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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orangtua mempunyai harapan untuk memiliki anak yang 

terlahir secara sempurna dan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. 

Namun, pada kenyataannya tidak semua anak lahir dengan kondisi yang 

sempurna. Terkadang saat masa perkembangan, anak yang dilahirkan 

mengalami hambatan yang mengakibatkan perkembangan anak tidak 

sesuai dengan usianya (Prasa, 2012). Salah satu contoh gangguan pada 

anak yang diakibatkan karena adanya hambatan selama masa 

perkembangan adalah gangguan perkembangan intelektual atau dalam 

bahasa inggris disebut juga dengan Intellectual Developmental Disorder 

yang nantinya akan disebut dengan IDD. Menurut Kaplan (2010), retardasi 

mental (MR) adalah individu yang mempunyai keterbatasan, kepribadian, 

sehingga mengakibatkan kegagalan intelektualnya yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan lingkungannya, menjadi seseorang yang mandiri.  

Kriteria diagnostik dalam Diagnostic and Satistical of Mental Disorder 

Fifth Edition (2013), gangguan ini dikategorikan dengan adanya 

keterbatasan dalam fungsi intelektual, keterbatasan dalam fungsi adaptif, 

serta gangguan intelektual dan fungsi adaptif selama periode 

perkembangan. Menurut Halgin & Whitbourne (2010), gangguan ini hadir 
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sejak masa kanak – kanak, dicirikan dengan fungsi intelektual umum yang 

secara signifikan berada di bawah rata – rata (70 ke bawah). 

Menurut Data Pokok Sekolah Luar Biasa di Seluruh Indonesia 

(Pratiwi, 2017) berdasarkan kelompok usia sekolah, menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 yang menyandang retardasi 

mental sebanyak 62.011 orang dengan rincian: 60% anak laki-laki dan 

40% anak perempuan. Dari jumlah tersebut anak yang terkena retardasi 

mental sangat berat sebanyak 2,5%, retardasi mental berat sebanyak 

2,8%, retardasi mental cukup berat sebanyak 2,6%, dan anak retardasi 

mental ringan atau lemah pikiran sebanyak 3,5%, dan sisanya anak 

dungu. 

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SLB/C 

Pelita Ilmu Semarang menyatakan bahwa jumlah anak IDD di SLB/C 

Pelita Ilmu Semarang adalah 29 anak, dengan rincian 10 anak perempuan 

dengan anak IDD dan 19 anak laki – laki dengan anak IDD. 

Menurut Maeser dan Thyer (2009), selain memiliki keterbatasan 

intelegensi, anak tersebut memiliki keterbatasan kemandirian dalam 

kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, anak dengan IDD memerlukan 

bantuan.  

Sebagai makhluk individu yang bersosial, anak yang mengalami IDD 

memiliki kebutuhan – kebutuhan dasar yang sama dengan anak normal 

lainnya. Menurut Abraham Maslow (dalam Alwisol, 2009), ada lima jenis 

kebutuhan dasar manusia, antara lain: (1) Kebutuhan – kebutuhan 



3 

 

fisiologis adalah kebutuhan – kebutuhan yang bersifat menyeimbangkan 

unsur – unsur fisik, seperti makan, minum, kebutuhan istirahat, dan 

seksual; (2) Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup dalam jangka panjang. Kebutuhan keamanan 

sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan 

karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai 

sumber bahaya. Anak akan merasa lebih aman berada dalam suasana 

keluarga yang teratur, terencana, terorganisir, dan disiplin, karena 

suasana semacam itu mengurangi kemungkinanan adanya kekacauan 

yang tidak terbayangkan sebelumnya; (3) Kebutuhan dimiliki dan cinta 

adalah kebutuhan yang menjadi bagian dari kelompok sosial dan menjadi 

tujuan yang dominan. Dalam hal ini, termasuk kebutuhan untuk mencintai 

ataupun dicintai; (4) Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan untuk 

menghargai diri sendiri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Dalam 

menghargai diri sendiri, orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya 

sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas, dan tantangan 

hidup. Dalam mendapat penghargaan dari orang lain, orang membutukan 

pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain; 

(5) Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memperoleh 

kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, 

untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi 

kreatif, dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Misalnya, 

seseorang memperoleh kebebasan berkarya dengan tujuan untuk 
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mewujudkan aspirasi, cita – cita, minat – bakat dan kreativitas, tanpa 

kekangan, dan halangan atau hambatan dari siapa saja. 

Semua anak berhak untuk mendapatkan semua kebutuhan – 

kebutuhan dasar tersebut, termasuk anak dengan IDD. Anak yang 

mengalami IDD juga mempunyai kebutuhan – kebutuhan dasar tersebut. 

Namun, akibat dari gangguan perkembangan yang dialami menyebabkan 

anak IDD kurang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

Biasanya anak dengan IDD kurang mampu melakukan aktivitas – aktivitas 

secara mandiri dan anak dengan IDD biasanya memerlukan pengawasan, 

perawatan, dan kontrol dari orang lain. Anak dengan IDD perlu diberikan 

ketrampilan terkait dengan aktivitas kehidupan sehari – hari yang sangat 

dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum, mandi, 

gosok gigi, berpakaian, buang air besar, buang air kecil, dan aktivitas – 

aktivitas lainnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu orangtua yang memiliki 

anak dengan IDD di SLB Semarang, 

”Anakku ini, mbak walau udah gedhe gini tapi ya belum bisa apa – 
apa. Makan masih saya suapin, mandi masih saya mandiin, sampai 
berak itu lho, mbak masih saya yang nyawiki. Yo sakjane sih 
anakku bisa mbak mandi atau makan sendiri, tapi bapake itu lho 
takut kalau si A nggak bersih kalau mandi, takut kalau makannya 
belepotan terus jadi kotor dimana-mana” 

Berdasarkan hasil tes inteligensi yang dilakukan pada tahun 2016 di 

SLB Pelita Ilmu Semarang, subyek A mempunyai tingkat kecerdasan yaitu 

37. Hal ini menunjukkan bahwa subyek A termasuk dalam kategori IDD. 

Saat peneliti melakukan observasi pada tahun 2016, selama ini aktivitas 
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pada subyek A belum dilakukan secara mandiri. Di SLB Pelita Ilmu 

Semarang ini terdapat mata pelajaran bina diri, namun saat pembelajaran 

bina diri anak belum mampu melaksanakan kemampuan bina diri dengan 

benar. Hal ini juga terlihat pada saat jam istirahat, subyek A belum mampu 

makan secara mandiri, belum dapat memahami kebersihan dari makanan, 

contohnya saos sambal yang sudah dibuang di tempat sampah diambil 

lagi kemudian saos sambal tersebut dimakan dengan kerupuk, saat buang 

air kecil maupun buang air besar masih perlu pengawasan oleh guru atau 

orang lain, saat pelajaran bina diri subyek A belum mampu 

mempraktekkan memakai kemeja dengan benar, memasangkan kancing 

dengan lubang yang salah, belum mampu melaksanakan tata cara mandi 

serta menggosok gigi dengan benar. 

Menurut Soemantri (2006) menyatakan bahwa anak dengan 

gangguan retardasi mental (MR) merupakan anak yang secara nyata 

mengalami hambatan dan perkembangan mental dibawah rata – rata 

sehingga mengalami berbagai macam kesulitan, salah satunya adalah 

dalam mengurus diri sendiri, seperti mandi, berpakaian, makan, minum, 

dan sebagainya, oleh karena itu anak IDD membutuhkan pengawasan 

yang terus menerus. 

Kondisi anak IDD yang mempunyai keterlambatan intelektual, 

perilaku, dan motorik (Buckley, 2008) mengakibatkan berbagai macam 

permasalahan dan salah satunya adalah kemampuan bina diri yang 

dimiliki anak IDD. Kemampuan bina diri sangat penting dimiliki oleh anak 
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IDD. Hal ini diperlukan agar anak IDD dapat mengurus diri sendiri, dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, dan dapat melakukan 

pekerjaan untuk bekal hidup (Handayani, 2009).  

Salah satu kategori anak IDD adalah anak IDD dengan kategori 

sedang. Anak tersebut mempunyai kesulitan dalam menerima 

pembelajaran akademik, tetapi masih mampu diberikan latihan 

keterampilan sebagai bekal dalam kehidupannya. Anak – anak tersebut 

dapat melakukan pekerjaan dan tugas – tugas seperti kegiatan menolong 

diri sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu 

anak IDD dengan kategori sedang masih dapat diajarkan bagaimana cara 

mengatasi kekurangan yang dimilikinya, khususnya dalam kemampuan 

bina diri (Singgih, 2014). 

Di SLB/C Pelita Ilmu Semarang terdapat dua subyek yang 

merupakan anak IDD dengan kategori sedang. Subyek D mempunyai 

tingkat kecerdasan yaitu dibawah 46 dan subyek R mempunyai tingkat 

kecerdasan yaitu 34. Tetapi, dalam hal bina diri, subyek D dan subyek R 

lebih menunjukkan kemampuan bina diri yang dimilikinya. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan pada tahun 2016, subyek D dan subyek R 

sudah dapat makan sendiri. Saat subyek ingin buang air kecil, subyek D 

dan subyek R sudah dapat melakukannya secara mandiri. Saat pelajaran 

bina diri, subyek D dan subyek R juga sudah mampu untuk menyikat gigi 

dengan benar. Subyek D dan subyek R juga sudah mampu untuk 

memakai baju secara mandiri. Saat jam istirahat, subyek D juga dapat 
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berinteraksi dengan teman – teman lainnya. Saat pulang sekolah, subyek 

D juga dapat menata kursinya tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga 

didukung dengan pernyataan ibu dari subyek D, 

  “D itu anaknya udah bisa mandiri mbak. Mandi ya udah bisa mandi 
sendiri, makan yo sendiri. Cuma kalau berak aja saya kadang ikutan 
bersihin gitu. Tapi apa-apa dia udah mandiri kok mbak. Mbak ya tau 
sendiri kalau pulang sekolah, saya jemputnya mesti telat, tapi dia ya mau 
nunggu di sekolah, tenang gitu. Kalau anak-anak lainnya kan kalau 
dijemput telat, orangtuanya agak khawatir gitu, tapi kalau saya nggak 
mbak, soalnya D anaknya sudah bisa nunggu” 

 
Menurut Brown (2004), pada anak berkebutuhan khusus, anak yang 

mandiri memiliki kebahagiaan, kualitas dan kepuasan hidup yang lebih 

baik. Anak berkebutuhan khusus yang mandiri lebih diterima secara 

sosial, orangtua maupun saudara sehingga anak memiliki emosi yang 

lebih positif (Barry, 2002). 

Menurut Carr (2008), anak berkebutuhan khusus yang belum 

memiliki kemampuan bina diri menyebabkan anak menjadi 

ketergantungan pada orangtua dan saudara, serta hubungan dengan 

lingkungan menjadi terbatas. Anak yang belum mempunyai kemampuan 

bina diri juga akan mengalami penolakan dalam lingkungan sehingga 

orangtua mempunyai kecemasan dan ketakutan akan masa depan anak. 

Dengan demikian, kemampuan bina diri sangat penting untuk 

dikembangkan pada anak sedini mungkin, khususnya pada anak 

berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan hasil observasi antara subyek A, subyek D, dan subyek 

R terdapat perbedaan kemampuan diri yang dimiliki antara subyek A, 
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subyek D, dan subyek R. Subyek D dan subyek R mempunyai 

kemampuan bina diri yang lebih baik daripada subyek A. Hal ini 

menimbulkan suatu pertanyaan, “mengapa subyek D dan subyek R dapat 

lebih mandiri daripada subyek A?”. Padahal berdasarkan hasil tes 

inteligensi yang telah dilakukan oleh peneliti, tingkat kecerdasan subyek 

A, subyek D, dan subyek R tidak terpaut jauh, yaitu subyek A mempunyai 

IQ 37, subyek D mempunyai IQ dibawah 46, dan subyek R mempunyai IQ 

34. Dari hasil tes inteligensi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa subyek A, subyek D, dan subyek R termasuk dalam anak 

IDD dengan tingkat keparahan kategori sedang. 

Berdasarkan berbagai macam permasalahan tersebut, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa yang 

mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor 

yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD dengan 

kategori sedang di SLB Pelita Ilmu Semarang.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari aspek 

teoritik maupun praktis, antara lain: 
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1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian atau referensi 

ilmiah dalam bidang Psikologi, khususnya Pskilogi Klinis Anak mengenai 

faktor yang mempengaruhi kemampuan diri pada anak IDD. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pihak 

sekolah untuk lebih memahami faktor – faktor yang mempengaruhi 

kemampuan bina diri pada anak IDD. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan positif bagi 

orangtua yang memiliki anak IDD untuk dapat lebih mendukung serta 

memberikan perhatian lebih khususnya kemampuan bina diri yang dimiliki 

oleh anak IDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


