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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Subjek Penelitian 

Anak dengan ketidakampuan intelektual taraf sedang 

mengalami hambatan yang sama namun dapat menunjukkan tingkat 

kemandirian yang berbeda dalam melakukan aktivitas makan, toileting, 

berpakaian, dan kebersihan diri karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Setelah mengetahui 

kemampuan bina diri masing-masing subjek, maka dirangkum 

kemampuan pada masing-masing aspek bina diri dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan bina diri kelima subjek sebagai 

berikut: 
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1. Kemampuan pada tiap aspek bina diri  
 
Tabel 5 
Rangkuman kemampuan pada tiap aspek bina diri 
 

No Kemampuan 
Bina Diri 

Subjek I Subjek II Subjek III Subjek IV Subjek V 

a. Makan Mampu  Belum mampu: 
a. makanan 

berkuah 
b. menggunakan 

tangan kanan 

Mampu  Mampu  Mampu 

b. Berpakaian Belum mampu: 
memakai sepatu 
bertali dan ikat 
pinggang 

Belum mampu:  
a. memakai kaos 

sempit 
b. mengancing baju 
c. menarik reseting 
d. sepatu bertali dan 

ikat pinggang 

Belum 
mampu: 
memakai 
sepatu 
bertali 

 
 

Belum mampu:  
a. menarik 

reseting, 
b. memakai ikat 

pinggang 
c. sepatu bertali 
 

Belum mampu: 
memakai 
sepatu bertali 
dan ikat 
pinggang 

c. Kebersihan 
Diri  

Belum mampu: 
a. mencuci 

rambut 
b. menyikat gigi 
c. memotong 

kuku 

Belum mampu: 
a. mencuci rambut 
b. menyikat gigi 

dan pasta gigi 
c. memotong kuku 

Mampu  Mampu  
(ibu masih 
membantu) 

Belum mampu:  
inisiatif 
membersihkan 
badan 

d.  Toileting Belum mampu 
cebok 

Belum mampu 
cebok 

Mampu  Belum mampu: 
buang air besar di 
celana dan cebok 

Mampu  
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat kesamaan 

dan perbedaan antara kelima subjek pada kemampuan makan, 

berpakaian, toileting, maupun kebersihan diri. Pada kemampuan 

makan, hampir semua subjek (subjek I, III, IV, V) sudah mampu 

melakukan secara mandiri tanpa dibantu, kecuali pada subjek II 

yang masih membutuhkan bantuan saat makan makanan berkuah 

dan pembiasaan menggunakan tangan kanan karena subjek II 

lebih banyak menggunakan tangan kiri. Kemampuan kedua, yaitu 

berpakaian, subjek II dan IV masih membutuhkan bantuan fisik 

saat berpakaian seperti subjek IV yang masih dibantu saat 

menarik resleting rok dan subjek II saat menarik resleting maupun 

mengancing baju. Kelima subjek belum mampu memakai sepatu 

bertali.  

Aspek selanjutnya, kebersihan diri, dimana subjek III dan 

subjek IV sudah mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu. Subjek 

V juga sudah mampu membersihkan badan tanpa dibantu namun 

belum memiliki inisiatif untuk membersihkan badan sehingga 

masih perlu diingatkan. Pada subjek I dan II, masih mendapatkan 

bantuan untuk mencuci rambut, menyikat gigi, dan memotong 

kuku. Kemampuan keempat, yaitu toileting, subjek III dan subjek V 

sudah mampu melakukan sendiri tanpa dibantu dan tidak 

mengalami masalah baik di sekolah maupun di rumah. Subjek I 

dan II sudah mampu buang air besar di toilet namun belum bisa 
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cebok. Subjek IV sudah menunjukkan perkembangan dalam 

kemampuan toileting karena sudah mampu memberitahu saat 

buang air besar di celana namun belum bisa buang air besar di 

toilet dan masih dicebokkan.  

Guru dan ibu memberi informasi yang berbeda terkait 

kemampuan toileting subjek IV dimana ibu subjek memberi 

keterangan bahwa subjek IV sudah mampu dalam toileting dan 

tidak ada masalah toileting di rumah, sebaliknya guru menjelaskan 

bahwa subjek IV masih sering buang air besar di celana saat di 

sekolah dan guru membantu menyebokkan. Begitupun yang 

ditemukan melalui observasi dimana subjek IV sudah mampu 

memberitahu saat buang air besar namun belum mampu buang air 

besar di toilet dan guru membantu menyebokkan.  

2. Faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri kelima 

subjek 

Berdasarkan tabel pada Lampiran A dapat diketahui faktor-

faktor yang memengaruhi kemampuan bina diri kelima subjek. 

Perbedaan kemampuan bina diri yang ditunjukkan kelima subjek 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal dalam penelitian ini terdiri atas kondisi fisik dan 

motorik, kondisi kesehatan, dan ada tidaknya masalah perilaku. 

Pertama, kondisi fisik dan motorik, dimana pada subjek I, III, dan 

IV tidak mengalami masalah atau kendala dengan kondisi fisik dan 
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motorik, sedangkan pada subjek V memiliki penglihatan mata kiri 

kurang jelas dan kaki pincang namun tangan dan anggota tubuh 

lain masih berfungsi sehingga motorik subjek tidak terpengaruh. 

Subjek II menunjukkan kondisi fisik seperti mengeluarkan air liur 

dan memiliki tangan dan kaki kanan yang lemah. Oleh karena 

tangan kanan lemah, maka subjek II lebih banyak menggunakan 

tangan kiri dan mengalami kesulitan saat melakukan aktivitas bina 

diri yang membutuhkan koordinasi kedua tangan.  

Faktor internal berikutnya adalah kondisi kesehatan dan 

masalah perilaku dimana kelima subjek tidak mengalami masalah 

pada kondisi kesehatan dan perilaku. Subjek I dan V menunjukkan 

perilaku mengganggu dan sulit tenang di kelas namun tidak 

memengaruhi program bina diri yang diberikan. Faktor eksternal 

yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa faktor. 

Pertama, peran orangtua dan guru dimana kelima subjek bisa 

melakukan aspek-aspek bina diri dan menunjukkan 

perkembangan bina diri karena peran orangtua yang telibat 

langsung melatih dan memahami keadaan subjek yang mengalami 

hambatan dalam perkembangan.  

Selain itu, cara melatih bina diri juga memengaruhi 

perkembangan bina diri yang ditunjukkan kelima subjek. Pada 

umumnya, orangtua dan guru kelima subjek menggunakan cara 

yang sama dalam melatih bina diri yaitu dengan latihan berulang, 
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bertahap dan melatih dengan sabar dan perlahan karena orangtua 

memahami keadaan subjek yang terlambat dibanding anak pada 

umumnya. Orangtua dan guru juga memberi contoh dan bantuan 

fisik saat diperlukan. Guru pada subjek IV menambahkan dengan 

menggunakan benda nyata sebagai media dalam simulasi yang 

dilakukan di sekolah. Beberapa subjek sudah memiliki 

kemampuan bina diri sebelum masuk sekolah karena orangtua 

sudah membiasakan dan melatih setiap hari sebelum mulai 

sekolah. Orangtua juga melatih toileting dengan mengatur jadwal 

buang air besar sebelum atau setelah pulang sekolah, sehingga 

subjek tidak perlu buang air besar di sekolah khususnya pada 

subjek I, IV, dan V.  

Faktor berikutnya adalah kerja sama antara orangtua dan 

guru. Pada subjek III dan V, kerjasama lebih difokuskan pada 

masalah akademik karena kedua subjek tidak menunjukkan 

masalah bina diri di sekolah. Begitupun pada subjek I, guru lebih 

banyak memberi informasi terkait perilaku yang sulit tenang dan 

mengganggu di kelas. Adapun pihak sekolah subjek I sering 

mengadakan pertemuan dengan mengundang orangtua dan 

narasumber untuk menjelaskan kepada orangtua cara melatih 

subjek di rumah.  

Khusus pada subjek II, orangtua dan guru bekerja sama 

membantu mengatasi kendala kondisi fisik yang dialami subjek II 
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dengan memberi latihan motorik dan pembiasaan menggunakan 

tangan kanan. Pada subjek V, kerjasama dengan orangtua terkait 

informasi tentang akademik, kesehatan, dan kebersihan diri, 

sedangkan pada subjek IV, guru selalu mengingatkan orangtua 

untuk membiarkan subjek melakukan sendiri, mengurangi 

bantuan, dan melatih buang air besar di rumah.  

Selain itu, sekolah juga mengadakan program bina diri yang 

diberikan baik secara individu maupun klasikal dengan 

menggunakan pendekatan atau metode yang disesuaikan dengan 

kondisi subjek yang dapat dilihat pada subjek II dan IV. Keempat 

subjek yaitu subjek I, III, IV, dan V tidak membutuhkan alat bantu, 

sedangkan subjek II, saat mandi dan toileting membutuhkan 

selang untuk memudahkan subjek.  

Selain itu, diketahui juga beberapa faktor yang 

menghambat perkembangan bina diri subjek, seperti yang 

disebutkan sebelumnya, khususnya pada subjek II sangat 

terkendala dengan kondisi fisik. Faktor lain yang juga dapat 

menghambat khususnya pada subjek I dan II yaitu perasaan 

kasihan dan khawatir sehingga ibu selalu menjaga dan tidak 

membiarkan subjek melakukan sendiri. Khusus pada subjek IV, 

guru juga mengeluhkan sikap ibu yang memanjakan, selalu 

membantu walaupun subjek mampu melakukan sendiri, dan 

kurang kerja sama terkait masalah toileting yang dialami subjek IV.   
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3. Kemampuan bina diri anak dengan ketidakmampuan 

intelektual taraf sedang  

Anak dengan ketidakmampuan intelektual mengalami 

hambatan atau keterlambatan pada seluruh aspek perkembangan 

salah satunya adalah kemampuan bina diri. Kemampuan bina diri 

(self-care) merupakan kemampuan merawat diri untuk menjaga 

kebersihan dan kesehatan yang terdiri atas beberapa aspek yaitu 

kemampuan makan, berpakaian, toileting, dan kebersihan diri. 

Anak dengan ketidakmampuan  intelektual walaupun menunjukkan 

defisit pada kemampuan bina diri jika dibandingkan anak 

seusainya, namun tingkat kemampuan bina diri yang dicapai pada 

masing-masing anak tersebut dapat berbeda seperti yang 

ditemukan dalam penelitian ini.  

Pada kemampuan makan, hampir semua subjek sudah 

mampu melakukan secara mandiri tanpa dibantu (Subjek I, III, IV, 

V), kecuali pada subjek II yang masih membutuhkan bantuan. 

Kemampuan kedua, yaitu berpakaian, subjek II dan IV masih 

membutuhkan bantuan fisik saat berpakaian yaitu menarik 

resleting dan mengancing baju. Subjek IV mampu melakukan 

hampir semua aktifitas berpakaian namun ibu subjek masih 

membantu dan melakukan untuk subjek. Kelima subjek belum 

mampu memakai sepatu bertali. 
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Pada aspek kebersihan diri, subjek III dan subjek IV sudah 

mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu. Subjek V masih perlu 

diingatkan untuk membersihkan badan, sedangkan subjek I dan II, 

masih mendapatkan bantuan untuk mencuci rambut, menyikat gigi, 

dan memotong kuku. Subjek IV sudah mampu melakukan 

kebersihan diri tanpa dibantu saat di sekolah, namun ibu masih 

melakukan untuk subjek di rumah. Kemampuan keempat, yaitu 

toileting, subjek III dan subjek V sudah mampu melakukan sendiri 

tanpa dibantu. Subjek I dan II sudah mampu buang air besar di 

toilet namun belum bisa cebok, sedangkan subjek IV masih buang 

air besar di celana dan masih dicebokkan.  

Perbedaan kemampuan bina diri yang ditunjukkan kelima 

subjek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini terdiri atas 

kondisi fisik dan motorik, kondisi kesehatan, dan ada tidaknya 

masalah perilaku. Subjek I, III, dan IV tidak mengalami masalah 

atau kendala dengan kondisi fisik dan motorik, sedangkan pada 

subjek V memiliki penglihatan mata kiri kurang jelas dan kaki 

pincang namun tangan dan anggota tubuh lain masih berfungsi 

sehingga motorik subjek tidak terpengaruh.  

Oleh karena itu, pada kemampuan makan dan kebersihan 

diri, hampir semua subjek sudah mampu melakukan secara 

mandiri tanpa dibantu (Subjek I, III, IV, V). Sebaliknya, karena 
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kendala kondisi fisik, subjek II masih dibantu saat makan, 

mengancing baju, menarik resleting, cebok, dan aktivitas lain yang 

membutuhkan koordinasi kedua tangan dan keterampilan motorik. 

Faktor selanjutnya, kondisi kesehatan dan masalah perilaku 

dimana kelima subjek tidak mengalami masalah kesehatan dan 

perilaku sehingga mendukung pemberian latihan bina diri.  

Kelima subjek menunjukkan perkembangan dalam 

kemampuan bina diri juga dipengaruhi faktor eksternal. Pertama, 

peran orangtua seperti ayah atau ibu subjek yang telibat langsung 

melatih subjek setiap hari. Beberapa subjek dalam penelitian ini 

sudah memiliki kemampuan bina diri sebelum masuk sekolah 

karena orangtua sudah membiasakan dan melatih setiap hari 

sebelum subjek masuk sekolah. Orangtua juga memahami kondisi 

subjek yang mengalami hambatan sehingga dalam melatih bina 

diri diperlukan cara khusus. Cara melatih bina diri yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu dengan latihan berulang, bertahap dan 

dilakukan dengan sabar dan perlahan. Orangtua dan guru juga 

memberi contoh dan bantuan fisik saat diperlukan, dan 

menggunakan benda nyata sebagai media dalam simulasi yang 

dilakukan di sekolah.  

Faktor berikutnya adalah kerjasama guru dan orangtua 

seperti bekerja sama membantu mengatasi kendala kondisi fisik 

yang dialami subjek II dan usaha guru untuk selalu mengingatkan 
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orangtua subjek IV agar membiarkan subjek melakukan sendiri, 

mengurangi bantuan, dan upaya mengatasi masalah toileting. 

Akan tetapi, orangtua subjek IV dinilai kurang bekerja sama karena 

tidak memberi informasi terkait kesulitan yang dialami subjek pada 

aspek toileting. Selain itu, faktor lain yang juga mendukung yaitu 

diadakannya program bina diri di sekolah untuk melatih atau 

meningkatkan kemampuan bina diri yang diberikan baik secara 

individu maupun klasikal dengan menggunakan pendekatan atau 

metode yang disesuaikan dengan kondisi subjek yang dapat dilihat 

pada subjek II dan IV.  

Salah satu faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh 

adalah sikap orangtua dimana penelitian ini menemukan bahwa 

sikap yang ditunjukkan orangtua kelima subjek dapat mendukung 

tetapi juga dapat menghambat perkembangan bina diri subjek. 

Orangtua subjek III khususnya ayah subjek tidak memanjakan dan 

membiasakan subjek melakukan sendiri aktivitas yang sudah 

mampu dilakukan, sebaliknya ibu subjek IV terlalu memanjakan, 

selalu membantu subjek walaupun subjek IV sudah mampu 

melakukan sendiri aktivitas tersebut. Apabila ditinjau dari 

kemandirian yang ditunjukkan, subjek III hampir mencapai semua 

kemampuan, sebaliknya subjek IV masih banyak membutuhkan 

bantuan. Selain itu, sikap ibu yang selalu menjaga dan belum bisa 

membiarkan subjek melakukan sendiri karena perasaan kasihan 
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dan khawatir juga dapat menghambat khususnya pada subjek I 

dan IV pada aspek toileting dan kebersihan diri, sehingga kedua 

subjek masih mendapat bantuan dari ibu walaupun kedua subjek 

tidak mengalami kendala fisik tertentu. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat disusun skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 8 
Kemampuan Bina Diri Anak dengan Ketidakmampuan Intelektual  

Taraf Sedang 
 
 
 
 

 

Faktor Eksternal 
 

a. Peran orangtua : 
1) terlibat langsung 

mengajar dan melatih 
2) memahami kondisi 

anak yang mengalami 
hambatan 

b. Sikap orangtua: 
1) Ibu selalu menjaga 

karena khawatir dan 
kasihan (SI, IV) 

2) Ibu memanjakan dan 
membantu walaupun 
subjek mampu (SIV) 

c. Cara melatih bina diri 
d. Alat bantu (SII) 
e. Kerjasama orangtua dan 

guru (SII) 
f. Program bina diri di 

sekolah (SII, SIV) 
 

 

Faktor Internal 
 

a. Kendala 
kondisi fisik 
dan motorik 
(SII) 

b. Tidak ada 
masalah 
kesehatan 
dan  perilaku  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan 
Bina Diri 

 
a. Toileting 
b. Makan 
c. Berpakaian 
d. Kebersihan 

diri 
 

 

Anak dengan Ketidakmampuan 

Intelektual Taraf Sedang 
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B. PEMBAHASAN 

Kemampuan bina diri (self-care) merupakan kemampuan 

merawat diri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang 

merupakan subkomponen dari aktivitas sehari-hari yang terdiri atas 

aktivitas makan, berpakaian, toileting, kebersihan diri, dan merias diri 

(Shenai & Wadia (2014); Mash & Wolfe, (2005). Dalam perkembangan 

anak normal, kemandirian personal dalam kemampuan bina diri 

dicapai pada masa kanak-kanak tengah atau pada rentang usia 6-12 

tahun (Havighurst dalam Gallahue & Ozmun, 2006). Akan tetapi, pada 

anak yang mengalami ketidakmampuan intelektual seperti pada kelima 

subjek, kemampuan bina diri tersebut tidak berkembang seperti anak 

pada umumnya.  

Kelima subjek walaupun menunjukkan defisit pada kemampuan 

bina diri jika dibandingkan anak seusianya, namun tingkat kemampuan 

bina diri yang dicapai pada masing-masing subjek dapat berbeda 

sehingga bantuan yang dibutuhkan pun berbeda seperti yang 

dijelaskan Mash & Wolfe (2005) bahwa beberapa anak dengan 

ketidakmampuan intelektual taraf sedang akan terus menerima 

bantuan sepanjang kehidupan namun terdapat juga beberapa anak 

yang mungkin hanya membutuhkan sedikit bantuan dalam fungsi 

sehari-hari.  

Perbedaan yang ditunjukkan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik internal maupun eksternal. Subjek I, III, dan IV tidak mengalami 



93 
 

 

masalah atau kendala dengan kondisi fisik dan motorik, sedangkan 

pada subjek V memiliki penglihatan mata kiri kurang jelas dan kaki 

pincang namun tangan dan anggota tubuh lain masih berfungsi 

sehingga motorik subjek tidak terpengaruh. Oleh karena itu, pada 

kemampuan makan dan kebersihan diri, hampir semua subjek sudah 

mampu melakukan secara mandiri tanpa dibantu, kecuali pada subjek 

II yang masih  membutuhkan bantuan saat makan, mengancing baju, 

menarik resleting, cebok, dan aktivitas lain yang membutuhkan 

koordinasi kedua tangan dan keterampilan motorik.  

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Snell (1983) bahwa 

apabila kemampuan motorik anak lemah, maka anak akan kesulitan 

saat meraih atau memegang benda atau objek yang digunakan dalam 

bina diri. Abreu, Barroso, Segadaes, & Teixeira, (2015) dan Tork 

(2007) juga menambahkan bahwa ketidakmampuan anak dalam bina 

diri dapat disebabkan faktor internal salah satunya adalah masalah 

fisik Faktor internal juga berkaitan dengan adanya perilaku menganggu 

atau perilaku agresif yang dapat menyebabkan inatensi anak selama 

latihan sehingga guru akan lebih dulu menangani perilaku 

mengganggu atau agresif yang dihasilkan sebelum melatih 

keterampilan baru (Snell, 1983). Kelima subjek tidak mengalami 

masalah kesehatan dan perilaku sehingga mendukung pemberian 

latihan bina diri. 
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Kelima subjek menunjukkan perkembangan dalam kemampuan 

bina diri juga dipengaruhi oleh peran orangtua seperti ayah atau ibu 

subjek yang telibat langsung mengajar dan melatih subjek setiap hari 

dimana keterlibatan orangtua terbukti berpengaruh dalam 

meningkatkan kemampuan bina diri anak (Anand, 2012). Beberapa 

subjek dalam penelitian ini bahkan sudah memiliki kemampuan bina 

diri sebelum masuk sekolah karena orangtua sudah membiasakan dan 

melatih setiap hari sebelum subjek masuk sekolah. Selain itu, anak 

dapat mencapai kemampuan bina diri yang diharapkan juga didukung 

stimulasi yang diberikan oleh ibu (Stevenson, 1985), seperti yang 

ditemukan pada orangtua I, IV, dan V yang melatih toileting dengan 

mengatur jadwal buang air besar. 

Selain itu, dari hasil penelitian ditemukan juga pentingnya 

latihan dan dukungan yang diberikan dalam melatih bina diri kelima 

subjek seperti yang dijelaskan Akhmetzyanova (2014) bahwa 

pembentukan kemampuan bina diri pada anak dengan 

ketidakmampuan intelektual tidak terjadi secara spontan karena 

dibutuhkan pelatihan pada masing-masing keterampilan baik dari 

orangtua maupun spesialis atau tenaga ahli. Begitupun yang 

dijelaskan Gallahue & Ozmun (2006) bahwa anak dapat mencapai 

tugas dalam tahap perkembangan dipengaruhi intruksi, dorongan, dan 

kesempatan untuk berlatih. 
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Dalam melatih bina diri anak dengan ketidakmampuan 

intelektual khususnya taraf sedang juga memerlukan cara khusus 

seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, pada umumnya baik 

orangtua maupun guru kelima subjek menggunakan cara yang sama 

dalam melatih bina diri yaitu dengan sabar, perlahan, berulang, dan 

bertahap. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Akhmetzyanova, 

(2014) bahwa kemampuan bina diri juga akan lebih mudah dicapai jika 

diberikan tahap demi tahap karena lebih cepat dan efektif.  

Hasil penelitian juga menunjukkan selain peran orangtua dan 

cara melatih bina diri, faktor eksternal lain seperti kerjasama orangtua 

dan sekolah turut berpengaruh dalam perkembangan bina diri kelima 

subjek, seperti pihak sekolah subjek I yang sering mengadakan 

pertemuan dengan mengundang orangtua dan narasumber untuk 

menjelaskan kepada orangtua cara melatih siswa siswi di rumah. 

Khusus pada subjek II, orangtua dan guru bekerjasama membantu 

mengatasi kendala kondisi fisik yang dialami subjek II dengan memberi 

latihan motorik dan pembiasaan menggunakan tangan kanan.  

Orangtua dan guru kelima subjek juga memberi bantuan fisik 

yang diperlukan saat melatih dan memberikan contoh. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

dukungan sosial (Tork, 2007) dan sumber daya yang cukup atau 

tersedia (Kearney-Nunnery dalam Renpenning & Taylor, 2003) dapat 

membantu anak mencapai kemampuan bina diri yang diharapkan. 
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Mash & Wolf (2005) juga menjelaskan walaupun skor IQ yang dimiliki 

anak dengan ketidakmampuan intelektual akan sulit untuk berubah, 

namun dengan dukungan dari lingkungan dapat membantu anak 

mencapai potensi yang dimiki. 

Selain itu, faktor yang juga berpengaruh yaitu program bina diri 

untuk melatih atau meningkatkan kemampuan bina diri yang diberikan 

baik secara individu maupun klasikal dengan menggunakan 

pendekatan atau metode yang disesuaikan dengan kondisi subjek 

khususnya pada subjek II dan IV. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa kemampuan bina diri akan lebih mudah 

dicapai jika diberikan dalam suatu program khusus yang 

memungkinkan anak fokus pada target dalam waktu tertentu 

(Akhmetzyanova, 2014), dimana anak dengan ketidakmampuan 

intelektual taraf sedang dengan latihan khusus dan pengawasan yang 

cukup dapat memiliki kemampuan merawat diri (Mash & Wolfe, 2005). 

Faktor eksternal lainnya adalah sikap orangtua dimana 

penelitian ini menemukan bahwa sikap orangtua terhadap kesulitan 

dan kemandirian subjek menyebabkan perbedaan bina diri yang 

ditunjukkan subjek, seperti perbedaan sikap yang ditunjukkan orangtua 

subjek III dan subjek IV. Orangtua subjek III khususnya ayah subjek 

tidak memanjakan dan membiasakan subjek melakukan sendiri 

aktivitas yang sudah mampu dilakukan, sebaliknya ibu subjek IV terlalu 

memanjakan, selalu membantu subjek walaupun subjek IV sudah 
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mampu melakukan sendiri aktivitas tersebut, serta ibu yang kurang 

terbuka terkait kesulitan yang dialami subjek. Sikap ibu subjek IV 

tersebut juga dikeluhkan oleh guru sehingga subjek IV masih 

menunjukkan masalah bina diri khususnya pada kemampuan toileting. 

Apabila ditinjau dari kemandirian yang ditunjukkan, subjek III 

hampir mencapai semua kemampuan, sebaliknya subjek IV masih 

membutuhkan banyak bantuan. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan penelitian sebelumnya bahwa gaya pengasuhan ibu yang 

terlalu memanjakan (Schmid dalam Tork, 2007), dan sikap orangtua 

terhadap kemandirian anak (Giarelli, dkk dalam Kirk, Beatty, Calllery, 

Milnes, & Pryjmachuk, 2010) dapat berpengaruh dalam pencapaian 

kemandirian anak. Hurlock (1978) juga menemukan bahwa 

perlindungan orangtua yang berbihan dapat menghambat anak 

mencapai kemampuan bina diri yang diharapkan seperti sikap ibu dari 

subjek I dan IV yang selalu menjaga dan belum bisa membiarkan 

subjek melakukan sendiri karena perasaan kasihan dan khawatir 

khususnya pada aspek toileting dan kebersihan diri, sehingga kedua 

subjek masih mendapat bantuan dari ibu walaupun kedua subjek tidak 

mengalami kendala fisik tertentu.  
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C. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menemukan beberapa kelemahan dalam penelitian 

yang dilakukan, yaitu: 

1. Kelemahan dalam pelaksanaan metode observasi sebagai salah 

satu metode pengumpulan data yang tidak dapat mengungkap 

semua data yang dibutuhkan. Observasi tidak dapat dilakukan 

secara optimal disebabkan beberapa hal, yaitu: 

a. Terbatasnya kesempatan yang diberikan orangtua subjek IV 

untuk melakukan observasi di rumah  

b. Orangtua subjek III yang tidak mengizinkan melakukan 

observasi kebersihan diri (mandi) dan toileting di rumah karena 

subjek berbeda jenis kelamin dengan peneliti 

2. Keterbatasan waktu dalam pengambilan data karena 

menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di SLB dan kondisi subjek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


