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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan rasa syukur terhadap 

peningkatan subjective well being pada orangtua anak tunarungu. Subjek penelitian ini adalah 

orangtua yang memiliki anak tunarungu di SDLB B “X” dan SDLB B “Y”. Desain penelitian 

adalah quasi eksperimen (pretest-posttest control group desain dan intervensi). Pengukuran 

subjective well being menggunakan Satisfaction With Life Scale dan Scale of Positive and 

Negative Experience. Hasil penelitian dengan uji 2 Sampel Independen Mann-Whitney untuk 

kepuasan hidup diperoleh nilai Z -3.223 dan p 0.001 < 0.05 pada pretest-posttest, sedangkan 

pretest-follow up memperoleh nilai Z sebesar – 3.272 dan p 0.001 < 0.05 dan posttest-follow 

up mendapatkan nilai Z sebesar -5.319 dan p 0.000 < 0.05. Perhitungan uji 2 sampel 

independen Mann-Whitney untuk balance affect diperoleh nilai Z -2.239 dan p 0.025 < 0.05 

pada pretest-posttest, nilai Z sebesar -2.105 dan p 0.035 < 0.05 untuk pretest -follow up dan 

nilai Z sebesar -5.428 dan p 0,000 < 0.05 untuk posttest-follow up. Pelatihan rasa syukur 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan subjective well being pada orangtua anak 

tunarungu. 

Kata Kunci : pelatihan rasa syukur; subjective well being; orangtua anak tunarungu 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effectiveness of the training of gratitude towards the 

improvement of subjective well being in the parents of children with hearing impairment. The 

subjects of this research are parents who have deaf children in SDLB B "X" and SDLB B "Y". 

The study design was quasi experiment (pretest-posttest control group design and 

intervention). Measurement of subjective well being using Satisfaction With Life Scale and 

Scale of Positive and Negative Experience. The result of the test with 2 samples of 

Independent Mann-Whitney samples for life satisfaction obtained Z -3.223 and p 0.001 <0.05 

on pretest-posttest, while pretest-follow up obtained Z value - 3,272 and p 0.001 <0.05 and 

posttest-follow up the value of Z is -5.319 and p 0.000 <0.05. Calculation of 2 Mann-Whitney 

independent sample test for balance affect was obtained Z -2.239 and p 0.025 <0.05 on 

pretest-posttest, Z value of -2.105 and p 0.035 <0.05 for pretest-up and Z values of -5.428 and 

p 0,000 <0.05 for posttest-follow up. The training of gratitude has a significant effect on the 

improvement of subjective well being in the parents of the deaf children. 

Keywords: training of gratitude; subjective well being; parents of children with hearing 

impairment 

 

 

 

 

 

mailto:destalyaamp@gmail.com
mailto:jukesiregar@yahoo.co.id
mailto:a.iskandarsyah@unpad.ac.id


Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 
 

99 

 

PENDAHULUAN 

Setiap orangtua tentunya menghendaki anak-anaknya terlahir dengan sehat baik secara 

fisik maupun psikis, namun ada beberapa orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan 

untuk memiliki anak dengan kondisi berbeda, misalnya dengan kebutuhan khusus tertentu 

atau dikenal dengan sebutan anak berkebutuhan khusus. Suran dan Rizzo (dalam 

Mangunsong, 2009) mengemukakan bahwa anak yang tergolong berkebutuhan khusus adalah 

anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi 

kemanusiaannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa mereka secara fisik, psikologi, kognitif 

atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal. 

Salah satu yang digolongkan ke dalam anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan 

gangguan pendengaran atau disebut juga dengan istilah tuna rungu. Gangguan ini mempunyai 

konsekuensi terhambatnya berkomunikasi yang yang disebabkan kesulitan mendengar 

sehingga pembentukan bahasa sebagai salah satu cara komunikasi menjadi terhambat 

(Mangunsong, 2009). Selanjutnya Mangunsong (2009) menjelaskan bahwa jika masalah ini 

tidak diatasi, maka anak akan terus mengalami kesulitan dalam menyampaikan gagasan 

kepada orang lain yang menyebabkan ketidak-puasan bagi anak. Selain itu, anak dengan 

gangguan pendengaran sulit memahami orang lain sehingga anak kemudian terkucilkan dalam 

lingkungannya. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi orang-orang dalam lingkungan anak, 

terutama dalam hal ini orangtua dalam menfasilitasi tumbuh kembang anak. Pendapat ini 

sejalan dengan hasil wawancara terhadap 25 orang tua yang memiliki anak tunarungu, 80% 

dari mereka mempertanyakan mengapa harus mereka yang memiliki anak tunarungu, mereka 

merasa kecewa dan tidak tahu cara mendidik anaknya, bahkan adapula dari mereka yang 

marah kepada pasangannya dan menyalahkan pasangannya bahwa pasangannya-lah yang 

menyebabkan anak mereka menjadi tunarungu. Disisi lain, terdapat 20% dari orang tua 

tunarungu yang mensyukuri atas keberadaan anaknya, mereka mendiskusikan bersama 

pasangannya untuk mencari informasi dimana tempat yang terbaik menyekolahkan dan 

menterapi anaknya dengan harapan agar anaknya dapat survive dalam hidup, selain itu 

mereka juga belajar menggunakan bahasa isyarat sehingga dapat berkomunikasi dengan 

anaknya. 

Bagi keluarga-keluarga itu, saat kelahiran anak tersebut dapat bercampur dengan rasa 

stres dan kehilangan harapan. Orangtua menunjukkan berbagai reaksi saat mengetahui bahwa 

anak mereka mengalami gangguan (Gupta & Kaur, 2010). Reaksi-reaksi tersebut antara lain 
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kaget, shock, menolak, tidak dapat mengakui, merasa bersalah, sedih, dan menerima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kazak dan Marvin (1984) serta beberapa peneliti lainnya 

(Quine & Paul, 198 Roach dkk., 1999; Valentine dkk., 1998, dalam Heiman, 2002) 

membuktikan bahwa orangtua dari anak berkebutuhan khusus mengalami tingkat stres yang 

lebih tinggi daripada orangtua dari anak normal. Stres tersebut disebabkan oleh adanya 

tuntutan lebih pada orangtua baik dari segi waktu, energi, keuangan, emosi, dan 

ketidakyakinan akan kemampuan mereka untuk menangani kebutuhan anak mereka. Stres 

pada orangtua anak tunarungu dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam hidup mereka. 

Kesejahteraan dalam hidup menurut Vandenbos (2007) disebut sebagai subjective well being 

yang merupakan pandangan individu terhadap kesejahteraan di dalam dirinya. Selain itu, 

Diener (2009) menyatakan bahwa subjective well being adalah istilah untuk menjelaskan apa 

yang membuat kehidupan seseorang lebih baik. Individu dapat mencapai kesejahteraan dalam 

hidupnya apabila mereka menganggap pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai 

pengalaman yang menyenangkan. Memiliki anak tunarungu dapat dinilai sebagai suatu 

pengalaman yang kurang menyenangkan dikarenakan orangtua mendapatkan anak yang tidak 

sesuai dengan yang mereka harapkan. Ketika orangtua dengan anak tunarungu memaknakan 

dengan negatif pengalaman mereka dengan anak tunarungu maka dapat menimbulkan stress 

dalam dirinya. Sedangkan apabila orangtua dengan anak tunarungu dapat memaknakan secara 

positif pengalaman mereka, maka mereka akan mencapai kesejahteraan di dalam hidupnya.  

Salah satu cara yang dapat membuat orangtua dengan anak tunarungu menjadi lebih 

sejahtera dalam hidupnya adalah dengan memiliki rasa syukur (gratitude). Menurut Emmons 

& McCullough (2003) gratitude atau rasa syukur merupakan sebuah bentuk emosi atau 

perasaan, yang kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, 

sifat kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang menanggapi atau bereaksi 

terhadap sesuatu atau situasi. Emmons & McCullough (dalam Diener, 2009) juga 

memaparkan bahwa rasa syukur ini merupakan salah satu intervensi untuk dapat 

meningkatkan subjective well being individu. Berterima kasih atas kehidupan dapat 

memberikan ketenangan pikiran, kebahagiaan, kesehatan fisik, dan hubungan pribadi yang 

lebih memuaskan (Emmons & McCullough, 2003). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Froh, Seffick, dan Emmons (2008) ditemukan bahwa pandangan kebersyukuran tidak 

memerlukan kehidupan yang penuh kenyamanan materi melainkan sikap bersyukur terlepas 

dari kondisi kehidupan. Dengan rasa syukur, individu dapat menghargai apapun yang mereka 
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alami dalam hidupnya karena menganggap semuanya itu adalah nikmat dari Tuhan, 

begitupula orangtua yang memilik anak tunarungu.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu bentuk intervensi yang berupa 

pelatihan rasa syukur untuk meningkatkan subjective well being pada orangtua dengan anak 

tunarungu. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan arahan bagi orangtua 

dengan anak tunarungu sehingga mereka dapat memaknakan secara positif hal-hal yang 

mereka alami di dalam hidupnya. Selain itu, mereka pun dapat lebih maksimal dalam merawat 

dan mendidik anak mereka yang mengalami ketunarunguan sehingga anak mereka dapat 

berkembang dengan optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan model rancangan 

penelitian yang akan digunakan adalah prates-pascates dan kelompok kontrol. Desain ini 

bertujuan untuk melihat efek suatu perlakuan terhadap kelompok yang diberi perlakukan dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol) melalui beragam kriteria (seleksi) bukan acak 

(random). Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini berupa pemberian pelatihan rasa 

syukur pada kelompok eksperimen, dan setelah itu peneliti akan melihat ada atau tidaknya 

peningkatan subjective well being pada subjek pasca diberikan pelatihan tersebut. 

Subjek dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak tunarungu yang 

bersekolah di SDLB B “X” dan SDLB B “Y”di kota Bandung. Subjek dalam penelitian ini 

adalah yang memenuhi kriteria berikut ini: 

1. Orangtua yang memiliki anak tunarungu berusia 7-12 tahun. 

2. Tinggal bersama dengana anaknya. 

3. Mampu membaca serta menulis.  

4. Belum pernah mengikuti pelatihan rasa syukur. 

5. Tingkat subjective well being rendah berdasarkan skala SWLS dan SPANE. 

6. Dapat bekerjasama dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan syukur dengan 

mengisi informed consent.  

Dalam penelitian ini, diperoleh subjek sebanyak 20 orangtua yang diminta untuk 

mengisi skala subjective well being, lalu diberi pelatihan rasa syukur. Setelah itu diminta 

mengisi skala kembali untuk melihat perbedaannya sebelum dan setelah perlakuan.   Data 
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yang dikumpulkan terdiri: 1).Subjective well being, mengukur Subjective well being, peneliti 

menggunakan alat pengukuran kepuasan hidup akan diukur oleh skala SWLS (satisfaction 

with life scale)  dan afek positif negatif menggunakan SPANE (Scale of Positive and Negative 

Experience) (Diener,2009), 2) Modul Pelatihan Rasa Syukur, modul pelatihan rasa syukur 

sebagai instrumen materi pelatihan yang berisi mengenai pemahaman rasa syukur, mengisi 

jurnal kebersyukuran, mengingat keburukan masa lalu, bertanya kepada diri sendiri, melihat 

kedalam diri, merasakan indera, dan berjanji untuk bersyukur. Analisa data menggunakan 

pengukuran nonparametrik yakni Mann-Whitney Test dan Wilcoxon Test. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS for MS Windows version 21. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Penelitian  

Deskripsi data penelitian diperoleh berdasarkan pengisian skala SWLS dan SPANE 

sebelum pelatihan (pre-tes), setelah pelatihan (post-tes) dan data diambil kembali setelah 3 

minggu setelah pelatihan berlangsung (follow-up).  

SWLS (satisfaction with life scale) 

Pada kepuasan hidup (life satisfaction) yang diukur oleh skala SWLS (satisfaction with life 

scale) deskripsi data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 1. Hasil Uji Sampel Independen Mann-Whitney Skala SWLS (satisfaction with life scale)  

Test Statistics
a
 

 swls pre-post swls pre-

followup 

swls post-followup 

Mann-Whitney U 81.500 79.500 4.000 

Wilcoxon W 291.500 289.500 214.000 

Z -3.223 -3.272 -5.319 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001
b
 .001

b
 .000

b
 

a. Grouping Variable: Ortu Eks; Kontrol 

b. Not corrected for ties. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada SWLS pretes-posttest dengan menggunakan uji 

sampel independen Mann-Whitney diperoleh nilai (p) signifikansi sebesar 0.001 dan z 
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sebesar -3.223 yang berarti terdapat perbedaan skor swls pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah diberi perlakuan dikarenakan nilai p lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

berarti terdapat kontribusi dari pelatihan rasa syukur terhadap peningkatan life satisfaction 

pada orangtua yang memiliki anak tunarungu sesaat setelah pelatihan. Bertahan atau 

tidaknya kontribusi dari pelatihan ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SWLS pretest-

follow up dengan nilai signifikansi (p) 0.001 dan z sebesar -3.272 yang berarti terdapat 

perbedaan skor life satisfaction pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05.  Sedangkan hasil posttest-followup 

diperoleh nilai nilai signifikansi (p) sebesar 0.000 dan z sebesar -5.319 yang berarti terdapat 

perbedaan skor life satisfaction kelompok eksperimen dan kelompok kontrol karena nilai 

signifikansi (p) kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pelatihan rasa syukur ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan life 

satisfaction pada orangtua yang memiliki anak tunarungu. 

Kemudian dilakukan uji Wilcoxon untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara 

dua kelompok yang berpasangan. Uji ini menghasilkan skor pretest-posttest kelompok 

eksperimen dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0.005 dan z sebesar -2.809 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan skor life satisfaction sebelum tes dan 

sesaat setelah pelatihan dikarenakan nilai signifikansi (p) lebih kecil dari 0.05. Selanjutnya 

untuk melihat bertahan atau tidaknya hasil dari pelatihan rasa syukur, maka dilakukan 

perhitungan pretest-followup dan diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.005 dan z sebesar -

2.807 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara skor life satisfaction sebelum dan 

setelah diadakan pelatihan pada kelompok eksperimen. Selain itu dilakukan juga perhitungan 

posttest-followup kelompok eksprimen yang diperoleh hasil nilai signfikansi 0.024 dan z 

sebesar -2.251 yang berarti terdapat perbedaan skor life satisfaction pada kelompok 

eksperimen setelah dan saat follow up yang berarti terdapat peningkatan yang terjadi pada 

kelompok eksperimen secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pelatihan rasa syukur 

meningkatkan life satisfaction  pada kelompok eksperimen secara efektif. 

Pada kelompok kontrol dilakukan pula uji Wilcoxon pada posttest-pretest yang 

hasilnya nilai signifikansi (p) sebesar 0.26 dan z sebesar -2.232, hasil uji followup-pretest 

diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.26 dan z sebesar -2.226 sedangkan hasil uji followup-

posttest diperoleh nilai sebesar 0.157 untuk signifikansi (p) dan -1.414 untuk nilai z. 

Berdasarkan hasil uji tersebut maka tidak terdapat signifikansi perubahan skor life satisfaction 
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dari pretest, posttest dan follow up pada kelompok kontrol. 

SPANE (Scale of Positive and Negative Experience) 

Pada afek positif dan afek negatif yang telah diukur oleh SPANE, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Sampel Independen Mann-Whitney Skala SPANE (Scale of Positive and Negative 

Experience) 

Test Statistics
a
 

 spane pre-post spane pre-

followup 

spane post-

followup 

Mann-Whitney U 118.000 123.000 .000 

Wilcoxon W 328.000 333.000 210.000 

Z -2.239 -2.105 -5.428 

Asymp. Sig. (2-tailed) .025 .035 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .026
b
 .038

b
 .000

b
 

a. Grouping Variable: Ortu Eks; Kontrol 

b. Not corrected for ties. 

 

Berdasarkan perhitungan pada uji 2 sampel independent pretest-posttest diperoleh 

signifikansi (p) sebesar -2.239 dan z sebesar 0.025 yang berarti terdapat perbedaan antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen setelah diberi perlakukan karena nilai 

signifikansi (p) lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan terdapat kontribusi pelatihan 

syukur terhadap peningkatan afek positif dan negatif pada orangtua yang memiliki anak 

tunarungu sesaat setelah pelatihan. 

Untuk melihat bertahan atau tidaknya kontribusi dari pelatihan ini maka dapat dilihat 

dari perhitungan skor pretest-followup dimana diperoleh signifikansi (p) sebesar 0.035 dan  z 

sebesar -2.105 serta pada perhitungan skor posttest-followup yang nilai signifikansi (p) 

sebesar 0.000 dan z sebesar -5.428 yang berarti pelatihan rasa syukur memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap peningkatan skor afek positif dan negatif pada orangtua yang 

memiliki anak tunarungu. 

Selanjutnya dilakukan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan skor pretest,posttest 

dan followup pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana hasil dari pretest-

posttest kelompok eksperimen menghasilkan nilai signifikansi (p) sebesar 0.005 dan z sebesar 

-2.816 yang menunjukkan adanya perubahan sginifikan skor afek positif dan negatif sebelum 
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dan sesaat setelah diberikan pelatihan. Selanjutnya pada uji pretest-followup diperoleh hasil 

nilai signifikansi (p) sebesar 0.005 dan z sebesar -2.825 sedangkan pada posttest-followup 

nilai signifikansi (p) sebesar 0.047 dan z sebesar -1.983 yang berarti terdapat perbedaan 

signifikan antara skor afek positif dan negatif sebelum dan setelah pelatihan pada kelompok 

eksperimen. 

Sedangkan pada kelompok kontrol berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh hasil posttest-

pretest nilai signifikansi (p) sebesar 0.24 dan z sebesar  -2.264. Hasil uji followup-pretest 

diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.16 dan z sebesar -2.414 sedangkan hasil uji followup-

posttest diperoleh nilai sebesar 0.317 untuk signifikansi (p) dan -1.000 untuk nilai z. 

Berdasarkan hasil uji tersebut maka tidak terdapat signifikansi perubahan skor afek positif dan 

negatif dari pretest, posttest dan follow up pada kelompok control karena seluruh nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan rasa syukur 

berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan subjektif pada orangtua yang memiliki anak 

tunarungu. Hal ini terjadi disebabkan subjek ingin selalu menerapkan  semua  aktivitas  yang  

didapatkan selama pelatihan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Subjek merasa bahwa 

materi yang disampaikan memberi manfaat yang besar dan dapat  diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan rerata gain 

score subjective well being setelah diberi perlakuan berupa pelatihan rasa syukur pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Berdasarkan 

analisis data yang dilakukan pada subjective well being subjek menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa pelatihan rasa 

syukur dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa pelatihan rasa 

syukur. Seluruh subjek dalam kelompok eksperimen menunjukkan perubahan yang positif 

setelah mengikuti pelatihan.  

Hampir seluruh subjek dalam kelompok eksperimen lebih mampu menerima segala 

kondisi yang diperoleh dalam kehidupan, baik itu positif maupun negatif. Subjek lebih 

mampu mengambil hikmah ketika mendapatkan hal negatif dan cenderung bersyukur ketika 

mendapatkan hal positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikatakan Watkins 

(2003) bahwa syukur mempengaruhi subjective well being melalui manfaat emosi yang 

didapatkan ketika seseorang memandang segala sesuatu sebagai suatu kebaikan dan 

mengekspresikan syukur mampu meningkatkan kesadaran seseorang terhadap kebaikan. 
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Subjek juga jauh lebih menerima kondisi diri mereka terutama menerima kondisi anaknya 

yang tunarungu sebagai suatu anugerah dan titipan dari Tuhan serta tidak membanding-

bandingkan kondisi anaknya dengan kondisi anak lain. Subjek juga lebih mampu untuk 

mengontrol kapan harus melihat orang yang berada di bawah dan melihat orang yang berada 

di atas sehingga subjek lebih menyadari kebaikan-kebaikan yang telah diterima dari Tuhan. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mc Cullough dkk (2004) bahwa syukur mampu 

menjauhkan perhatian dari depriviasi relative yaitu membandigkan diri dengan orang lain 

yang memiliki lebih banyak kebaikan. 

SIMPULAN 

Pelatihan rasa syukur memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan 

subjective well being pada orangtua dengan anak tunarungu. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

analisis kuantitatif yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan skor kepuasan hidup dan afek 

ositif dan negatif antara sebelum, sesudah, dan beberapa saat setelah pelatihan rasa syukur 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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