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ABSTRAK 
Individu dengan tunarungu cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi verbal atau 
percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan dalam komunikasi berpotensi menyebabkan 
perasaan frustrasi dan kekurangan yang bisa menekan self-esteem individu dengan tunarungu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara acceptance of disability dengan self-esteem 
pada individu dewasa awal dengan tunarungu. Penelitian ini dilakukan kepada 80 individu dengan 
tunarungu yang berusia antara 19-30 tahun. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Acceptance of 
Disability Scale Revised (ADS-R) dan Coopersmith Self-Esteem Inventory (Adult Version). Metode 
pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan teknik 
statistik korelasi Pearson Product Moment menggunakan IBM SPSS 22 for Windows. Hasil analisis data 
penelitian menunjukan nilai signifikansi antar variabel sebesar 0,000 dengan koefisien korelasi 0,561. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara acceptance of disability dengan self-esteem pada 
individu dewasa awal dengan tunarungu. 
 

Kata kunci: acceptance of disability, dewasa awal, tunarungu, self-esteem 

 

ABSTRACT 
Hearing impaired individual tend to have difficulties conducting conversation where hearing and 
speaking are required in daily verbal communication. This difficulties may lead to frustation and feeling 
of deficiency that could depress hearing impaired individuals’ self-esteem. This study aims to determine 
the relationship between acceptance of disability and self-esteem on early adult with hearing 
impairment. This study was conducted on 80 early adults with hearing impairement aged 19-30. Data 
were collected using Acceptance of Disability Scale Revised (ADS-R) and Coopersmith Self-Esteem 
Inventory (Adult Version). Purposive sampling technique were used as the method of collecting the data. 
Data were statictically analyzed with Pearson Product Moment correlation by using IBM SPSS 22 for 
Windows. The result of analysis shows that significance score is 0,000 with coefficient correlation 0,561. 
The result of this study indicates that there is a significant relationship between acceptance of disability 
and self-esteem on early adult with hearing impairment. 
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P E N D A H U L U A N  

Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri sehingga 
membutuhkan orang lain untuk memenuhi fungsi-fungsi sosialnya. Tindakan awal dalam penyelarasan 
fungsi-fungsi sosial dan berbagai kebutuhan manusia diawali dengan melakukan interaksi sosial atau 
tindakan komunikasi dengan manusia lain (Bungin, 2006). Salah satu bentuk komunikasi verbal yang 
paling sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi lisan dua arah 
atau percakapan. Terdapat dua aspek penting yang diperlukan dalam melakukan komunikasi lisan agar 
informasi tersampaikan dengan baik dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar, yaitu kemampuan 
untuk berbicara dan kemampuan untuk mendengar. Sayangnya, individu dengan tunarungu tidak 
mampu memenuhi aspek tersebut. 

Tunarungu adalah keadaan dimana seseorang mengalami gangguan pendengaran yang 
mengakibatkan penurunan keseluruhan atau sebagian kemampuan dalam mendeteksi atau memahami 
suara. Tunarungu juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 
mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan bunyi dengan baik melalui indra 
pendengarannya (Somantri, 2006). 

Dari hasil WHO Multi Center Study pada tahun 1998, Indonesia termasuk dalam empat negara di 
Asia Tenggara dengan prevalensi gangguan pendengaran yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 4,6%. Tiga 
negara lainnya adalah Sri Lanka sebanyak 8,8%, Myanmar sebanyak 8,4%, dan India sebanyak 6,3% 
(Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, 2006). 

Gangguan pendengaran dilaporkan dialami oleh 3,4% dari orang berusia 18-34 dan 6,3% dari 
mereka yang berusia 35-44 tahun. Data Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Indera Penglihatan 
dan Pendengaran pada tahun 1993-1996 juga menunjukan morbiditas yang tinggi, yaitu penyakit 
telinga sebanyak 18,5%, prevalensi gangguan pendengaran sebanyak 16,8%, sedangkan prevalensi 
ketulian sekitar 0,4% populasi dan paling tinggi pada kelompok usia sekolah kisaran 7-18 tahun. 
Selanjutnya data menyebutkan bahwa gangguan pendengaran karena infeksi telinga tengah sebanyak 
3,1%, presbycusis 2,6%, akibat obat ototoksik 0,3%, dan bayi yang terlahir tuli atau tuli kongenital 
berkisar 0,1% dengan risiko gangguan komunikasi (Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, 2010).  

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun umumnya prevalensi gangguan pendengaran atau 
ketunarunguan dalam masyarakat lebih banyak ditemukan pada orang-orang lansia, namun gangguan 
pendengaran tidak terbatas pada orang yang lebih tua saja. Individu mulai dari bayi yang baru lahir, 
anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang belum memasuki usia lansia juga mengalami gangguan 
pendengaran atau ketunarunguan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. 

Individu dengan tunarungu sering membutuhkan isyarat (cue) lebih lanjut dalam melakukan 
komunikasi, seperti tatap muka dengan kontak mata yang konstan dengan lawan bicara, membaca gerak 
bibir, dan memahami bahasa tubuh pada saat berinteraksi. Karena isyarat-isyarat tersebut jarang sekali 
tersedia dalam percakapan dengan orang-orang yang memiliki pendengaran normal, orang-orang 
tunarungu cenderung kehilangan banyak informasi selama proses komunikasi (Jambor & Elliot, 2005).  

Individu dengan tunarungu akan mengalami kesulitan dalam menerima rangsangan bunyi yang 
ada di sekitarnya (Efendi, 2006)). Kesulitan dalam menerima rangsangan bunyi membuat individu 
dengan tunarungu sulit untuk memahami suara-suara disekitarnya, termasuk suara percakapan 
manusia sehingga menyebabkan komunikasi menjadi terhambat Pertukaran informasi yang merupakan 
hal biasa yang terjadi melalui percakapan sehari-hari, bisa menjadi sangat sulit bagi individu dengan 
tunarungu. Pengalaman berulang dari komunikasi yang tidak efektif ini dapat menyebabkan frustrasi 
dan perasaan kekurangan yang bisa menekan self-esteem individu dengan tunarungu (Jambor & Elliot, 
2005). 

Coopersmith menggambarkan self-esteem sebagai evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan 
individu memandang dirinya, yang mengungkapkan sikap menerima atau menolak, dan indikasi 
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besarnya kepercayaan diri individu bahwa dirinya kompeten, berarti, sukses, dan berharga 
(Coopersmith, 1967). Self-esteem juga dapat didefinisikan sebagai persepsi harga diri, atau sejauh mana 
seseorang menghargai atau mengapresiasi dirinya. Self-esteem dapat didefinisikan secara luas sebagai 
evaluasi keseluruhan terhadap diri sendiri baik dengan cara yang positif maupun negatif. 

Hasil dari studi meta analisis tentang self-esteem (Bat-Chava,1993; Obrzut, dkk., 1999) 
mengusulkan bahwa individu dengan tunarungu memiliki self-esteem yang lebih rendah daripada 
individu dengan pendengaran normal. Bat-Chava (1993) dalam jurnalnya menjabarkan perbandingan 
antara individu dengan tunarungu dan individu dengan pendengaran normal dari penelitian-penelitian 
terdahulu yang sudah dipublikasikan. Terdapat sejumlah 22 penelitian yang membandingkan individu 
dengan tunarungu dan individu dengan pendengaran normal yang diringkas dalam bentuk tabel. Data 
statistik yang ditampilkan menunjukkan bahwa individu dengan tunarungu memiliki self-esteem yang 
lebih rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki pendengaran normal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lane (1992) juga mendukung statemen sebelumnya. Hasil 
penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa individu dengan tunarungu memiliki tingkat 
kepercayaan diri yang rendah karena mereka berada dalam kelompok minoritas yang kurang berharga 
dan terpengaruh oleh sikap negatif orang-orang dengan pendengaran yang normal. 

Melihat hasil penelitian-penelitian tersebut, sangat penting bagi individu dengan tunarungu 
untuk memiliki self-esteem yang tinggi. Menurut Weinberg & Gould (1995) self-esteem yang tinggi pada 
umumnya memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih percaya akan diri mereka sendiri dan orang 
lain, untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan dengan orang, serta meningkatkan 
keselarasan atau harmoni dengan orang lain (Açak & Kaya, 2016).  

Melihat implikasinya yang penting dalam kehidupan, self-esteem yang tinggi menjadi hal yang 
krusial untuk dimiliki oleh individu dengan tunarungu dari berbagai rentang usia, termasuk individu 
yang berada dalam rentang masa dewasa awal, karena pada masa ini mereka dihadapkan pada situasi 
dimana mereka diharapkan untuk mampu melakukan penyesuaian dengan mengandalkan diri mereka 
sendiri. Sayangnya, dalam proses penyesuaian diri dengan kehidupan sosial, individu yang memiliki 
disabilitas seringkali terpengaruh oleh stigma dan prasangka yang buruk dari masyarakat. Penerimaan 
sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi self-esteem, namun ada faktor yang lebih penting 
yang berpengaruh terhadap self-esteem individu dengan tunarungu, yaitu penerimaan diri individu atas 
disabilitas yang dimilikinya, atau yang disebut dengan acceptance of disability. 

Acceptance of disability dikonseptualisasikan sebagai acceptance of loss (Dembo, dkk., 1956; 
Wright, 1960, dalam Li & Moore, 1998), dimana acceptance of disability pada seseorang diasosiasikan 
dengan penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi disabilitasnya. Menurut Linkowski (2007), 
acceptance of disability adalah pemahaman dan pengakuan individu atas kekurangan yang dimilikinya, 
dalam hal keterbatasan fisik, dengan tetap meyakini aspek-aspek diri yang lain diluar keterbatasannya 
tersebut. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi dan menguji beberapa variabel untuk 
melihat hubungannya dengan acceptance of disability. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat dan positif antara acceptance of disability dengan self-esteem, diantaranya pada 
remaja tuna rungu (Heinemann & Shontz, 1982), pada mahasiswa perguruan tinggi dengan disabilitas 
fisik (Linkowski & Dunn, 1974), pada remaja dengan bibir sumbing (Starr & Heiserman, 1977), serta 
pada orang Afrika – Amerika dengan berbagai disabilitas (Belgrave, 1991). Linkowski (1988) juga 
menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara self-esteem dan acceptance of disability tanpa 
memandang usia, jenis disabilitas, atau karakteristik lainnya. 

Li dan Moore (1998) juga menemukan hubungan yang kuat antara self-esteem dan acceptance of 
disability, yang semakin jelas mengungkapkan bahwa level atau derajat acceptance of disability secara 
signifikan berhubungan dengan citra diri secara umum. Temuan penelitian ini mendukung pernyataan 
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Wright bahwa pandangan individu dalam penerimaan atas disabilitasnya "mencerminkan atau 
mempengaruhi konsep diri secara umum" (Li & Moore, 1998). 

Melihat uraian beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya serta temuan-temuan yang sudah 
dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara acceptance of disability 
dengan self-esteem pada individu dengan tunarungu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah terdapat hubungan antara acceptance of disability dengan self-esteem pada individu 
dewasa awal dengan tunarungu. Hipotesis (Ha) pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
acceptance of disability dengan self-esteem pada individu dewasa awal dengan tunarungu. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Survei korelasional 

diguakan untuk melihat hubungan atau korelasi dan tingkat hubungan antara dua variabel dalam 
penelitian ini, yakni variabel acceptance of disability (variabel X/bebas) dan self-esteem (variabel 
Y/terikat). Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara langsung atau tertulis dan 
online. Metode analisis data menggunakan uji korelasi parametrik dengan Pearson Product Moment 
karena data penelitian berdistribusi normal dan linier. 
 
Instrumen Penelitian 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur acceptance of disability adalah Acceptance of 
Disability Scale Revised (ADS-R) yang dibuat oleh Linkowski (1971) berdasarkan teori acceptance of loss 
dari Wright, dan direvisi oleh Groomes (2007). Skala Acceptance of Disability Scale Revised (ADS-R) 
bertujuan untuk melihat penerimaan atas disabilitas secara keseluruhan. Alat ukur ini terdiri dari 32 
item dengan 4 pilihan jawaban, yaitu “sangat setuju”, “setuju”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. 
Alat ukur ini memiliki empat dimensi, yakni enlargement of scope values, subordination of physique, 
containment of disability effect, dan transformation from comparative values to asset values. Berdasarkan 
hasil penelitian, reliabilitas keseluruhan ADS-R adalah 0,863 yang menunjukkan bahwa alat ukur ini 
memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur self-esteem adalah Coopersmith Self-Esteem Inventory 
(CSEI) yang telah dimodifikasi oleh Ryden (1978). Alat ukur ini awalnya di desain Coopersmith untuk 
mengukur self-esteem pada anak-anak dan remaja sehingga disebut dengan School Form. Ryden (1978) 
memodifikasi alat ukur ini menjadi CSEI Adult Form agar dapat digunakan pada orang dewasa. Alat ukur 
ini terdiri dari 58 item (8 lie scale item) dengan dua pilihan jawaban, yaitu “seperti saya/ya” dan “tidak 
seperti saya/tidak”. Dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai reliabilitas skala Coopersmith Self-Esteem 
Inventory (CSEI) sebesar 0,785 yang berarti alat ukur ini memiliki reliabilitas yang tinggi. 
 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dipilih dengan metode non probability sampling. Teknik sampling yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling dimana peneliti menetapkan beberapa kriteria subjek 
penelitian. Kriteria tersebut antara lain adalah laki-laki dan perempuan yang tinggal di Indonesia, 
berusia antara 19 – 30 tahun, dan memiliki gangguan pendengaran kategori sedang hingga berat.  
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H A S I L  P E N E L I T I A N  

Analisis Deskriptif 
 
Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif dari penelitian ini. 

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 
 

 Acceptance of Disability Self-Esteem 
N 80 80 
Range 48 32 
Nilai minimum 67 16 
Nilai maksimum  115 48 
Rata-rata 88,36 30,61 
Standar deviasi 12,053 6,328 
Skewness   

Statistik 0,522 0,164 
Standar error 0,269 0,269 

Kurtosis   
Statistik -0,0594 0,135 
Standar error 0,135 0,532 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa N bernilai 80 yang berarti jumlah 

keseluruhan data yang diolah dalam penelitian sebanyak 80 data dan tidak terdapat data hilang. 

Nilai minimum dan maksimum pada tabel merujuk pada skor terendah dan tertinggi yang 

diperoleh oleh subjek. Variabel acceptance of disability memiliki nilai minimum 67 dan nilai 

maksimum 115. Nilai rata-rata acceptance of disability 88,36 dengan standar deviasi 12,053. 

Variabel self-esteem memiliki nilai minimum 16 dan nilai maksimum 48. Nilai rata rata dari 

variabel self-esteem sebesar 30,61 dengan standar deviasi sebesar 6,328. Variabel acceptance 

of disability memiliki memiliki skewness  sebesar 0,522 sedangkan variabel self-esteem memiliki 

nilai skewness sebesar 0,164. Kurtosis variabel acceptance of disability sebesar -0,0594 dan 

variabel stres pengasuhan sebesar 0,135. 

 
Uji Asumsi 
 

Peneliti melakukan uji normalitas dan linearitas sebagai syarat sebelum dilakukannya 

uji korelasi dan untuk menentukan teknik analisis korelasi yang akan digunakan. Uji normalitas 

data dilakukan menggunakan teknik Kolmogrov-smirnov dengan bantuan software IBM SPSS 
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Statistic 22 for Windows. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel acceptance of 

disability memiliki nilai signifikansi sebesar 0,09 dan variabel self-esteem sebesar 0,2 yang 

berarti data penelitian ini berdistribusi normal (sig. > 0,05). Hasil uji linearitas menunjukkan 

bahwa variabel acceptance of disability dan self-esteem memiliki hubungan yang linier, yang 

ditandai dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 (sig. < 0,05). 

 
Uji Korelasi 
 

Data penelitian ini berdistribusi normal dan linier sehingga uji korelasi dengan Pearson 

Product Moment digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel. Berikut ini 

merupakan hasil uji korelasi variabel acceptance of disability dan self-esteem. 

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi 

 Acceptance of Disability Self-Esteem 
Acceptance of 
Disability 

Pearson Correlation 1 .561** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 80 80 

Self-Esteem Pearson Correlation .561** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 80 80 

 

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima (sig. < 0,005). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara acceptance of disability dengan self-esteem. Nilai signifikansi yang positif menunjukkan 

bahwa hubungan antara variabel bersifat positif, yang berarti semakin tinggi tingkat 

acceptance of disability individu dewasa awal denga tunarungu, maka semakin tinggi pula self-

esteem yang dimilikinya. Nilai koefisien korelasi antar variabel adalah 0,561. Mengacu pada 

pada kategori kekuatan hubungan Cohen (1988, dalam Pallant, 2007), korelasi antar variabel 

dalam penelitian ini memiliki hubungan yang kuat karena berada pada rentang 0,50-1,00. 
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D I S K U S I  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris ada atau tidaknya 

hubungan antara acceptance of disability dengan self-esteem pada individu dewasa awal dengan 

tunarungu. Penelitian dilakukan pada 80 orang subjek yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 

53 orang perempuan. Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan alat ukur yang sudah 

diadaptasi untuk pengambilan data. Untuk variabel acceptance of disability menggunakan alat 

ukur dari Groomes (2007) yaitu Acceptance of Disability Scale Revised (ADS-R) dan untuk 

variabel self-esteem menggunakan alat ukur Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) Adult 

Form dari Coopersmith yang sudah dimodifikasi oleh Ryden (1978). 

Hasil analisis demografis menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian ini memiliki 

latar belakang pendidikan cukup bervariasi, yaitu mulai dari SMP hingga S1. Mayoritas subjek 

memiliki pendidikan terakhir SMA dengan jumlah sebanyak 57 orang dan S1 berjumlah 21 

orang. Status subjek juga bervariasi yang didominasi oleh subjek dengan status mahasiswa 

sebanyak 40 orang dan subjek dengan status bekerja sebanyak 36 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun memiliki keterbatasan karena disabilitas pendengaran, sebagian besar subjek 

penelitian memiliki akses terhadap pendidikan yang tinggi serta mampu beradaptasi dan 

memainkan perannya dalam lingkungan masyarakat dengan mendapatkan pekerjaan maupun 

menuntut ilmu sebagai mahasiswa. 

Hasil kategorisasi berdasarkan tingkatan acceptance of disability menunjukkan bahwa 

mayoritas subjek (73,75 %) memiliki tingkat acceptance of disability yang sedang, sisanya 

(26,25 %) memiliki tingkat acceptance of disability yang tinggi, dan tidak terdapat subjek yang 

masuk ke dalam kategori acceptance of disability yang rendah. 

Hasil kategorisasi berdasarkan tingkatan self-esteem menunjukkan bahwa diantara 

responden berjenis kelamin laki-laki, terdapat 32 orang (40 %) yang memiliki self-esteem tinggi 

dan sisanya sebanyak 5 orang (6,25 %) memiliki self-esteem sedang. Tidak ada subjek yang 

masuk ke dalam kategori self-esteem yang rendah. Sementara pada responden perempuan, 

terdapat 31 orang (38,75%) yang memiliki self-esteem tinggi, 10 orang (12,5 %) memiliki self-

esteem yang sedang, dan 2 orang (2,5 %) yang memiliki self-esteem yang rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara acceptance of 

disability dengan self-esteem berdasarkan hasil uji korelasi Pearson Product Moment yang 
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menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Nilai koefisien korelasi menunjukkan angka 

0,561 yang menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat dengan arah 

hubungan yang positif. Dari data-data statistik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara acceptance of disability dengan self-esteem pada 

individu dewasa awal dengan tunarungu, dimana semakin tinggi tingkat acceptance of disability 

individu, maka akan semakin tinggi pula self-esteem yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah tingkat acceptance of disability individu, maka akan semakin rendah pula self-

esteem yang dimilikinya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

hubungan yang kuat dan positif antara acceptance of disability dengan self-esteem, diantaranya 

pada remaja tuna rungu (Heinemann & Shontz, 1982), pada mahasiswa perguruan tinggi 

dengan disabilitas fisik (Linkowski & Dunn, 1974), pada remaja dengan bibir sumbing (Starr & 

Heiserman, 1977), serta pada orang Afrika – Amerika dengan berbagai disabilitas (Belgrave, 

1991). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Li dan Moore (1998) yang 

menemukan hubungan yang kuat antara self-esteem dan acceptance of disability dan 

mengungkapkan bahwa level atau derajat acceptance of disability secara signifikan 

berhubungan dengan citra diri secara umum. 

Acceptance of disability adalah aspek penting dalam membantu individu dengan 

keterbatasan fisik untuk membawa dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Acceptance of 

disability menggarisbawahi pentingnya menerima diri kita sendiri secara utuh dari dalam 

(intrinsik) pada orang dengan disabilitas untuk mencapai penyesuaian psikologis (Townend, 

2009) termasuk self-esteem. 

Individu dengan acceptance of disability yang tinggi menempatkan value yang ada pada 

diri individu lebih tinggi di atas disabilitas yang dimilikinya sehingga membuat individu merasa 

berharga dan memiliki penilaian yang lebih tinggi atas dirinya, serta tidak membandingkan diri 

dengan orang lain terutama membandingkan dengan titik kelemahannya yang berdampak 

pada kepercayaan diri individu. Penekanan atas kompetensi individu melampaui keterbatasan 

dan ketidakmampuan akan mengarahkan individu pada kesadaran dan sikap positif terhadap 

diri sendiri (Li & Moore, 1998). 
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Aspek-aspek diatas sejalan dengan karakteristik self-esteem yang tinggi, sehingga 

individu tingkat acceptance of disability yang tinggi memiliki self-esteem yang tinggi pula. Hal 

ini sejalan dengan teori Rogers (1961) yang mengungkapkan bahwa individu yang memiliki 

self-esteem yang tinggi akan merasa berharga, puas dan meyukai dirinya, memiliki kepercayaan 

diri atas kemampuan dan keterampilannya, serta dapat menerima kekurangan dirinya (Kernis, 

1995). 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara acceptance of disability dengan self-esteem pada individu 

dewasa awal dengan tunarungu. Hubungan tersebut bersifat kuat dan positif yang 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat acceptance of disability individu dengan 

tunarungu, maka akan semakin tinggi pula self-esteem yang dimilikinya. 

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya jika ingin meneliti responden dengan 

tunarungu adalah sebaiknya mempelajari bahasa yang umum digunakan oleh mereka yaitu 

bahasa isyarat BISINDO. Hal ini diperlukan karena dari pengalaman peneliti, terdapat beberapa 

responden dengan gangguan pendengaran sangat berat atau tuli yang sejak kecil terbiasa 

dengan bahasa isyarat yang memiliki struktur bahasa agak berbeda dengan bahasa yang biasa 

kita gunakan. Hal ini akan berguna bagi peneliti jika terdapat responden yang kurang paham 

dengan pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, sehingga peneliti dapat membantu 

responden untuk memahami maksudnya. 

Selanjutnya, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

acceptance of disability dengan self-esteem pada individu dewasa awal dengan tunarungu, maka 

saran peneliti adalah akan sangat baik bagi inidividu dengan tunarungu untuk belajar 

menerima dengan utuh disabilitas yang dimiliki dan tidak membandingkan diri dengan orang 

lain. Selain itu, individu dengan tunarungu juga diarapkan untuk memandang nilai atau value 

yang ada pada diri lebih tinggi dibandingkan dengan disabilitas yang dimiliki serta lebih 

menitikberatkan perhatian pada kelebihan-kelebihan dan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki diluar keterbatasan, sehingga dapat meningkatkan perasaan keberhargaan diri atau 

self-esteem. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat menciptakan lingkungan yang nyaman 
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bagi individu dengan tunarungu dengan berusaha memberikan cue atau isyarat tambahan non-

verbal ketika berkomunikasi dengan individu dengan tunarungu dan tidak meremehkan, 

mengolok atau mengejek keterbatasan mereka. 
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