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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa anak-anak merupakan salah satu periode perkembangan 

manusia. Pada masa ini, individu menunjukkan berbagai perubahan 

dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas 

perkembangan. Salah satu aspek kemampuan yang dibutuhkan anak 

dalam perkembangannya adalah kemandirian yang merupakan 

keterampilan dasar dalam hidup dan perlu untuk dikembangkan sejak 

usia awal perkembangan (Dowling, 2000). Kemandirian anak dimulai 

dengan perkembangan keterampilan dalam merawat diri secara 

mandiri atau kemampuan bina diri (Raver dalam TATS, 2010).  

Kemampuan bina diri merupakan salah satu bagian dari fungsi 

adaptif yang meliputi keterampilan berpakaian, makan, toileting, 

kebersihan diri, dan merias diri (Mash & Wolfe, 2005). Kemampuan 

bina diri atau perawatan diri perlu dikembangkan agar ketergantungan 

fisik anak pada orang dewasa berkurang (Dowling, 2000). Istilah bina 

diri atau perawatan diri biasanya digunakan pada anak usia sekolah 

yang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab melakukan 

perawatan diri secara mandiri (Tork, 2007). Usia sekolah disebut juga 

masa kanak-kanak tengah (Papalia, Olds, & Feldman, 2009), dimana 

salah satu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak tengah yaitu 
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pada rentang usia 6-12 tahun adalah pencapaian kemandirian 

personal dalam kemampuan bina diri (Havighurst dalam Gallahue & 

Ozmun, 2006). Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang dapat 

menyebabkan anak tidak dapat mencapai tugas perkembangan 

tersebut, salah satunya adalah mengalami gangguan atau disabilitas 

perkembangan. (Tork, 2007). Gangguan perkembangan yang dialami 

anak terdiri atas beberapa jenis gangguan, dimana penelitian ini akan 

berfokus pada ketidakmampuan intelektual (intellectual disability).  

Ketidakmampuan intelektual merupakan salah satu gangguan 

perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan signifikan pada 

fungsi intelektual dengan skor dua standar deviasi atau lebih di bawah 

rata-rata dari tes inteligen terstandar (skor sekitar 70 atau kurang) 

serta hambatan pada fungsi adaptif dengan onset sebelum usia 18 

tahun (American Psychiatric Association, 2013). Anak yang 

teridentifikasi mengalami ketidakmampuan intelektual menunjukkan 

kemampuan inteligensi dan adaptif atau kecakapan hidup sehari-hari 

yang berada di bawah anak seusianya (Brown, 2012). Salah satu 

karakteristik yang ditunjukkan anak dengan ketidakmampuan 

intelektual pada kecakapan hidup sehari-hari adalah keterlambatan 

dalam kemampuan bina diri (American Psychiatric Association, 2013).  

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan bina diri pada anak dengan ketidakmampuan 

intelektual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramawati, 
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Allenidekania, & Besral (2012) diketahui 61,6% dari subjek penelitian 

yang mengalami ketidakmampuan intelektual menunjukkan 

kemampuan bina diri yang rendah. Penelitian lain juga menunjukkan 

masalah yang paling sering dihadapi oleh orangtua yang memiliki anak 

yang mengalami ketidakmampuan intelektual adalah kurangnya 

kemampuan anak dalam kebersihan diri khususnya mandi dan buang 

air besar (Samsuri, 2013) atau kesulitan ketika berhubungan dengan 

keterampilan toileting (Harrison, Hanson, & Johnson dalam Udonwa, 

dkk., 2015).  

Selain toileting, anak dengan ketidakmampuan intelektual juga 

menunjukkan kesulitan dalam kemampuan memakai dan melepaskan 

pakaian yang meliputi aktvitas kompleks seperti mengancing, menarik 

risleting, memilih pakaian yang sesuai, dan seterusnya (Judge, Ukam, 

& Grace dalam Udonwa, dkk., 2015). Kondisi ketidakmandirian 

tersebut menjadi salah satu kekhawatiran orangtua yang memiliki anak 

dengan ketidakampuan intelektual. Bulic, Freyhoff, Klein, & Parker 

(2006) menjelaskan bahwa keluarga khususnya orangtua merasakan 

ketidakpastian dan kegelisahan tentang masa depan anak. Seiring 

pertumbuhan anak, orangtua akan semakin tua dan tidak dapat terus 

mengurus dan merawat anak, sehingga orangtua merasa khawatir 

bagaimana anak akan mengurus dirinya sendiri dan melakukan 

kehidupan sehari-hari dan apakah anak mampu mengurus diri tanpa 

bergantung dengan orang lain.  
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Begitupun yang dijelaskan Baptcare (2016) bahwa individu yang 

mengalami disabilitas seperti individu dengan ketidakmampuan 

intelektual yang mengalami hambatan dalam pemahaman dan selalu 

bergantung dengan orang lain akan meningkatkan resiko mengalami 

kekerasan atau kejahatan. Anak dengan ketidakmampuan intelektual 

menunjukkan dependensi pada kebutuhan merawat diri intim seperti 

mandi, toileting, dan berpakaian yang berkaitan dengan bagian tubuh 

pribadi, sehingga apabila anak diasuh oleh orang dewasa selain 

orangtua, maka dapat beresiko terjadinya pelecehan seksual jika anak 

hingga dewasa belum mampu melakukan toileting dan berpakaian 

secara mandiri.  

Kesulitan anak dalam toileting juga dapat mempengaruhi 

aktivitas anak karena dapat menyebabkan anak diasingkan dari sosial, 

kegiatan bersama atau rekreasi, dan sekolah umum. Selain itu, jika 

anak tidak memiliki keterampilan toileting, anak akan mudah 

mengalami masalah kesehatan seperti kebersihan organ tubuh, 

disentri, infeksi pencernaan (usus), dan membuat anak merasa tidak 

nyaman (Snell, 1983). Oleh karena itu, kesulitan dalam kemampuan 

bina diri perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menjadi 

sumber masalah dan mempengaruhi kesejahteraan anak. 

Ketidakmampuan intelektual sendiri terdiri atas beberapa tingkat 

keparahan dimana semakin parah gangguan yang dialami anak, maka 

semakin sulit meningkatkan kemampuan bina diri anak. Seperti halnya 
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yang dijelaskan Udonwa, dkk., (2015) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara keparahan ketidakmampuan intelektual yang dialami 

dengan defisit kecakapan hidup sehari-hari meliputi kemampuan 

menggunakan toilet, memakai pakaian, keterampilan makan, dan 

kesehatan pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

semakin parah kondisi ketidakmampuan intelektual yang dialami maka 

semakin rendah kemampuan anak dalam masing-masing keterampilan 

tersebut. Tingkat keparahan ketidakmampuan intelektual terdiri atas 

mild, moderate, severe, dan profound (American Psychiatric 

Association, 2013), tetapi pada penelitian ini akan berfokus pada 

tingkat keparahan moderate atau taraf sedang.  

Ketidakmampuan intelektual taraf sedang ditandai dengan 

keterlambatan pada semua area konseptual sehingga membutuhkan 

bantuan secara terus menerus (American Psychiatric Association, 

2013). Oleh karena pencapaian akademik biasanya hanya terbatas 

hingga tingkat pertengahan sekolah dasar, sehingga perhatian untuk 

anak dengan ketidakmampuan intelektual taraf sedang lebih 

difokuskan pada perkembangan keterampilan bina diri (Barlow & 

Durand dalam Hope, 2009), dimana anak pada taraf sedang dapat 

dilatih untuk mencapai kemandirian dalam kemampuan bina diri 

(WHO, 2015). Dalam pendidikan Indonesia, anak dengan gangguan 

intelektual menggunakan istilah tunagrahita, dimana anak tunagrahita 

sedang termasuk dalam kelompok mampu latih (Garnida, 2016). 
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Sebaliknya, pada anak dengan ketidakmampuan intelektual tingkat 

ringan lebih diarahkan pada pencapaian akademik dan pekerjaan 

(WHO, 2015), dan tergolong kelompok mampu didik (Garnida, 2016), 

sedangkan pada tingkat parah akan selalu membutuhkan bantuan dari 

orang lain (WHO, 2015).  

Peneliti juga telah mengumpulkan data di lapangan sebagai 

informasi awal terkait kemampuan bina diri anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang. Hal tersebut terungkap 

dalam kutipan wawancara dengan ibu dari KI, anak laki-laki berusia 10 

tahun (MC, 2017), sebagai berikut:  

”Itu mbak, KI susah anaknya, belum bisa apa-apa, makan 
udah bisa tapi makanan yang disuka aja dia makan, kalo 
gak suka ya saya suapin biar dia makan. Masih juga masih 
kurang bersih, baju masih dipakein. Kalau mau buang air 
udah bisa ngerasain, jadi langsung ke WC, cuma masih 
dicebokin. Itu udah mendingan mbak, dibanding dulu, buang 
air ya di tempatnya, belum tahu ke WC”. 
 

Begitupun yang terungkap dalam kutipan wawancara dengan 

ibu dari SL, anak perempuan berusia 12 tahun (LT, 2017), sebagai 

berikut:  

“SN anaknya baik mbak, tenang, sudah bisa kok dia. Makan 
sudah bisa sendiri, ganti baju juga, kalau ke sekolah dia 
siap-siap sendiri. BAB juga udah bisa sendiri, cebok sendiri, 
gak pernah ngompol juga, dulu sering ngompol mbak, 
sekarang udah gak. Mandi udah bisa, sekarang saya lagi 
ajarin ganti pembalut kalau haid mbak, itu masih saya bantu 
sambil saya ajarin juga, karena belum bisa sendiri”. 
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Selain itu, juga dilakukan observasi pada KI dan SL saat 

melakukan aktivitas bina diri. Observasi pertama dilakukan pada KI 

pada tanggal 22 Mei 2017 di sekolah. Hasil observasi menunjukkan KI 

sudah bisa minum sendiri namun masih disuap saat makan. KI juga 

masih ditemani guru saat masuk buang air kecil karena dibantu cebok 

dan membersihkan diri. Observasi kedua dilakukan pada SL pada 

tanggal 26 Mei 2017 di sekolah. Hasil observasi menunjukkan SL 

sudah bisa makan dan minum sendiri, membawa piring dan sendok ke 

dapur, dan mencuci tangan setelah makan, memakai sepatu tidak 

bertali dan kaos kaki sendiri, meminta izin saat ingin buang air kecil, 

dan buang air kecil di toilet tanpa dibantu.  

Berdasarkan informasi awal tersebut diketahui KI dan SL yang 

mengalami ketidakmampuan intelektual menunjukkan kesulitan dalam 

kemampuan bina diri baik dalam keterampilan berpakaian, makan, 

toileting, dan kebersihan diri seperti mandi dan kebersihan saat 

menstruasi. Apabila dibandingkan anak seusianya yaitu KI berusia 10 

tahun dan SL berusia 12 tahun, seharusnya KI dan SL sudah bisa 

merawat diri sendiri. Akan tetapi, karena kesulitan dalam kemampuan 

bina diri yang dialami, kedua anak tersebut masih membutuhkan 

bantuan orang lain.   

Selain mengetahui gambaran kemampuan bina diri yang dimiliki 

anak dengan ketidakmampuan intelektual taraf sedang, perlu juga 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 
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tersebut. Eratay (Aral, Gursoy, Yasar, & Simsek, 2015) menjelaskan 

bahwa anak yang mengalami ketidakmampuan intelektual 

menunjukkan perbedaan individual pada beberapa karakteristik. 

Dengan demikian, walaupun anak dengan ketidakmampuan intelektual 

taraf sedang memiliki kesamaan yaitu mengalami defisit pada 

kemampuan bina diri jika dibandingkan anak seusianya, namun tingkat 

kemampuan bina diri yang dicapai pada masing-masing anak tersebut 

dapat berbeda atau bervariasi karena faktor-faktor yang memengaruhi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi dapat berupa faktor internal dari 

individu sendiri seperti masalah fisik dan psikologis maupun faktor 

eskternal seperti tidak tersedianya sumber daya atau faktor lingkungan 

seperti anggota keluarga, tetangga, teman, dan layanan kesehatan 

profesional.  

Beberapa penelitian sebelumnya juga dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

anak dengan ketidakmampuan intelektual. Pertama, penelitian yang 

dilakukan oleh Ramawati (2011) dan menemukan usia dan kondisi fisik 

khususnya kemampuan motorik anak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kemampuan perawatan diri anak dengan kondisi 

fisik sebagai faktor paling dominan. Selain itu, dari penelitian tersebut 

diketahui karakteristik lingkungan dan dukungan yang didapatkan dari 

guru dan tenaga kesehatan serta penggunaan alat bantu tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kemampuan perawatan diri anak. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Schmid (Tork, 2007) yang 

menemukan salah satu faktor lingkungan yaitu gaya pengasuhan ibu 

sebagai orangtua yang paling banyak terlibat dalam pengasuhan 

berpengaruh pada kemampuan bina diri anak. Anak yang diberi 

kesempatan berlatih akan menunjukkan kemampuan bina diri yang 

lebih baik dibandingkan anak yang sangat dijaga dan dimanjakan oleh 

ibunya dan tidak dibiarkan melakukan sendiri. Penelitian sebelumnya 

juga dilakukan Anand (2012) dan menemukan keterlibatan ibu secara 

signifikan berhubungan dengan kemampuan anak dalam kemampuan 

toileting, menyikat gigi, dan mandi.  

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi 

penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kekhasan dan berbeda dari 

penelitian-penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ramawati (2011) juga melakukan penelitian untuk mengetahui faktor 

yang memengaruhi perawatan diri anak tunagrahita namun penelitian 

tersebut dilakukan dengan metode kuantitatiaf yang dilakukan pada 

orangtua yang memiliki anak tunagrahita. Berbeda dengan penelitian 

ini yang menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan 

informasi mendalam melalui observasi langsung pada anak dengan 

ketidakmampuan intelektual dan wawancara pada orangtua dan guru 

yang terlibat langsung dalam pengasuhan anak. 

Selain itu, penelitian tersebut mengambil tunagrahita secara 

umum pada rentang usia 9 – 17 tahun sedangkan pada penelitian ini 
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berfokus pada taraf sedang dengan rentang usia 6 – 12 tahun yang 

alasannya sudah dijelaskan sbeelumnya. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Anand (2012) khusus pada anak retardasi mental 

tingkat sedang, tetapi penelitian tersebut juga dilakukan secara 

kuantitatif dan bertujuan mengetahui kemampuan bina diri dan 

keterlibatan orangtua dalam perawatan anak tanpa mengungkap faktor 

yang memengaruhi. 

Penelitian ini juga penting dilakukan karena berdasarkan 

informasi awal yang didapatkan melalui observasi juga diketahui 

bahwa walaupun kedua subjek yaitu KI dan SL yang mengalami 

ketidakmampuan intelektual berada pada tingkat keparahan yang 

sama, namun tingkat kemampuan bina diri yang ditunjukkan kedua 

subjek tersebut berbeda, dimana KI mendapatkan bantuan hampir 

pada semua aktivitas baik makan, berpakaian, dan toileting, 

sedangkan SL sudah bisa melakukan beberapa aktivitas tanpa dibantu 

dan sedang dilatih untuk kebersihan saat menstruasi. Data awal juga 

menunjukkan kedua subjek menunjukkan perkembangan dalam 

kemampuan bina diri. Oleh karena itu, perlu diketahui pula apa saja 

faktor yang menyebabkan anak dengan ketidakmampuan intelektual 

taraf sedang dapat menunjukkan perkembangan dan tingkat 

kemampuan bina diri yang berbeda.  

Selain itu, dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 

kemampuan bina diri, maka orangtua, guru, atau pengasuh yang 
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terlibat langsung dalam melatih kemampuan bina diri dapat 

mengetahui usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan bina diri anak dengan meningkatkan faktor yang 

mendukung atau sebaliknya dapat mengurangi atau mengatasi faktor 

yang dapat menghambat kemampuan bina diri anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti tentang gambaran kemampuan bina diri dan 

faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan bina diri tersebut, 

sehingga judul untuk penelitian ini adalah “Kemampuan Bina Diri 

Anak dengan Ketidakmampuan Intelektual Taraf Sedang” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan bina diri yang dimiliki anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan bina diri anak 

dengan ketidakmampuan intelektual taraf sedang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keterampilan bina diri anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang. Penelitian ini akan 

mengungkap lebih detail tentang karakteristik yang ditunjukkan 

anak dengan ketidakmampuan intelektual taraf sedang pada 
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masing-masing aktivitas bina diri meliputi aktivitas makan, 

berpakaian, toileting, dan kebersihan diri.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

bina diri anak dengan ketidakmampuan intelektual taraf sedang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan 

memperluas pengetahuan dalam bidang pikologi khususnya klinis 

anak serta bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah 

perkembangan atau gangguan yang dialami anak. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau 

referensi untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru, 

kesadaran, dan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat 

umum, terutama kepada orang tua yang memiliki anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang 

b. Memberi informasi bagi para pembaca khususnya pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam pengasuhan anak agar 

mengetahui usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan bina diri anak dengan ketidakmampuan intelektual 

taraf sedang. 


