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Intisari 

 

 Nilai anak dapat diartikan sebagai cara pandang orangtua terhadap anak 

sesuai dengan kebutuhan orangtua. Ada 3 tipe nilai anak yaitu, psikologis, 

ekonomis dan sosial yang ketiga tipe nya memiliki arti dan pandangan yang 

berbeda untuk anaknya. Tunarungu adalah suatu keterbatasan fisik dalam 

gangguan pendengaran, dengan konteks kurang mampu mendengar atau tidak bisa 

mendengar sama sekali. Anak yang tunarungu memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan anak yang normal, oleh karena itu anak tunarungu membutuhkan 

dukungan dan penanganan yang khusus. Hal ini yang membuat peneliti ingin 

melihat tipe nilai anak yang dimiliki oleh ibu yang memiliki anak tunarungu serta 

memberikan informasi kepada ibu terkait dengan ketiga nilai anak. 

 Subyek dalam penelitian ini adalah ibu dewasa awal hingga dewasa madya 

yang memiliki anak tunarungu dengan usia sekolah SD dan SMA yang bersekolah 

di SLB Tunarungu Karya Mulia. Penelitian ini bersifat studi deskriptif kuantitatif. 

Pada penelitian ini variabel penelitian yang digunakan adalah nilai anak pada ibu 

yang memiliki anak tunarungu. Teknik pengambilan subyek dalam  penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yang terdiri atas 2 

macam angket, yaitu angket terbuka dan angket tertutup 

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari 49 subyek didapatkan 

hasil 22 subyek (44.9%) memiliki tipe nilai anak gabungan antara psikologis-

ekonomi-sosial. Sedangkan hasil kategori nilai anak yang diperoleh berdasarkan 

tingkat pendidikan anak, dari 31 subyek yang memiliki anak di tingkat SD 

didapatkan hasil yaitu 13 subyek (41.9%) memiliki tipe anak gabungan antara 

antara psikologis-ekonomis-sosial dan dari 18 subyek yang memiliki anak tingkat 

SMA didapatkan hasil yaitu 9 ibu (50.0%) memiliki tipe anak gabungan antara 

antara psikologis-ekonomis-sosial. 
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