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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. SLB Katolik Rajawali Makassar  

SLB Katolik Rajawali merupakan salah satu sekolah luar 

biasa di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi SLB Katolik 

Rajawali strategis dan mudah dijangkau yang terletak 

berdampingan dengan TK, SD, SMP, dan SMA reguler pada 

yayasan yang sama. SLB Katolik Rajawali memberikan layanan 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunarungu, 

tunagrahita, tunadaksa, dan autis dalam tiga jenjang pendidikan 

dengan jumlah siswa pada masing-masing jenjang yaitu SDLB 

sebanyak 34 siswa, SMPLB sebanyak 18 siswa, dan SMALB 

sebanyak 13 siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada hari 

Senin – Sabtu pada pagi hari mulai pukul 07.30 – 11.00 WITA.  

Latar belakang siswa di SLB-C Rajawali cukup beragam baik 

suku, agama, pekerjaan dan tingkat pendidikan orangtua. Pada 

umumnya siswa berasal dari tingkat ekonomi menengah ke atas, 

namun terdapat beberapa siswa dari ekonomi bawah khususnya 

siswa yang berasal dari Panti Asuhan Pangamaseang. SLB Katolik 

Rajawali memiliki gedung sekolah serta sarana dan prasarana yang 

cukup memadai yang dibutuhkan anak baik saat kegiatan belajar, 
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olahraga, musik, serta ruangan untuk latihan bina diri dan 

fisioterapi. Pembagian kelas didasari kemampuan dan kebutuhan 

siswa. Tidak berbeda dengan sekolah khusus pada umumnya, SLB 

Katolik Rajawali tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga 

peningkatan kemandirian dan latihan keterampilan untuk 

mempersiapkan anak untuk bekerja (vokasional) sesuai dengan 

kemampuan anak masing-masing.  

Secara khusus untuk kemampuan bina diri yang akan 

diungkap dalam penelitian ini, SLB Katolik Rajawali mempunyai 

program khusus untuk meningkatkan kemampuan bina diri yang 

terdiri atas beberapa aktivitas seperti mencuci tangan, kaki, wajah, 

mandi menggosok gigi, merawat rambut, memotong kuku, 

menggunakan pembalut wanita, menggunakan toilet (buang air 

besar dan kecil), melepaskan dan mengenakan pakaian, melepas 

dan memakai sepatu dan kaos kaki, serta makan dan minum. 

Sebelum melakukan program tersebut, pihak sekolah akan 

melakukan asesmen untuk mengetahui hambatan atau kesulitan 

yang dialami serta sejauh mana kemampuan anak baik dalam 

akademik maupun bina diri. Program bina diri dapat diberikan 

secara individu maupun klasikal baik dalam situasi alamiah maupun 

dikondisikan sesuai target perilaku yang diharapkan.  
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2. SLB-C YPPLB Makassar 

SLB-C YPPLB Makassar merupakan salah satu SLB yang 

berlokasi di kota Makassar yang juga memiliki cabang yaitu SLB-C 

YPPLB 2. SLB-C YPPLB memberikan layanan pendidikan untuk 

anak berkebutuhan khusus seperti anak tunagrahita dan autis 

dalam tiga jenjang pendidikan dengan jumlah siswa pada masing-

masing jenjang yaitu SDLB sebanyak 36 siswa, SMPLB sebanyak 

25 siswa, dan SMALB sebanyak 8 siswa. Latar belakang siswa di 

SLB-C YPPLB Makassar cukup beragam baik suku, agama, dan 

latar belakang keluarga seperti pekerjaan dan tingkat pendidikan 

orangtua. Pada umumnya siswa berasal dari tingkat ekonomi 

menengah ke bawah.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan pada hari Senin – Sabtu 

pada pagi hari mulai pukul 07.30 – 10.00 WITA. SLB-C YPPLB 

masih terkendala pada sarana dan prasarana yang terbatas. 

Pelaksanaan pendidikan di SLB-C YPPLB pada umumnya 

dilakukan oleh guru dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa 

(PLB). Pembagian kelas didasarkan pada kebutuhan dan 

kemampuan yang sudah dimiliki, sehingga dilakukan asesmen 

sebelum pembagian kelas ataupun pemberian program bina diri. 

Berikut kompetensi yang digunakan dalam asesmen dan 

program yang akan dicapai dalam bidang merawat diri: 
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Tabel 4 

Asesmen dan Program Merawat Diri 

No Kompetensi Indikator 

1 Mampu makan  
dan minum 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan cara 
yang benar 
 

a. Mengenal alat makan dan minum 

b. Menggunakan alat makan dan minum 

c. Makan  menggunakan tangan 

d. Makan menggunakan sendok, dan garpu 

e. Makan makanan berkuah 

f. Makan makanan kemasan 

g. Minum menggunakan gelas atau cangkir 

h. Minum menggunakan sedotan 

i. Minum minuman dalam kemasan 

j. Makan di restoran atau resepsi 

k. Melakukan tatacara makan dan minum 
dengan sopan 

2 Mampu 
membersihkan 
dan menjaga 
kesehatan 
badan dengan 
cara yang 
benar 
 

a. Memelihara kebersihan tangan dan kaki 

b. Menggunakan toilet 
c. Membersihkan diri setelah buang air kecil 

dan besar 
d. Mencuci wajah 
e. Melakukan kegiatan mandi 

f. Menggosok gigi 

g. Melakukan cuci rambut 

h. Memelihara kebersihan telinga dan hidung 

i. Memelihara kuku 

3 Mampu 
menanggalkan 
dan 
mengenakan 
pakaian 
dengan cara 
yang benar 

a. Menanggalkan pakaian dalam 

b. Mengenakan pakaian dalam 

c. Menanggalkan pakaian luar 

d. Mengenakan pakaian luar 

e. Melepas sepatu  

f. Melepas kaus kaki 

g. Memakai sepatu  

h. Memakai kaus kaki  

i. Mengenakan asesoris pakaian 
j. Memilih pakaian sesuai kebutuhan 

k. Mengenakan  pakaian sesuai kebutuhan 
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Selain itu, asesmen juga dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi dari orangtua untuk mengetahui kebutuhan anak 

berkaitan dengan kemandirian yang dibutuhkan di rumah. Setelah 

melakukan asesmen, maka anak akan mendapatkan program bina 

diri sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Program dapat diberikan 

baik secara individu maupun klasikal dalam situasi alamiah maupun 

terkondisikan. Pada umumnya latihan yang diberikan 

menggunakan metode task analysis yang dikombinasikan dengan 

metode ABA. 

 

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian meliputi pengajuan permohonan izin 

penelitian pada SLB yang telah dipilih, orientasi tempat penelitian 

dan pencarian atau pemilihan subjek. Peneliti lalu menemukan lima 

orang subjek yang sesuai dengan kriteria yang yang telah 

ditentukan sebelumnya. Sebelum melakukan pengambilan data, 

peneliti lalu melakukan pendekatan (rapport) baik kepada subjek 

maupun significant others, mengajukan informed concent dan 

menyiapkan alat penelitian berupa pedoman observasi dan 

wawancara untuk mengumpulkan data.  
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti kemudian melakukan penelitian dengan 

pengumpulan data pertama dilakukan di SLB-C YPPLB untuk 

subjek I pada bulan Oktober – November 2017 dan di SLB Katolik 

Rajawali untuk subjek II – V pada bulan Oktober – Desember 2017. 

Sebelum mengumpulkan data dengan observasi Jadwal penelitian 

bersifat fleksibel karena dilakukan berdasarkan kegiatan di SLB, 

kesediaan significant others, dan kondisi subjek. Pengambilan data 

dilakukan melalui wawancara dengan orangtua dan guru serta 

observasi yang dilakukan di rumah dan di sekolah sesuai dengan 

pedoman observasi dan wawancara yang telah disiapkan. Setelah 

melakukan pengumpulan data, peneliti lalu melakukan analisis data 

kelima subjek. Berikut adalah rincian jadwal pengumpulan data 

pada kelima subjek: 
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Tabel 5 

Pelaksanaan Penelitian 

Subjek Tanggal Waktu Tempat Keterangan 

1 30/ 10/17 07.30 – 10.18 Sekolah Wawancara orangtua 
02/11/17 10.30 – 11.25 Sekolah Wawancara guru 
07/11/17 09.00 - 09.35 

10.10 – 10.30 
Sekolah Observasi 

09/11/17 10.30 – 11.03 
12.15 – 12.50 

Rumah Observasi 

12/11/ 17 15.17 – 15.22 
16.05 – 16.22 
16.35 – 16.55 
17.05 – 17.35 

Rumah Observasi 

2 23/11/17 09.10 – 10.35 Rumah Wawancara orangtua 

23/11/17 11.50 – 12.40 Rumah Observasi 
26/11/17 16.00 – 16.20 

16.40 – 17.15 
Rumah Observasi 

28/11/17 08.30 – 09.05 
09.15 – 09.30 
09.40 – 10.00 

Sekolah Observasi 

05/12/17 11.15 – 12.20 Sekolah Wawancara guru 
3 27/11/17 08.50 – 10.10 Rumah Wawancara orangtua 

27/11/17 11.50 – 12.30 Rumah Observasi 
29/11/17 16.30 – 16.50 Rumah Observasi 
30/11/17 09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 
Sekolah Observasi 

06/12/17 11.10 – 12.05 Sekolah Wawancara guru 
4. 23/11/17 10.20 – 10.55 Sekolah Observasi 

26/11/17 11.10 – 11.30 Sekolah Observasi 
29/11/17 08.40 – 09.05 

09.12 – 09.35 
09.45 – 10.05 

Sekolah Observasi 

29/11/17 07.35 – 08.50 Sekolah Wawancara orangtua 
03/12/17 12.30 – 13.00 Rumah Observasi 
08/12/17 11.30 – 12.20 Sekolah Wawancara guru 

5. 24/11/17 09.00 – 09.55 Panti 
asuhan 

Wawancara pembina 
panti asuhan 

24/11/17 13.00 – 13.30 Panti 
asuhan 

Observasi 

28/11/17 16.10 – 16.30 Panti 
asuhan 

Observasi 

01/12/17 08.30 – 08.50 
09.05 – 09.25 
09.35 – 09.50 

Sekolah Observasi 

02/12/17 17.05 – 18.15 Rumah Wawancara orangtua 
09/12/17 11.30 – 12.20 Sekolah Wawancara guru 
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C. Hasil Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah anak berusia 7 – 12 tahun yang 

mengalami ketidakmampuan intelektual taraf sedang berjumlah lima 

orang. 

1. Subjek I 

a. Identitas 

1) Identitas subjek 

Nama (Inisial)  :   JI 

Jenis kelamin  :   Laki-laki 

Tempat/tanggal lahir:  Makassar, 21 Juli 2007 

Usia  :  10 tahun 

Pendidikan  :  Kelas IV SDLB 

Urutan kelahiran  : Anak kedua dari dua bersaudara 

2) Identitas orangtua 
 

 Ayah                                  Ibu 

Inisial VPF EL 
Usia 49 tahun 38 tahun 
Pendidikan SMA SMA 
Pekerjaan Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga 

 
3) Identitas guru 

Nama (Inisial)  :   AH 

Jenis kelamin  :   Laki-laki 

Usia  :  53 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Guru 
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b. Riwayat perkembangan subjek 

Ibu subjek tidak mengalami masalah dan tidak 

mengonsumsi apapun selama masa kehamilan. Dokter juga 

memberi keterangan bahwa kondisi bayi dan ibu sehat. Proses 

kelahiran dilakukan dengan normal dan keadaan bayi sehat 

saat dilahirkan. Imunisasi yang diberikan kepada subjek 

lengkap. Subjek juga tidak mengalami penyakit tertentu, namun 

setelah diberikan imunisasi campak, subjek mengalami step 

sebanyak dua kali. Subjek juga kehilangan kemampuan 

bergerak seperti berdiri dan berjalan yang sudah dimiliki 

sebelumnya. Orangtua subjek disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan saraf namun orangtua lebih memilih melakukan 

pengobatan tradisional dengan obat herbal dan diurut.  

Setelah pengobatan tersebut, subjek kembali berjalan 

kurang lebih pada usia tiga tahun. Selain itu, subjek juga 

mengalami keterlambatan bicara dan mulai mengucapkan satu 

suku kata pada usia kurang lebih empat tahun dan mulai 

berbicara lebih jelas pada usia sembilan tahun. Subjek tidak 

mengalami alergi atau diet tertentu. Motorik subjek cukup 

berkembang yang dapat dilihat dari kemampuan subjek dalam 

menulis, mengancing baju, mewarnai, melipat baju walaupun 

masih kurang rapi dan bisa melakukan aktifitas fisik di sekolah 

seperti kegiatan olahraga.  
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Selain keterlambatan dalam bicara dan berjalan, subjek 

juga terlambat dalam kemampuan akademik jika dibandingkan 

anak seusianya, dimana kemampuan subjek saat ini masih 

pada kegiatan menebalkan dan mencontoh dan belum mampu 

membedakan huruf. Orangtua mulai menyadari atau 

mendeteksi kondisi subjek berbeda dari anak pada umumnya 

karena keterlambatan yang dialami. Tidak ada riwayat 

gangguan dari anggota keluarga lain. Orangtua merasa 

keterlambatan perkembangan subjek disebabkan step yang 

dialami subjek waktu kecil. 

Oleh karena kondisi subjek yang mengalami hambatan 

dalam perkembangan, orangtua memberi perhatian penuh 

dengan melakukan berbagai upaya penyembuhan, mengajar 

berbicara, berjalan, dan melatih untuk hidup mandiri. Dalam 

pengasuhan, ibu berperan paling besar dalam memberi 

stimulasi dan mengajar karena ayah subjek bekerja. Subjek 

mulai masuk taman kanak-kanak (TK) umum pada usia lima 

tahun namun berhenti karena subjek belum bisa berbicara. 

Oangtua mencoba memasukkan subjek ke sekolah umum pada 

usia kurang lebih tujuh tahun namun ditolak karena subjek 

masih buang besar dan buang air kecil di celana sehingga 

orangtua memasukkan subjek ke sekolah khusus tempat subjek 

bersekolah saat ini.  
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c. Hasil observasi dan wawancara 

1) Kemampuan makan 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti makan dan minum sendiri, 

menggunakan dan membedakan alat makan, membedakan 

makanan, mengambil sendiri peralatan makan, dan 

membereskan peralatan makan. Subjek juga memiliki 

inisiatif saat merasa lapar atau haus, namun masih kurang 

bersih saat makan. Subjek mampu makan atau minum 

makanan atau minuman panas tanpa dibantu. Kemampuan 

makan menjadi salah satu bagian dari program bina diri di 

sekolah yang dilakukan dalam seting alami dan saat ini 

berada pada tahap makan dan minum sendiri.  

2) Kebersihan diri 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti memakai sabun, menggunakan pasta 

gigi, menyisir rambut, menggunakan peralatan mandi, 

mengeringkan badan, dan melakukan simulasi mandi di 

sekolah. Akan tetapi, subjek juga mendapatkan bantuan dari 

ibu saat mencuci rambut, menyikat gigi, memotong kuku, 

dan diingatkan untuk membersihkan badan. Ibu juga masih 

menjaga subjek saat mandi karena ibu subjek merasa 

kasihan dan khawatir.   
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3) Kemampuan berpakaian 

Subjek sudah mampu mengambil sendiri pakaian, 

memakai dan melepas pakaian, kaos kaki, dan sepatu tidak 

bertali. Subjek masih dibantu saat memakai ikat pinggang 

dan sepatu bertali. Subjek sudah mampu memakai baju 

beresleting dan memakai kancing tetapi masih 

membutuhkan latihan untuk mengancing baju karena masih 

lambat saat melakukan aktivitas tersebut. Kemampuan 

berpakaian juga dilatih dalam program bina diri yang 

dilakukan dengan teknik modeling dan permainan agar 

menarik bagi siswa.  

4) Toileting 

Subjek sudah mampu tanpa dibantu saat melepas 

dan memakai celana, menyiram kotoran, buang air kecil, dan 

memiliki inisiatif saat ingin buang air besar dan kecil maupun 

saat meminta bantuan pada ibu untuk dicebok. Selain 

karena belum mampu melakukan sendiri, ibu masih 

mencebok subjek karena merasa kasihan dan khawatir 

subjek tidak bersih. Ibu subjek juga merasa tangan subjek 

tidak mampu untuk cebok sendiri karena badan subjek yang 

gemuk.  

Tidak ada masalah toileting yang ditunjukkan subjek 

di sekolah karena ibu memberikan latihan dan membiasakan 
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subjek buang air besar sebelum pergi dan setelah pulang 

sekolah. Kemampuan toileting tidak diajarkan di sekolah 

namun dilakukan sosialisasi kepada orangtua tentang cara 

mengajarkan toileting di rumah yang menjadi salah satu 

bentuk kerjasama pihak sekolah dan orangtua. 

5) Faktor  yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

Subjek tidak mengalami penyakit tertentu dan tidak 

ada masalah fisik dan motorik sehingga tidak memerlukan 

alat bantu tertentu. Subjek menunjukkan masalah perilaku 

seperti sulit tenang dan perilaku mengganggu namun hal 

tersebut tidak mempengaruhi kemampuan bina diri. Subjek 

mengalami beberapa perkembangan seperti sudah dapat 

mengancing baju dan memakai kaos sempit, serta mampu 

mandiri di sekolah. Faktor lain yang juga mempengaruhi 

seperti peran orangtua khususnya ibu yang memberi 

bantuan, mengurus, dan mengajar sendiri dan pemahaman 

orangtua terhadap kondisi anak yang mengalami hambatan. 

Pihak sekolah juga berperan dalam bina diri subjek 

seperti pelaksanaan program bina diri di sekolah yang 

dilakukan baik secara klasikal maupun individu dengan 

mengombinasikan teknik dan pendekatan yang disesuaikan 

dengan kondisi anak. Akan tetapi, kemampuan bina diri yang 

sudah dimiliki subjek pada umumnya sudah dikuasai subjek 



49 
 

 

sebelum masuk sekolah karena ibu subjek yang melatih 

subjek. Sekolah juga melakukan kerja sama dengan 

orangtua seperti memberi informasi tentang cara mengajari 

anak di rumah.  

d. Kemampuan bina diri Subjek I 

Subjek sebagian besar mampu melakukan aktivitas bina 

diri tanpa dibantu baik pada aktivitas makan, kebersihan diri, 

berpakaian, dan toileting. Subjek juga menunjukkan 

perkembangan seperti mampu memakai kaos sempit dan 

mengancing baju walaupun masih memerlukan latihan, serta 

sudah mampu bina diri di sekolah. Selain kemampuan yang 

sudah dimiliki, subjek juga menunjukkan beberapa aktivitas 

yang masih membutuhkan bantuan seperti mencuci rambut, 

menyikat gigi, memotong kuku, memakai sepatu bertali, dan 

cebok saat buang air besar.  

Kemampuan dan perkembangan yang sudah dimiliki 

subjek dipengaruhi beberapa faktor baik eksternal maupun 

internal. Pertama, dari faktor internal, subjek tidak mengalami 

masalah dengan kesehatan dan perilaku. Subjek menunjukkan 

masalah perilaku seperti sulit untuk tenang dan suka 

mengganggu namun tidak mempengaruhi kemampuan bina diri 

karena lebih sering ditunjukkan saat belajar di kelas. Kondisi 
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fisik dan motorik subjek juga tidak bermasalah sehingga subjek 

tidak membutuhkan alat bantu dalam bina diri.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi bina diri subjek 

seperti peran orangtua khususnya ibu yang terlibat langsung 

mengajar dan melatih subjek setiap hari dengan sabar dan 

perlahan juga turut berpengaruh. Cara ibu yang mengurus dan 

melatih sendiri karena ibu memahami kondisi subjek yang 

mengalami hambatan dalam perkembangan. Oleh karena peran 

ibu tersebut, pada umumnya aspek kemampuan bina diri sudah 

dimiliki subjek sebelum masuk sekolah.  

Selain faktor yang mendukung, terdapat pula faktor 

eksternal yang dapat menghambat bina diri subjek seperti sikap 

ibu yang selalu menjaga dan membantu subjek, bukan hanya 

karena subjek tidak mampu, tetapi juga karena didorong 

perasaan kasihan dan khawatir dengan keadaan subjek 

sehingga ibu belum berani melepas atau membiarkan subjek 

melakukan sendiri khususnya pada aktivitas kebersihan diri dan 

toileting. 
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Skema 3 
Kemampuan Bina Diri Subjek I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 
 

a. Ibu melatih 
setiap hari 
dengan sabar 
dan perlahan 

b. Ibu terlibat 
langsung 
mengajar dan 
melatih 

c. Ibu memahami 
kondisi subjek 

d. Kerjasama 
sekolah dan 
orangtua 

e. Ibu selalu 
menjaga 
karena merasa 
khawatir dan 
kasihan  

 

 

Faktor Internal 
 
 
a. Tidak ada 

masalah fisik 
dan motorik 

b. Tidak 
mengalami 
penyakit 
terntentu 

c. Masalah 
perilaku  tidak 
mempengaruhi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina 
Diri 

 
a. Makan: mampu 
b. Berpakaian:  

belum mampu 
(memakai sepatu 
bertali, ikat 
pinggang) 

c. Kebersihan diri:  
belum mampu 
(mencuci rambut, 
menyikat gigi, 
memotong kuku) 

d. Toileting 
belum mampu 
(cebok) 
 

 

 

Subjek I (JI) 
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2. Subjek II 

a. Identitas 

1) Identitas subjek 

Nama (Inisial)  :   ME 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Tempat/tanggal lahir:  Makassar, 5 Mei 2005 

Usia  :  12 tahun 

Pendidikan  :  Kelas IV SDLB 

Urutan kelahiran : Anak pertama dari dua bersaudara 
 

2) Identitas orangtua 
 

 Ayah                                  Ibu 

Inisial YD ET 
Usia 35 tahun 32 tahun 
Pendidikan S1 D3 
Pekerjaan Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga 

 
3) Identitas guru 

Nama (Inisial)  :   BT 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Usia  :  36 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Guru 
 

b. Riwayat perkembangan subjek 

Ibu subjek tidak mengalami masalah dan tidak 

mengonsumsi apapun selama masa kehamilan. Proses 

kelahiran dilakukan dengan normal dan keadaan bayi sehat 

saat dilahirkan. Imunisasi yang diberikan kepada subjek 

lengkap. Subjek tidak mengalami alergi atau melakukan diet 

tertentu, tetapi dokter menyarankan agar subjek mengurangi 
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konsumsi coklat untuk mengurangi air liur yang keluar terus 

menerus akibat step yang dialami subjek mulai usia lima bulan 

selama kurang lebih satu tahun. Subjek mendapatkan 

pengobatan dari dokter dan perawatan dari orangtua sehingga 

subjek sudah tidak mengalami step dan air liur subjek sudah 

berkurang dibanding sebelumnya.  

Subjek mengalami keterlambatan baik berjalan maupun 

bicara dimana subjek mulai berjalan usia dua tahun sedangkan 

mulai berbicara usia tiga tahun. Orangtua mulai menyadari 

kondisi subjek berbeda dengan anak pada umumnya dari 

keterlambatan perkembangan yang dialami tersebut. Pada usia 

lima tahun, orangtua membawa subjek ke dokter anak lalu 

subjek mulai mengonsumsi vitamin otak dan mendapatkan 

terapi bicara pada usia lima tahun selama kurang lebih satu 

tahun. 

Subjek juga mengalami masalah dengan kondisi fisik 

dimana tangan dan kaki kanan subjek lemah, sehingga dalam 

beraktivitas subjek lebih banyak menggunakan tangan kiri.  

Subjek mulai masuk taman kanak-kanak (TK) umum pada usia 

lima tahun lalu masuk SLB pada usia tujuh tahun hingga saat 

ini. Subjek disekolahkan di SLB karena orangtua merasa subjek 

memerlukan perhatian khusus dari guru. Selain itu, guru TK 

juga menyarankan agar subjek melanjutkan ke SLB karena 
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subjek mengalami keterlambatan dalam pelajaran dibanding 

siswa lain Keterlambatan tersebut masih ditunjukkan hingga 

saat ini dimana dalam pelajaran di sekolah, subjek masih pada 

tahap mengenal angka dan huruf serta menghitung satuan.  

c. Hasil observasi dan wawancara 

1) Kemampuan makan 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti menggunakan alat makan, mengambil 

sendiri alat makan dan air minum, serta membereskan 

peralatan makan. Subjek sudah bisa makan makanan yang 

panas sendiri namun masih dibantu saat makan makanan 

berkuah. Subjek masih kurang bersih saat makan karena 

makanan masih berceceran di sekitar piring. Subjek sudah 

bisa makan sendiri namun lebih lama saat makan 

menggunakan tangan kanan.  

Selain mengambilkan makanan, ibu menemani subjek 

makan setiap hari untuk mengingatkan subjek menggunakan 

tangan kanan, begitupun guru subjek. Selain itu, 

kemampuan makan juga menjadi salah satu bagian dari 

program bina diri di sekolah dimana subjek saat ini masih 

berada pada tahap makan dan minum sendiri. Kemampuan 

makan yang dillatih di sekolah dilakukan dalam seting alami 

saat subjek makan bekal makanan.  
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2) Kebersihan diri 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti memakai sabun, merias diri, 

membedakan dan menggunakan alat mandi, mencuci wajah, 

tangan, dan kaki, serta mengeringkan badan. Subjek juga 

memiliki inisiatif untuk mandi dan mengelap sendiri air liur. 

Ibu dan guru memberi bantuan fisik seperti memegang 

tangan kanan subjek saat menyikat gigi, memegang kedua 

tangan subjek saat mencuci muka dan rambut.  

Ibu juga membantu menuangkan pasta gigi, sampo, 

menyiram dan mengelap punggung subjek, serta memotong 

kuku subjek. Selain karena kondisi fisik subjek khususnya 

tangan kanan subjek yang lemah, ibu subjek juga merasa 

kasihan dan khawatir sehingga masih memberi bantuan 

kepada subjek hingga saat ini. Selain itu, kebersihan diri 

juga dilatih di sekolah melalui simulasi mandi dimana subjek 

sudah bisa melakukan tahap simulasi tanpa dibantu.  

3) Kemampuan berpakaian 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti melepas dan memakai kaos longgar, 

pakaian dalam, celana tidak berkancing dan berisleting, kaos 

kaki dan sepatu tidak bertali, serta memilih baju yang akan 
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dipakai. Subjek masih dibantu memakai sepatu bertali dan 

ikat pinggang.  

4) Toileting 

Subjek menunjukkan beberapa aktivitas yang 

dilakukan sendiri seperti memakai dan melepas celana, 

pergi ke toilet sendiri, dan buang air kecil. Subjek juga 

menunjukkan inisiatif saat ingin buang air kecil. Toileting 

juga dilatih di sekolah melalui simulasi tahap-tahap buang air 

kecil dan buang air besar dimana subjek sudah bisa 

melakukan tahap simulasi tanpa dibantu. Subjek juga 

menunjukkan tidak ada masalah toileting di sekolah. Subjek 

menggunakan selang untuk menyiram dan cebok saat 

buang air kecil namun saat buang air besar, subjek masih 

membutuhkan bantuan.  

5) Faktor yang mempengaruhi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan 

bina diri subjek. Subjek tidak mengalami penyakit tertentu 

dan tidak menunjukkan masalah perilaku tertentu, tetapi 

subjek mengalami masalah pada kondisi fisik. Subjek 

memiliki tangan dan kaki kanan yang lemah sehingga subjek 

lebih banyak menggunakan tangan kiri. Oleh karena kondisi 

fisik tersebut, subjek menunjukkan hambatan dalam motorik 

dan kesulitan melakukan aktivitas yang membutuhkan 
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koordinasi kedua tangan. Kondisi fisik tersebut menjadi 

faktor penghambat untuk bina diri subjek sehingga subjek 

akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, 

juga digunakan alat bantu sesuai kebutuhan seperti saat 

mandi dan buang air kecil, subjek menggunakan selang 

untuk cebok atau menyiram. Subjek juga mendapatkan 

bantuan fisik dari guru dan ibu. 

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung 

seperti orangtua khususnya ibu yang berperan penting 

dalam mengajar dan melatih subjek setiap hari sebelum 

sekolah, serta memberi perhatian dan terlibat langsung 

dalam perkembangan bina diri subjek. Orangtua juga 

mendapatkan bantuan dari guru sebagai bentuk kerja sama 

dengan sekolah dalam bentuk informasi untuk melatih 

motorik subjek. Kemampuan subjek juga didukung cara 

dalam melatih bina diri yang dilakukan guru dan orangtua 

seperti dengan teknik modeling yang dilakukan tahap demi 

tahap, memberi bantuan fisik, dilakukan dengan sabar dan 

perlahan, dan melakukan pembiasaan pada subjek.   

d. Kemampuan bina diri subjek II 

Subjek mampu melakukan beberapa aktivitas bina diri 

tanpa dibantu baik pada saat makan, membersihkan diri, 

toileting, dan berpakaian yang dipengaruhi faktor baik eksternal 
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maupun internal. Pertama, faktor eksternal dimana orangtua 

khususnya ibu mengajar dan melatih subjek setiap hari sebelum 

sekolah, serta memberi perhatian dan terlibat langsung dalam 

perkembangan bina diri subjek. Selain itu, terjadinya kerja sama 

dengan orangtua dan sekolah dalam melatih motorik subjek. 

Kemampuan subjek juga didukung cara dalam melatih 

bina diri yang dilakukan guru dan orangtua seperti dengan 

teknik modeling yang dilakukan tahap demi tahap, memberi 

bantuan fisik, dilakukan dengan sabar dan perlahan, dan 

melakukan pembiasaan pada subjek. Subjek tidak menunjukkan 

masalah perilaku, akan tetapi, subjek juga menunjukkan 

beberapa aktivitas yang masih membutuhkan bantuan karena 

kondisi fisik. Subjek menunjukkan hambatan dalam motorik dan 

kesulitan melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi 

kedua tangan sehingga subjek diberi bantuan fisik pada 

beberapa aktivitas. 
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Skema 4 
Kemampuan Bina Diri Subjek II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 
 

a. Cara melatih: 
teknik modeling, 
dilakukan tahap 
demi tahap,  
memberi bantuan 
fisik 

b. Alat mandi sesuai 
kebutuhan 

c. Ibu terlibat 
langsung 

d. kerjasama 
orangtua dengan 
sekolah: melatih 
motorik dan 
tangan kanan 

e. Program bina diri 
 

 

 
 
 

Faktor 
Internal 

 
 
a. Tangan dan 

kaki kanan 
lemah 

b. Hambatan 
dalam 
motorik 
dan 
koordinasi 
kedua 
tangan 

c. Tidak ada 
masalah 
perilaku 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina Diri 
 

a. Makan:  
belum mampu (makan 
makanan berkuah) 

b. Berpakaian:  
belum mampu 
(memakai kaos 
sempit, mengancing 
baju, menarik 
resleting, sepatu 
bertali dan ikat 
pinggang) 

c. Kebersihan diri:  
belum mampu 
(mencucirambut, 
menyikat gigi, memotong 
kuku) 

d. Toileting 
belum mampu (cebok) 
 

 

 

Subjek II (ME) 
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3. Subjek III 

a. Identitas  

1) Identitas subjek 

Nama (Inisial)  :   IW 

Jenis kelamin  :   Laki-laki 

Tempat/tanggal lahir:  Makassar, 25 Maret 2005 

Usia  :  12 tahun 

Pendidikan  :  Kelas VI SDLB 

Urutan kelahiran : Anak kedua dari lima bersaudara 

2) Identitas orangtua 

 Ayah                                  Ibu 

Inisial MSH CR 
Usia 50 tahun 43 tahun 
Pendidikan - SMP 
Pekerjaan Koster Ibu Rumah Tangga 

3) Identitas guru 

Nama (Inisial)  :   AG 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Usia  :  55 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Guru 

b. Riwayat perkembangan subjek 

Ibu subjek tidak mengalami masalah dan tidak 

mengonsumsi apapun selama masa kehamilan. Proses 

kelahiran dilakukan dengan normal dan keadaan bayi sehat 

saat dilahirkan. Subjek tidak mendapatkan imunisasi selain 

yang didapatkan di sekolah. Subjek tidak mengalami penyakit 

tertentu namun mengalami keterlambatan dalam perkembangan 
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yang menjadi deteksi dini orangtua terhadap perkembangan 

subjek yang berbeda dari anak pada umumnya. Subjek mulai 

berjalan pada usia kurang lebih empat tahun dan mulai 

berbicara pada usia tiga tahun. Orangtua tidak pernah 

membawa subjek ke dokter tetapi melakukan usaha dan upaya 

pengobatan sendiri. Selain subjek, terdapat anggota keluarga 

lain yaitu kakak sepupu subjek dan ayah subjek yang juga 

mengalami kondisi yang sama khususnya hambatan dalam 

berpikir yang berpengaruh pada akademik. 

Subjek mulai masuk taman kanak-kanak (TK) pada usia 

empat tahun lalu masuk SD pada usia enam tahun. Subjek 

bersekolah di sekolah umum lalu pindah ke SLB pada usia 

sepuluh tahun hingga saat ini. Subjek dipindahkan ke SLB 

karena tertinggal dalam pelajaran dibanding siswa lain. Subjek 

hingga saat ini belum menguasai huruf sehingga belum bisa 

menulis dan membaca dan baru sampai pada tahap 

pengenalan angka satuan.  

c. Hasil observasi dan wawancara 

1) Kemampuan makan 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti makan dan minum sendiri, makan 

makanan berkuah dan panas, menggunakan alat makan, 

serta membereskan peralatan makan dan cuci piring. Subjek 
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juga menunjukkan inisiatif seperti mengambil sendiri atau 

meminta makanan pada guru dan mengambil botol minum 

saat merasa haus. Subjek sudah mampu makan dengan 

bersih. Kemampuan makan dilatih di sekolah pada seting 

alami saat makan bersama.  

2) Kebersihan diri 

Subjek sudah bisa melakukan aktivitas kebersihan diri 

tanpa dibantu seperti menggunakan pasta gigi dan menyikat 

gigi, mencuci tangan, mandi, membedakan alat mandi, 

mengeringkan badan, mencuci dan menyisir rambut, serta 

memotong kuku. Subjek juga memiliki inisiatif untuk 

membersihkan sendiri saat mengetahui badannya kotor.  

3) Kemampuan berpakaian 

Subjek sudah memiliki kemampuan berpakaian yang 

ditunjukkan dengan melakukan aktivitas dalam berpakaian 

tanpa dibantu, seperti melepas dan memakai pakaian, kaos 

kaki dan sepatu tidak bertali, pakaian dalam, ikat pinggang 

menarik resleting dan mengancing baju, serta memilih 

pakaian yang akan dipakai. Subjek masih dilatih untuk 

mengikat tali sepatu 

4) Toileting 

Subjek bisa melakukan buang air kecil dan buang air 

besar tanpa dibantu baik di sekolah maupun di rumah. 
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Subjek bisa membuka dan memakai celana sendiri serta 

menunjukkan inisiatif saat ingin buang air seperti meminta 

izin lalu pergi ke toilet sendiri.  

5) Faktor yang mempengaruhi 

Beberapa faktor mempengaruhi kemampuan bina diri 

subjek. Pertama, subjek tidak mengalami penyakit tertentu 

dan tidak ada masalah fisik dan motorik sehingga tidak 

memerlukan alat bantu. Subjek juga tidak menunjukkan 

masalah perilaku. Subjek sudah mampu bina diri sebelum 

masuk SLB sehingga kerja sama antara orangtua dan 

sekolah lebih fokus pada masalah akademik ditunjukkan 

subjek hingga saat ini.  

Kemampuan bina diri yang sudah dimiliki subjek juga 

dipengaruhi oleh orangtua yang memahami kondisi subjek 

yang mengalami hambatan atau keterlambatan. Orangtua 

berperan penting dalam kemampuan bina diri yang sudah 

dimiliki subjek seperti mengajar dan melatih sejak kecil yang 

dilakukan secara perlahan dan berulang. Orangtua melatih 

kemampuan bina diri sejak kecil agar subjek tidak 

bergantung pada orang lain dan suatu saat dapat bekerja. 

Orangtua juga tidak memanjakan subjek. Guru dan orangtua 

membiasakan subjek melakukan aktivitas sendiri.  
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d. Kemampuan bina diri subjek III 

Pada keempat aspek yaitu kemampuan makan, 

berpakaian, kebersihan diri, dan toileting, subjek bisa 

melakukan semua aktivitas tanpa dibantu. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik eksternal maupun 

internal. Pertama, faktor internal, dimana subjek tidak 

mengalami penyakit tertentu serta tidak mengalami masalah 

fisik dan motorik, sehingga subjek tidak membutuhkan alat 

bantu dalam bina diri. Subjek juga tidak menunjukkan masalah 

perilaku.  

Faktor eksternal terdiri atas beberapa faktor seperti peran 

orangtua dan guru. Subjek pada umumnya mampu melakukan 

bina diri karena ayah terlibat langsung mengajar dan melatih 

karena ayah memahami kondisi subjek yang mengalami 

hambatan dalam perkembangan. Cara melatih bina diri juga 

turut berpengaruh dimana latihan dilakukan dengan perlahan 

dan berulang serta memberi contoh dan bantuan fisik saat 

diperlukan. Orangtua juga tidak memanjakan subjek dan terus 

mengajarkan kemampuan yang dibutuhkan oleh subjek 

sehingga subjek tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, 

baik guru maupun orangtua membiarkan subjek melakukan 

sendiri aktivitas yang sudah mampu dilakukan.  
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Skema 5 
Kemampuan Bina Diri Subjek III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 
 

a. Melatih dengan 
perlahan dan 
berulang serta 
memberi contoh dan 
bantuan fisik saat 
diperlukan 

b. Orangtua memahami 
kondisi anak 

c. Ayah mengajar dan 
melatih sejak kecil 

d. Orangtua tidak 
memanjakan 

e. Guru  dan orantua 
membiasakan subjek 
melakukan sendiri 
 

 
 
 

Faktor 
Internal 

 
 

a. Tidak ada 
masalah 
fisik dan 
motorik 

b. Tidak ada 
masalah 
kesehatan 

c. Tidak ada 
masalah 
perilaku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina 
Diri 

 
a. Makan: mampu 
b. Berpakaian:  

belum mampu 
(memakai 
sepatu bertali) 

c. Kebersihan diri: 
mampu 

d. Toileting: 
mampu 

 
 

 

Subjek III (IW) 
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4. Subjek IV 

a. Identitas 

1) Identitas Subjek 

Nama (Inisial)   :   OL 

Jenis kelamin   :   Perempuan  

Tempat/tanggal lahir :  Makassar, 26 Agustus 2000 

Usia   :  7 tahun 

Pendidikan   :  Kelas I SDLB 

Urutan kelahiran  : Anak ketiga dari tiga bersaudara 
 

2) Identitas orangtua 

 Ayah                                  Ibu 

Inisial PJ LL 
Usia 49 tahun 44 tahun 
Pendidikan SMA SMA 
Pekerjaan Wiraswasta Ibu Rumah Tangga 

3) Identitas guru 

Nama (Inisial)  :   YW 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Usia  :  26 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Guru 

b. Riwayat Perkembangan Subjek 

Ibu subjek tidak mengalami masalah dan tidak 

mengonsumsi apapun selama masa kehamilan. Proses 

kelahiran dilakukan dengan normal dan keadaan bayi saat 

dilahirkan sehat. Subjek mendapatkan imunisasi yang lengkap 

dan tidak ada alergi atau diet tertentu. Subjek sebelumnya 

dijaga oleh beberapa pengasuh sejak bayi. Pada saat subjek 
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berusia empat tahun, ibu subjek berhenti bekerja dan mulai 

mengurus sendiri subjek hingga saat ini.  

Subjek tidak memiliki riwayat penyakit tertentu namun 

mengalami keterlambatan dalam perkembangan yang menjadi 

deteksi dini orangtua terhadap perkembangan subjek yang 

berbeda dari anak pada umumnya seperti mulai berjalan pada 

usia kurang lebih tiga tahun. Selain itu, usia dua tahun subjek 

belum bisa berbicara sehingga subjek mendapatkan terapi 

bicara kurang lebih selama tujuh bulan. Setelah mendapatkan 

terapi tersebut, subjek mulai bisa mengucapkan satu suku kata.  

Orangtua lalu menghentikan terapi dan mulai 

memasukkan subjek di playgroup saat berusia tiga tahun 

dilanjutkan ke taman kanak-kanak (TK) lalu masuk SD usia 

enam tahun. Orangtua subjek juga memanggil guru ke rumah 

untuk mengajar subjek membaca dan menulis karena subjek 

lamban dalam pelajaran. Guru di sekolah regular kemudian 

menyarankan orangtua subjek untuk memindahkan subjek ke 

sekolah khusus karena tidak bisa mengikuti pelajaran seperti 

siswa lainnya dan subjek digolongkan anak tunagrahita.  

Subjek lalu bersekolah di SLB tempat subjek bersekolah 

saat ini. Selain subjek, kakak laki-laki subjek juga bersekolah di 

SLB yang sama karena mengalami gangguan autis dan 

ketidakmampuan intelektual. Subjek hingga saat ini masih 
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menunjukkan keterlambatan dalam akademik seperti belum bisa 

membaca, menulis, dan menghitung, dan sulit membedakan 

gambar. Subjek bisa melakukan instruksi jika disampaikan 

secara perlahan.  

a. Hasil observasi dan wawancara 

1) Kemampuan makan 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti makan dan minum sendiri, mengambil 

sendiri tempat makanan dan mengambil botol minum saat 

merasa haus, dan membereskan peralatan makan saat 

makan di sekolah. Akan tetapi, saat di rumah, ibu menyuapi 

subjek, mengambilkan alat makan dan makanan untuk 

subjek, serta membereskan peralatan makan subjek. Subjek 

sudah mampu makan dengan bersih baik di rumah maupun 

di sekolah. Kemampuan makan dilatih di sekolah pada 

seting alami saat makan bersama.  

2) Kebersihan diri 

Subjek sudah bisa melakukan aktivitas kebersihan diri 

tanpa dibantu seperti mandi, membedakan dan 

menggunakan alat mandi, mengeringkan badan, mencuci 

tangan dan mencuci kaki, menyisir rambut, dan menyikat 

gigi. Subjek juga memiliki inisiatif untuk membersihkan 

badan saat mengetahui badannya kotor seperti cuci tangan 
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sebelum makan dan masuk sendiri ke kamar mandi. Subjek 

bisa mandi sendiri saat di sekolah namun saat di rumah, ibu 

menyabuni, mencuci rambut, dan menyiram badan subjek 

agar lebih cepat dan bersih.   

3) Kemampuan berpakaian 

Subjek juga mampu melakukan aktivitas berpakaian 

tanpa dibantu, seperti melepas dan memakai pakaian, 

memilih pakaian yang akan dipakai, melepas dan memakai 

kaos kaki dan sepatu tidak bertali. Guru dan ibu subjek 

masih membantu subjek menarik resleting. Subjek sudah 

bisa melepas dan memakai baju dan memasang kancing 

baju sendiri saat di sekolah namun ibu subjek masih 

memakaikan baju untuk subjek. 

4) Toileting 

Subjek menunjukkan inisiatif saat ingin buang air 

seperti pergi ke toilet sendiri dan mengatakan ingin buang air 

besar serta meminta dicebokkan. Subjek juga bisa membuka 

dan melepas celana tanpa dibantu. Menurut ibu subjek, 

subjek sudah memiliki kemampuan toileting di rumah, 

namun subjek masih buang air besar di celana. Oleh karena 

itu, subjek memiliki pakaian ganti yang disimpan guru di 

sekolah. Guru juga masih membantu menyeboki subjek saat 

buang air besar di sekolah.    
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5) Faktor yang mempengaruhi 

Subjek tidak mengalami penyakit tertentu dan tidak 

ada masalah fisik dan motorik sehingga tidak memerlukan 

alat bantu. Subjek juga tidak menunjukkan masalah perilaku. 

Kemampuan bina diri subjek juga dipengaruhi cara orangtua 

dan guru dalam melatih seperti memberi contoh, 

menggunakan media konkret saat melatih, dan dilakukan 

secara bertahap dan terus menerus hingga subjek bisa 

melakukan sendiri. Selain itu, juga adanya kerja sama antara 

sekolah dengan orangtua untuk aspek bina diri yang masih 

bermasalah khususnya buang air besar. Faktor yang juga 

berpengaruh yang menjadi keluhan guru yaitu ibu yang 

memanjakan subjek dan kurangnya keterbukaan ibu subjek 

tentang kesulitan yang dialami subjek.  

d. Kemampuan bina diri subjek IV 

Pada aspek makan dan kebersihan diri, subjek bisa 

melakukan semua aktivitas tanpa dibantu, sedangkan pada 

aspek berpakaian, subjek belum mampu menarik resleting. 

Begitupun pada aspek toileting, subjek masih buang air besar di 

celana dan masih dibantu cebok. Kemampuan bina diri subjek 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak ada masalah 

kesehatan, fisik, dan perilaku, serta bantuan dari guru dan 

orangtua. Cara melatih bina diri juga turut berpengaruh yaitu 
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secara bertahap setiap hari, memberi contoh, menggunakan 

benda nyata sebagai media, serta latihan terus menerus. Selain 

itu, program bina diri, fasilitas sekolah, dan kerja sama antara 

orangtua dan sekolah juga mendukung perkembangan 

kemampuan bina diri subjek.  

Guru selalu mengingatkan ibu subjek agar bekerja sama 

untuk melatih subjek terutama untuk buang air besar. Selain 

faktor yang mendukung, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi yang dapat menghambat kemampuan bina diri 

subjek seperti ibu yang membantu subjek walaupun subjek 

sudah mampu karena ibu merasa subjek lamban dan kurang 

bersih, serta sikap ibu yang memanjakan. 
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Skema 6 
Kemampuan Bina Diri Subjek IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 
 

a. Melatih secara 
bertahap setiap 
hari, memberi 
contoh, 
menggunakan 
benda nyata 
sebagai media, 
serta latihan 
terus menerus 
Bantuan guru 
dan orangtua 

b. Program bina 
diri  

c. Kerjasama 
sekolah dan 
orangtua 

d. Sikap ibu yang 
membantu 
subjek walaupun 
subjek mampu, 
memanjakan 
subjek 

 
 

 

 
 
 

Faktor 
Internal 

 
 
a. Tidak ada 

masalah 
fisik dan 
motorik 

b. Tidak ada 
masalah 
kesehatan 

c. Tidak ada 
masalah 
perilaku 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina Diri 
 

a. Makan: mampu 
b. Berpakaian:  

belum mampu 
(menarik resleting, 
sepatu bertali dan ikat 
pinggang) 

c. Kebersihan diri: 
mampu 

d. Toileting 
belum mampu (buang 
air besar di celana, 
cebok) 
 

 

 

Subjek IV (OL) 
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5. Subjek V 

a. Identitas 

1) Identitas Subjek 

Nama (Inisial)  :  AL 

Jenis kelamin  :  Laki-laki  

Tempat/tanggal lahir:  Makale, 6 Februari 2008 

Usia  :  9 tahun 

Pendidikan  :  Kelas II SDLB 

Urutan kelahiran : Anak tunggal 

2) Identitas orangtua 

 Ayah                                  Ibu 

Inisial AN MM 
Usia 30 tahun 28 tahun 
Pendidikan SMA SMA 
Pekerjaan Buruh Ibu Rumah Tangga 

3) Identitas guru 

Nama (Inisial)  :   HL 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Usia  :  54 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Guru 

4) Identitas pembina panti 

Nama (Inisial)  :   RS 

Jenis kelamin  :   Perempuan 

Usia  :  68 tahun 

Tingkat Pendidikan :  S1 

Pekerjaan  : Pembina panti 
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b. Riwayat Anak 

Ibu subjek tidak mengalami masalah dan tidak 

mengonsumsi apapun selama masa kehamilan. Dokter juga 

memberi keterangan bahwa kondisi bayi dan ibu sehat. Proses 

kelahiran dilakukan dengan normal dan keadaan bayi saat 

dilahirkan sehat. Imunisasi yang diberikan kepada subjek 

lengkap. Subjek lalu pindah ke kota bersama ibu subjek pada 

usia tiga bulan. Selama di kota, subjek tidak mau menyusu 

sehingga ibu memberikan susu formula. Subjek mulai menyusu 

setelah kembali ke kampung. Pada usia satu tahun subjek 

mengalami step. Ibu subjek membawa subjek ke dokter dan 

mendapatkan pengobatan setelah step subjek berhenti.  

Dalam perkembangannya, subjek mengalami 

keterlambatan bicara dan berjalan dimana subjek mulai berjalan 

usia tiga tahun dan bicara pada usia empat tahun. Oleh karena 

keterlambatan tersebut, ibu subjek menyadari subjek 

mengalami kondisi yang berbeda dari anak pada umumnya. 

Orangtua subjek sudah berpisah dan ibu subjek menikah lagi 

saat subjek berusia sekitar empat tahun. Subjek lalu masuk 

taman kanak-kanak (TK) pada usia lima tahun dan SD pada 

usia enam tahun. Ibu subjek lalu pindah ke kota lain dan tinggal 

bersama suami kedua. Subjek tetap tinggal di kampung 

bersama keluarga ibu subjek. Selama subjek tidak tinggal 
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bersama subjek, ibu subjek merasa khawatir karena keluarga 

besar tidak menerima subjek yang mengalami cacat fisik.  

Ibu subjek lalu membawa subjek tinggal bersama pada 

usia tujuh tahun. Akan tetapi, subjek tidak mendapatkan 

perhatian dari orangtua karena ibu subjek mengurus saudara 

subjek yang masih kecil. Oleh karena itu, subjek lalu 

dimasukkan ke panti asuhan dan mulai bersekolah pada usia 

delapan tahun. Subjek bersekolah di sekolah umum namun nilai 

subjek rendah dan terlambat dalam menangkap pelajaran. 

Subjek lalu dipindahkan ke SLB hingga saat ini.  

c. Hasil observasi dan wawancara 

1) Kemampuan makan 

Subjek sudah bisa melakukan beberapa aktivitas 

tanpa dibantu seperti makan dan minum sendiri, mengambil 

sendiri makanan/ minuman, makan makanan berkuah dan 

panas, serta menggunakan dan membereskan peralatan 

makan. Subjek juga menunjukkan inisiatif seperti mengambil 

sendiri makanan dan alat makan. Subjek sudah mampu 

makan dengan bersih. Kemampuan makan dilatih di sekolah 

pada seting alami saat makan bersama. Kemampuan makan 

yang dilatih baru sampai pada tahap makan dan minum 

sendiri.  
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2) Kebersihan diri 

Subjek sudah bisa melakukan aktivitas kebersihan diri 

tanpa dibantu seperti mandi, membedakan dan 

menggunakan alat mandi, mengeringkan badan, mencuci 

tangan dan mencuci kaki, menyisir rambut, menyikat gigi, 

dan memotong kuku. Akan tetapi, subjek belum memiliki 

inisiatif sehingga kadang masih diingatkan untuk 

membersihkan badan. Kebersihan badan juga diajarkan 

dalam program bina diri berupa simulasi dan praktek 

langsung untuk cuci tangan, cuci muka, dan menyikat gigi.    

3) Kemampuan berpakaian 

Subjek mampu melakukan aktivitas dalam berpakaian 

tanpa dibantu, seperti melepas dan memakai pakaian, 

memilih pakaian yang akan dipakai, melepas dan memakai 

kaos kaki dan sepatu tidak bertali, dan melepas dan 

melepas pakaian beresleting dan berkancing. Subjek masih 

dilatih untuk memakai sepatu bertali dan ikat pinggang.  

4) Toileting 

Subjek menunjukkan inisiatif dengan pergi ke toilet 

sendiri saat ingin buang air. Subjek juga bisa membuka dan 

melepas celana tanpa dibantu. Subjek bisa buang air besar 

dan buang air kecil dan tidak menunjukkan masalah toileting 
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baik di sekolah maupun di panti. Subjek bisa memiliki 

kemampuan toileting karena ibu mengatur waktu subjek 

untuk buang air dan membiasakan subjek.  

5) Faktor yang mempengaruhi 

Subjek tidak mengalami penyakit tertentu namun 

subjek memiliki penglihatan mata kiri kurang jelas dan kaki 

pincang, tetapi tangan dan kaki subjek berfungsi dan motorik 

subjek tidak bermasalah. Subjek tidak memerlukan alat 

bantu apapun. Subjek menunjukkan perilaku mengganggu 

dan sangat aktif di sekolah namun belum sampai pada 

tingkat masalah perilaku. Subjek menunjukkan 

perkembangan dalam bina diri seperti bisa memotong kuku, 

tidak buang air kecil di celana saat malam, dan bisa 

mengurus diri sendiri.  

Perkembangan tersebut dipengaruhi cara melatih 

bina diri yaitu secara bertahap dan tiap hari. Orangtua, 

sekolah dan panti asuhan juga melakukan kerja sama 

namun lebih fokus pada akademik subjek. Informasi yang 

didapatkan orangtua juga terkait kesehatan anak. Selain itu, 

pihak panti mengeluhkan orangtua yang tidak memberi 

perhatian pada subjek selama di panti asuhan. Subjek sudah 

memiliki kemampuan bina diri namun masih perlu dilatih 

untuk kebersihan badan khususnya kemampuan mandi.  
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d. Kemampuan bina diri subjek V 

Pada umumnya, pada keempat aspek yaitu kemampuan 

makan, berpakaian, kebersihan diri, dan toileting, subjek bisa 

melakukan semua aktivitas tanpa dibantu. Subjek masih perlu 

dilatih untuk memakai ikat pinggang dan sepatu bertali. Subjek 

juga sudah memiliki kemampuan pada aspek kebersihan diri, 

namun belum memiliki inisiatif membersihkan badan. 

Kemampuan bina diri yang dimiliki subjek dipengaruhi faktor 

eksternal dan internal. Pertama, faktor internal dimana subjek 

tidak mengalami penyakit tertentu namun subjek memiliki 

penglihatan mata kiri kurang jelas dan kaki pincang.  

Akan tetapi, kondisi fisik tersebut tidak mempengaruhi 

kemampuan bina diri subjek karena tangan dan kaki subjek 

berfungsi dan motorik subjek tidak bermasalah sehingga subjek 

tidak memerlukan alat bantu apapun. Subjek tidak menunjukkan 

masalah perilaku. Faktor eksternal yang mempengaruhi bina diri 

subjek meliputi cara orangtua melatih bina diri subjek secara 

bertahap dan setiap hari dengan memberikan bantuan yang 

disesuaikan dengan kemampuan anak. Ibu juga mengatur 

waktu subjek untuk buang air besar. Subjek sudah memiliki 

kemampuan bina diri namun masih perlu dilatih untuk 

kebersihan badan khususnya kemampuan mandi. 
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Skema 7 
Kemampuan Bina Diri Subjek V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 
 

a. latihan secara 
bertahap dan 
setiap hari  

b. ibu mengatur 
waktu subjek 
untuk buang air 
besar saat masih 
tinggal bersama 

c. orangtua tidak 
memberi 
perhatian pada 
subjek selama di 
panti asuhan 

 

 

 
 
 

Faktor 
Internal 

 
 
a. Penglihatan 

mata kiri 
subjek 
kurang jelas 
dan kaki 
pincang 

b.  Tangan dan 
anggota 
tubuh lain 
masih 
berfungsi 

c. Tidak ada 
masalah 
kesehatan 
dan perilaku 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina Diri 
 

a. Makan: mampu 
b. Berpakaian:  

belum mampu 
(memakai sepatu 
bertali dan ikat 
pinggang) 

c. Kebersihan diri:  
belum mampu (inisiatif 
membersihkan badan) 

d. Toileting: mampu 
 

 

Subjek V (ME) 


