
lebih banyak daripada waktu ayah bersama anak sehingga interaksi ibu dengan anak lebih banyak daripada
interaksi ayah dengan anak. Kualitas interaksi ibu dan anak cenderung lebih baik daripada ayah dan anak.
Hubungan ayah dan anak cukup dekat namun tidak sedekat ibu dan anak terutama kedekatan secara
emosional.
Berdasarkan hasil penelitian Rahayuningsih dan Andriani (2011) dapat disimpulkan bahwa gambaran
penyesuaian diri orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Banda Aceh tahun 2011 berada
pada kategori baik dengan persentase 54,05%. Kemudian, penelitian terhadap orang tua anak
berkebutuhan khusus di SLB C Yakut Purwokerto menunjukkan ada perbedaan dalam pola orientasi
kebahagiaan antara ayah dan ibu yang memiliki anak dengan tunagrahita mental ringan. Orientasi
kebahagian ibu lebih didominasi pada keterlibatan sosial, berarti ibu yang lebih bahagia jika dapat terlibat
dalam kegiatan sosial. Sementara pencapaian kebahagiaan jika ayah bisa melakukan sesuatu yang
menyenangkan, yaitu dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Na’imah, Nur’aeni, &
Septiningsih, 2017).
Penelitian terhadap 100 orang laki-laki dewasa di Semarang dan memiliki anak didapatkan gambaran
bahwa tanggung jawab kebersamaan ayah dan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan cukup tinggi,
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karena 86% responden menyatakan pengasuhan anak adalah tugas bersama. Rata-rata waktu yang
digunakan ayah dalam berinteraksi dengan anak adalah 6 jam. Secara kuantitas dapat dikatakan bahwa
waktu ayah bersama anak cukup memadai untuk melakukan aktifitas bersama dengan anak. Salah satu
peran penting ayah di keluarga adalah economic provider, sehingga di hari libur kerja beberapa ayah masih
melakukan aktifitas untuk mencari nafkah dengan kerja sampingan (Hidayati, Kaloeti, & Karyono, 2011).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan inisial K
didapatkan bahwa interaksi dengan anak sering dilakukan melalui kegiatan bermain dan dilakukan saat
Bapak A libur atau tidak bekerja. K seorang anak perempuan, sehingga terkadang K mengajak Bapak A
untuk bermain permainan anak-anak perempuan. Profesi Bapak A sebagai seorang polisi dengan jadwal
yang saat ini tidak terlalu sibuk, sehingga interaksi Bapak A lebih intensif dengan K.
Penelitian ini penting dilakukan karena hasil-hasil riset menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam
pengasuhan anak dapat bermanfaat bagi perkembangan anak, meningkatkan prestasi anak, dan membantu
anak dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan Aryanti (2017) bahwa
keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat bermanfaat untuk berkembangan fisik, kognisi, dan afeksi
pada semua area perkembangan anak yaitu fisik, emosi, sosial, intelektual dan moral. Kemudian,
penelitian Adamsons & Jonhson (2013) mengungkapkan bahwa manfaat keterlibatan ayah dalam
pengasuhan anak antara lain berkaitan dengan meningkatkan prestasi akademik anak dan penyesuaian
perilaku anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan keterlibatan ayah dengan latar belakang
pekerjaan yang berbeda dalam pengasuhan anak khususnya anak tuna daksa. Pertanyaan penelitian ini,
bagaimana keterlibatan ayah dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda dalam pengasuhan anak
berkebutuhan khusus tuna daksa?
TINJAUAN PUSTAKA
Berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak luar biasa atau
mengalami kelainan dalam konteks pendidikan. Berkebutuhan khusus lebih memandang pada kebutuhan
anak untuk mencapai prestasi dan mengembangkan kemampuannya secara optimal (Depdiknas, 2007).
Fikri (2017) mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah baru untuk
menyebut anak dengan keadaan kekurangan atau kelebihan dalam berbagai masalah fisik, masalah
intelektual, maupun masalah emosional.
Tuna daksa adalah kondisi tubuh yang menghambat proses interaksi dan sosialisasi individu meliputi
kelumpuhan karena polio dan gangguan pada fungsi syaraf otot yang disebabkan kelayuhan otak (cerebral
palsy), serta adanya kehilangan organ tubuh (amputasi) (Depdiknas, 2007). Menurut Efendi (2006),
tunadaksa adalah anak yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat
dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan
gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan.
Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa ayah adalah seorang figur yang berperan terhadap
perkembangan dan keberhasilan anak. Salah satu peran yang dilakukan oleh ayah yaitu bagaimana cara
ayah merawat anaknya (Harmaini, Shofiah dan Yulianti, 2014). Ayah cenderung lebih sebagai teman
bermain dan ibu lebih banyak untuk mengasuh anak-anak. Permainan ayah cenderung lebih bersifat fisik
dan tidak dapat diprediksi, sedangkan permainan ibu melibatkan lebih banyak stimulasi visual dan kegiatan
yang dapat diprediksi (Lamb, 2010).
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Keterlibatan ayah menurut Lamb (2010) merupakan kontak langsung antara ayah dengan anak melalui
kegiatan mengurus atau merawat anak dan aktivitas bersama antara ayah dengan anak. Keterlibatan ayah
dapat memberikan pengaruh positif langsung bagi perkembangan anak. Hasil penelitian Adamsons &
Jonhson (2013) menemukan bahwa manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak antara lain
berkaitan dengan meningkatkan prestasi akademik anak dan penyesuaian perilaku anak.
Perspektif sosiologis mengemukakan gagasan bahwa peran orang tua adalah seperangkat peran yang
lebih dilembagakan bagi ayah yang tinggal bersama anaknya (Eggebeen dan Knoester 2001). Ayah dalam
mengasuh anaknya mempunyai karakteristik perilaku yang khas, yaitu berorientasi pada gerak dan
bermain, membantu anak bereksplorasi dan menyukai tantangan, mengajarkan sikap asertif,
kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pendisiplin, anak dapat belajar sifat maskulin dari ayah, dan
mengajarkan kemampuan dasar intelektual anak (Abdullah, 2010 ).
Good fathering merefleksikan keterlibatan positif ayah dalam pengasuhan melalui aspek afektif, kognitif,
dan perilaku (Hidayati, dkk, 2011). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2008)
didapatkan bahwa pengaruh peran seorang ayah yang paling kuat juga terletak pada pencapaian prestasi
belajar anak dan hubungan sosial yang harmonis.
Orang tua menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh berbagai jenis informasi. Informasi medis
sebagian besar dicari dari profesional kesehatan dan di internet. Informasi 'berbasis pengalaman' sebagian
besar diperoleh dari teman secara langsung maupun melalui internet (Alsema, Ausemsa, Verhoefa,
Jongmansb, Vissera, & Ketelaara, 2017).
Menurut Partasari, Lentari, dan Priadi (2017) aspek dari keterlibatan ayah dalam mengasuh anak, sebagai
berikut : (a) Aspek control, menentukan peraturan misal, ayah menetapkan aturan pada anak, memantau
kegiatan anak, (b) Aspek perawatan secara tidak langsung (indirect care), mempersiapkan pemenuhan
kebutuhan anak dan memfasilitasi pengembangan bakat minat anak, misal mencarikan tempat kursus
guna anak mengembangkan bakat dan minta, (c) Aspek kehangatan-ketanggapan (warmth-responsiveness),
dalam interaksi langsung antara ayah dan anak terlihat adanya kehangatan dan perilaku responsif, (d)
Aspek keterlibatan dalam aktivitas positif (positive activity engagement), interaksi secara langsung antara
ayah dan anaknya melalui pengasuhan sehari-hari dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama-sama,
(e) Aspek proses tanggungjawab (process responsibility), ayah memiliki kepekaan untuk melihat adanya
kebutuhan-kebutuhan dan berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Penelitian Harmaini, dkk (2014) mengungkapkan bahwa peran ayah dalam merawat anak, yaitu: (a)
Kebutuhan afeksi, misalnya: memberikan perhatian, membahagiakan, memberikan rasa aman,
memberikan yang terbaik, serta memberikan perhatian pada saat sakit, (b) Pengasuhan, misalnya:
meluangkan waktu, memberi nasehat, mengingatkan, mengajarkan serta menjaga, (c) Dukungan finansial,
misalnya: memberi makan, memberi uang jajan serta memenuhi kebutuhan.
Ketika melaksanakan peran sebagai ayah tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses
tersebut. Penelitian Prastiyani (2017) menyatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi ayah dalam
menjalankan perannya adalah latar belakang pendidikan ayah, latar belakang etnis/budaya, lamanya jam
kerja ayah, kesadaran atas tanggung jawab sebagai ayah, kerjasama dan kesepakatan bersama antara
suami istri, ilmu parenting, kebanggaan atas keberhasilan anak, dan kesehatan mental (depresi).
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Palkovits (dalam Hidayati dkk, 2011) mengemukakan bentuk-bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan
anak adalah (a) terlibat dengan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anak, (b) melakukan kontak dengan
anak, (c) dukungan finansial, (d) banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama-sama. Menurut
Lamb (2010) bentuk-bentuk dari fathering, antara lain: (a) paternal engagement, (b) paternal accessibility,
(c) paternal responsibility.
METODE PENELITIAN
Informan Penelitian
Kriteria informan adalah ayah yang memiliki anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Teknik yang
digunakan untuk memilih informan adalah purposive sampling.
Tabel 1. Data demografi informan
Inisial
Pekerjaan
No
Ayah
Ayah
1

SW

2

SM

3

Y

Perawat
Tidak
bekerja
Wirausaha
(Bengkel)

Usia Ayah

Pendidikan
Ayah

Inisial
Anak

± 42 tahun

S1

S

± 50 tahun

SMP

EV

± 51 tahun

SMK

FD

Usia
Anak
± 10
tahun
± 10
tahun
±9
tahun

Pendidikan
Anak
SD
SD
SD

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang ingin diungkap oleh peneliti
dimaksudkan untuk memahami makna dari suatu kejadian/peristiwa melalui interaksi dengan orangorang dalam suatu situasi/fenomena. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah fenomenologi, karena
dapat memahami pengalaman hidup seseorang dengan lebih dalam. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan di mana, sesuai dengan
waktu yang telah disepakati dengan informan. Wawancara ini untuk memperoleh data tentang peran
ayah dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus tunadaksa.
Prosedur
Proses perekrutan informan yang sesuai dengan kriteria dilakukan dengan bantuan dari pihak SLB Sragen.
Kemudian, peneliti meminta kesediaan informan untuk menjadi informan penelitian. Setelah informan
setuju, kemudian peneliti memberikan informed consent yang merupakan bentuk persetujuan terlibat
sebagai informan penelitian. Kemudian peneliti melakukan wawancara menggunakan guide wawancara
yang sebelumnya telah dibuat kepada informan. Panduan wawancara digunakan untuk memudahkan dan
memfokuskan pertanyaan berkaitan dengan pengasuhan ayah. Wawancara dilakukan di SLB Sragen
ketika ayah sedang menunggu anak sekolah. Peneliti menggunakan alat bantu rekam, alat tulis, dan buku
catatan untuk dokumentasi dan memudahkan mengolah data.
Teknik Analisis
Data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam
Herdiansyah, 2013) dengan langkah-langkah: (1) pengelompokan data, (2) reduksi data, (3) display data
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 3 orang informan didapatkan hasil sebagai
berikut:
Tabel 2. Peran ayah dalam pengasuhan anak
Ayah Yang Tidak
Ayah Yang Wiraswasta
Ayah Yang Perawat
Bekerja
(Usaha Bengkel)
- Apabila tidak ada shift kerja, - Waktu
ayah - Ayah sepenuhnya selalu
waktu ayah sepenuhnya
sepenuhnya tercurah
bersama dengan anak.
untuk bersama dengan anak.
pada anak
- Segala sesuatu kebutuhan
anak dari bangun tidur hingga
- Ayah sering menemani anak - Ayah
menyiapkan
bermain
mobil-mobil,
keperluan anak mulai
tidur
kembali,
semua
komputer, dan HP.
dari bangun tidur,
dipenuhi oleh ayah.
mandi, sekolah.
- Apabila anak sakit ayah akan
- Ketika anak berangkat hingga
full menemani anak dan - Ketika anak meminta
pulang sekolah, anak selalu
menukar jam kerjanya.
makanan, Ayah siap
diantar jemput dan ditemani
membuatkan.
di sekolah oleh ayah.
- Ketika mendapatkan shift
kerja siang atau sore, paginya - Di
Sekolah
Ayah - Setiap anak dalam kondisi
ayah
mengantar
dan
menunggu anak dari
sakit ayah selalu ada
menunggu anak sekolah.
masuk sampai pulang.
disamping anak.
- Apabila tidak masuk kerja,
sore
hari
ayah
akan
mengantar dan menemani
anak terapi.

- Saat terapi Ayah juga
mengantar
dan
mendampingi anak.

- Kegiatan sehari-hari anak
selalu di temani oleh sang
ayah.

- Bila ada acara di sekitar
rumah, anak selalu ikut
- Ayah juga membantu ketika
menyiapakan anak untuk
dengan Ayah.
bersekolah,
ayah
memandikan, menemani anak
makan, dan mempersiapkan
barang yang akan dibawa anak
ke sekolah.

- Ketika
ayah
membuka
bengkelnya anak pun diajak
dan dilatih oleh agar anak
tumbuh mandiri.
- Setiap apa pun keinginan
anak,ayah selalu berusaha
memenuhi keinginannya.
- Ayah selalu mendampingi
anak berobat kemanapun.

- Ketika anak minta untuk
dibelikan
makanan
atau
barang yang lain ayah akan
membelikannya.
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Ayah Yang Perawat
- Ayah
mengajak
bersosialisasi
lingkungan sekitar.

Ayah Yang Tidak
Bekerja

Ayah Yang Wiraswasta
(Usaha Bengkel)

anak
dengan

- Bagi ayah anak yang utama
diatas segalanya.
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah ayah mengetahui anaknya memiliki kelainan ayah berusaha
untuk mencari informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan, serta mencarikan dan menemani
anak untuk melakukan terapi. Hal tersebut dinyatakan oleh informan sebagai berikut:
“Kalo sumber-sumber informasi dari (iter: ya) temen ada (iter: ya) keluarga ada”
(W.SW/51-52), “Ya seperti apa ya kalo kalo kalo sharing (iter: ya) sharing sesama orang
tua sesama yang punya kelainan kayak gitu...” (W.SW/55-58), “...Setiap informasi tempat
berobat yang didapat, saya langsung membawa FD ke tempat tersebut...” (W.Y/80-86),
“Ya mulai enam bulan itu, tapi, terapinya pindah-pindah, ya.. istilahe saya orang kampung,
misale ada yang bilang oo.. disana ada terapi bagus, saya parani...” (W.SM/68-74).
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Alsema, dkk (2017) bahwa orang tua dengan anak
penyandang cacat memiliki beragam dan terus-menerus mengubah kebutuhan dan informasi. Orang tua
menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan berbagai jenis informasi. Informasi medis sebagian
besar dicari dari profesional kesehatan dan di internet. Informasi 'berbasis pengalaman' sebagian besar
diperoleh dari teman secara langsung maupun melalui internet.
Pengasuhan ayah terhadap anak berkebutuhan khusus dijalankan dengan sering menemani anak bermain
ketika di rumah. Permainan yang dilakukan ayah dengan anak seperti, bermain mobil-mobilan, komputer
dan HP. Selain bermain, anak juga diajarkan keterampilan seperti membengkel. Informan menyatakan
sebagai berikut:
“Ya banyak main apa aja, main komputer main HP” (W.SW/111), “Ya kalo permainan
kalo nggak main komputer main hp ya main mobil-mobilan” (W.SW/124-125), “Ya HP
atau komputer dia kan dari kecil udah bisa ngotak-atik komputer” (W.SW/239-240),
“Kaleh kulo mbak.nopo-nopo ngeh kaleh kulo.jarang kaleh ibue.ibue mpon boten kiat
menawi ngurusi FD” (W.Y/23-25), “Kulo ngeh sering ngajari mbengkel.dandani barang
seng rusak.kados motor...” (W.Y/105-109)
Bila dikaitkan dengan pendapat Lamb (2010) kegiatan yang dilakukan ayah bersama anak termasuk dalam
salah satu bentuk dari fathering yakni paternal engagement, yaitu pengalaman ayah berinteraksi langsung
dan melakukan aktivitas bersama anak, misalnya meluangkan waktu bersama, bermain-main, dan
seterusnya. Dalam bermain dengan anak ini, ayah mengekspresikan keterlibatannya dalam pengasuhan
anak. Interaksi bersama anak dilakukan ayah karena bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana
diungkapkan Aryanti (2017) bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat bermanfaat untuk

374

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

berkembangan fisik, kognisi, dan afeksi pada semua area perkembangan anak yaitu fisik, emosi, sosial,
intelektual dan moral.
Dari data yang diperoleh terungkap bahwa ayah juga memberikan nasihat kepada anak supaya mampu
hidup mandiri dan tidak bergantung pada ayah. Hal tersebut dinyatakan oleh informan sebagai berikut:
“...teng SLB N Sragen katah koncone seng kados FD seng sekolah teng mriki mbak.kulo
ngeh gadah harapan ageng mbak ben anak kulo saget tumbuh kados anak-anak
biasa.saget mandiri...” (W.Y/94-108), “Kadang kulo ngeh ngei pengertian ben anak ke
boten nangis kejer.”le...pak e iseh sibuk ora mesti ono neng samping mu.nak seng liyo isoh
nulungi, mbok manuto le”....” (W.Y/72-78)
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Harmaini, dkk (2014) bahwa salah satu kompenen dalam
fathering adalah pengasuhan, seperti: memberi nasehat, mengingatkan, mengajarkan serta menjaga.
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ayah memprioritaskan anak di atas segalanya. Informan SM
yang tidak bekerja, mengasuh anaknya dengan memandikan anak, mempersiapkan anak untuk sekolah,
menemani makan, mengantar dan menemani anak sekolah dari pagi sampai dengan pulang sekolah, serta
menemani anak bermain. Informan Y yang memiliki bengkel, juga mengasuh anak dengan memandikan
anak, mempersiapkan anak untuk sekolah, menemani makan, mengantar dan menemani anak sekolah
dari pagi sampai dengan pulang sekolah. Setelah anak pulang sekolah Y baru akan membuka bengkelnya
dan terkadang Y juga mengajak anak ke bengkel. Untuk informan SW yang berkerja sebagai perawat,
apabila SW mendapatkan shift bekerja siang atau malam, maka paginya SW akan memandikan anak,
mempersiapkan anak untuk sekolah, menemani makan, mengantar dan menemani anak sekolah dari pagi
sampai dengan pulang sekolah. Saat SW mendapatkan shift siang atau malam sepulang berkerja SW anak
menemani anak bermain. Hal tersebut dinyatakan oleh informan sebagai berikut:
“Yaa menyiapakan anak untuk sekolah, main bersama” (S.SW/104), “Ngeh nak sekolah
kulo seng ngeterke kaleh nunggoni ngantos wangsul” (W.Y/30-31), “Nggih.. misal sekolah
saya suruh nunggu ibunya nggih mboten purun..” (W.SM/123-124), “Mboten purun kaleh
ibu, selama itu terus saya terus. Selama sekolah ini total saya nggak kerja...” (W.SM/260267), “Ya kadang kalo dia mau mandi dia kan nggak bisa jalan sendiri ya saya gendong
ke kamar mandi saya mandikan biasanya” (W.SW/91-93), “iya kalo pagi saya pagi
bangun jam setengah empat, sudah bangun saya bantu ibu, sampe jam lima, baru saya
bangun si anak, terus gantiin bajunya...” (W.SM/184-192), “Ngeh nak kemandirian FD
ngeh dereng saget nopo-nopo mbak. Lha nopo-nopo taseh kaleh kulo...” (W.Y/40-44).
Hasil penelitian ini mendukung temuan Prastiyani (2017), bahwa salah satu faktor-faktor yang
mempengaruhi ayah dalam menjalankan perannya adalah lamanya jam kerja ayah. Bekerja selama 7-8 jam
per hari selama enam hari dalam satu minggu, dirasa menyita waktu bagi para ayah untuk anak. Apalagi
dengan sistem kerja shift dirasa kurang maksimal untuk dapat bersama dengan anak. Untuk menyiasati
hal tersebut, para ayah memanfaatkan waktu yang ada (akhir pekan dan setelah Magrib) agar dapat
bersama anak, seperti membantu memandikan anak, mengantarkan ke sekolah, atau menemani bermain
dan belajar.
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Penelitian ini juga menemukan bahwa ayah dan keluarga memberikan dukungan finansial kepada anak
yang berkebutuhan khusus. Ayah berusahan memenuhi keinginan anak, seperti membelikan barang atau
makanan yang diinginkan anak. Selain itu ayah juga membelikan alat-alat kesehatan yang menunjang
kesembuhan anak. Disisi lain, keluarga seperti kakak juga memberikan dukungan finansial antara lain
dengan memberikan uang untuk biaya pengobatan. Informan menyatakan sebagai berikut:
“Lha ya apa itu namanya bentuknya mainan, makanan, jajan” (W.SW/215), “Minta jajan
minta dibelikan lauk atau apa karena dia kalo makan nggak sembarang mau”
(W.SW/226-227), “Nak secara financial anak kulo mbarep seng kulo andalke mbak.lha
pripun kulo mboten saget kerjo optimal nak kudu ngopeni fd. Dados kulo ngeh berfokus
kaleh perawatan fd mbak. Anak kulo seng mbarep kerjo teng Batam ngeh bantu
menyukupi kebutuhan FD kaleh kulo lan ibue...” (W.Y/123-130) “sampai kulo tumbas
alat-alat bantu kados sepatu seng ben FD saget mlaku. Regane ngeh sampai jutaan
mbak.tetapi hasilnya sampai sak niki ngeh dereng enten perubahan sama sekali mbak...”
(W.Y/86-92), “Istilahe orang tua, punya anak seperti itu apa maunya anak ya berusaha
saya penuhi kebutuhannya.. misalnya minta jajan, mainan” (W.SM/205-207)
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ayah membelikan mainan, alat bantu bagi anak, dan memenuhi
kebutuhan anak lainnya. Perilaku ayah tersebut serupa dengan temuan Harmaini, dkk (2014) dan
Palkovits(dalam Hidayati dkk, 2011) bahwa ayah berperan dalam memberikan dukungan finansial seperti
memberi makan, memberi uang jajan serta memenuhi kebutuhan. Sementara Lamb (2010) menyebutnya
sebagai salah satu bentuk dari fathering, yakni paternal salah satu komponen ayah dalam merawat anak
adalah dengan memberikan dukungan finansial, seperti: responsibility, yaitu sejauh mana ayah memahami
dan memenuhi kebutuhan anak, termasuk memberikan nafkah dan merencanakan masa depan untuk
anak.
Data penelitian juga menemukan bahwa ayah juga mengajarkan anak untuk bersosialisasi dengan
lingkungan sekitar. Anak sesekali juga diajak oleh ayah untuk bermain ke tempat tetangga. Ayah yang
beragama katolik, setiap hari minggu mengajak anak untuk pergi ke gereja. Berikut pernyataan informan:
“Ya bisa kenal sama satu persatu orang di sekitarnya bisa menyebutkan nama”
(W.SW/345-346), “Ya biasanya kalo hari minggu saya non muslim saya katolik jadi
kadang ada kegiatan di gereja ya kalo pas nggak ada kegiatan ya saya temani”
(W.SW/308-310), “tetapi FD saget bersosial sae kaleh tiang. bahkan konco-koncone,
tonggone pun sering dolan kaleh FD...” (W.Y/111-117)
Sebagaimana dinyatakan oleh Prastiyani (2017), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ayah dalam
menjalankan perannya adalah kesadaran atas tanggung jawab. Rasa tanggung jawab tersebut muncul
karena adanya tuntutan sosial mengenai kewajiban orangtua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi,
maupun sosial anak, apalagi kehadiran anak telah dimaknai sebagai karunia Tuhan.
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Simpulan
Kehadiran anak tuna daksa dalam keluarga, diterima dengan rela oleh para ayah. Hal tersebut
mendorong para ayah dengan latar belakang perkerjaan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam
mengasuh dan merawat anak berkebutuhan khusus tuna daksa. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan
anak tuna daksa dimulai dari mencari informasi tentang anak tuna daksa, mencari informasi terapi, dan
menemani terapi. Keterlibatan ayah berlanjut dengan melakukan kegiatan bersama dengan anak, baik
dalam bermain maupun memberikan bimbingan untuk anak. Ayah juga tetap melakukan tugasnya sebagai
pencari nafkah yang memenuhi beragama kebutuhan anak. Melalui interaksi yang terjalin, ayah
mendukung anak untuk belajar mandiri dan memberikan motivasi pada anak.
Implikasi
Dari penelitian ini terungkap betapa pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak tuna daksa untuk
mendukung agar tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Oleh karena itu, ayah perlu didorong agar
ikut berperan aktif dalam pengasuhan anak dengan menjalin kebersamaan, memberikan bimbingan,
menjadi penyemangat, selain perannya sebagai pemenuh kebutuhan keluarga.
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