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Abstrak. Pandangan negatif terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus yang salah satunya adalah 
tunanetra hingga saat ini masih sering terjadi. Anggapan bahwa tunanetra tidak berguna bagi masyarakat dan 
beban bagi keluarga. Walaupun sesungguhnya masih terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara 
optimal di samping hambatan penglihatan yang di alami. Pandangan tersebut dapat mempengaruhi anak tunanetra 
mempersepsikan diri dalam menghadapi hidupnya dan dalam menjalani pendidikannya. Psychological Well Being 
merupakan evaluasi hidup seseorang yang menggambarkan bagaimana cara mempersepsi dirinya dalam 
menghadapi tantangan hidupnya. Psychological Well Being terbagi dalam enam dimensi yaitu Self Acceptance, 
Purpose in Life, Autonomy, Personal Growth, Positive Relationship With Other dan Environmental Mastery. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan gambaran psychological well being pada anak tunanetra di sekolah menengah atas 
luar biasa berdasarkan enam dimensi yaitu Self Acceptance, Purpose in Life, Autonomy, Personal Growth, Positive 
Relationship With Other dan Environmental Mastery. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan studi literatur 
mengenai psychological well being pada anak tunanetra dan laporan wawancara dengan guru anak tunanetra di 
sekolah menengah atas luar biasa. 

Kata kunci : Psychological well being, anak tunanetra 

Pendahuluan 

Somantri (2007) mengungkapkan bahwa tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatan karena kedua 
indera penglihatannya tidak berfungsi seperti orang awas. Tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta dan low vision. 
Pada umumnya individu tunanetra juga memiliki hambatan dalam menerima informasi. Individu tunanetra tidak 
memiliki kendali yang sama terhadap lingkungan dan diri sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh individu 
awas. Keterbatasan tersebut dimungkinkan menghambat tugas-tugas perkembangannya (Delphie, 2006). 

Anak tunanetra yang duduk di bangku sekolah menengah atas berada dalam tahap perkembangan 
remaja akhir dan dewasa awal. Tahap remaja akhir yaitu antara umur 16 tahun-18 tahun, dan dewasa awal 18 
tahun – 20 tahun ( Hurlock, 2012).  Tugas perkembangan pada remaja akhir memiliki tantangan tersendiri 
seperti menghadapi dunia kerja yang kompleks. Kemudian akan berlanjut pada masa dewasa awal dengan tugas 
perkembangannya adalah mendapatkan pekerjaan dengan tugas yang terspesialisasi. Dalam usaha mencapai tugas 
perkembangan tersebut mereka dituntut untuk mengerahkan kemampuannya secara optimal agar dapat 
melewatinya dengan baik. Apabila mereka dapat mengatasi tantangan maka akan muncul suatu kepuasan 
tersendiri karena mereka telah mengerahkan kemampuan terbaiknya, hal ini yang disebut Ryff sebagai 
Psychological Well Being. Psychological Well Being adalah evaluasi hidup seseorang yang menggambarkan bagaimana 
cara dia mempersepsi dirinya dalam menghadapi tantangan hidupnya (Ryff, 2002). 

Ryff (dalam Papalia & Feldman, 2002) menyebutkan ada enam dimensi kesejahteraan, yaitu penerimaan 
diri (self acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with others), kemandirian 
(autonomy), penguasaan lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan pertumbuhan 
personal (personal growth). Konstruk psychological well-being disusun berdasarkan teori perkembangan 
sepanjang hidup, yang berarti bahwa kondisi kesejahteraan psikologis individu bersifat dinamis (Ryff dalam 
Diener, 2009). Pengalaman dalam kehidupan yang beragam dan unik akan memberikan pengaruh terhadap 
kondisi kesejahteraan psikologis secara terus-menerus. 

Namun, tidak semua anak tunanetra memiliki psychological well being yang baik. Permasalahan utama 
yang dialami individu yang mengalami tunanetra di usia remaja adalah  merasa tidak berharga karena tidak 
mampu berbuat sesuatu baik untuk dirinya maupun orang lain, merasa tidak diterima oleh masyarakat dan 
lingkungan, kurang memiliki tujuan hidup yang jelas serta tidak memiliki harapan hidup. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara langsung dengan pengajar tunanetra di salah satu SMALB di 
Kabupaten Pasuruan, yang mengungkapkan bahwa siswa penyandang tunanetra sering mengeluh karena 
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mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Keluhan-keluhan tersebut dapat 
mempengaruhi penilaian terhadap diri mereka seperti menjadi minder, pesimis dan pendiam.  

Dalam relasi sosial mereka juga merasa sulit berekspresi karena sering mendapat penilaian negatif dari 
masyarakat mengenai kekurangan pada diri mereka sehingga sering membatasi diri untuk berinteraksi dengan 
orang lain. Selain itu, mereka juga menjadi kurang berani untuk melakukan sesuatu karena merasa memilki 
keterbatasan secara fisik. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mclivane & Reinhardt (2001) para 
penyandang tunanetra menunjukkan penurunan kesejahteraan psikologis yang secara spesifik berkaitan dengan 
fungsi visualnya, misalnya dalam hal relasi sosialnya dan penerimaan dukungan sosial. 

Penelitian yang sama pada populasi tunanetra di Eropa menemukan bahwa terganggunya fungsi 
penglihatan membawa dampak negatif terbesar dalam menurunkan kesejahteraan individu (Carney, 2004; Linely 
& Joseph, 2005). Padahal, Mills (2010) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan indikator 
keseimbangan antara dampak negatif dan positif dari suatu kondisi yang dialami individu. Selain itu, kesejahteraan 
psikologis penting karena memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi akan mendukung kesehatan yang lebih 
baik, memperpanjang umur, meningkatkan usia harapan hidup, dan menggambarkan kualitas hidup dan fungsi 
individu (Diener dkk, 2009).     

Pertumbuhan pribadi yang sehat dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari 
dan dalam menjalani proses perkembangan setiap fase kehidupan. King dan Napa (dalam Mazidah, 2012) 
mengungkapkan bahwa di Amerika kesejahteraan psikologis dan hidup bermakna dianggap lebih penting daripada 
uang dan kebaikan moral. Sedangkan penelitian serupa di Inggris menemukan bahwa kesejahteraan psikologis 
adalah faktor yang menentukan kualitas hidup seseorang. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai 
kesejahteraan psikologis (psychological well being) pada anak tunanetra di sekolah menengah atas. 

Tinjauan Pustaka 

Tunanetra 

Tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatan karena kedua indera penglihatannya tidak berfungsi 
seperti orang awas. Tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta dan low vision (Somantri : 2007). Seorang anak 
dikatakan tuna netra apabila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21 artinya membaca huruf pada jarak 6 
meter yang oleh orang normal dapat dibaca pada jarak 21 meter atau tidak bisa melihat sama sekali. 

Sedangkan menurut WHO, seseorang dikatakan buta jika ketajaman penglihatannya kurang dari 30/60, 
low vision jika kurang dari 6/18 sampai dengan 3/60 dengan lantang pandang kurang dari 20°. Berdasarkan 
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak 
berfungsi seperti orang-orang pada umumnya.  

Soemantri (2007) mengungkapkan bahwa ketunanetraan dapat disebabkan oleh faktor gen, kondisi psikis 
ibu saat hamil, keracunan obat yang diminum oleh ibu saat hamil, ibu hamil kekurangan gizi, serta maltunasi 
(kekurangan gizi pada tahap embrional antara 3-8 minggu usia kehamilan), individu juga dapat mengalami 
ketunanetraan setelah dilahirkan atau bukan sejak lahir disebabkan kurang vitamin A, terkena penyakit mata, 
pengaruh alat medis saat dilahirkan, kecelakaan, serta terkena virus maupun racun. 

Psychological Well Being 

Psychological Well Being adalah evaluasi hidup seseorang yang menggambarkan bagaimana cara dia mempersepsi 
dirinya dalam menghadapi tantangan hidupnya (Ryff, 2002). Pada intinya, psychological well-being merujuk pada 
perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Perasaan ini dapat berkisar dari kondisi mental negatif 
(misalnya ketidakpuasan hidup, kecemasan, dan sebagainya) sampai ke kondisi mental positif, misalnya realisasi 
potensi atau aktualisasi diri (Bradburn, dalam Ryff dan Keyes, 1995).  

 Menurut Ryff (2006) Psychological Well being terbagi dalam enam dimensi yaitu self acceptance, 
autonomy, purpose in life, personal growth, positive relationship with other dan enviromental mastery.  

 Dimensi pertama yaitu Self acceptance menekankan pentingnya penerimaan diri baik kekurangan atau 
kelebihan juga kejadian masa lalu atau masa kini. Anak yang memiliki self-acceptance tinggi akan mempunyai sikap 
yang positif terhadap dirinya misalnya menganggap bahwa ketunanetraannya bukan hal yang menghambat dirinya 
untuk berhasil, menerima dirinya baik aspek yang positif maupun negatif, dan memandang positif masa lalu 
dengan tidak menyesali apa yang telah terjadi dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang terbaik. 
Sedangkan siswa yang memiliki self-acceptance rendah akan merasa tidak puas terhadap diri sendiri karena 
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mengalami tuna netra, kecewa dengan masa lalunya misalnya menyalahkan orang tua yang menyebabkan dia 
mengalami tuna netra, merasa iri pada temannya yang berhasil dan menyesal akan ketidakmampuan dirinya.   

 Autonomy menggambarkan sejauh mana penilaian seseorang mengenai kemandirian, pengambilan 
keputusan bukan karena tekanan lingkungan tetapi dengan internal locus of evaluation yaitu mengevaluasi diri 
sendiri sesuai dengan standard pribadinya sendiri tanpa melihat persetujuan orang lain. Siswa yang memiliki 
autonomy tinggi, maka mampu mengambil keputusan dengan mantap tanpa terpengaruh oleh teman-temannya 
seperti pemilihan jurusan kuliah. Siswa memilih jurusan kuliah berdasarkan keinginannya seperti menjadi pemain 
musik, menjadi seorang guru. Hal ini mereka lakukan berdasarkan keinginan dan bakatnya bukan dipengaruhi 
oleh orang tua atau teman-teman.  

     Apabila anak memiliki autonomy yang rendah, keputusannya mudah terpengaruh oleh 
lingkungan dan temannya, terfokus pada harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang 
lain untuk membuat keputusan yang penting. Misalnya seperti memilih jurusan karena berdasarkan saran dari 
orang tua, jika sedang berdiskusi tentang pelajaran mereka lebih memilih untuk diam dan mengikuti pendapat 
orang banyak serta menghindari konflik dengan orang lain. 

    Dimensi purpose in life menggambarkan maksud dan tujuan seseorang untuk hidup, meliputi tujuan 
hidup dan penghayatan bahwa hidup mempunyai arah. anak yang memiliki purpose in life tinggi, menganggap 
penting arti hidupnya, mereka merasa hidupnya berharga dengan begitu siswa tersebut akan berusaha 
menetapkan tujuan dan perencanaan dalam hidupnya, mereka mengetahui tujuan dari sekolahnya dan membuat 
perencanaan masa depannya. Apabila anak memiliki purpose in life yang rendah maka ia akan memiliki sedikit 
tujuan hidup atau bahkan bingung dengan tujuan hidupnya. 

  Pada dimensi personal growth, menggambarkan penilaian individu mengenai sejauh mana individu 
mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri, terbuka dengan pengalaman baru, menyadari potensi yang 
dimiliki, selalu memperbaiki diri dan tingkah laku. Anak yang memiliki personal growth tinggi, akan senantiasa 
untuk memperbaiki diri, mengembangkan dirinya, seperti membaca buku pengetahuan untuk menambah 
wawasan, mengikuti ekstrakurikuler disekolah. Sedangkan anak yang memiliki personal growth rendah, cenderung 
kurang suka mengembangkan diri, merasa dirinya tidak dapat berkembang sepanjang waktu, merasa tidak dapat 
mengembangkan sikap atau perilaku baru. 

 Sedangkan pada dimensi positive relationship with other menggambarkan penilaian individu dalam menjalin 
hubungan antar pribadi yang hangat, memuaskan, saling mempercayai serta terdapat hubungan saling memberi 
dan menerima. Anak yang memiliki positive relationship with other  tinggi  mempunyai sikap yang hangat, dapat 
mempercayai orang lain, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memiliki empati, intimasi yang kuat. Misalnya 
senang berelasi dengan orang lain atau senang memulai kontak dengan orang baru. Anak yang memiliki positive 
relationship with other rendah cenderung tertutup, sulit mempercayai orang lain, sulit untuk menjadi hangat, 
terbuka, peka terhadap orang lain, kadang merasa terisolasi dalam hubungan interpersonal.  

 Dimensi yang terakhir yaitu environmental mastery meliputi penilaian individu untuk memilih dan 
menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. Anak yang memiliki environmental mastery 
tinggi mampu membentuk lingkungannya sendiri seperti membuat kelompok belajar, siswa tersebut juga dapat 
menggunakan segala kesempatan yang ada dengan efektif. Anak yang memiliki environmental mastery rendah akan 
sulit untuk merubah atau meningkatkan lingkungan sekitar menjadi lebih baik dan tidak menyadari kesempatan 
yang ada disekitarnya, dan kesulitan menangani masalah-masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya 
merasa kurang cocok dengan kondisi sekolah dan merasa tuntutan hidupnya sangat berat dan sulit untuk 
mengatasinya 

Pembahasan 

Penelitian tentang Psychological Well Being pada anak tunanetra telah dilakukan oleh Achmad (2013) dengan judul 
“Psychological Well Being pada siswa penyandang tunanetra SMULB “X” di Kota Bandung” hasil penelitiannya 
yaitu Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang siswa di SMULB “X”, didapatkan bahwa sebanyak 33.3% 
siswa menganggap bahwa mereka mau mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan pada diri mereka apa 
adanya sebagai penyandang tunanetra. Sedangkan 66.7% menganggap bahwa kebutaan yang mereka alami sebagai 
sesuatu yang sudah tidak bisa diobati dan menerima keadaan diri mereka sebagai seorang penyandang tuna 
netra.  

 Selain itu terungkap bahwa, 90% siswa merasa memerlukan bantuan dari orang lain terutama keluarga 
untuk membantu mengambil keputusan misalnya meminta pertimbangan mengenai studi karena siswa merasa 
kurang yakin dengan keputusan yang akan diambil. Hal di atas menunjukkan autonomy yang rendah. Sedangkan 
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sebanyak 10% siswa merasa mampu dan yakin dengan kemampuan dalam memutuskan sesuatu misalnya merasa 
yakin dengan cita-cita yang akan dijalani kelak. Hal ini menunjukan autonomy yang tinggi.  

 Hasil dari wawancara juga mengungkapkan sebanyak 100% siswa tersebut juga mengungkapkan bahwa 
mereka berniat untuk melanjutkan kuliah dan bekerja setelah lulus dari sekolah. Siswa banyak memilih untuk 
melanjutkan kuliah ke jurusan musik dan pendidikan luar biasa.  Ciri di atas merupakan dimensi purpose in life. 
Purpose in life merupakan keyakinan-keyakinan yang memberi perasaan bahwa terdapat tujuan dan makna dalam  
hidupnya.   

 Kemudian, 80% siswa menganggap bahwa orang tua mereka bertanggung jawab atas kebutaan yang 
mereka alami karena telah ceroboh dalam merawat dirinya dan hal tersebut menghambat mereka menjadi 
terbatas dalam aktivitas sehari-hari dan tidak seperti orang lain di sekitar mereka. Hal ini dapat digolongkan 
sebagai personal growth yang rendah. Sedangkan 20% siswa tidak menyalahkan keadaan yang mereka alami 
sekarang dan menganggap keadaan ini tidak membatasi mereka untuk melakukan berbagai macam aktivitas 
seperti orang normal pada umumnya.  

 Hasil wawancara juga menjelaskan mengenai hambatan pada diri mereka, 60% siswa merasa minder, 
suka  menyendiri ketika mereka berada pada lingkungan di luar sekolah atau di tempat tinggal mereka. Hal 
tersebut merupakan ciri dari environmental mastery yang rendah. Sebaliknya sebanyak 40%  siswa tidak 
mempedulikan lingkungan sekitarnya artinya mereka merasa bahwa tidak terdapat perbedaan antara orang 
normal dengan penyandang tuna netra lainnya dan merasa bahwa mereka juga dianugerahkan kemampuan yang 
sama dengan orang lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai environmental mastery yang tinggi.   

   Positive relation with other 60% siswa memiliki hambatan untuk berelasi dengan orang lain karena sering 
diejek lalu mereka menjauh dari lingkungannya. Sebaliknya 40% siswa mengatakan mereka tidak memiliki 
hambatan untuk berelasi dengan orang lain dan menganggap kekurangan mereka tidak menjadi hambatan untuk 
berelasi dengan orang lain.  

 Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa tunanetra di SMULB “X” banyak yang 
memiliki autonomy, personal growth, environmental mastery  dan positive relation with other yang rendah. 

Begitu pula dengan hasil wawancara langsung terhadap salah satu pengajar anak tunanetra di SMALB di 
Kabupaten Pasuruan, yang mengungkapkan bahwa siswa penyandang tunanetra sering mengeluh karena 
mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Keluhan-keluhan tersebut dapat 
mempengaruhi penilaian terhadap diri mereka seperti menjadi minder, pesimis dan pendiam.  

 Dalam relasi sosial mereka juga merasa sulit berekspresi karena sering mendapat penilaian negatif dari 
masyarakat mengenai kekurangan pada diri mereka sehingga sering membatasi diri untuk berinteraksi dengan 
orang lain. Selain itu, mereka juga menjadi kurang berani untuk melakukan sesuatu karena merasa memilki 
keterbatasan secara fisik. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Mazidah (2012) dengan judul “Kesejahteraan Psikologis Tunanetra 
Dewasa Dini”, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tunanetra yang mengalami ketunaan sejak lahir memiliki 
psychological well being yang lebih baik daripada tunanetra yang mengalami ketunaan saat anak-anak atau 
remaja. Hal ini dikarenakan mereka sebelumnya merasakan menjadi orang normal, sehingga sulit bagi mereka 
untuk beradaptasi dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sekarang. Sedangkan bagi tunanetra yang mengalami 
ketunaan sejak lahir mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. 

 Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zeeshan & Aslam (2013) yaitu perbandingan antara 
populasi tunanetra bawaan (congenital blind) dan tunanetra setelah dewasa (late blind) dijelaskan bahwa 
kesejahteraan psikologis dan resiliensi late blind cenderung lebih rendah. 

 Selain itu ditemukan pula bahwa tunanetra dalam pergaulannya sering merasa terasing, mereka merasa 
tidak memiliki teman dan sulit bersosialisasi. Tidak jarang mereka juga mendapatkan cemoohan dari lingkungan 
sekitar, sehingga membuat mereka merasa minder dan pendiam. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Harimukthi dan Dewi (2014) dengan judul “Eksplorasi 
Kesejahteraan Psikologis Individu  Dewasa Awal Penyandang Tunanetra” dengan hasil temuan yaitu 
kesejahteraan psikologis subjek dipengaruhi kebutaan yang dialaminya ketika usia dewasa awal. Di awal 
munculnya gejala, menurunnya kemampuan berkomunikasi, penurunan kemampuan mobilisasi, dan respon 
emosi negatif diungkap semua subjek sebagai anteseden menurunnya kesejahteraan psikologis mereka. 
Sedangkan peningkatan kesejahteraan psikologis disebabkan oleh adanya dukungan sosial berupa dukungan 
emosi, informasi, dan instrumental yang bersumber dari keluarga, pasangan, teman, dan kelompok. 
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 Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mclivane & Reinhard yaitu penyandang tunanetra 
menunjukkan penurunan kesejahteraan psikologis yang secara spesifik berkaitan dengan fungsi visualnya, 
misalnya dalam hal relasi sosialnya dan penerimaan dukungan sosial (Mclivane & Reinhardt, 2001; Pinquart & 
Pfeiffer, 2009).  

 Selain itu, mereka cenderung mengalami stres lebih tinggi, kesehatan mental dan kendali akan 
kesejahteraan psikologis yang menurun (Gardner & Harmon, 2002). Bahkan apabila dibandingkan dengan 
populasi normal, para penyandang tunanetra di usia awal cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi 
dan kesejahteraan yang lebih rendah. 

Penutup 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada tentang psychological well being pada anak tunanetra jenjang 
sekolah  menengah atas (SMALB) yang pada umumnya dalam fase remaja akhir dan dewasa awal, dapat 
disimpulkan bahwa banyak anak tunanetra yang memiliki psychological well being yang rendah. Selain itu dapat 
disimpulkan pula bahwa anak tunanetra yang mengalami ketunaan sejak lahir memiliki psychological well being 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mengalami ketunaan saat masa kanak-kanak atau remaja.  

Psychological well being yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dari lingkungan. 
Masih banyak orang yang menganggap bahwa tunanetra tidak tidak berguna bagi masyarakat dan beban bagi 
keluarga. Walaupun sesungguhnya masih terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal di 
samping hambatan penglihatan yang di alami. 

Pandangan negatif yang diterima mereka dalam kehidupan sehari-hari membuat anak menjadi pribadi yang 
pendiam, penakut dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Sehingga anak semakin sulit untuk 
memaksimalkan potensi yang dimiliki. 

Dukungan lingkungan sosial seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat anak tinggal sangat 
berpengaruh pada psychological well being anak. Jika lingkungan menerima kondisi anak dengan baik dan 
mendukung potensi yang dimiliki oleh anak, maka anak akan memiliki psychological well being yang tinggi. Sehingga 
anak menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri dan optimis dalam menjalani hidupnya. Sebaliknya jika lingkungan 
tidak menerima kondisi anak maka anak akan memiliki psychological well being yang rendah. Anak akan menjadi 
pribadi yang penakut, pemalu dan menarik diri dari lingkungan. 

Dengan demikian, peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan psychological well being 
pada anak tunanetra. Mengubah pandangan negatif tentang anak berkebutuhan khusus dapat membuat mereka 
menjadi individu yang lebih baik dan berdaya guna. Karena dengan dengan dukungan sosial yang baik mereka 
akan mampu menggali dan  mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki. 
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